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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

Έφυγε ο κοινοτάρχης 
Ιωάννης Γεωργίου

Σελ. 4

Ιερά λείψανα στην 
Αγία Βαρβάρα

Σελ. 6

Ροδόσταγμα και ανθόνερο, 
ιστορία δεκαετιών 

Σελ. 11

Η μέρα του παιδιού 
στο Δάλι

Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια σχεδιασμού 
του Γραμμικού Πάρκου

  Αλλάζουν όψη οι παραποτάμιες όχθες του ποταμού Γυαλιά με έργα 3 εκ. Ευρώ

Α  γωνία και προβληματισμός επι-
κρατεί στους Δήμους Γερίου και 
Ιδαλίου όσον αφορά την κα-

τάσταση που επικρατεί σε κάποιες από τις 
βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή. Οι 
Δήμαρχοι των δύο περιοχών Λεόντιος Καλ-
λένος και Νεόφυτος Παπαλαζάρου συνα-
ντήθηκαν με τον Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος στον οποίο εξέφρασαν την 
αγωνία τους για το όλο θέμα. Κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης σημειώθηκε η επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων ενώ οι 
δύο Δήμαρχοι ενημερώθηκαν για τις ενέργειες του Τμήματος Περιβάλλοντος.

σελ.8

Φόβοι Δημάρχων Ιδαλίου και Γερίου 
για βιομηχανικές μονάδες

Δ υο υποκαταστήμα-
τα της στην ευρύτε-
ρη περιοχή Ιδαλίου 

κλείνει η Τράπεζα Κύπρου. 
Πρόκειται για τα υποκατα-
στήματα στο Δάλι και στην 
Αγία Βαρβάρα. Η απόφαση 
για κλείσιμο των υποκατα-
στημάτων εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του χρημα-
τοπιστωτικού ιδρύματος για συρρίκνωση του δικτύου υποκατα-
στημάτων της τράπεζας. Οι πελάτες των δυο υποκαταστημάτων 
στο Δάλι και την Αγία Βαρβάρα θα εξυπηρετούνται πλέον από το 
υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Πέρα Χωριό – Νήσου. 
Πρόσφατα έκλεισε στο Δάλι, στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελί-
στριας και το υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.  Στο Δάλι 
παραμένει το υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στην πε-
ριοχή της Καλλιθέας στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης. Επίσης λειτουργεί και το υποκατάστημα στο Πέρα Χωριό – 
Νήσου. 

σελ. 4

Κλείνουν υποκαταστήματα της 
Τράπεζας Κύπρου στην περιοχή
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Π  εζόδρομο, ποδηλατόδρομο 
και παιχνιδότοπους θα πε-
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων 

το γραμμικό πάρκο Ιδαλίου το οποίο 
θα επεκταθεί μέχρι το κοινοτικό πάρ-
κο Πέρα Χωριού – Νήσου. Το κόστος 
του έργου θα  ανέλθει στα 3 εκατομμύ-
ρια Ευρώ από τα οποία τα 2/3 θα καλυ-
φθούν από Ευρωπαϊκά κονδύλια και 
τα υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από 
το Δήμο Ιδαλίου και το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο Πέρα Χωρίου Νήσου. Το έργο 
εντάσσεται στην προγραμματική πε-
ρίοδο 2021 – 2027. Πριν από μερικές 
μέρες υπογράφηκαν τα σχετικά συμ-
βόλαια σχεδιασμού του γραμμικού 
πάρκου το οποίο αναμένεται να συμ-
βάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της περι-
οχής.    
                            σελ. 3

Ξ επέρασε κάθε προσδοκία 
η επιτυχία της συναυλίας 
του γνωστού καλλιτέχνη 

Μίλτου Πασχαλίδη που πραγμα-
τοποιήθηκε στο θεατράκι των Λυ-
μπιών. Ο τραγουδιστής ξεσήκω-
σε τον κόσμο ο οποίος απόλαυσε 
τα τραγούδια του. Ήταν μια μαγι-
κή νύχτα την οποία θα τη θυμού-
νται για πολύ καιρό όλοι όσοι την 
παρακολούθησαν. Τη συναυλία 
διοργάνωσε η ΜΕΑΠ .                                                           
    
                   σελ. 12

Μαγική νύχτα με τον 
Μίλτο Πασχαλίδη

Εργάζονται πυρετωδώς στο 
Συμβούλιο Διαχείρισης

 Κοινών Υποθέσεων

Σ ε πορεία υλοποίησης του νέου 
σχήματος Δήμου Νότιας Λευ-
κωσίας – Ιδαλίου έχει εισέλ-

θει το Συμβόύλιο Διαχείρισης Κοινών 
Υποθέσεων. Το νέο καθεστώς διοίκη-
σης στην περιοχή θα εφαρμοστεί από 
το Μάϊο του 2024, όπως προβλέπεται 
στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης που ψηφίστηκε από τη Βου-
λή των Αντιπροσώπων. Το Συμβούλιο 
Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων ασχολείται με τη διαδικασία και τις ενέργει-
ες που θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου ώστε 
να επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή. Στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υπο-
θέσεων συμμετέχουν ο Δήμαρχος Ιδαλίου και οι κοινοτάρχες των κοινοτή-
των που συνενώθηκαν Πέρα Χωριό – Νήσου, Λύμπια, Αλάμπρα και Ποτα-
μιά.                                             σελ. 4
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έ 
φθασε και φέτος ο Ιούλιος, ο πιο μαύρος 
μήνας για την Κύπρο. Οι θύμησες αυτό το 
μήνα είναι πικρές και οι μνήμες μαύρες. 

Συμπληρώνονται φέτος 48 χρόνια από το πραξι-
κόπημα και την τουρκική εισβολή. Η Κύπρος ακό-
μα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του 1974. 
Το κυπριακό παραμένει άλυτο. Νεκροί, προσφυ-
γιά, αγνοούμενοι, ξεριζωμός. Η μικρή μας πατρί-
δα αναμένει ακόμα τη δικαίωση. Εκδηλώσεις για 
τις μαύρες επετείους θα πραγματοποιηθούν και 
φέτος σε όλη την περιφέρεια Ιδαλίου για να τιμη-
θούν όπως πρέπει αυτοί που πρόσφεραν για την 
πατρίδα. Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου πλήρωσε 
βαρύ τίμημα. 48 χρόνια μετά και ακόμα κάτοι-
κοι της περιοχής βρίσκονται στον κατάλογο των 
αγνοουμένων με τους δικούς τους να αναμένουν 
μια απάντηση για την τύχη των αγαπημένων τους 
προσώπων. Αυτές τις ημέρες οι θύμησες στρέφο-

νται και στους ηρωϊκούς νεκρούς του Μαρί, στα 
παλικάρια που σκοτώθηκαν στις 11 Ιουλίου 2011 
σε άλλη μια μαύρη σελίδα της σύγχρονης ιστορί-
ας της πατρίδας μας.  Στην έκδοση που έχετε στα 
χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για το σχεδια-
σμό του Γραμμικού Πάρκου που θα δημιουργη-
θεί στις παραποτάμιες όχθες του ποταμού Γυα-
λιά. Πρόκειται για έργο το οποίο θα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και 
παιχνιδότοπους. Το κόστος του έργου θα  ανέλθει 
στα 3 εκατομμύρια Ευρώ από τα οποία τα 2/3 θα 
καλυφθούν από Ευρωπαϊκά κονδύλια και τα υπό-
λοιπο ποσό θα καλυφθεί από το Δήμο Ιδαλίου και 
το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου Νήσου. Το 
έργο αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της περιοχής. Σε σύσκεψη με το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος οι Δήμαρχοι Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος 

και Γερίου Νεόφυτος Παπαλαζάρου εξέφρασαν 
τους φόβους και την αγωνία τους αναφορικά με 
την κατάσταση που επικρατεί σε κάποιες από τις 
βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή. Κατά τη δι-
άρκεια της συνάντησης σημειώθηκε η επικινδυ-
νότητα των εγκαταστάσεων ενώ οι δύο Δήμαρ-
χοι ενημερώθηκαν για τις ενέργειες του Τμήματος 
Περιβάλλοντος. Σε πορεία υλοποίησης του νέου 
σχήματος Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου έχει 
εισέλθει το Συμβόύλιο Διαχείρισης Κοινών Υπο-
θέσεων. Το νέο καθεστώς διοίκησης στην περιο-
χή θα εφαρμοστεί από το Μάϊο του 2024, όπως 
προβλέπεται στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης που ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Η Τράπεζα Κύπρου κατέβασε τα 
ρολά σε δυο υποκαταστήματα της τράπεζας που 
βρίσκονται στην περιοχή. Έκλεισαν τα υποκατα-
στήματα της τράπεζας στο στο Δάλι και στην Αγία 

Βαρβάρα. Οι πελάτες των δυο υποκαταστημάτων 
στο Δάλι και την Αγία Βαρβάρα θα εξυπηρετού-
νται πλέον από το υποκατάστημα της Τράπεζας 
Κύπρου στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Την τελευταία 
του πνοή άφησε ο κοινοτάρχης της Ενορίας Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου Ιωάννης 
Γεωργίου. Το τελευταίο διάστημα έδιδε σκληρή 
μάχη με τον καρκίνο. Η αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού και η άρση των μέτρων έχουν δημιουργή-
σει τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες οδήγησαν 
στη διοργάνωση και στην περιοχή αρκετών εκδη-
λώσεων οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία στους πο-
λίτες να συμμετάσχουν σ’ αυτές και να τις παρα-
κολουθήσουν. 

                                                                Η σύνταξη

Ο Ιούλης της πίκρας 

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 Ιουλίου  Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, 

Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, 

Κοσμία, Μαυρίκιος, Μαυρικία 

3 Ιουλίου  Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, 

Ζουμπουλία, Υάκινθος, Υακίνθη 

7 Ιουλίου  Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσεύς, Οδύσσεια 

8 Ιουλίου  Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος, 

Προκοπία 

9 Ιουλίου  Παγκράτιος, Παγκρατία 

10 Ιουλίου  Αμαλία 

11 Ιουλίου  Ευφημία, Όλγα, Όλια 

12 Ιουλίου  Βερονίκη 

14 Ιουλίου  Ακύλας, Νικόδημος, Νικοδήμη 

15 Ιουλίου  Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα, Ιουλίττα, 

Κήρυκος 

17 Ιουλίου  Μαρίνα, Μαρίνος 

18 Ιουλίου  Αιμιλιανός, Αιμιλιανή 

19 Ιουλίου  Μακρίνα 

20 Ιουλίου  Ηλίας 

22 Ιουλίου  Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλλα, 

Μάρκελλος 

23 Ιουλίου  Ιεζεκιήλ, Πελαγία, Πελάγιος 

24 Ιουλίου  Αθηναγόρας, Χριστίνα 

25 Ιουλίου  Άννα, Ευπραξία, Ευπράξιος, Ολυμπιάς 

26 Ιουλίου  Ερμοκράτης, Ερμόλαος, Ιερουσαλήμ, 

Παρασκευή, Παρασκευάς, Παράσχος, 

Ωραιοζήλη 

27 Ιουλίου  Ανθούσα, Παντελεήμων, Παντελής, 

Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα 

28 Ιουλίου  Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης, 

Χρυσοβαλαντία 

29 Ιουλίου  Καλλίνικος, Καλλινίκη 

30 Ιουλίου  Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας, Σιλουανός 

31 Ιουλίου  Ευδόκιμος

Τ α ονομαστήρια του γιόρτα-
σε ο Μητροπολίτης Τριμυ-
θούντος Βαρνάβας, ημέρα 

μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, 
ιδρυτή και προστάτη της εκκλησί-
ας της Κύπρου. Λόγω του ότι φέ-
τος η 11η Ιουνίου, ημέρα της γι-
ορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, 
συνέπεσε με το ψυχοσάββατο η 
γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα 
γιορτάστηκε στις 10 Ιουνίου. Την 
Πέμπτη 9 Ιουνίου τελέστηκε αρ-
χιερατικός εσπερινός και την Πα-
ρασκευή 10 Ιουνίου αρχιερατικό 
συλλείτουργο στο Μητροπολιτι-
κό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας 
στο Δάλι. Στο Συλλείτουργο μετεί-
χαν ο Μητροπολίτης Ταμασού και 
Ορεινής Ησαϊας,  ο Μητροπολίτης 
Βόστρων  Τιμόθεος, Έξαρχος του 
Παναγίου Τάφου στην Κύπρο και 
ο  Μητροπολίτης Λεμεσού  Αθα-
νάσιος, και αρκετοί κληρικοί της 
Μητροπόλεως Τριμυθούντος. Πα-
ρόντες, επίσης, ήταν και ο Καθη-
γούμενος της Μονής Σταυροβου-
νίου Αρχιμανδρίτης Διονύσιο ,και 
οι Ηγουμένες των Ιερών Μονών 
Αγίας Θέκλης Μοσφιλωτής Κων-

σταντία μοναχή, και Αγίου Μηνά, 
Μαγδαληνή μοναχή. Το απόγευμα 
της Παρασκευής 10 Ιουνίου στην 
αίθουσα του Επισκοπειού στη Μο-
σφιλωτή ο Μητροπολίτης Τριμυ-
θούντος δέχθηκε τις ευχές των πι-
στών. 

Πανηγύρι ... όπως παλιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 
εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό 

Σχολείου Ιδαλίου. Ο Σύνδεσμος Γο-
νέων του σχολείου διοργάνωσε εκ-

δήλωση κατά τη διάρκεια της οποί-
ας έψησαν σουβλάκια και λοκμάδες 
για ενίσχυση του ταμείου του Συνδέ-
σμου. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση η 
οποία απέσπασε πολύ θετικά σχόλια.  

Σουβλάκια και λοκμάδες                 
από το Σύνδεσμο Γονέων του 

Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου

Τα  ονομαστήρια του 
Μητροπολίτη Τριμυθούντος

Τόμπολα, ταχυδακτυλουρ-
γό, μουσική και παιχνίδια 
περιελάμβανε η εκδήλωση 

«Πανηγύρι...όπως παλιά» που δι-
οργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων 
του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλί-
ου. Μικροί και μεγάλοι απόλαυ-
σαν ένα όμορφο απόγευμα στην 
τελευταία εκδήλωση της σχολικής 
χρονιάς 2021 -22. 

 «Ποδηλατώ για ένα Ευρώ»

Α
πό τα γραφεία του Δήμου 
Ιδαλίου πέρασαν οι συμμε-
τέχοντες στην ποδηλασία 

στο πλαίσιο της διαδρομής «Ποδη-
λατώ για ένα Ευρώ» που τελεί υπό 
την αιγίδα του ΚΟΑ. Όλα τα έσοα-
δα του αγώνα δίδονται για φιλαν-
θρωπικό σκοπό. Τους συμμετέχο-
ντες υποδέχθηκε στο χώρο, έξω 

από τα γραφεία του Δήμου Ιδαλίου 
ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλα-
μπος Χαραλάμπους ο οποίος τους 
συνεχάρη για την προσπάθεια τους 
τονίζοντας ότι η κοινωνία έχει ευ-
θύνη και υποχρέωση να στηρίζει 
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που 
βοηθούν συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη. 

Παραδόθηκαν οι εισφορές για 
την 47η πορεία Χριστοδούλας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Υγείας του Δήμου Ιδαλί-
ου Ανδρέ-

ας Σολομώντος 
στην παρουσία του 
Δημάρχου Ιδαλί-
ου Λεόντιου Καλ-
λένου παρέδωσε 
στο σωματείο «Πε-
ρικλής Δημητρίου» 
τις εισφορές που συγκεντρώθη-
καν από τον έρανο που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό 

ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας 
Ιδαλίου. Ο έρανος ήταν στο πλαί-

σιο των εκδηλώσε-
ων για την 47η πο-
ρεία Χριστοδούλας 
την οποία στήριξε 
και φέτος ο Δήμος 
Ιδαλίου. Στη διάρ-
κεια των εκδηλώσε-
ων πραγματοποι-

ήθηκε σκυταλοδρομία δρομέων 
του σωματείου «Περικλής Δημη-
τρίου» από το Δάλι στα Λατσιά. 
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Υ πογράφηκαν τα συμβόλαια για τις με-
λέτες σχεδιασμού του Γραμμικού Πάρ-
κου το οποίο θα αρχίζει από το Δάλι και 

θα επεκτείνεται μέχρι το κοινοτικό πάρκο του 
Πέρα Χωριού – Νήσου. Πρόκειται για ένα σημα-
ντικό έργο το οποίο θα συμβάλει στην περαιτέ-
ρω αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων της περιοχής. Οι κάτοικοι τόσο του Ιδαλίου 
όσο και του Πέρα Χωριού – Νήσου και όχι μόνο, 
θα μπορούν να απολαμβάνουν 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 κοινοτικό πάρκο του Πέρα Χωριού – Νήσου. 
Θα είναι μια πανέμορφη διαδρομή η οποία θα 
δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να 
την απολαύσουν κάνοντας ταυτόχρονα τη γυ-
μναστική και τη ψυχαγωγία τους. Το κόστος του 
έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει πεζόδρομο, 
ποδηλατόδρομο και παιχνιδότοπους, θα ανέλ-
θει στα 3 εκατομμύρια Ευρώ από τα οποία τα 2/3 
θα καλυφθούν από Ευρωπαϊκά κονδύλια και τα 
υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από το Δήμο Ιδα-
λίου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου 
Νήσου. Το έργο εντάσσεται στην προγραμματι-
κή περίοδο 2021 – 2027. Με την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου θεωρείται ότι πλέον μπαί-
νει το νερό στ’ αυλάκι για περαιτέρω σημαντικά 
περιφερειακά έργα ανάπτυξης στην περιοχής. Οι 
Δήμοι Ιδαλίου και Τσερίου μαζί με τις γύρω κοι-

νότητες, Πέρα Χωριό – Νήσου, Αγία Βαρβάρα, 
Λύμπια, Αλάμπρα και Ποταμιά προχωρούν στην 
καταγραφή  των προγραμματισμένων έργων, 
την εκτίμηση προόδου σε ότι αφορά το στάδιο 
το οποίο ευρίσκονται  καθώς και των σκέψεων 
όλων με βάση τα νέα δεδομένα της μεταρρύθ-
μισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  με προσανα-
τολισμό, να ωριμάσουν έργα στο συντομότερο 
δυνατό μέλλον, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα 
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Στόχος είναι με τη σωστή συνεργασία οι τοπικές 
αρχές να υλοποιήσουν έργα τα οποία θα συμ-
βάλουν στη βελτίωση της ποιότητα ζωής των πο-
λιτών .  Η δημιουργία του Γραμμικού Πάρκου 
κατά μήκος του ποταμού Γυαλιά από το Δάλι στο 
Πέρα Χωριό – Νήσου θεωρείται ένα από τα ση-
μαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης της πε-

ριοχής το οποίο θα προσδώσει πολλαπλά οφέ-
λη σε ολόκληρη την περιφέρεια αφού βρίσκεται 
στην καρδιά του Νέου Δήμου Νοτιάς Λευκωσίας 
- Ιδαλίου. Μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις 
ανάπλασης, οργάνωσης και κυκλοφοριακής δι-
αχείρισης πεζών και ποδηλάτων θα προσφέρει 
ασφαλή διαδρομή για ποδηλατιστές για σκο-
πούς άσκησης. Η παραποτάμια περιοχή του Γυ-
αλιά θα μετατραπεί σε ένα ενιαίο γραμμικό πάρ-
κο προσφέροντας στους πολίτες αλλά και στους 
επισκέπτες ένα χώρο αναψυχής στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Άλλωστε ο  ποταμός  Γυαλιάς αποτε-
λούσε πάντα σημείο αναφοράς για την περιοχή 
της Νότιας Λευκωσίας. Τα νέα έργα αποτελούν 
συνέχεια των έργων που έγιναν στο Δάλι μετα-
τρέποντας τον ποταμό Γυαλιά σε πόλο έλξης για 
κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και σημείο συ-

νάντησης, άθλησης και περιπάτου για όλες τις 
ηλικίες. Με τα έργα που θα κατασκευαστούν θα 
δημιουργηθεί ένα όμορφο περιβάλλον και οι 
κάτοικοι της περιοχής θα μπορούν να πάρουν 
την οικογένεια τους έχοντας μια καλή ευκαιρία 
να βγουν στη φύση και να απολαύσουν το φυ-
σικό περιβάλλον. Το έργο αυτό είναι το πρώτο 
που θα υλοποιηθεί και έχει σχέση με περιφερει-
ακή ανάπτυξη, φιλοσοφία η οποία προωθείται 
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το 
πρώτο σημαντικό έργο που πετυχαίνει να τρο-
χοδρομήσει η περιφέρεια και αναμένεται να 
ακολουθήσει η διεκδίκηση και η υλοποίηση άλ-
λων σημαντικών έργων τα οποία θα γίνουν στο 
Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

Έπεσαν οι υπογραφές για την «ένωση»
 Ιδαλίου Πέρα Χωριού - Νήσου
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Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικα-
σίες για συντονισμό όλων των εμπλε-
κόμενων υπηρεσιών ώστε να εξελιχθεί 

ομαλά η μετάβαση του νέου σχήματος, Δήμος 
Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου που θα ισχύσει από 
το Μάιο του 2024. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-
ος Καλλένος και οι κοινοτάρχες Πέρα Χωριού Γι-
αννάκης Γεωργίου, Νήσου Κούλλης Πογιατζής, 
Αλάμπρας Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, Λυμπιών 
Μιχάλης Γεωργίου και Ποταμιάς Γιάννος Μηνά 
συναντιώνται τακτικά ώστε να προετοιμάσουν 
το νέο καθεστώς διοίκησης που θα εφαρμοστεί 
από το Μάιο του 2024. Στις συναντήσεις που 
πραγματοποιούνται δρομολογείται η διαδικα-
σία και οι ενέργειες ώστε να επέλθουν οι αλλα-
γές που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της νο-

μοθεσίας που 
ψήφισε η Βου-
λή. Όπως προ-
βλέπεται από 
τη νομοθεσία, 
μέχρι την ημε-
ρομηνία εγκα-
θίδρυσης των 
νέων Δήμων, 
συστήνονται 
και λειτουρ-
γούν Συμβού-
λια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων. Σε αυτά 
συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμαρχοι ή/και 
κοινοτάρχες των δήμων ή/και κοινοτήτων που 
συνενώθηκαν. Κατά τις συνεδρίες των συμβου-

λίων παρίστα-
νται οι δημοτι-
κοί γραμματείς 
των δήμων ή/
και οι γραμμα-
τείς των κοινο-
τήτων (χωρίς 
δικαίωμα ψή-
φου) για την 
παροχή διοι-
κητικής συν-
δρομής και τε-

χνικής υποστήριξης προς αυτά. Το Συμβούλιο 
Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι αρμόδιο 
για τα εξής: Την κατάρτιση και έγκριση του προ-
ϋπολογισμού του νέου Δήμου. Την κατάρτιση 

και την έγκριση του οργανογράμματος και της 
στελέχωσης, καθώς και την προετοιμασία των 
πάσης φύσεως συναφών με την οργάνωση και 
λειτουργία του νέου Δήμου ζητημάτων. Την πα-
ροχή από το νέο Δήμο προς τους πολίτες κοι-
νών υπηρεσιών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Την 
αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος σχετίζε-
ται με τη μετάβαση του Δήμου ή/και κοινοτήτων 
που συνενώθηκαν, σε ενιαίο Δήμο.   Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσε-
ων είναι ο δήμαρχος της έδρας του προτεινόμε-
νου νέου δήμου, όπως ορίζεται στα σχετικά άρ-
θρα της νομοθεσίας, και έδρα κάθε Συμβουλίου 
Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι η έδρα του 
νεοσυσταθέντος Δήμου.

Η Τράπεζα Κύπρου προχωρά σε υλοποίη-
ση της πολιτικής της για συρρίκνωση του 
δικτύου καταστημάτων της. Η υλοποί-

ηση αυτής της πολιτικής αγγίζει και την ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου. Δυο υποκατα-
στήματα της Τράπεζας Κύπρου, 
στο Δάλι και στην Αγία Βαρβά-
ρα αναστέλλουν τη λειτουργία 
τους.  Η Τράπεζα Κύπρου με μή-
νυμα sms ενημέρωσε τους πε-
λάτες της ότι από τις 4 Ιουλίου τα 
υποκαταστήματα στο Δάλι και 
στην Αγία Βαρβάρα αναστέλ-
λουν τις εργασίες τους. Οι λογα-
ριασμοί των πελατών των δυο 
υποκαταστημάτων μεταφέρθη-
καν στο υποκατάστημα της τρά-
πεζας στο Πέρα Χωριό – Νήσου. 
Επικοινωνήσαμε με υψηλόβαθ-
μο στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου το οποίο ανέφε-
ρε στη «ΔΑΛΙNEWS» ότι η απόφαση λήφθηκε αφού 
κρίθηκε ότι η λειτουργία των λόγω υποκαταστημά-
των δεν είναι πλέον συμφέρουσα. Το ίδιο στέλε-
χος της Τράπεζας Κύπρου ανέφερε ότι οι πελάτες 
της τράπεζας μπορούν να εξυπηρετούνται από το 

υποκατάστημα στο Πέρα Χωριό – Νήσου το οποίο 
θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του. Σύμφω-
να με την πηγή της τράπεζας ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός οδηγεί σε περιορισμό του δικτύου κατα-

στημάτων και μεγάλο μέρος των 
συναλλαγών γίνεται πλέον σε 
εναλλακτικά κανάλια, με στόχο τη 
διευκόλυνση του πελάτη, ο οποί-
ος μπορεί να κάνει τις συναλλα-
γές του από την άνεση του σπιτιού 
του ή από το κινητό του τηλέφω-
νο, όπου και εάν βρίσκεται. Είναι 
προφανές ότι οι εξελίξεις στα τρα-
πεζικά δρώμενα τα οποία οδη-
γούν σε συρρίκνωση των εργασι-
ών τόσο σε καταστήματα όσο και 
σε προσωπικό επηρεάζουν και 
την περιοχή. Στην Ενορία Πανα-

γίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου έκλει-
σε πρόσφατα και το υποκατάστημα  και της  Ελληνι-
κής Τράπεζας η οποία στο παρόν στάδιο διατηρεί 
το υποκατάστημα της στην περιοχή της Καλλιθέας 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τη 
λειτουργία του συνεχίζει και το υποκατάστημα της 
Ελληνικής Τράπεζας στο Πέρα Χωριό – Νήσου.

Έκλεισαν τα υποκαταστήματα 
της Τράπεζας Κύπρου στο Δάλι 

και την Αγία Βαρβάρα Π άλεψε σκληρά με 
τον καρκίνο και 
έφυγε με αξιοπρέ-

πεια. Ο λόγος για τον κοι-
νοτάρχη της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης 
Ιδαλίου Ιωάννη Γεωργίου 
ο οποίος έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 73χρόνων. Κατα-
λείπει σύζυγο και έξι παιδιά.  
Ο Ιωάννης Γεωργίου με κα-
ταγωγή από τον Πύργο Τηλ-
λυρίας δημιούργησε στην 
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Ιδαλίου το σπί-
τι του αλλά και  τη δική του 
επιχείρηση, το περί-
πτερο «Καλλιθέα», 
το οποίο αποτελού-
σε το χώρο όπου 
εκτελούσε και τα κα-
θήκοντα του κοινο-
τάρχη της Ενορίας. 
Όποιος τον έψαχνε 
τον έβρισκε εκεί και 
πάντα έτοιμος προ-
σπαθούσε να εξυ-
πηρετήσει με τον κα-
λύτερο τρόπο τους 
κατοίκους της περι-
οχής.  Ο Ιωάννης Γε-
ωργίου ενδιαφερόταν για τα κοινά, πάντα ήθελε 
να μαθαίνει για τις εξελίξεις που αφορούσαν την 
Κύπρο και το άλυτο κυπριακό, αλλά ταυτόχρονα 
ενδιαφερόταν και για τα θέματα που αφορούσαν 
την καθημερινότητα των πολιτών. Πάντα έδιδε το 
παρόν του σε εκδηλώσεις που διοργανώνονταν 

στην Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης.  Ήταν 
στην πρώτη γραμμή διεκ-
δικώντας για τους συμπο-
λίτες του το καλύτερο. Το 
φωτογραφικό στιγμιότυπο 
είναι από εκδήλωση δια-
μαρτυρίας για την παρου-
σία εργοστασίων παραγω-
γής ασφάλτου κοντά στην 
οικιστική περιοχή,  λίγους 
μήνες πριν τον καταβάλει 
η ασθένεια. Η Τοπική Επι-
τροπή του ΔΗΣΥ Ιδαλίου 
σε ανακοίνωση εκφράζο-
ντας ειλικρινή συλλυπητή-

ρια στην οικογένεια 
του αναφέρει ότι ο 
εκλιπών πρόσφερε 
σημαντικές υπηρε-
σίες στην τοπική κοι-
νωνία. Η Τοπική Επι-
τροπή ΔΗΣΥ Ιδαλίου 
παρέστη σύσσωμη 
στην κηδεία του. Κα-
τατέθηκαν στεφάνια 
εκ μέρους του Προέ-
δρου της Δημοκρατί-
ας Νίκου Αναστασι-
άδη, του Υπουργού 

Εσωτερικών Νίκου 
Νουρή,  του Προέδρου του ΔΗΣΥ και υποψήφι-
ου Προέδρου της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύ-
του, βουλευτών και άλλων εκτιμητών του έργου 
και της προσφοράς του. Η κηδεία του Ιωάννη Γε-
ωργίου τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Ιδαλίου.

Έφυγε ο κοινοτάρχης της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου

   Έπιασε δουλειά το Συμβούλιο Διαχείρισης 
Κοινών Υποθέσεων

«Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών ενάντια 
στον πόλεμο», ήταν το  σύνθημα στο 
ετήσιο Φεστιβάλ στο Wieliszew της Πο-

λωνίας μιας μικρής πόλης λίγο έξω από την πρω-
τεύουσα Βαρσοβία.  Ο Δήμος Ιδαλίου έχει αδελ-
φοποιηθεί με τη συγκεκριμένη πόλη και έχουν 
αναπτύξει στενή συνεργασία. Στο φετιβάλ παρευ-
ρέθηκαν αρκετοί αξιωματούχοι καθώς και αρκετές 
αντιπροσωπείες από διάφορες χώρες της Ευρώ-
πης, μεταξύ των οποίων και η αντιπροσωπεία του 

Δήμου Ιδαλίου. 
Ο Δήμος Ιδαλίου εδώ και μερικά χρόνια διατη-
ρεί άψογη συνεργασία με τον αντίστοιχο του 
Wieliszew. Αποκορύφωμα αυτής της σχέσης είναι η 
απόφαση των δημοτικών συμβουλίων και των δύο 
Δήμων όπως προχωρήσουν σε αδελφοποίηση.
Η όλη τελετή θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη 
θα λάβει χώρα στην Κύπρο τον ερχόμενο Σεμπτέμ-
βριο και η δεύτερη στην Πολωνία τον Ιούνιο του 
2023.

Αδελφοποιούνται οι Δήμοι Ιδαλίου 
και  Wieliszew
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 Άρχισε το πρόγραμμα συλλογής 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών στα Λύμπια

Σ ε εφαρμογή τέθη-
κε στα Λύμπια το 
πρόγραμμα συλ-

λογής ανακυκλώσιμων συ-
σκευασιών από πόρτα σε 
πόρτα της Green Dot. Το 
κοινοτικό συμβούλιο Λυ-
μπιών σε ανακοίνωση κα-
λεί τους πολίτες όπως κάθε Παρασκευή βράδυ τοποθε-
τούν τις σακούλες ανακύκλωσης στο πεζοδρόμιο της 
οικίας τους. Επίσης στην ανακοίνωση επισημαίνεται 

ότι οι καφέ σακούλες θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για το χαρ-
τί, οι διάφανες για τα pmd. Όσον 
αφορά το γυαλί διευκρινίζεται 
ότι δεν συλλέγεται από πόρτα 
σε πόρτα αλλά θα πρέπει να με-
ταφέρεται στους ειδικούς πράσι-
νους κάδους που βρίσκονται στο 

χώρο στάθμευσης του κοινοτικού συμβουλίου. Η υλο-
ποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης έχει πολλα-
πλά οφέλη τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά. 

Αρχίζουν έργα αποκατάστασης του 
σκυβαλότοπου στον Κοτσιάτη

Υ πογράφτηκε  η 
σύμβαση για 
ένα πάρα πολύ 

σημαντικό έργο που 
θα υλοποιηθεί από το 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, και 
ειδικότερα από το Τμή-
μα Αναπτύξεως Υδάτων 
και αφορά την αποκα-
τάσταση του Χώρου 
Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριμμάτων 
(ΧΑΔΑ) στην περιοχή 
του Κοτσιάτη. Ο σκυ-
βαλότοπος έχει κλείσει 
από το 2019. «Οφείλα-
με να τον είχαμε κλεί-
σει μια δεκαετία πιο νωρίς, η αλήθεια αυτή είναι, και 
αυτή τη στιγμή έχουμε την υποχρέωση να τον απο-
καταστήσουμε και να τον επαναφέρουμε στην αρχι-
κή του κατάσταση» ανέφερε ο κ.Καδής σημειώνοντας 
ότι η αποκατάσταση του χώρου είναι ένα πολύ σημα-
ντικό έργο τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και 
για λόγους δημόσιας υγείας, καθώς και για την προ-

στασία των υπόγειων 
υδάτων. «Πρόκειται 
για ένα έργο προτε-
ραιότητας που εντάσ-
σεται στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης  του 
Προέδρου Αναστασιά-
δη. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος του έργου θα αρχί-
σει και θα προχωρήσει 
μέσα στη περίοδο της 
παρούσας διακυβέρ-
νησης» σημείωσε ο 
κ.Καδής. Η χρονική 
διάρκεια του έργου εί-
ναι 24 μήνες, με προ-
οπτική, εάν κάποιες 
μετρήσεις επιβεβαιώ-
σουν ότι υπάρχει δια-

θέσιμο βιοαέριο στην περιοχή που θα αποκατασταθεί, 
αυτό να αξιοποιηθεί με ένα επιπρόσθετο έργο διάρ-
κειας άλλων 18 μηνών. Ο προϋπολογισμός του έρ-
γου ανέρχεται σχεδόν στα 13 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 
το 85% προέρχεται από Ευρωπαϊκούς πόρους και το 
υπόλοιπο 15% από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Περίπτερο και χώρος υγιεινής στον 
αυτοκινητόδρομο παρά την Αλάμπρα

Σ την περιοχή της Αλά-
μπρας  θα είναι το ένα 
από τα πρώτα πέντε 

περίπτερα και χώρους υγιεινής 
που θα δημιουργηθούν στους 
αυτοκινητόδρομους της Κύ-
πρου. Το Υπουργικό Συμβού-
λιο ενέκρινε την πρόταση του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων για την 
αναπτυξιακή πολιτική δημι-
ουργίας δημόσιων χώρων δι-
ευκολύνσεων  περιλαμβανομένων χώρων υγιεινής 
και σταθμών επαναφόρτισης στο δίκτυο των αυτοκι-
νητόδρομων της Κύπρου. Η εισήγηση προέκυψε κα-

τόπιν αιτημάτων από φορείς του 
τουρισμού και άλλα οργανωμέ-
να σύνολα, με στόχο την υποστή-
ριξη των χρηστών των αυτοκινη-
τόδρομων. Η λειτουργία τέτοιων 
υποδομών είναι ιδιαίτερα διαδε-
δομένη στις πλείστες χώρες του 
εξωτερικού, όπου οι αποστάσεις 
είναι μεγαλύτερες. Στην Κύπρο, 
παρόλο που οι αποστάσεις είναι 
σχετικά μικρές, η πρόταση αξιο-
λογήθηκε θετικά, αφού αναμένε-

ται ότι θα ικανοποιήσει τόσο τις ανάγκες των ντόπιων 
χρηστών του δικτύου όσο και των επισκεπτών και των 
τουριστών της χώρας.

Διήμερο μουσικής στην Αλάμπρα

Δ ιήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στη μέρα 
μουσικής διοργάνωσε το κοινοτικό συμ-
βούλιο Αλάμπρας. Στις 21 Ιουνίου πραγ-

ματοποιήθηκε το 5ο φεστιβάλ χορωδιών ενώ στις 
22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε χορευτική βραδιά. 

Την ευθύνη της παρουσίασης των εκδηλώσεων είχε 
ο Σταύρος Χατζησάββας. Οι κάτοικοι της Αλάμπρας 
απόλαυσαν τα μουσικά ακούσματα που τους χάρι-
σαν οι συμμετέχοντες στο διήμερο των εκδηλώσεων. 

Τεμάχια ιερών λειψάνων 
αγίων στην Αγία Βαρβάρα

Μ ε τον πρέποντα σεβασμό μεταφέρθηκαν  
στον ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας στην 
ομώνυμη κοινότητα  προς προσκύνη-

ση από τους πιστούς, τεμάχια των ιερών λειψάνων 
του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου και του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου 

Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Με ιδιαιτερη λαμπρο-
τητα τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερι-
νός χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ταμασού και 
Ορεινής Ησαία. 
Τα ιερά  θησαυρίσματα παρέμειναν  στο ναό της Αγί-
ας Βαρβάρας μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουνίου.

Δροσιστικό παγωτό 
μετά τη θεία λειτουργία

Μ ια ευχάριστη 
έκπληξη ανέ-
μενε τους πι-

στούς την Κυριακή 5 
Ιουνίου, μετά τη θεία λει-
τουργία, έξω από τον ιερό 
ναό της Αγίας Βαρβάρας  
στην ομώνυμη κοινότη-
τα. Ο Θεόδωρος Γιάγκου 
πρόσφερε δροσιστικό 
παραδοσιακό παγωτό 

τριαντάφυλλο το οποίο 
παρασκευάζει ο ίδιος και 
όπως μας ανέφεραν άτο-
μα που το δοκίμασαν εί-
ναι απολαυστικό. Όλα τα 
έσοδα από την πώληση 
του παγωτού διατέθηκαν 
για τον υπό  ανέγερση  
ιερό ναό του Αγίου Λου-
κά του Ιατρού στην Αγία 
Βαρβάρα.  

Πέρα Χωριό – Νήσου και Αγία Βαρβάρα 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα πολιτιστικής 

αποκέντρωσης

Π 
ανόραμα πολιτιστικών δράσεων με εκδη-
λώσεις που αφορούν τα εικαστικά, τον σύγ-
χρονο χορό, το θέατρο και τη μουσική περι-

λαμβάνει το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 
2022. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Πέρα Χωριό 
– Νήσου όπου θα δοθεί η μουσική παράσταση με το 
μουσικό σχήμα «Μακρύδρομος», «Ο ήχος μιας πόλης: 
αφιέρωμα στη μουσική/καλλιτεχνική σκηνή της Θεσ-

σαλονίκης»  και η Αγία Βαρβάρα όπου θα πραγματο-
ποιηθεί η συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοϊζο  «Όλα 
σε θυμίζουν: με αφορμή τα 40 χρόνια απουσίας του 
Μάνου Λοΐζου». Το πρόγραμμα, που διοργανώνουν 
οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, θέτει ως στόχο 
την προώθηση και υλοποίηση ποιοτικών πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων σε κοινότητες της Κύπρου. 
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Α γωνία για την κατάσταση που επικρατεί στις 
βιομηχανικές περιοχές Ιδαλίου και Γερίου εξέ-
φρασαν οι Δήμαρχοι Λεόντιος Καλλένος και 

Νεόφυτος Παπαλαζάρου. Συναντήθηκαν με το Διευ-
θυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστα Χατζηπα-
ναγιώτου στον οποίο ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι θα 
συνδράμουν στους 
ελέγχους που πραγ-
ματοποεί το τμήμα 
του ώστε να τηρεί-
ται κατά γράμμα η 
νομοθεσία ώστε να 
αποτραπεί το ενδε-
χόμενο πρόκλησης 
νέας πυρκαγιάς σε 
μονάδες διαχείρι-
σης αποβλήτων.
Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης ση-
μειώθηκε η επικιν-
δυνότητα των εγκα-
ταστάσεων, ενώ οι 
δύο Δήμαρχοι ενη-
μερώθηκαν για τις ενέργειες του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος. Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εντατικοποιήσει 
τους ελέγχους του για αξιολόγηση της επικινδυνότη-
τας μονάδων διαχείρισης αποβλήτων στις βιομηχανι-
κές περιοχές Ιδαλίου – Γερίου ενόψει και της περαιτέρω 
ανόδου της θερμοκρασίας προκειμένου ν’ αποφευ-
χθούν πυρκαγιές και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις, 
αντίστοιχες εκείνων που σημειώθηκαν το προηγούμε-
νο καλοκαίρι και τους προηγούμενους μήνες. Οι Δή-
μαρχοι  Ιδαλίου και Γερίου εξέφρασαν τη δυσφορία 
αλλά και την αγανάκτηση τους γιατί, όπως ισχυρίστη-
καν, ενώ προειδοποιούν κάποιους βιομήχανους για 

την τεράστια συσσώρευση υλικών σε ανοιχτούς χώ-
ρους, αυτοί μένουν άπραγοι με αποτέλεσμα ο κίνδυ-
νος για πρόκληση νέων πυρκαγιών, ειδικά κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο που καταγράφονται εξαιρετικά 
υψηλές θερμορκασίες, να είναι ορατός όσο ποτέ άλ-
λοτε.Υπέδειξαν σημεία, με στοίβες ελαστικών και κατε-

στραμμένων αυ-
τοκινήτων και 
εξέφρασαν ανη-
συχία για ενδεχό-
μενη πρόκληση 
πυρκαγιών. Στη 
σύσκεψη απο-
φασίστηκε   όπως 
στους ελέγχους 
που πραγματο-
ποιεί το Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
συνδράμουν και 
λειτουργοί των 
δημοτικών αρ-
χών.Κατά τη σύ-
σκεψη συμφωνή-

θηκε όπως στους υπεύθυνους των μονάδων δοθούν 
γραπτώς οι παρατηρήσεις, καθώς και χρονοδιάγραμ-
μα για πλήρη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργί-
ας τους.  Όπως τονίστηκε  η στάση των αρμόδιων δεν 
είναι εκδικητική, ωστόσο ο κόμπος έφτασε στο χτένι 
και κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι εξαιρετικά σοβα-
ροί. Την επόμενη μέρα της σύσκεψης Δήμαρχοι και αρ-
μόδιοι επισκέφθηκαν  βιομηχανίες που δεν συμμορ-
φώνονται έτσι ώστε να ελέγξουν την κατάσταση και να 
επιβάλουν πρόστιμα σε όσους αρνούνται να εφαρμό-
σουν τις υποδείξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
προς αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών.

Φόβοι για πρόκληση πυρκαγιών 
στις βιομηχανικές περιοχές 

Ιδαλίου και Γερίου

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

 «Eπέστρεψε» η μάσκα 
σε φαρμακεία και κλινικά 

εργαστήρια
T ην υποχρεωτική χρήση προστατευτικής 

μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες 
σε φαρμακεία, κλινικά εργαστήρια, κα-

θώς επίσης και σε άτομα που επισκέπτονται ση-
μεία δειγματοληψίας, για διενέργεια εξέτασης 
για τη νόσο COVID-19, αποφάσισε το Υπουργι-
κό Συμβούλιο.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας ανα-
φέρει ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύ-
ξηση σε όλους τους επιδημιολογικούς δείκτες, 
όπως και στον αριθμό των νοσηλευόμενων στα 
νοσηλευτήρια. 
Σύμφωνα με το αρμόδιο 
Υπουργείο, η αύξηση των 
επιμολύνσεων οφείλε-
ται στις παραλλαγές ΒΑ.4, 
ΒΑ.5. και των εξελικτικών 
τους υποστελεχών και 
απευθύνει εκ νέου έκκλη-
ση για τήρηση των μέτρων 
ατομικής προστασίας (μά-
σκα, απόσταση, υγιεινή χε-
ριών), προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω 
επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας.
«Η συλλογική και ατομική ευθύνη έχει συνει-
σφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας», σημειώνεται.
«Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τα μέλη 
της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής 
αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα και εάν κρι-
θεί αναγκαίο θα ληφθούν μέτρα για τη διασφά-
λιση της Δημόσιας Υγείας», προστίθεται.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρεται, «λαμβά-
νοντας υπόψη τα νέα δεδομένα αποφάσισε από 
τις 30 Ιουνίου του 2022 την υποχρεωτική χρήση 
προστατευτικής μάσκας από εργαζόμενους και 

πελάτες σε φαρμακεία, κλινικά εργαστήρια, κα-
θώς επίσης και σε άτομα που επισκέπτονται ση-
μεία δειγματοληψίας, για διενέργεια εξέτασης 
για τη νόσο COVID-19».
Υπενθυμίζεται ότι προστατευτική μάσκα φέ-
ρουν υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι και οι επι-
σκέπτες άνω των 12 ετών σε νοσοκομεία, οίκους 
ευγηρίας, κλειστές δομές ευπαθών ομάδων, 
εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτηρίων, ιατρεία, ια-
τρικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης και Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς.

Εξάλλου, συστήνεται τη 
χρήση προστατευτικής μά-
σκας σε χώρους συγχρω-
τισμού (εσωτερικοί χώροι, 
χώροι κοινωνικών εκδηλώ-
σεων) σε άτομα που εμπί-
πτουν στις ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού και σε 
άτομα που συναναστρέφο-
νται με άτομα υψηλού κιν-
δύνου.

Στο μεταξύ, το Υπουργικό αποφάσισε από τις 30 
Ιουνίου 2022, τη μείωση της ανώτατης τιμής χρέ-
ωσης (πλαφόν) για μοριακή εξέταση για τη νόσο 
SARS-COV- 2 από 50 σε 30 ευρώ, ενώ από τις 4 
Ιουλίου 2022, αποφάσισε όπως η ανώτατη τιμή 
χρέωσης για τα τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self-test), για την νόσο COVID-19, καθορίζεται 
σε €1,70 ανά τεμάχιο.
Υπενθυμίζεται ότι η ανώτατη τιμή χρέωσης της 
συσκευασίας των 5 τεστ αυτοδιάγνωσης είναι 
στα 6 ευρώ.
Το Υπουργικό αποφάσισε επίσης την παράταση 
όλων των υφιστάμενων μέτρων μέχρι και τις 31 
Ιουλίου 2022.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 
 

Ο Δήμος Ιδαλίου και οι οικογένειες  
των Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων 1974  

και φονευθέντων 1964 και 1974,  
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας 

το Ετήσιο Μνημόσυνο που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022,  

στον Μητροπολιτικό Ναό  
Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι.  

 
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει  

ο κ. Παναγιώτης Μέσσιος  
εκ μέρους του Ε/Κ Εκπροσώπου  

στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων 
κ. Λεωνίδα Παντελίδη.  

 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας  

θα τελεστεί Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων  
στο Δημοτικό κοιμητήριο. 

 
 
 

 
 
 

 
Δηλώσεις για κατάθεση στεφάνων θα γίνονται  
μέχρι την Πέμπτη 14/7/22 στο τηλ. 22444888 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Χριστόφορος Σκορδή Νίκος Τσιελεπή  Νικόλας Περικλέους
  

   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
  Μιχάλης Γρούτα   Σάββας Σαββίδης   Μάρκος Μάρκου Πιττή

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Αντώνης Ευθυμίου Γεώργιος Μιχαήλ Χριστάκης Χριστοδούλου 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Μιχάλης Σολομώντος   Ανδρέας Κ. Ποϊράζη Αντώνης Αγγελή Αντωνίου 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ COMBS-LA-VILLE

Στα πλαίσιατου θεσμού της Διδυμοποίησης του Ιδαλίου
με την Γαλλική πόλη Combs-la-Ville και τις καθιερωμένες

ανταλλαγές πολιτών μεταξύ των δύο πόλεων, θα φιλοξενηθεί
στο Δήμο μας ομάδα δημοτών της Combs-la-Ville

κατά τις ημερομηνίες 9-16 Ιουλίου 2022.

Οι δημότες της Combs-la-Ville θα φιλοξενηθούν σε σπίτια δημοτών
του Ιδαλίου έχοντας την ευκαιρία να ζήσουν μέσα στην
Κυπριακή οικογένεια, να γνωρίσουν την κουλτούρα μας

και να δημιουργηθούν δεσμοί φιλίας μεταξύ τους.
Μέσα από εκδρομές και ξεναγήσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος

θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μας,
την ιστορία και τον πολιτισμό μας 

όπως επίσης και πολλά αξιοθέατα του νησιού μας.

Διοργανωτής:  Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Συνδιοργανωτές:
Επιτροπή Ιστορίας-Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Τουριστικής Ανάπτυξης και Επιτροπή Παιδείας-Νεολαίας-Αθλητισμού-Στήριξης
του Δήμου Ιδαλίου, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου, Συμβούλιο Κοινοτικής Ευμερίας Ιδαλίου, Ιδιοκτήτες Κλασσικών 
αυτοκινήτων και μοτοσικλεττών και Idalion Classic Car Club

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

για οικονομική ενίσχυση
της Στέγης Ηλικιωμένων  «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ»

Από τις τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες θα εκτίθενται δίπλα
από την πλατεία για να μπορεί το κοινό να τα επισκεφτεί.   
Στο χώρο θα υπάρχουν ποτά και διάφορα εδέσματα προς πώληση.
Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός».

 7:30 - 9:30 μ.μ. 

εκκίνηση διαδρομής:  6:30 μ.μ.         τερματισμός:  7:30 μ.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

24-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Όλες οι προβολές αρχίζουν στις 8:30μμ ακριβώς.

17-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΠΑΡΚΟ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ»
(Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης)

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ.

ΠΕΜΠΤΗ 21/7     ΤΖΑΜΑΪΚΑ
                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
                               Διάρκεια  1:35'
                               Κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7   SPIDER-MAN: NO WAY HOME
                              ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ  Διάρκεια 2:28'
                              Κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

ΤΡΙΤΗ 19/7          LUCA    /   ΛΟΥΚΑ
                              Κινούμενα Σχέδια   Διάρκεια 1:35'
                              Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7   RAYA AND THE LAST DRAGON / 
                              Η ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
                              Κινούμενα Σχέδια   Διάρκεια 1:47'
                              Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7    ENCANTO / ΕΝΚΑΝΤΟ: ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ
                              Κινούμενα Σχέδια/Μιούζικαλ  Διάρκεια: 1:40'
                              Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7   SPIDER-MAN: NO WAY HOME
                                    ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ  Διάρκεια 2:28'
                                    Κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

ΠΕΜΠΤΗ 28/7   ---------------

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7  ΤΖΑΜΑΪΚΑ
                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
                             Διάρκεια  1:35'
                             Κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

ΤΡΙΤΗ 26/7        LUCA    /   ΛΟΥΚΑ
                             Κινούμενα Σχέδια   Διάρκεια 1:35'
                             Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7   RAYA AND THE LAST DRAGON / 
                              Η ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
                              Κινούμενα Σχέδια   Διάρκεια 1:47'
                              Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/7  ENCANTO / ΕΝΚΑΝΤΟ: ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ
                             Κινούμενα Σχέδια/Μιούζικαλ  Διάρκεια: 1:40'
                             Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΔΕ ΒΛΕΠΩ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ, ΔΕ ΜΙΛΩ»
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΛΥΜΠΙΩΝ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
ώρα 8:30 μ.μ.

είσοδος ελεύθερη

Διοργανωτής:  Πολιτιστική Επιτροπή  Δήμου Ιδαλίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Λαμβάνουν μέρος:
Ιάκωβος:  Κωνσταντίνος Βασιλείου
Σπίθας:  Μάριος Δημητρίου
Θεοφάνης:  Αντρέας Κασκαούνιας
Ελπίδα:  Ειρήνη Γεωργίου Σαλάτα

Συντελεστές:
Συγγραφέας:  Γιώργος Θεοδοσιάδης
Διασκευή-σκηνοθεσία:  Σοφοκλής Σοφοκλέους
Σκηνικά:  Έλενα Τερέπεη
Μουσική Επιμέλεια:  Κωνσταντίνος Βασιλείου
Βίντεο:  Σοφοκλής και Αντρέας Κασκαούνιας
Βηθοί σκηνοθέτη:  Μαρία Κυριάκου, Άντρη Γιασουμή

Στα βίντεο εμφανίζονται:
Μιχάλης Μουστάκας, Κώστας Καζάκας, Ζωή Κυπριανού,Σοφοκλής Κασκαούνιας, 
Μαρίνος Χατζηβασιλείου, Χάρης Κκολός, Παντελής Ξυνιστέρης, Μαρία Ανδρέου Φουκαρή, 
Γιώργος Ξυνιστέρης, Ελένη Κασκαούνια,  Άντρη Γιασουμή, Χρύσα Ζαβρή, Elvis Ngala Nfor, 
Μαριλίνα Παρασκευά, Ιωάννης Παρασκευάς, Αλίκη Κεφάλα, Ντιάγο Ζαβρής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιδαλίου και οι οικογένειες
των Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων 1974
και φονευθέντων 1964 και 1974,
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας
το Ετήσιο Μνημόσυνο που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022,
στον Μητροπολιτικό Ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει
ο κ. Παναγιώτης Μέσσιος

εκ μέρους του Ε/Κ Εκπροσώπου
στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων
κ. Λεωνίδα Παντελίδη.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
θα τελεστεί Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων
στο Δημοτικό κοιμητήριο.

Δηλώσεις για κατάθεση στεφάνων θα γίνονται
μέχρι την Πέμπτη 14/7/22 στο τηλ. 22444888



Σαρώνει σε μαθητικούς διαγωνισμούς η Σχολή Φόρουμ

Ο ι διακρίσεις των μαθητών της Ιδιωτικής 
Σχολής Φόρουμ συνεχίζονται για τη φετι-
νή σχολική χρονιά. Τα παιδιά της Σχολής 

κατέγραψαν πολύ υψηλές επιδόσεις πετυχαίνοντας 
να πάρουν μετάλλια στους διάφορες μαθητικές 
ολυμπιάδες που έλαβαν μέρος.  Στις Παγκύπριες 
Ολυμπιάδες Βιολογίας Λυκείου και Γυμνασίου 14 
μαθητές της Σχολής εξασφάλισαν χρυσά, αργυρά, 
χάλκινα μετάλλια και διακρίσεις.
Ο μαθητής Χρυσόστομος Ρουσής του τμήματος Δ1 
εξασφάλισε το χρυσό στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα 
Βιολογίας Λυκείου και κατέκτησε την 3η θέση πα-
γκύπρια. Ο μαθητής Θεόδωρος Πάντζιαρος εξα-
σφάλισε το αργυρό στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα 
Γυμνασίου και την 5η θέση παγκύπρια. Η Σχολή 
σε ανακοίνωση της εκφράζει τα συγχαρητήρια της 
στους μαθητές αλλά και τους καθηγήτες τους  Αν-
δρέας Τσούκνος, Καλυψώ Πελαγία και Νεκταρία 
Προδρόμου, για την καθοδήγηση, στήριξη και επι-
μονή στην προσήλωση των στόχων. 
Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν παιδιά της Σχολής 
Φόρουμ και στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής, 
στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας και στην Πα-
γκύπρια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας. Συνολικά 15 με-
τάλλια συγκέντρωσαν οι μαθητές της Γ’ και Β’ Γυ-

μνασίου στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής, 1 
στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας και 5 στην 
Παγκύπρια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας. Χρυσά με-
τάλλια εξασφάλισαν ο Χαράλαμπος Φιλίππου (Γ2) 
και Θεόδωρος Βλίγγας (Γ1), ο Παναγιώτης Αυλωνί-
της (Β6), ο Θάνος Χατζηκυριάκος (Β4), Αλέξης Μα-
λας (Β3)  στην Ολυμπιάδα Φυσικής. Χρυσό για τον 
Χαράλαμπο Φιλίππου (Γ2) και στην Ολυμπιάδα Χη-

μείας. Ο Σίμωνας Δημητρίου (Β5) πήρε χρυσό στην 
Ολυμπιάδα Γεωγραφίας.
Η Σχολή Φόρουμ σε ανακοίνωση αναφέρει: «Άξιοι 
συγχαρητηρίων, τόσο οι μαθητές όσο και οι διδά-
σκοντες Ρένος Γεωργίου, Κούλα Αδάμου και Λουκι-
ανή Σάββα που ενέπνευσαν τα παιδιά σε αυτή τους 
την πορεία». Οι φετινές διακρίσεις των παιδιών της 
Σχολής Φόρουμ ολοκληρώθηκαν με τα 16 συνο-

λικά μετάλλια που κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν μαθητές και 
μαθήτριες στην 23η Κυπριακή 
Μαθηματική Ολυμπιάδα. Επί-
σης παιδιά της Σχολής Φόρουμ 
διέπρεψαν και στα Kangourou 
Μαθηματικών, κερδίζοντας 
16 μετάλλια. Τα αποτελέσμα-
τα διακαιώνουν την εξαιρετι-
κή δουλειά και προσπάθεια 
που καταβάλουν οι μαθητές με 
την αρωγή, στήριξη και καθο-
δήγηση των καθηγητών τους, 
αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση με την εκφράζονται συγχα-
ρητήρια για τη συνολική προ-
σπάθεια των παιδιών και των 
καθηγητών τους. Στη Μαθη-

ματική Ολυμπιάδα χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο 
Κωνσταντίνος Ξανθουδάκης της Α’ Γυμνασίου, ο 
Θάνος Χατζήκυριακος της Β’ γυμνασίου. Στο δια-
γωνισμό Kangourou Μαθηματικών το χρυσό εξα-
σφάλισε ο ΣόλωναςΜάτσης της Α’ Λυκείου.

10 ΔΑΛΙ  news
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Περί*fest στο Δάλι
Η ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας διοργάνω-

σε την Τετάρτη 15 Ιουνίου στο χώρο στάθ-
μευσης, δίπλα από το οίκημα του Άδωνη στο 

Δάλι το Περί*fest vol 2. Η εκδήλωση η οποία ήταν στο 
πλαίσιο του 34ου παγκύπριου φεστιβάλ νεολαίας και 

φοιτητών της ΕΔΟΝ περιελάμβανε ζωντανή μουσική, 
φαγητό, coctails, παιχνίδια, φουσκωτό, βιβλιοπωλείο 
και γωνιά καλλιτεχνών. Η είσοδος για το κοινό ήταν 
ελεύθερη.  

Δραστηριότητες του Συνδέσμου 
Εθνοφυλάκων «Ακρίτες» 

Τ ο Δ.Σ του Συνδέ-
σμου Εθνοφυλά-
κων περιοχής Ιδα-

λίου «Ακρίτες»  δεξιώθηκε 
τη σκοπευτική του ομά-
δα η οποία κατέλαβε τη 2η 
θεση στον παγκύπριο δια-
γωνισμό που πραγματο-
ποιήθηκε το Νοέμβριο του 
2021. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στους «Ευ-

καλύπτους» τιμήθηκε 
για την προσφορά του 
στο Σύνδεσμο ο Κύπρος 
Δημητριάδης.  Ο Σύνδε-
σμος Εθνοφυλάκων δι-
οργάνωσε και διαγωνι-
σμό ταβλιού τον οποίο 
κέρδισε ο Κλείτος Σάβ-
βα. Τη 2η θέση έλαβε ο 
Λοϊζος Παπαλοϊζου και 
την 3η ο Ανδρέας Γρη-
γορίου. Στη Λισσαβώνα παιδιά 

της Σχολής Φόρουμ 
Μ ε τις καλύτερες των εντυπώσεων επέστρε-

ψαν στην Κύπρο παιδιά της Ιδιωτικής Σχο-
λής Φόρουμ τα οποία στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Erasmus + επισκέφθηκαν τη Λισσαβώνα 
της Πορτογαλίας. Τα παιδιά περιπλανήθηκαν στους κή-

πους της Λισσαβώνας, επισκέφτηκαν μουσεία, αντάλ-
λαξαν ιδέες με συνομήλικούς τους, δοκίμασαν την το-
πική κουζίνα σε εστιατόρια της φημισμένης πλατείας 
Comercio και επέστρεψαν πίσω γεμάτοι εμπειρίες και 
μαθήματα ζωής.

 «Το γάλα της ειρήνης»
Μ ια ανθρώπινη αληθινή ιστορία  στόχος της 

οποίας είναι να σταλεί το μήνυμα πως αυτά 
που ενώνουν τους ανθρώπους είναι πολύ 

περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν, προβλήθη-
κε στο κινηματοθέατρο «Πανόραμα» στο Δάλι. Τίτλος της 
ταινίας είναι «Το γάλα της Ειρήνης/Süt Babam». Την πρω-
τοβουλία για την προβολή της ταινίας είχε ο πολιτιστικός 

όμιλος του Άδωνη με τη στήριξη της UNFİCYP. Πρόκει-
ται για μια ταινία που πραγματεύεται την ιστορία μιας γνή-
σιας φιλίας που γεννήθηκε μέσα στις βόμβες, το σκοτωμό 
και την καταστροφή. Η ιστορία ανθρωπιάς μέσα στον πό-
λεμο έγινε ταινία από τον τουρκοκύπριο σκηνοθέτη Τζι-
εμάλ Γιλτιρίμ. 

 Το Δάλι περιλήφθηκε στις 
Ευρωπαϊκές Ημέρες Αρχαιολογίας

Τ ο αρχαιολογικό μουσείο και 
τον αρχαιολογικό χώρο Ιδαλί-
ου είχαν την ευκαιρία να δουν 

από κοντά επισκέπτες στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Ημερών Αρχαιολογίας οι 
οποίες ήταν το τριήμερο 17-19 Ιουνίου. 
Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το  
Υφυπουργείο Τουρισμού και το Τμή-
μα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την 
Εθνική Επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ.
Οι ξεναγήσεις έγιναν σε ελληνικά και 
αγγλικά. Η εκδήλωση περιελάμβανε 
και μουσικό δρώμενο από κλιμάκιο της 
Συμφωνικής ορχήστρας Κύπρου. 
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Ροδόσταγμα και ανθόνερο, 80 χρόνια ιστορίας
Η ωραία αυτή παράδοση ξεκίνησε από παλιά 

στο σπίτι μας και συνεχίζεται ως τώρα αδιά-
κοπα κάθε χρόνο τον Απρίλη, για οκτώ δε-

καετίες.
Το σπίτι μας το πατρικό ήταν κτισμένο μέσα σε ένα πε-
ριβόλι με διάφορα εσπεριδοειδή και άλλα δέντρα. 
Στον γύρο του περιβολιού, εφύτεψαν οι γονείς μου, 
πολλές τριανταφυλλιές «μυρωδάτες». Σε λίγα χρόνια, 
οι τριανταφυλλιές είχαν μεγαλώσει και κάθε χρόνο τον 
Απρίλη γέμιζαν με πάρα πολλά τριαντάφυλλα.  
Ο πατέρας μου – ο δάσκαλος Χριστόφορος Σκορδής 
– βλέποντας τόσα πολλά και ωραία τριαντάφυλλα μυ-
ρωδάτα, σκέφτηκε να δοκιμάσει να φτιάξει με αυτά ρο-
δόσταγμα.  Έτσι παράγγειλε, σε ένα φίλο του τεχνίτη, 
να του κατασκευάσει έναν αποστακτήρα όπως τον είχε 
σχεδιάσει ο ίδιος.
Ο αποστακτήρας ετοιμάστηκε σύμφωνα με το σχέδιο 
του πατέρα μου – ήταν τότε το 1942 περίπου – και έτσι 
τα τριαντάφυλλα γίνονταν ωραίο ροδόσταγμα.
Θυμούμαι την μητέρα μου την Χριστίνα, που μάζευε 
κάθε πρωί καλάθια ολόκληρα με τριαντάφυλλα με με-
γάλη χαρά και ευχαρίστηση και θυμούμαι και την για-
γιά μου την Καλομοίρα, που έπλενε με πολλή προσο-
χή τις μπουκάλες, για να τις γεμίσει με ροδόσταγμα ο 
πατέρας μου. 
Η «παραγωγή» συνήθως ήταν μεγάλη και η μητέρα 
μου αφού φύλαγε αρκετό ροδόσταγμα για την οικο-
γένεια μας, με πολύ καμάρι πρόσφερε σαν δώρο, το 
υπόλοιπο στους συγγενείς, στις φίλες και στις γειτόνισ-
σες της.
Το πρόσφερε επίσης σε νεογέννητα βρέφη για να τους 
πλένει το προσωπάκι τους η μητέρα τους. Ήξερε ακό-
μα ποιοι το χρειάζονταν και το πρόσφερε για να πλέ-
νουν τα μάτια τους, που είχαν κάποιο πρόβλημα ή και 
άλλοι να το πίνουν σαν φάρμακο.
Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. 
Με τον ίδιο τρόπο που γινόταν το ροδόσταγμα με τα 
τριαντάφυλλα, έφτιαχναν επίσης ανθόνερο με τους 
ανθούς της λεμονιάς και της κιτρομηλιάς που υπήρ-
χαν στο περιβόλι μας σε αφθονία. 
Το ροδόσταγμα και το ανθόνερο εμείς το χρησιμοποι-

ούσαμε στα γλυκά του κουταλιού και σε διάφορα άλλα 
είδη ζαχαροπλαστικής, που φτιάχναμε στο  σπίτι μας. 
Ροδόσταγμα ή ανθόνερο παίρναμε και στην εκκλη-
σία μέσα στην «μερέχα» μας, στην γιορτή του «σπιτι-
ού μας», την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, που 

ήταν η ονομαστική γιορτή του πατέρα μου.  Ήταν οι-
κογενειακή γιορτή και γινόταν –όπως μας έλεγε ο πατέ-
ρας μου – στην οικογένεια μας για 150 χρόνια.
Μετά τη λειτουργία – αυτή την μέρα – προσφέραμε 
στην αυλή της εκκλησίας κρασί και «πεντάρτι» στον 

κόσμο, τους ραντίζαμε στο χέρι ροδόσταγμα και μας 
εύχονταν «χρόνια πολλά».
Στις 14 του Σεπτέμβρη, ημέρα της «Υψώσεως του Σταυ-
ρού», ο πατέρας μου που ήταν και ψάλτης έπαιρνε στην 
εκκλησία την «μερέχα» μας με ροδόσταγμα και ράντι-
ζε μαζί με τους ιερείς και με άλλους ψάλτες τον Σταυ-
ρό όταν έψαλλαν το «Κύριε ελέησον» (για 500 φορές).
Και την Μεγάλη Παρασκευή πάλι παίρναμε ροδόσταγ-
μα στην εκκλησία και ραντίζαμε τον Επιτάφιο.
Θυμούμαι ακόμα και μιαν άλλη περίπτωση που η με-
ρέχα με το ροδόσταγμα χρησιμοποιείτο στο χωριό μας 
το Δάλι. Ήταν, όταν προσκαλούσαν τους χωριανούς 
για κάποιο γάμο. Η γυναίκα που πήγαινε από σπίτι σε 
σπίτι και καλούσε τον κόσμο, μαζί με το προσκλητή-
ριο, ράντιζε με ροδόσταγμα στο χέρι την νοικοκυρά 
και όσους άλλους βρίσκονταν, εκείνη την στιγμή στο 
σπίτι, και τους ευχόταν «ώρες καλές».
Το ροδόσταγμα και το ανθόνερο γίνονταν στην οικο-
γένεια μας κάθε Άνοιξη από τους γονείς μου για πολ-
λά χρόνια μέχρι το 1973. Ήταν τότε που οι γονείς μου 
είχαν αποφασίσει να πάνε για προσκύνημα στους Αγί-
ους Τόπους το Πάσχα. Ήταν φυσικά Απρίλης και οι 
τριανταφυλλιές μας ήταν φορτωμένες τριαντάφυλλα 
όπως και τα δέντρα μας γεμάτα ανθούς. Δεν γινόταν 
να μείνουν να χαλάσουν και να χαθούν, μέχρι να γυ-
ρίσουν από το ταξίδι. Με φώναξαν λοιπόν, και ο πατέ-
ρας μου, μου είπε : 
«Θα σου παραδώσουμε τον αποστακτήρα και αν θέ-
λεις να κάνεις εσύ από τώρα και να πάει αυτή τη δου-
λειά. Θα σου εξηγήσω πως δουλεύει και να συνεχίσεις 
εσύ ότι εκάναμε ως τώρα εμείς». 
Εγώ, ευχαρίστως συμφώνησα και με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον παράλαβα όλα τα σύνεργα. 
Από τότε συνεχίζω μόνη μου την παράδοση αυτή της 
οικογένειας μας. 
Μαζεύω τα τριαντάφυλλα, φτιάχνω το ροδόσταγμα, το 
βάζω σε καθαρές γυάλινες μπουκάλες με την ετικέτα 
τους, φυλάω μερικές για την οικογένεια μας, και προ-
σφέρω δώρο το υπόλοιπο όπως ακριβώς, έκαμνε κάθε 
χρόνο και η μητέρα μου. 
Μαρία Σκορδή – Λαζαρίδου

ΘΕΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑΤΑ

Τα γεμιστά είναι ένα από τα 
φαγητά του καλοκαιριού. 
Είναι απολαυστικό.  

Εκτέλεση

Βήμα 1
Ετοιμάζετε τα λαχανικά: Πλένετε 
και στεγνώνετε καλά τις ντομάτες. 
Με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβετε 
τα καπάκια από τη μεριά του 
αφαλού. Με ένα κουταλάκι του 
γλυκού σκάβετε καλά τις ντομάτες 
βγάζοντας την ψίχα και τα 
ζουμάκια τους. Τα βάζετε όλα σε 
ένα μεγάλο μπολ.
Βήμα 2
Μόλις καθαρίσετε καλά όλες τις 
ντομάτες, βάζετε τα κομμάτια 
από τη σάρκα και τα ζουμιά στο 
μπλέντερ και τα χτυπάτε να γίνουν 
μια ωραία σάλτσα.
Βήμα 3
Ξεκαπακώνετε με ένα μαχαίρι τις 
πιπεριές. Αφαιρείτε τους σπόρους 
και τα λευκά κομμάτια και 
τοποθετείτε τις άδειες ντομάτες και 
τις πιπεριές ανακατεμένες μέσα σε 
ένα ταψί.
Βήμα 4
Ετοιμάζετε τη γέμιση: Σε ένα 
μεγάλο τηγάνι ρίχνετε ένα φλιτζάνι 
ελαιόλαδο και τα τριμμένα 
κρεμμύδια και τα σοτάρετε 
καλά μέχρι να μοσχομυρίσουν. 
Προσθέτετε το κουκουνάρι και τις 
σταφίδες και αμέσως μετά το ρύζι 
ανακατεύοντας συνέχεια. Σοτάρετε 
για 2-3 λεπτά.
Βήμα 5
Ρίχνετε τη σάλτσα ντομάτας 
που φτιάξατε, αλατίζετε ελαφρά 
και ανακατεύετε. Μόλις πάρει 
βράση η γέμιση την αποσύρετε 
από τη φωτιά και ρίχνετε μέσα το 
μαϊντανό και το δυόσμο.

Βήμα 6
Φτιάχνετε τα γεμιστά: 
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 
160°C. Με τη βοήθεια ενός 
κουταλιού της σούπας γεμίζετε τις 
ντομάτες και τις πιπεριές μέχρι τα 
2/3 του ύψους τους. Όση γέμιση 
περισσέψει την αδειάζετε ανάμεσα 
από τις ντομάτες και τις πιπεριές.
Βήμα 7
Βάζετε και τις κυδωνάτες πατάτες 
ανάμεσα από τα γεμιστά και σιγά 
σιγά ρίχνετε νεράκι μέσα στο 
ταψί μέχρι τα 2/3 του ύψους του. 
Περιχύνετε τις ντομάτες και τις 
πιπεριές με ένα φλιτζανάκι του 
καφέ ελαιόλαδο και πασπαλίζετε 
τα καπάκια από τα γεμιστά με τη 
γαλέτα.
Βήμα 8
Βάζετε το ταψί στο φούρνο και 
ψήνετε τα γεμιστά για 1 ώρα. 
Κατόπιν δυναμώνετε το φούρνο 
στους 180°C και ψήνετε για 
άλλα 30 λεπτά περίπου. Βγάζετε 
τα γεμιστά από το φούρνο, τα 
αφήνετε να κρυώσουν λίγο 
και τα σερβίρετε σε πιατέλα 
συνοδεύοντάς τα με καλή, 
πικάντικη φέτα και φρέσκο ψωμί.

Υλικά
• 8 ντομάτες μέτριες, 

σφιχτές
• 4 πιπεριές μεγάλες, 

για γέμισμα
• 1 φλιτζάνι 

ελαιόλαδο +1 
φλιτζανάκι του καφέ 
επιπλέον για το 
ταψί

• 2 κρεμμύδια 
μεγάλα, τριμμένα 
στον τρίφτη

• 1 νεροπότηρο Ρύζι 
• 2 κουτ. σούπας 

κουκουνάρι
• 2 κουτ. σούπας 

σταφίδα μαύρη 
• 1 φλιτζανάκι του 

καφέ δυόσμο 
ψιλοκομμένο

• 1 φλιτζάνι μαϊντανό 
ψιλοκομμένο

• ½ κιλό πατάτες 
καθαρισμένες, 
κομμένες 
κυδωνάτες

• 1 φλιτζάνι γαλέτα 
για το πασπάλισμα

• αλάτι, πιπέρι 
φρεσκοτριμμένο

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Γεμιστά με σταφίδες 
και κουκουνάρι 

Ό μορφη εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος 
Ιδαλίου στην πλατεία του ποταμού Γυα-
λιά γιορτάζοντας την παγκόσμια ημέρα 

του παιδιού. Η περιοχή γέμισε από παιδιά τα οποία 
χάρηκαν την εκδήλωση η οποία περιελάμβανε 
μεταξύ άλλων επίδειξη με εξωτικούς παπαγάλους, 
μαγικές παραστάσεις από ταχυδακτυλουργό και 

επιδείξεις ρομποτικής. Σε πολλές από τις δραστηρι-
ότητες είχαν την ευκαιρία και συμμετείχαν τα παιδιά 
τα οποία απόλαυσαν ένα όμορο απόγευμα. Οι δι-
οργανωτές, η επιτροπή παιδείας, νεολαίας, αθλητι-
σμού και στήριξης του Δήμου Ιδαλίου πρόσφεραν 
δωρεάν παγωτό στα παιδιά. 

Ο Δήμος Ιδαλίου γιόρτασε την παγκόσμια 
ημέρα του παιδιού

H γιορτή της μουσικής στο Δήμο Ιδαλίου

Μ ια υπέροχη βραδιά χάρισε ο Μίλτος 
Πασχαλίδης σε όσους παρακολούθη-
σαν τη συναυλία του η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε στο θεατράκι των Λυμπιών. Τη συναυ-
λία διοργάνωσε η ΜΕΑΠ. Ο γνωστός καλλιτέχνης 
έχοντας στις αποσκευές του τα τραγούδια 27 χρό-

νων δισκογραφίας αλλά κυρίως με τον ενθουσι-
ασμό για ένα καλοκαίρι πιο αυθόρμητο και ελεύ-
θερο από τα προηγούμενα, ο Μίλτος Πασχαλίδης 
πρόσφερε μια συναυλία από αυτές που μένουν 
αξέχαστές. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανέβασε το κοινό 
όπως αυτός ξέρει. 

Συναυλία Μίλτου Πασχαλίδη στα Λύμπια
Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριό – Νή-

σου διοργάνωσε στις 27 Ιουνίου παιδικό 
πανηγύρι στο πάρκο του Συνοικισμού. 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση την 
ευκαιρία να απολαύσουν ένα όμορφο απόγευμα. 
Παιχνίδια για όλα τα γούστα και δωρεάν λοκμάδες 

και παγωτό πρόσφεραν μεγάλη χαρά στα παιδιά 
που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Συμμετείχαν και  
μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης στέλνοντας τα 
δικά τους μηνύματα στους πολίτες που παρευρέ-
θηκαν στην εκδήλωση. 

Παιδικό πανηγύρι στο 
Πέρα Χωριό – Νήσου

Ο Δήμος Ιδαλίου τίμησε και φέτος τη γιορτή 
της μουσικής με τρεις μουσικές βραδιές 
οι οποίες διοργανώθηκαν στις 17 Ιουνίου 

στο πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην Ηλιούπολη, 
στις 21 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου και στις 22 
Ιουνίου στο πάρκο του συνοικισμού αυτοστέγασης 

Ιδαλίου. Ο κόσμος που παρευρέθηκε στις εκδηλώ-
σεις απόλαυσε τη μουσική και τα τραγούδια. Πρό-
κειται για εκδηλώσεις τις οποίες χάρηκαν οι παρευ-
ρισκόμενοι αφού τα προηγούμενα χρόνια λόγω της 
πανδημίας στερήθηκαν αυτού του είδους τις κοινω-
νικές συνάξεις. 

Η χρυσή πλακέτα 
στον 31ο διαγω-
νισμό επίλεκτων 

Ενωμοτιών απονεμήθηκε 
στο 299ο Σύστημα Προσκό-
πων περιφέρειας Ιδαλίου. 
Στην αποστολή συμμετεί-
χαν οι πρόσκοποι Στυλιανή 
Δράκου, Μαργαρίτα Μου-
ζούρη, Ελένη Γεωργίου , 
Αντζέλικα Χριστοφόρου, 
Σιμόνη Λάμπρου, Μηνάς 

Μηνά, Μιχάλης Νικολάου, 
Αναστάσης Νικολάου και 
Κωνσταντίνος Παναγιώτου.  
Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση με σκληρή δουλειά 
και πείσμα κατορθωσαν το 
καλυτερο για τους εαυτούς 
τους εκπροσωπώντας επά-
ξια το 299ο Σύστημα Προ-
σκόπων περιφέρειας Ιδαλί-
ου. 

Διάκριση προσκόπων περιφέρειας Ιδαλίου 

Μ ε αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα γιαγιάς, η 
γαλακτοβιομηχανία Α/

φοί Πέτρου σε συνεργασία με τις 
Υπεραγορές Άλφαμεγα μάζεψε το 
συνολικό ποσό των 5 χιλιάδων 
Ευρώ  το οποίο διατέθηκε για να 
καλύψει κάποιες από τις ανάγκες της  

στέγης ηλικιωμένων «Άγιος Δημη-
τριανός» στο Δάλι.
Είναι η 5η συνεχής χρονιά που η 
εταιρεία Α/φοί Πέτρου στηρίζει τις 
γιαγιάδες της Κύπρου  καθώς και 
ιδρύματα που φιλοξενούν και φρο-
ντίζουν ηλικιωμένους.

«Η Γιαγιά» στηρίζει τους 
ηλικιωμένους μας
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Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική 
μέθοδος που βασίζεται στην παρα-
δοσιακή κινέζικη ιατρική. Η ιστο-

ρία του βελονισμού ξεκινά πριν 4.000 χρόνια 
στην Κίνα και πριν 
160 χρόνια στην Ευ-
ρώπη (δυτικός βε-
λονισμός). Πολλές 
έρευνες έχουν απο-
δείξει το θεραπευτι-
κό αποτέλεσμα του 
βελονισμού.

Η παραδοσιακή κι-
νεζική ιατρική, εξη-
γεί τον βελονισμό 
ως μια τεχνική για 
την εξισορρόπηση 
της ροής της ενέρ-
γειας γνωστή ως 

τσι η οποία πιστεύεται ότι ρέει μέσα από μο-
νοπάτια (μεσημβρινούς) στο σώμα. Με την 
εισαγωγή βελόνων σε συγκεκριμένα σημεία 
κατά μήκος αυτών των μεσημβρινών η ροή 
της ενέργειας εξισορροπείται. Ο κινέζικος βε-
λονισμός βασίζεται στην παρατήρηση και δεν 
έχει καμία σχέση με την σύγχρονη γνώση και 
παθολογία.

Αντίθετα ο δυτικός βελονισμός διαφέρει με τον 
Κινέζικο στο γεγονός ότι η χρήση του βασίζε-
ται στις σύγχρονες γνώσεις νευροφυσιολογίας 
και στις σύγχρονες απόψεις για την λειτουργία 
του νευρικού συστήματος και της σχέσης του 
με το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύ-
στημα. Στο δυτικό βελονισμό τα σημεία βελο-
νισμού δρουν για την απελευθέρωση ενδορ-

φινών, σεροτονίνης και αναλγητικών ουσιών 
που επιδρούν στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο 
μυελό αλλάζοντας την επεξεργασία του πό-
νου.  Αυτό φαίνεται να διεγείρει το νευρικό σύ-
στημα και να ενισχύει τη δραστηριότητα των 
φυσικών παυσίπονων του σώματος. Επίσης 
βελτιώνει την τοπική αύξηση της κυκλοφορίας 
του αίματος και βοηθά στη λύση του μυϊκού 
σπασμού (trigger points).

Ο δυτικός βελονισμός είναι πλέον ένα από τα 
πιο αποτελεσματικά μέσα για διαχείριση του 
πόνου. Χρησιμοποιείται σε θεραπείας μυοσκε-
λετικών και αθλητικών κακώσεων με σκοπό τη 
μείωση του πόνου και  την ταχύτερη αποκατά-

σταση του ασθενή.

Τα σημεία βελονισμού βρίσκονται σε όλες τις 
περιοχές του σώματος αλλά κάποιες φορές τα 
κατάλληλα σημεία είναι μακριά από την περι-
οχή του πόνου. Για να αυξηθεί η δράση του 
βελονισμου μπορούν να γινουν χειρισμοί της 
βελόνας (ανασήκωμα πάνω κάτω, στροφή δε-
ξιά αριστερά της  βελόνας) ή χρήση ηλεκτρο-
βελονισμού ή ακόμα εφαρμογη θερμότητας 
στις βελόνες.

Μετά το βελονισμό μερικοί άνθρωποι νιώ-
θουν χαλαροί, ενώ άλλοι αισθάνονται γεμάτοι 
ενέργεια. Αυτό εξαρτάται από το τι είδους ερε-

θισμό έχουμε ενεργοποιήσει (κατευναστικό ή 
διεγερτικό ερεθισμό).

Μερικές από τις παθήσεις που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση από τα 
συμπτώματα είναι η οσφυαλγία, αυχεναλ-
γία, αθλητικοί τραυματισμοί, οστεοαρθρίτιδα 
πονοκέφαλοι, ημικρανίες, επικονδυλαλγίες 
(tennis elbow), πόνος αρθρωσεων,δυσμηνόρ
ροια,ινομυαλγία κ.α.

Οι κίνδυνοι του βελονισμού είναι χαμηλοί με 
την προϋπόθεση να γίνει από αξιόπιστο, πι-
στοποιημένο επαγγελματία βελονισμού.

Βελονισμός – Πως μπορεί να μας βοηθήσει

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπειας 
PhysiKALL στο Δαλι 
99881222

 

 

50 Χρόνια Αριστείας  
54 Βραβεία Λογιστικής LCCI 

Χιλιάδες Επιτυχίες 
 

• Παγκύπριες Εξετάσεις  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
Από 1 Σεπτεμβρίου – 15 Ιουνίου   

• Accounting LCCI (IAS) 
        LEVEL 1, 2, 3, 

Από 2 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου   
 

Κοντά μας Μπορείτε και Εσείς,  
Σίγουρα και Σύντομα. 

 
        Κρατήστε έγκαιρα θέση: 22 510 611 

Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο LCCI 
6 μαθητές ανά τάξη με διαχωριστικά  

Στρόβολος/Λακατάμια & Πέρα Χωριό Νήσου  
www.facebook.com/kolarides.institute 

 



14 ΔΑΛΙ      news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Τ η ΜΕΑΠ της νέας περιόδου 
κτίζουν οι άνθρωποι του σω-
ματείου του Πέρα Χωριού 

– Νήσου. Στη νέα ποδοσφαιρική πε-
ρίοδο οι «κόκκινοι» θα αγωνίζονται 
στη Β’ κατηγορία και στόχος είναι η 
ομάδα να κάνει μια καλή πορεία. Από 
τις μέχρι τώρα προσθαφαιρέσεις στο 
ρόστερ φαίνεται ότι η ΜΕΑΠ της νέας 
περιόδου θα είναι αρκετά αλλαγμένη. 
Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ 
πιο δυνατή, έτοιμη να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις της νέας ποδοσφαι-
ρικής περιόδου και του απαιτητικού 
πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Η 
διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή της ΜΕΑΠ προβαίνουν σε μια ορθολογική ενίσχυση 
της ομάδας με στόχο να δημιουργήσουν από τη μια ένα δυνατό σύνολο και από την άλλη να μην 
ξεφύγουν από τα οικονομικά δεδομένα που καθορίστηκαν από τη διοίκηση. «Σε καμία περίπτωση 
δεν πρόκειται να γίνουν αλόγιστες δαπάνες οι οποίες θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό του 
σωματείου» αναφέρουν τα στελέχη της ΜΕΑΠ τα οποία αισιοδοξούν ότι θα δημιουργήσουν μια δυ-
νατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της β΄κατηγορίας. 
Ο προπονητής Γιάννος Λυμπουρής πέραν από την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών οι οποίοι εν-
δεχομένως  να αποτελέσουν μέλη της ομάδας,  καταστρώνει αυτή την περίοδο και το πλάνο της 
προετοιμασίας. Στόχος είναι μέχρι την ημέρα που θα αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας να ολο-
κληρωθεί αν είναι δυνατόν η στελέχωση της ΜΕΑΠ ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο προπονητικό 
επιτελείο να κάνει απρόσκοπτα την προετοιμασία. Στη ΜΕΑΠ γνωρίζουν πολύ καλά ότι φέτος  στο 
νέο πρωτάθλημα θα συναντήσουν αρκετές δυσκολίες ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα θα 
τα καταφέρει. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Όλοι στο σωματείο του Πέρα 

Χωριού – Νήσου δίδουν τον καλύτερο 
τους εαυτό για την ομάδα και αυτή η 
καλή εικόνα βγαίνει προς τα έξω. Οι 
φίλοι της ΜΕΑΠ είναι ικανοποιημένοι 
από τη δουλειά που γίνεται στο σωμα-
τείο και το αποδεικνύουν σε κάθε ευ-
καιρία. Οι οπαδοί της ΜΕΑΠ στηρίζουν 
το σωματείο τους με κάθε τρόπο και 
αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή τους 
στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργα-
νώνονται. Αναμένεται ότι ο κόσμος της 
ΜΕΑΠ θα στηρίξει εκ νέου την ομάδα 
και στη νέα προσπάθεια που αρχίζει 
στο νέο πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 
της στη β’ κατηγορία.  Το Δ.Σ. βρίσκεται 

δίπλα στο προπονητικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές προσπαθώντας να λύσει κάθε θέμα που 
ενδεχομένως θα προκύψει στο οικοδόμημα της ΜΕΑΠ. Στους κόλπους του σωματείου υπάρχει 
αισιοδοξία ότι η ΜΕΑΠ θα δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα μπορέσει να πετύχει τους 
στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Στο μηναίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που έγινε στις 
7 Ιουνίου τα 800 Ευρώ κέρδισε ο αριθμός 933 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 921, 507, 406,713 και 
860. Την Τρίτη 5 Ιουλίου η ΜΕΑΠ διοργανώνει τόμπολα στο κοινοτικό πάρκο Νήσου. 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό καμπ που διοργάνωσε η ΜΕΑΠ σε συνεργασία 
με την Εσπανιόλ. Τα παιδιά που συμμετείχαν απόλαυσαν τη διοργάνωση. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ 
σε ανακοίνωση εκφράζει ευχαριστίες στους προπονητές της Εσπανιόλ για την εμπειρία που πρό-
σφεραν στους ποδοσφαιριστές της ακαδημίες του σωματείου. Ευχαριστίες εξέφρασαν και σε όλους 
όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η συνεργασία. Στην ανακοίνωση σημειώνεται με νόημα 
ότι καλύτερα για τις ακαδημίες του σωματείου έρχονται, ένδειξη της μεγάλης σημασίας που δίδει η 
διοίκηση της ΜΕΑΠ και στις «μικρές» της ομάδες.  

N έα ποδοσφαιρική περίοδος, νέοι στόχοι για 
τον Άδωνη Ιδαλίου ο οποίος θα αγωνιστεί στο 
πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Στόχος της ομάδας 

είναι η διάκριση και η επιστροφή του Άδωνη στην επί-
λεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. 
Από την ποδοσφαιρική πε-
ρίοδο που ολοκληρώθηκε 
οι άνθρωποι του σωματεί-
ου κρατούν τις ευχάριστες 
στιγμές και τις σημαντικές 
εμπειρίες που αποκόμισαν 
και σ’ αυτές θέλουν να κτί-
σουν για τα επόμενα χρό-
νια. Η παρουσία του Άδωνη 
στην επίλεκτη κατηγορία της 
ΣΤΟΚ κατέδειξε ότι πρόκειται 
για μια διοργάνωση η οποία 
είναι αρκετά ανταγωνιστική. 
Αρκετά απαιτητική θα είναι 
και η επόμενη ποδοσφαι-
ρική περίοδος στην οποία 
ο Άδωνης θα επιδιώξει να 
κυνηγήσει τη διάκριση ώστε 
το συντομότερο, αν είναι 
δυνατόν από την επερχόμε-
νη ποδοσφαιρική περίοδο, 
η ομάδα να διεκδικήσει ένα 
από τα εισιτήρια που θα την 
οδηγήσουν στην επίλεκτη 
κατηγορία της ΣΤΟΚ..   Οι άνθρωποι του Άδωνη μετά τη 
Γενική Συνέλευση έχουν στρωθεί στη δουλειά με στόχο 
να επιλύσουν θέματα ώστε να μην υπάρξουν εκκρεμότη-
τες με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Ο 
προπονητής της ομάδας σε συνεργασία με τη διοίκηση 
των πρασίνων έχουν αρχίσει την προσπάθεια για στελέ-
χωση της ομάδας. Αναμένεται ότι θα γίνουν προσθαφαι-

ρέσεις στο ρόστερ της ομάδας. Στις τάξεις του σωματείου 
υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Άδωνης θα παρουσια-
στεί δυνατός  στη νέα διοργάνωση και θα μπορέσει να 
διεκδικήσει το στόχο της ανόδου. Οι μετεγγραφικές κι-

νήσεις που θα γίνουν θα 
είναι στο πλαίσιο των οι-
κονομικών δυνατοτήτων 
του σωματείου. Ο στόχος 
είναι ένας και μοναδικός. 
Να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες εκείνες που θα 
οδηγήσουν τον Άδωνη 
ξανά σε πιο προηγμέ-
να πρωταθλήματα.  Το 
κλίμα στον Άδωνη είναι 
εξαιρετικό. Στις τάξεις 
των μελών υπάρχει ικα-
νοποίηση από το έργο 
που επιτελεί η διοίκηση 
του σωματείου, στόχος 
της οποίας είναι η πρόο-
δος και η ανάπτυξη του 
Άδωνη. Το σωματείο του 
Ιδαλίου θα επιδιώξει και 
στη φετινή περίοδο να 
προωθήσει στην πρώτη 
ομάδα νεαρούς ποδο-
σφαιριστές, ποδοσφαι-
ριστές οι οποίοι προέρ-

χονται από τις ακαδημίες του Άδωνη. Στο σύλλογο των 
πρασίνων θέλουν να επενδύσουν στη νέα γενιά η οποία 
θα στηρίξει την ομάδα τα επόμενα χρόνια. Στον Άδωνη 
θέλουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες 
θα δίδουν κίνητρα στους νέους να ασχολούνται με τον 
αθλητισμό και ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο ώστε το σω-
ματείο να έχει προοπτική και μέλλον. 

Η ποδοσφαρική περίοδος που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα 
μπορεί να μην εξελίχθηκε 

όπως όλοι θα ήθελαν στο σωματείο της 
«ΔΑΛΙ F.C» ωστόσο η ομάδα πέτυχε μια 
σημαντική διάκριση για την οποία βρα-
βεύτηκε μάλιστα κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας βραδιάς βραβεύσεων της ΑΠΟ-
ΕΣΠ. Ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ 
του πρωταθλήματος που βραβεύτηκαν 
ήταν και ο Κυριάκος Πέππος της «ΔΑΛΙ 
F.C». Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για 
τον ποδοσφαιριστή της ομάδας ο οποί-
ος πέτυχε σημαντικά τέρματα προς 
όφελος του σωματείου. Η διοίκηση της 
«ΔΑΛΙ F.C» άρχισε σιγά – σιγά να ετοιμά-
ζει τα πλάνα της για τη νέα ποδοσφαιρι-
κή περίοδο. Ο Χρίστος Πέππος θα είναι 
ο προπονητής της ομάδας και στη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο. Ο κορμός της 

ομάδας θα είναι ο ίδιος και οι προσθή-
κες που γίνονται αφορούν μετεγγραφές 
ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα προσ-
δώσουν ακόμα περισσότερη ποιότητα 
στην ομάδα. Οι στόχοι του σωματείου 
θα είναι και φέτος πρωταγωνιστικοί και 
υπάρχει αισιοδοξία ότι φέτος η ομάδα 
θα καταφέρει να πανηγυρίσει ένα τίτλο.  
Η διοίκηση της «ΔΑΛΙ F.C.» με παράγο-
ντες της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης συναντήθηκαν με τη Γενική 
Διευθύντρια του ΚΟΑ και συζήτησαν το 
θέμα της τοποθέτησης πλαστικού χορ-
τοτάπητα στο γήπεδο του Γ’ Δημοτικού 
Σχολείου Ιδαλίου το οποίο θα εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες του σωματείου αλλά 
και άλλων οργανωμένων συνόλων της 
περιοχής. Το θέμα το χειρίζεται ο ΚΟΑ 
και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν  
εξελίξεις.

Κτίζεται η ΜΕΑΠ της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου

Το μυαλό στη νέα ποδοσφαιρική 
περίοδο έχουν στον Άδωνη

Η εκλογική Γενική Συνέλευση του Απόλλωνα 
Λυμπιών εξέλεξε τα νέα μέλη του Δ.Σ. τα οποία 
καταρτίστηκαν σε σώμα ως εξής:

Ανδρέας Χριστοφίδης, Πρόεδρος, Δημήτρης Κλεάνθους, 
Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Δημητρίου, Γραμματέας, Αν-
δρέας Πέτρου, Οικονομικός Διαχειριστής, Ανδρέας Γρη-
γορίου, Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας, Νικόλας 
Καλλή, Υπεύθυνος Νεολαίας, Ανδρέας Παναγή, Υπεύθυ-
νος Πολιτιστικού Τμήματος και Μάρκος Ιωαννίδης και 
Μάριος Δημητρίου, Έφοροι ποδοσφαίρου. Το Δ.Σ του 

σωματείου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 
προπονητή Παναγιώτη Μανώλη για την διαχείριση των 
ακαδημιών ποδοσφαίρου του σωματείου. Οι προπο-
νήσεις των ακαδημιών μας θα γίνονται στο γήπεδο του 
Απόλλωνα Λυμπιών. Το Δ.Σ του σωματείου διοργάνωσε 
μια όμορφη εκδήλωση με την ευκαιρία της λήξης της πο-
δοσφαιρικής περιόδου για τις ακαδημίες του Απόλλωνα. 
Τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση απόλαυσαν 
όμορφες στιγμές.

Το νέο Δ.Σ του Απόλλωνα Λυμπιών 

Ετοιμάζουν τη νέα «ΔΑΛΙ F.C.»
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Μ ε στόχο την επάνοδο στην Γ’ κατηγορία 
στήνεται ο Χαλκάνωρ της νέας ποδοσφαι-
ρικής περιόδου. Nέος προπονητής ανέλα-

βε ο Γιώργος Οδυσσέως ο οποίος εργαζόταν τα προ-
ηγούμενα χρόνια στην ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Μετά τη 
συμφωνία που επήλθε με τον προπονητή η ομάδα του 
Ιδαλίου έκλεισε και τις δυο πρώτες μετεγγραφές. Πρό-
κειται για τους αδελφούς Γιώργο και Στέφανο Λοϊζου. 
Αναμένεται να γίνει προσπάθεια και άλλοι ποιοτικοί 
ποδοσφαιριστές να ενταχθούν το επόμενο διάστημα 
στο ρόστερ των γαλάζιων 
του Δαλιού. O προπονη-
τής σε συνεργασία με τη 
διοίκηση έχουν δρομο-
λογήσει τις διαδικασίες 
για δημιουργία μιας δυ-
νατής ομάδας η οποία θα 
επιδιώξει να πρωταγωνι-
στήσει στο πρωτάθλημα 
της επίλεκτης κατηγορίας 
της ΣΤΟΚ. Στόχος του 
Χαλκάνορα στο νέο πρω-
τάθλημα είναι να πετύχει 
να εξασφαλίσει την άνο-
δο στην Γ’ κατηγορία και 
να επανέλθει το συντο-
μότερο σε πορεία ανά-
καμψης. Αναμένεται ότι 
στη νέα ποδοσφαιρική 
περίοδο θα δημιουργηθεί 
μια καινούρια ομάδα. Στις τάξεις του σωματείου υπάρ-
χει κινητοποίηση και αυτό φάνηκε από την αυξημένη 
συμμετοχή μελών στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση 
του Χαλκάνορα. Η παρουσία μελών τα οποία για διά-
φορους λόγους τα τελευταία χρόνια ήταν μακριά από 
το σωματείο,  δείχνει ότι υπάρχει η δυναμική αλλά και 
η θέληση ώστε η ομάδα να επιστρέψει στις επιτυχίες. 
Οι φίλοι του Χαλκάνορα είναι αποφασισμένοι να ανε-
βάσουν το Χαλκάνορα εκεί που του αξίζει. Το νέο Δ.Σ. 
έχει αρχίσει δουλειά. Στην προεδρία του σωματείου 
παραμένει ο Λοϊζος Παπαλοϊζου ο οποίος με τους συ-
νεργάτες του θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν 

τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα ανεβάσουν το 
Χαλκάνορα επίπεδο. Οι στόχοι έχουν τεθεί και τώρα 
εναπόκειται σε όλους, διοίκηση, προπονητή, ποδο-
σφαιριστές και φίλους του σωματείου να εργαστούν, ο 
καθένας από πλευράς του, για το καλό του σωματείου. 
Στο Χαλκάνορα άρχισαν να σκέφτονται και τη διοργά-
νωση του φεστιβάλ γάλακτος, το ετήσιο μεγάλο γεγονός 
το οποίο λόγω της πανδημίας τα τελευταία χρόνια δεν 
πραγματοποιήθηκε. Φέτος το φεστιβάλ γάλακτος επι-
στρέφει και αναμένεται να υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. 

Η ημερομηνία πραγμα-
τοποίησης του φεστι-
βάλ γάλακτος και οι 
άλλες λεπτομέρειες 
που αφορούν την 
εκδήλωση θα ανακοι-
νωθούν το αμέσως 
επόμενο διάστημα. 
O Xαλκάνωρ διευρύ-
νει τα αθλήματα στα 
οποία δραστηριοποι-
είται. Αποφασίστηκε 
και προχωρά το σω-
ματείο στη δημιουρ-
γία ακαδημίας καλα-
θόσφαιρας δίδοντας 
με αυτό τον τρόπο την 
ευκαιρία σε νεαρούς 
που αγαπούν το μπά-

σκετ να ασχοληθούν με 
το άθλημα. Θα λειτουργήσουν ακαδημίες αγοριών και 
κοριτσιών για ηλικίες 8 – 14 ετών. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση στόχος της ακαδημίας είναι να 
προσφέρει περισσότερες επιλογές άθλησης των νέων 
καθώς και τη στοχευμένη επαγγελματική ανάπτυξη του 
μπάσκετ. Η ακαδημία θα στεγάζεται στο γυμναστήριο 
του Λυκείου Ιδαλίου. Το κόστος εγγραφής στην ακα-
δημία καθορίστηκε στα 50 Ευρώ ενώ στα 50 Ευρώ κα-
θορίστηκε και η μηνιαία συνδρομή. Προπονητής της 
ακαδημίας του Χαλκάνορα ανέλαβε ο παλιός μπασκε-
τμπολίστας Νεοκλής Θεοχαρίδης. 

Με ελάχιστες προσθήκες η ΑΠΕΑ    

Μ ε ελάχιστες προσθήκες θα πορευθεί στη 
νέα ποδοσφαιρική διοργάνωση η  Αθλη-
τική Πολιτιστική Έπαλξη Αλάμπρας. Πρό-

σφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ποδο-
σφαιρικής ομάδας στη διάρκεια της οποίας έγινε ο 
απολογισμός της περσινής χρονιάς και καθορίστηκε 
το πλάνο για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων 
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο και καθορίστηκε 
το πλάνο στη βάση του οποίου θα πορευθεί η ομά-
δα. Αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρξουν αποχωρή-
σεις ποδοσφαιριστών και στο υφιστάμενο ρόστερ θα 
γίνουν ελάχιστες προσθήκες. 

Π ροσπάθειες για να παρακινήσουν  νεαρά κο-
ρίτσια να ασχοληθούν με το βόλεϋ καταβά-
λουν στον Πανιδαλιακό. Στην προσπάθεια 

τους να ενισχύσουν τις ακαδημίες τους οι άνθρωποι 
του Πανιδαλιακού αναζητούν προπονητή για τις ομά-
δες κορασίδων και παγκορασίδων. Ο νέος προπονη-
τής θα ενισχύσει το υφιστάμενο προπονητικό επιτελείο 
της ομάδας και ο στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία και 
σε άλλα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το 
άθλημα της πετόσφαιρας να το πράξουν.  Πρόσφατα 
με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του σωματείου παιδιά του Β’ 
Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου επισκέφθηκαν το Λύκειο 
Ιδαλίου και ενημερώθηκαν για το έργο που επιτελείται 
στον Πανιδαλιακό. Ήταν μια πρώτη επαφή των παιδι-
ών με το άθλημα του βόλεϋ. Ήταν μια καλή εμπειρία την 
οποία χάρηκαν τα παιδιά του Β’ Δημοτικού Σχολείου 

Ιδαλίου. Όπως μας αναφέρθηκε παρόμοιες επισκέψεις 
και ενημερώσεις για το άθλημα της πετόσφαιρας θα 
γίνουν το επόμενο διάστημα και σε άλλες ομάδες παι-
διών σχολείων της περιοχής. Το Δ.Σ. του Πανιδαλιακού 
επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες 
προσφέροντας τα απαιτούμενα κίνητρα που θα οδη-
γήσουν ακόμα περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν 
με το άθλημα. Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά έχουν 
αρχίσει. Όπως ανακοινώθηκε η εγγραφή κοστίζει 15 
Ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνεται και μια φανέλα προ-
πόνησης. Η μηνιαία συνδρομή καθορίστηκε στα 30 
Ευρώ, για δεύτερο παιδί είναι 20 Ευρώ. Οι προπονήσεις 
αρχίζουν για τις ακαδημίες από τις 5 Σεπτεμβρίου. Θα 
λειτουργήσουν ακαδημίες U12, U14(παγκορασίδες) 
και U16 (κορασίδες).  

Π ερίοδος ανασύνταξης δυνάμεων είναι αυτή 
που διανύουμε για την Ολυμπιάδα Λυμπι-
ών. Οι άνθρωποι του σωματείου καταστρώ-

νουν τα σχέδια τους για τη νέα χρονιά στην οποία η 
Ολυμπιάδα θα αγωνίζεται στην Γ’ κατηγορία. Αυτό εί-
ναι υπό την αίρεση ενδεχόμενων εξελίξεων που πιθα-
νόν να προκύψουν από την ενοποίηση δυο ομάδων 
οι οποίες συμμετείχαν στη λήξασα σαιζόν στη β’ κα-
τηγορία. Οι φίλοι της Ολυμπιάδας όπως και οι φίλοι 
του ποδοσφαίρου αναμένουν με ανυπομονησία τις 
τελικές αποφάσεις της ΚΟΠ σε περίπτωση που προ-
χωρήσει η υλοποίηση της ενοποίησης του Αχυρώνα 
Λιοπετρίου με τον Ονήσιλο Σωτήρας. Σ’ ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο θα κενωθεί μια θέση στη β’ κατηγορία. Με 
αυτό τον τρόπο οι πράσινοι στη νέα αγωνιστική περί-
οδο θα αγωνίζονται στη Β’ κατηγορία. Είναι προφα-
νές ότι οι αναμενόμενες εξελίξεις θα καθορίσουν και 
το πλάνο της Ολυμπιάδας στη νέα αγωνιστική περίο-
δο.  Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει αγωνία για το πως 
θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι φίλοι των πρασίνων 
των Λυμπιών αναμένουν τις εξελίξεις οι οποίες θα κα-
θορίσουν το μέλλον του σωματείου.  Θέση της Ολυ-
μπιάδας είναι ότι η προκήρυξη του πρωταθλήματος 

είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι σε περίπτωση που 
για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί ο αριθμός των ομάδων 
της κατηγορίας τότε μειώνεται και ο αριθμός των ομά-
δων που διαβαθμίζονται στην πιο κάτω κατηγορία, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Γ’ κατηγορία. Οι 
άνθρωποι της Ολυμπιάδας θεωρούν ότι η ομάδα θα 
πρέπει να παραμείνει στη β’ κατηγορία, σε περίπτω-
ση πάντα που θα προχωρήσει η ενοποίηση των δυο 

ομάδων των Κοκκινοχωριών. Είναι προφανές ότι τα 
όσα συμβαίνουν κρατούν σε στασιμότητα τον προ-
γραμματισμό της ομάδας. Διαφορετικό να στήσεις μια 
ομάδα που θα αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία και διαφο-
ρετικό να στήσεις μια ομάδα που θα αγωνίζεται στη Γ’ 
κατηγορία θεωρούν οι άνθρωποι της Ολυμπιάδας. Το 
θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστη-
μα αφού ο χρόνος περνά και οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να ενημερωθούν για τις αποφάσεις ώστε να 
έχουν πλήρη και σαφή εικόνα για να προχωρήσουν 
τον προγραμματισμό τους για τη νέα ποδοσφαιρική 
περίοδο.  Η Ολυμπιάδα Λυμπιών έχει αποφασίσει και 
προχωρά στη δημιουργία γυναικείας ποδοσφαιρι-
κής ομάδας η οποία έχει εγγραφεί στο πρωτάθλημα 
της ΚΟΠ.   Προπονητής της γυναικείας ομάδας θα εί-
ναι ο Μιχάλης Βαρνάβα.

Με το ακουστικό στο χέρι στην Oλυμπιάδα Λυμπιών

Δημιουργείται ο Xαλκάνωρ 
της νέας περιόδου

Εστιάζουν στις ακαδημίες 
στον Πανιδαλιακό



Ένωση Αγελαδοτρόφων Ιδαλίου,
Ποταμιάς και Λυμπιών 

Οι αγελαδοτρόφοι της περιοχής μας
στηρίζουν την οικονομία 

του τόπου μας και είναι διαχρονικός
 υποστηρικτής της κοινωνίας.

Για παραγγελίες 
γαλακτοκομικών προϊόντων 

και βοδινών κρεάτων 
επικοινωνήστε στο 
τηλέφωνο 22525760

 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 5, 
2540 ∆άλι


