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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.

Έρχεται ο «Βοηθός 
Μεταφορέας» 

σελ.4

Βραβείο καθαριότητας 
στην Ποταμιά 

σελ.6

Η νέα Κοινή 
Αγροτική 

Πολιτική για 
την Κύπρο 

σελ.10 

«Σκάφος» η 
Εκκλησία

σελ.13

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

 Νέα δεδομένα στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Α  πό το γειτονικό 
Δήμο της Αθηέ-
νου κατάγεται ο 

νέος Αρχιεπίσκοπος Νέας 
Ιουστιανής και πάσης Κύ-
πρου Γεώργιος. Το γεγο-
νός αυτό διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο ώστε κατά τη 
ψηφοφορία στις Αρχιεπι-
σκοπικές εκλογές στη Μη-
τροπολιτική περιφέρεια Τριμυθούντος ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος να 
εξασφαλίσει την πρωτιά. Στο πλευρό του τάχθηκε ο Μητροπολίτης Τρι-
μυθούντος Βαρνάβας ο οποιίος κάλεσε δημόσια τους πιστούς να ψηφί-
σουν την υποψηφιότητα του τέως Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου. 

σελ.4

Με καταγωγή την Αθηένου 
ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος

Στην τελική ευθεία για 
τις προεδρικές εκλογές 
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Π  αραδόθηκαν και επίσημα στους κα-
τοίκους του Ιδαλίου τα έργα ανάπλα-
σης πλατείων και δρόμων στον πυρή-

να του Δήμου, όπως και του Γραμμικού Πάρκου 
και της Πεζογέφυρας στον ποταμό Γυαλιά. Τα 
εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής ο οποίος ανέφερε ότι τα έργα δημιουρ-
γούν νέα δεδομένα στην ανάπτυξη, αλλά και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προ-
σφέροντας στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, 

αλλά και την πράσινη ανάπτυξη. «Είμαι βέβαιος 

πως με την ολοκλήρωση και των επόμενων φά-

σεων των έργων η όψη του Δήμου σας θα αλλάξει 

ριζικά», τόνισε ο κ. Νουρής, προσθέτοντας πως 

με τέτοια έργα και ανάλογες παρεμβάσεις τα 10 

τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση πέτυχε την ολι-

κή αναστροφή του κακού δομημένου περιβάλ-

λοντος σε πολλές περιοχές της χώρας μας. 

                                                                       σελ. 3

Τ  α εγκαίνια του νέου πυροσβεστικού 
σταθμού Πέρα Χωριού – Νήσου τέλε-
σε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-

μόσιας Τάξης Στέφη Δράκου. Ο νέος σταθμός 
είναι συνολικού κόστους 350 χιλιάδων Ευρώ. 
Εντός της ζώνης ευθύνης του  υπάρχουν βιο-
μηχανικές και εμπορικές ζώνες, αγροτικά και 
γεωργοκτηνοτροφικά υποστατικά, κατοικί-
ες, στρατόπεδα και σημαντικό μέρος των αυτο-
κινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λευ-
κωσίας – Λάρνακας.                                       σελ.6

 Nέος πυροσβεστικός 
σταθμός Πέρα Χωριού 

– Νήσου

Φ  ουλάρουν οι μηχανές υπο-
ψηφίων προέδρων της Δη-
μοκρατίας, των επιτελείων 

τους και των πολιτικών κομμάτων που 
τους υποστηρίζουν. Λίγες μόλις μέρες 
μας χωρίζουν από την ημέρα διεξαγω-
γής των προεδρικών εκλογών. Η περιο-
χή της Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου αριθ-
μεί περίπου 20 χιλιάδες κατοίκους και 
αποτελεί μια σημαντική δεξαμενή ψή-
φων. Προεκλογικές συγκεντρώσεις, συ-
ζητήσεις στα σωματεία και τα καφενεία 
αλλά και παραδοσιακές μέθοδοι άντλη-
σης ψήφων όπως η μέθοδος «από πόρτα 
σε πόρτα» είναι στην ημερήσια διάταξη. 

Μηνύματα στους ψηφοφόρους στέλνο-
νται και μέσω των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης. Στο ρεπορτάζ μπορείτε να δι-
αβάσετε την ιστορία των προεδρικών 
εκλογών.                  σελ.5

Τ  εράστιο το 
ενδιαφέρον 
που επιδεί-

χθηκε για επιδότηση 
νέων γεωργών, με τις 
αιτήσεις να αγγίζουν το 
ποσό των €10 εκατομ-
μυρίων, ανακοίνωσε ο 
Επίτροπος του ΚΟΑΠ Ανδρέας Κυπριανού, τονίζο-
ντας παράλληλα πως οι νέοι που θα επιλέξουν να 
επενδύσουν με την στήριξη κράτους και ΕΕ, στην 
γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση και στα πα-
ραδοσιακά προϊόντα «θα έχουν πάρα πολύ καλά 
αποτελέσματα», καθώς το μέλλον αυτών των τομέ-
ων «είναι λαμπρό». Μιλώντας  σε δημοσιογραφι-
κή διάσκεψη, ο κ. Κυπριανού είπε ότι 291 νέοι γε-
ωργοί έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν 
στα προγράμματα των νέων γεωργών, αιτούμενοι 
ποσό ύψους €10 εκατομμυρίων, με το διαθέσιμο 
κονδύλι να ανέρχεται στα €5 εκ.                                    σελ.10

Τεράστιο ενδιαφέρον 
από νέους γεωργούς

Μ  ικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τις χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις που δι-
οργανώθηκαν στην ευρύτερη περι-

οχή Ιδαλίου. Οι εκδηλώσεις έβαλαν τον κόσμο 
στο πνεύμα των γιορτών Αποκορύφωμα των εκ-
δηλώσεων ήταν η φωταγώγηση του ευκαλύτπου 
στο Δήμο Ιδαλίου, εκδήλωση η οποία ήταν φέτος 
πολύ αναβαθμισμένη και σχολιάστηκε πολύ θε-
τικά από τους παρευρισκομένους. Τα πυροτεχνή-
ματα που ρίφθηκαν έκαναν ακόμα πιο ξεχωριστό 
το εορταστικό κλίμα.                                           σελ.8

Εορταστικό κλίμα στην 
ευρύτερη περιοχή 

Ιδαλίου

Η «ΔΑΛΙΝEWS» σας 
εύχεται Καλή Χρονιά
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κ αλώς ήρθε η νέα χρονιά 2023. Νέοι στό-
χοι, νέες προκλήσεις φέρνει το νέο έτος 
στις οποίες καλούμαστε να ανταποκρι-

θούμε.  Λίγες μέρες πριν μας αποχαιρετήσει το 
2022 εγκαινιάστηκαν τα έργα ανάπλασης πλα-
τείων και δρόμων στον πυρήνα του Δήμου, 
όπως και του Γραμμικού Πάρκου και της Πεζο-
γέφυρας στον ποταμό Γυαλιά. Τα εγκαίνια τέ-
λεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ο 
οποίος ανέφερε ότι τα έργα δημιουργούν νέα 
δεδομένα στην ανάπτυξη, αλλά και τη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προσφέρο-
ντας στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά και 
την πράσινη ανάπτυξη. Πριν μας αποχαιρετήσει 
το 2022, παραμονή των Χριστουγέννων εξελέγη 
νέος Αρχιεπίσκοπος ο μέχρι πρόσφατα Μητρο-
πολίτης Πάφου Γεώργιος. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος 

κατάγεται από την Αθηένου ενώ ανάμεσα στους 
υποστηρικτές του ήταν και  ο Μητροπολίτης Τρι-
μυθούντος Βαρνάβας ο οποιίος κάλεσε δημό-
σια τους πιστούς να ψηφίσουν την υποψηφιότη-
τα του τέως Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου. Το 
2023 είναι χρονιά διεξαγωγής των προεδρικών 
εκλογών. Μας χωρίζουν μόλις μερικές ημέρες 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασί-
ας. Η περιοχή της Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου 
αριθμεί περίπου 20 χιλιάδες κατοίκους και απο-
τελεί μια σημαντική δεξαμενή ψήφων. Προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις, συζητήσεις στα σωματεία 
και τα καφενεία αλλά και παραδοσιακές μέθοδοι 
άντλησης ψήφων όπως η μέθοδος «από πόρτα 
σε πόρτα» είναι στην ημερήσια διάταξη. Μηνύ-
ματα στους ψηφοφόρους στέλνονται και μέσω 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικοι της 

Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης βγή-
καν και πάλι στους δρόμους πραγματοποιώντας 
εκδήλωση διαμαρτυρίας επιδιώκοντας υλοποί-
ηση της απόφασης της κυβέρνησης για μετα-
κίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλ-
του από την περιοχή που βρίσκονται σήμερα, 
κοντά στην οικιστική ζώνη της Ενορίας.  Όπως 
ανακοίνωσε ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ Ανδρέας 
Κυπριανού είναι τεράστιο το ενδιαφέρον που 
επιδείχθηκε για επιδότηση νέων γεωργών, με 
τις αιτήσεις να αγγίζουν το ποσό των €10 εκα-
τομμυρίων. Το στρατηγικό σχέδιο 2023-2027 
της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την Κύ-
προ έχει στόχο τη στροφή προς ένα νέο γεωργι-
κό μοντέλο, το οποίο θα σέβεται τη χρήση των 
φυσικών πόρων και θα δεσμεύεται για τη διατή-
ρηση και τη βελτίωσή τους. Σημαντική διάκριση 

για την κοινότητα της Ποταμιάς η οποία έλαβε 
το πρώτο βραβείο καθαριότητας των κοινοτή-
των της επαρχίας Λευκωσίας. Μικροί και μεγάλοι 
απόλαυσαν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 
Ιδαλίου. Οι εκδηλώσεις έβαλαν τον κόσμο στο 
πνεύμα των γιορτών Αποκορύφωμα των εκδη-
λώσεων ήταν η φωταγώγηση του ευκαλύτπου 
στο Δήμο Ιδαλίου, εκδήλωση η οποία ήταν φέ-
τος πολύ αναβαθμισμένη και σχολιάστηκε πολύ 
θετικά από τους παρευρισκομένους. Τα πυροτε-
χνήματα που ρίφθηκαν έκαναν ακόμα πιο ξεχω-
ριστό το εορταστικό κλίμα.       

                                   Η σύνταξη

Καλό 2023 

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 Ιανουαρίου  Βασίλειος, Βασιλεία, Βασιλικός, 

  Βασιλική, Εμμέλεια, Τηλέμαχος,  
 Τηλεμαχία 

2 Ιανουαρίου  Σίλβεστρος, Σιλβέστρα 

3 Ιανουαρίου  Γενεβιέβη, Γενοβέφα 

5 Ιανουαρίου  Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, Θεωνάς,  
 Θεώνη 

6 Ιανουαρίου  Θεόπη, Θεοπία, Θεοπούλα,

  Θεοφάνης, Θεοφανία,   
 Ιορδάνης,  Ιορδανία, Ουράνιος, 

  Ουρανία, Περιστέρης,

  Περιστέρα,Φωτεινός,  

  Φωτεινή, Φώτιος, Φωτία 

7 Ιανουαρίου  Ιωάννης, Ιωάννα, Πρόδρομος,  
 Προδρομία

 8 Ιανουαρίου  Αγάθων, Αγαθωνία, Δομνίκη 

9 Ιανουαρίου  Παρθένα, Παρθενόπη 

10 Ιανουαρίου  Θεοσέβια 

11 Ιανουαρίου  Θεοδόσιος, Θεοδοσία 

12 Ιανουαρίου  Τατιανός, Τατιανή, Τατιάνα 

13 Ιανουαρίου  Ερμύλος, Ερμυλία, Στρατόνικος,  
 Στρατονίκη 

14 Ιανουαρίου  Νίνα

 17 Ιανουαρίου  Αντώνιος, Αντωνία, Θεοδόσιος,  
 Θεοδοσία 

18 Ιανουαρίου  Αθανάσιος, Αθανασία,   
 Θεόδουλος, Θεοδούλη, Κύριλλος 

19 Ιανουαρίου  Μακάριος, Μακαρία 

20 Ιανουαρίου  Ευθύμιος, Ευθυμία 

21 Ιανουαρίου  Αγνή, Μάξιμος, Πάτροκλος 

22 Ιανουαρίου  Αναστάσιος, Τιμόθεος, Τιμοθέα 

23 Ιανουαρίου  Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα 

24 Ιανουαρίου  Ζωσιμάς, Νεόφυτος, Ξένη, Φίλων 

25 Ιανουαρίου  Γρηγόριος, Γρηγορία 

26 Ιανουαρίου  Ξενοφών, Ξενοφωνία 

27 Ιανουαρίου  Μαρκιανός, Μαρκιανή 

28 Ιανουαρίου  Εφραίμ, Εφραιμία, Χάρις 

30 Ιανουαρίου  Χρυσαυγή 

31 Ιανουαρίου  Ευδόξιος, Ευδοξία, Θεοδότη, 

  Θεόδοτος, Θεόκτιστος, Θεοκτίστη

Μας ήρθε ένας όμορφος πριν 
χρόνια εις το Δάλι 
τζιαι πήρεν την γειτόνισσα. Σαν 
τζιείνην δεν είσ’άλλη.
Εσκέφτουμουν  τι ταιρκαστόν 
αλήθκεια το ζευκάρι,
 μελαχρινός σαν ήλιος τζιαι 
άσπρη σαν φεγγάρι.
Η Νίκη τζιαι ο Κούλλης  μας κάμαν 
τρία παιδάκια 
τζιαι μεγαλώσαν τα μαζί, όπως τα 
πιτσουνάκια.
Έζησε μ’αξιοπρέπεια, κύριος ήταν  
σε ούλλα, 
εδούλεψε πολλά σκληρά για να 
‘σιει η σακκούλλα.
Ανάγιωσεν , επάντρεψεν, έκαμε 
τρί’ αγγόνια, 
έτσι το χαμογέλιο του θα ‘ναι δα-
μαί αιώνια.
Εφτώσιυνε την γειτονιά Κούλλη 
μου το φευγιό σου 
μα θα ‘ν δαμαί οι δύδυμες 
τ’αγγόνια τζιαι ο γιος σου, 
παρέαν να ‘σιει η Νίκη μας, μόνη 
της να μεν μείνει, 
μα να κρατά νοικοτζιυρκό, πάντα 
θα επιμείνει.
Στήριγμα ήσουν δυνατό, πάντα 
εις το πλευρό της, 
στην κάθε της αναποθκιά, φύλα-
κας άγγελος της.

 Άνθρωπος γλυκομίλητος ο Κούλ-
λης σιαιρετά μας 
τζιαι με γλυτζί  χαμόγελο έφυε 
που κοντά μας.
Κούλλη,
Έφυγες αναπάντεχα. Δεν άντεξεν 
η καρδιά σου, 
στα εβδομήντα πέντε σου αφή-
νεις τα παιδιά σου, 
την Νίκη απαρηγόρητη να ψάχνει 
τον καλό της 
τον άνθρωπο τον δυνατό, τον 
μόνο σύντροφο της.
Που να ‘βρω λόγια παρηγοριάς 
τον πόνο ν’απαλύνω.
Τα λόγια εν πολλά φτωχά έτσι 
πληγή να πλύνω
.
Ανδρούλα Σιάτη
Εν Θλιμμένω Ιδαλίω
29/12/2022

Παιδιά της Σχολής Φόρουμ έψαλαν τα κάλαντα στην Αρχιεπισκοπή. Ο 
εμψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ευχήθηκε στα παιδιά καλή 
πρόοδο στα μαθήματα τους και κάθε καλό στη ζωή τους. Αναφέρθη-

κε στο νόημα των χριστουγέννων με τα παιδιά να φεύγουν από την Αρχιεπι-
σκοπή με τις καλύτερες των εντυπώσεων. 

Κάλαντα στην Αρχιεπισκοπή

Κούλλης Παπουής ή ο Κούλλης 
της Νίκης

Πρόβατα αντί νερό 
στον ποταμό Γυαλιά

Όμορφες εικόνες απαθανάτισε 
ο φωτογραφικός φακός στον 
ποταμό Γυαλιά ο οποίος συ-

νήθως άλλες χρονιές, τέτοιες μέρες κα-
τέβαινε ορμητικός χαρίζοντας ένα υπέ-
ροχο θέαμα στους κατοίκους οι οποίοι 
έσπευδαν στις όχθες του για να το απο-
λαύσουν. Κοπάδι με πρόβατα βρέθηκε 
μέσα στον ποταμό Γυαλιά για να βοσκή-

σει. Τα στιγμιότυπα είναι πραγματικά 
εντυπωσιακά. Τις φωτογραφίες τις ανέ-
βασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ο Χριστόφορος Γεωργίου. Μας άρεσαν 
και τις αναδημοσιεύουμε. Σύμφωνα με  
στοίχεια της Μετεωρολογικής Υπηρεσί-
ας για το μήνα Δεκέμβριο η βροχόπτω-
ση ήταν λιγότερη από το ένα τρίτο της 
κανονικής.

Κάλαντα, παιδικά χαμόγελα, μαζί με ευχές για υγεία και ευημερία συνέθε-
ταν το κλίμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Παιδιά του Γυμνασίου Αγίας Βαρ-
βάρας έψαλαν τα κάλαντα σε Υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματού-

χους οι οποίοι τα άκουσαν με μεγάλη χαρά μοιράζοντας πολλές ευχές για Καλά 
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.  

 Εορταστικό κλίμα 
στο Προεδρικό Μέγαρο
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Εγκαινιάστηκαν τα νέα έργα στον πυρήνα του Ιδαλίου
Έ ργα ορόσημο για τον Δήμο Ιδαλίου, απο-

τελούν η ανάπλαση πλατειών και δρό-
μων στον πυρήνα του Δήμου, όπως και 

του Γραμμικού Πάρκου και της Πεζογέφυρας στον 
ποταμό Γυαλιά, σημείωσε ο Υπουργός Εσωτερι-
κών Νίκος Νουρής σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια 
των έργων, που έγιναν στις 5 Δεκεμβρίου. Τα έργα 
αυτά, είπε ο κ. Νουρής, δημιουργούν νέα δεδομέ-
να στην ανάπτυξη, αλλά και τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών, προσφέροντας στη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα, αλλά και την πράσινη ανάπτυ-
ξη. Αναφορικά με το πρώτο από τα δύο έργα, δαπά-
νης €1.059.100, το οποίο αφορά το Γραμμικό Πάρ-
κο στον ποταμό Γυαλιά, ο κ. Νουρής είπε ότι αφενός 
διασυνδέει με πεζογέφυρα τον πυρήνα του Δήμου 
με το κέντρο του Πέρα Χωριού Νήσου, αφετέρου 
με μια σειρά άλλων εργασιών κατά μήκος της κοί-
της του ποταμού, μήκους περίπου 1 χιλ. εξωραΐζει 
την περιοχή. Όπως ανέφερε, η φυσική συνέχεια αυ-
τού του έργου θα είναι η επόμενη φάση μήκους 3 
χλμ., την οποία ο Δήμος ήδη σχεδιάζει, με την ολο-
κλήρωση της οποίας θα υπάρξει πλήρης διασύνδε-
ση των αστικών πυρήνων του Ιδαλίου και του Πέρα 
Χωριού, για την οποία έχει ήδη έχει εξασφαλιστεί η 
συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της 
νέας προγραμματικής περιόδου, κάτω από το Πρό-
γραμμα ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027. Το δεύτερο έργο, συ-

νέχισε ο Υπουργός, αφορά 
στην ανάπλαση του πυρή-
να του Ιδαλίου και περι-
λαμβάνει την α΄φάση εξω-
ραϊσμού του ευρύτερου 
ιστορικού πυρήνα κατά 
την οποία μονοδρομήθη-
καν οδοί, ρυθμίζοντας και 
βελτιώνοντας την κυκλο-
φορία, δημιουργήθηκαν 
πεζόδρομοι και πλατείες 
συνδράμοντας την ασφα-
λή διακίνηση των πεζών, με την αρχιτεκτονική προ-
σέγγιση αυτής της ανάπλασης που εκπονήθηκε από 
το ΤΠΟ να ξεπερνά σε εμβαδό τις 13 χιλιάδες τ.μ. με 
κόστος €2,975,000. Σημείωσε επίσης πως αμφότερα 
τα έργα χρηματοδοτήθηκαν κατά τα 2/3 από εθνι-
κούς πόρους (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) 
και κατά 1/3 από τον   Δήμο. «Είμαι βέβαιος πως με 
την ολοκλήρωση και των επόμενων φάσεων των έρ-
γων η όψη του Δήμου σας θα αλλάξει ριζικά», τόνι-
σε ο κ. Νουρής, προσθέτοντας πως με τέτοια έργα 
και ανάλογες παρεμβάσεις τα 10 τελευταία χρόνια 
η Κυβέρνηση πέτυχε την ολική αναστροφή του κα-
κού δομημένου περιβάλλοντος σε πολλές περιοχές 
της χώρας μας. Συμπλήρωσε πως αυτή τη στιγμή το 
τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου 

Εσωτερικών 2021-2023, 
περιλαμβάνει τέτοιας 
σπουδαιότητας έργα τα 
οποία, είτε ήδη εκτελού-
νται είτε προωθούνται 
στο σύνολο της επικρά-
τειας, με μια συνολική 
δαπάνη που ξεπερνά 
τα €785 εκατομμύρια. Ο 
Υπουργός υπογράμμι-
σε επίσης πως τους δια-
γωνισμούς κατασκευής 

αυτών των έργων τους προκήρυξε ως Αναθέτουσα 
Αρχή ο ίδιος ο Δήμος, γεγονός εξαιρετικά σημαντι-
κό καθώς συνιστά την εφαρμογή της νέας πολιτικής 
της Κυβέρνησης με σκοπό και στόχο την επιτάχυνση 
υλοποίησης τέτοιων έργων αναθέτοντας στις Τοπι-
κές Αρχές αυτές τις αρμοδιότητες. «Η μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πλέον μία πραγ-
ματικότητα, εφόσον το εκσυγχρονισμένο νομοθε-
τικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί και τον Ιούνιο του 2024 
οι πολίτες θα απολαμβάνουν υπηρεσιών κάτω από 
τα νέα αυτοδιοικητικά σχήματα», τόνισε σχετικά ο κ. 
Νουρής, προσθέτοντας πως Κυβέρνηση και πολιτι-
κά κόμματα έδειξαν ότι, όταν υπάρχει συναίνεση οι 
μεταρρυθμίσεις γίνονται πράξη. «Και αδιαμφισβή-
τητα μεγάλος κερδισμένος από αυτή την εξέλιξη εί-

ναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος μεταξύ άλλων απο-
κτά πλέον και δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη των 
αποφάσεων. Με διάφανο τρόπο και με περιορισμό 
στη γραφειοκρατία», επεσήμανε. Συμπλήρωσε πως 
από τον Ιούνιο του 2024, ο Δήμος Ιδαλίου μεγαλώ-
νει, αφού συνενώνεται με τις γειτονικές κοινότητες 
της Αλάμπρας, των Λυμπιών, της Νήσου, του Πέρα 
Χωρίου και της Ποταμιάς, οι οποίες αναμένεται να 
του προσδώσουν τη δυναμική που χρειάζεται για 
να είναι σε θέση να παρέχει στους δημότες του νέου 
δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, βελτιωμένες και 
πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.
Ο κ. Νουρής διαβεβαίωσε, τέλος, πως η Κυβέρνηση, 
το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και ο ίδιος προσω-
πικά, θα συνεχίσουν την αγαστή συνεργασία με την 
Τοπική Αρχή, ώστε να γίνονται πράξη τέτοια έργα 
που αλλάζουν την Κύπρο μας και συνεισφέρουν 
στην ευημερία των πολιτών. Ο Δήμαρχος Λεόντι-
ος Καλλένος αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν 
τόσο για το Ιδάλιο όσο και για την ευρύτερη περι-
οχή τα δυο έργα τονίζοντας ότι η ορθή οικονομική 
διαχείριση που έγινε από όλα τα δημοτικά συμβού-
λια, επέτρεψε στο Δήμο να προχωρεί στην υλοποί-
ηση σημαντικών έργων ανάπτυξης τα οποία συμ-
βάλουν στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων 
του Ιδαλίου. 

  Νέα δεδομένα στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών της περιοχής
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Ν έος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου 
είναι από τις 24 Δεκεμβρίου ο μέχρι εκείνη την ημέρα Μη-
τροπολίτης Πάφου Γεώργιος.  Την υποψηφιότητα του επέ-

λεξαν  11 ιεράρχες, του Μητροπολίτη Λεμεσού 4, ενώ υπήρξε και 1 
λευκή ψήφος. Της ψηφοφορίας, προηγήθηκε η τέλεση της Θείας Λει-
τουργίας εντός της Αρχιεπισκοπής, στο παρεκκλήσι του Αποστόλου 
Βαρνάβα. Μετά από τη λειτουργία, τα 16 μέλη της Ιεράς Συνόδου 
συμμετείχαν στη ψηφοφορία. Αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, 
τα 16 μέλη της Ιεράς Συνόδου εξήλθαν και πορεύθηκαν εν πομπή 
προς τον παλαιό καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη. Εντός του καθε-
δρικού ναού, οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι υπέγραψαν τα πρα-
κτικά της Ιεράς Συνόδου. Ακολούθησε προσευχή και στη συνέχεια 
αναγνώστηκε εντός του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη η από-
φαση της Ιεράς Συνόδου για εκλογή του Μητροπολίτη Πάφου Γεώρ-
γιου στον Αρχιεπισκοπικό θώκο. Ο εμψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος 
εισήλθε εντός του παλαιού καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη, με 
τους πιστούς να φωνάζουν «άξιος». Τελευταίος υπέγραψε με κόκκι-
νο μελάνι ο εμψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος. Μετά την προσευχή, ο 
νέος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου ευχαρί-

στησε τον κλήρο και τους λαϊκούς. Ακολούθως οι Ιεράρχες μετέβη-
καν στο Συνοδικό της Αρχιεπισκοπής όπου ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
δέχθηκε τα συγχαρητήρια του κλήρου και των λαϊκών. Τον εμψηφι-
σμένο Αρχιεπίσκοπο συνόδευε η φράση “Αξιος” που εκφωνούσαν 

οι παριστάμενοι. Στη Μητροπολιτική περιφέρεια Τριμυθούντος τα 
αποτελέσματα των Αρχιεπισκοπικών εκλογών κατέδειξαν ένα μεγά-
λο προβάδισμα στον Πάφου Γεώργιο. Υπενθυμίζεται ότι ο Μητρο-
πολίτης Γεώργιος κατάγεται από την Αθηένου ενώ ο Μητροπολίτης 
Τριμυθούντος Βαρνάβας τοποθετήθηκε υπέρ της υποψηφιότητας 
του Μητροπολίτη Πάφου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τους 
29230 ψηφοφόρους ψήφισαν 9016. Η αποχή έφθασε σε ποσοστό 
στο 69,15%. Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος εξασφάλισε 3103 
ψήφους ή ποσοστό 34,72%. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μητροπο-
λίτης Λεμεσού Αθανάσιος με 2647 ψήφους ή ποσοστό 29,62%. Ακο-
λούθησε ο Μητροπολίτης Ταμασσού και Ορεινής Ησαϊας με 1584 
ψήφους και ποσοστό 17,73%.  Ο Μόρφου Νεόφυτος εξασφάλισε 
838 ψήφους οι οποίοι αναλογούν στο 9,38% των ψήφων. 515 ψή-
φους ή ποσοστό 5,76% εξασφάλισε ο Μητροπολίτης Αμμοχώστου 
Βασίλειος και τέλος ο Κυρηνείας Χρυσόστομος έλαβε 249 ψήφους 
οι οποίες αντιστοιχούν με το 2,79% των ψήφων.  Στη Μητροπολιτική 
περιφέρεια Τριμυθούντος συμπεριλαμβάνονται από την περιοχή ο 
Δήμος Ιδαλίου και οι κοινότητες της Νότιας Λευκωσίας Πέρα Χωριό 
– Νήσου, Λύμπια, Αλάμπρα και Ποταμιά. 

  Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιος

Μ ορφή έχουν πάρει τα 
έργα διαμόρφωσης της 
πλατείας του ιερού ναού 

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Δήμο Ιδαλίου. Τα έργα συνεχί-
ζονται με γοργούς ρυθμούς και σύμ-
φωνα με ανάρτηση του Δημάρχου 
Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου αναμέ-
νεται να ολοκληρωθούν τους επόμε-

νους δυο μήνες. Η διαμόρφωση και 
η αξιοποίηση της πλατείας του ιερού 
ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης θα προσφέρει σημαντικά οφέ-
λη για τους κατοίκους της περιοχής. 
Ο ιερός ναός των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης θα καταστεί κεντρι-
κό σημείο αναφοράς της ομώνυμης 
Ενορίας. 

Στο τελικό στάδιο τα έργα στον ιερό ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης

Ν έα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγμα-
τοποίησαν κάτοικοι της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης εκφράζοντας 

τη δυσαρέσκεια τους  για την καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για 
μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλ-
του από την περιοχή που γειτνιάζει με την οικιστι-
κή ζώνη. Κάτοικοι της 
Ενορίας Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελέ-
νης συγκεντρώθη-
καν έξω από το Γ’ 
Δημοτικό Σχολείο 
Ιδαλίου και εν πο-
μπή κατευθύνθη-
καν προς τη Βιο-
μηχανική περιοχή 
Γερίου στο  σημείο 
όπου βρίσκεται το 
ένα από τα δυο ερ-
γοστάσια παραγω-
γής ασφάλτου. Οι 
κάτοικοι υποστηρί-
ζουν ότι η απόφα-
ση για μετακίνηση 
των δυο εργοστα-
σίων θα έπρεπε να 
υλοποιηθεί από και-
ρό, τονίζοντας ότι ο 
κόμπος έφθασε στο 
κτένι. Οι κάτοικοι 
δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την προσπάθεια μέ-
χρι την υλοποίηση της απόφασης της κυβέρνησης 
για μετακίνηση των εργοστασίων. Ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος σε δηλώσεις του είπε 
ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των 
κατοίκων και να υλοποιηθεί η απόφαση μετακίνη-
σης τονίζοντας ότι και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ερ-
γοστασίων έχουν συνεναίσει στην απόφαση για 
μετακίνηση τους από την περιοχή. Ο Πρόεδρος 
της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Κυριάκος 

Κυριάκου ανέφερε ότι η απόφαση για μετακίνη-
ση των εργοστασίων από το σημείο όπου βρίσκο-
νται σήμερα, κοντά στην οικιστική περιοχή Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης λήφθηκε πριν από δυο 
και πλέον χρόνια και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί.  
Σε μια άλλη εξέλιξη η διεπιστημονική ερευνητι-
κή ομάδα της Νησίδας Αριστείας Περιβαλλοντι-

κής Ρευστομηχανι-
κής του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχα-
νικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλο-
ντος με συνεργάτες 
από το Τμήμα Νομι-
κής και την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπι-
στήμιο Κύπρου  πα-
ρέδωσε στο Δήμο 
Ιδαλίου την Τεχνι-
κή Έκθεση που 
τους ανατέθηκε για 
την περιβαλλοντι-
κή επιβάρυνση με 
έμφαση στην ποιό-
τητα του αέρα που 
παρατηρείται στην 
περιοχή από την 
παρουσία 5 Βιομη-
χανικών Ζωνών οι 
οποίες εφάπτονται 
με τις οικιστικές ζώ-

νες. Η μελέτη υιοθέτησε μια πολυ-κριτηριακή προ-
σέγγιση και συμπεριέλαβε στοιχεία από το Δίκαιο 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και 
Επιδημιολογική ανάλυση, περάν της ανάλυσης 
Ατμοσφαιρικής Δυναμικής και Διασποράς Ρύπαν-
σης. Σύμφωνα με τους ειδικούς τέτοιες συνεργασί-
ες θέτουν την ερευνητική γνώση αιχμής στην υπη-
ρεσία των πολιτών και της κοινωνίας για την άμεση 
και βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
τους απασχολούν.

 Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατοίκων Ενορίας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σ ε εφαρμογή θα τεθεί το επόμενο διάστημα ο 

θεσμός του «Βοηθού Μεταφορέα» oi οποί-
οι θα εξυπηρετούν τους κατοίκους στη με-

ταφορά αντικειμένων στο Πράσινο Σημείο. Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ιδαλίου δια-
πιστώθηκε ότι κάποιοι δημό-
τες δεν μπορούν να μεταφέ-
ρουν τα απόβλητα τους στο 
Πράσινο Σημείο επειδή δεν 
διαθέτουν κατάλληλα οχή-
ματα.
«Το Συμβούλιο Εκμετάλλευ-
σης Χώρων Διάθεσης ή Αξι-
οποίησης Οικιακών Απο-
βλήτων Λευκωσίας που έχει 
την ευθύνη λειτουργίας των 
«Πράσινων Σημείων» στην 
Επαρχία Λευκωσίας, δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο 
μας να εφαρμόσει την υπηρεσία του «Βοηθού Με-
ταφορέα» για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών 
μας».
Οι «Βοηθοί Μεταφορείς» θα είναι συγκεκριμένα άτο-
μα, δημότες Ιδαλίου (ιδιώτες), οι οποίοι θα διαθέ-
τουν τα προσωπικά τους οχήματα για εξυπηρέτηση 
όσων συνδημοτών τους επιθυμούν να μεταφέρουν 
τα ογκώδη απόβλητα τους ή τα φυτικά απορρίμμα-

τα τους στο «Πράσινο Σημείο», έναντι μιας προσυμ-
φωνημένης αμοιβής μεταξύ των δύο εμπλεκομένων 
μερών.
Τα άτομα αυτά θα τύχουν της έγκρισης του Δήμου 
και θα τους δοθεί ειδικό μπλοκ με εισιτήρια εισόδου 

στο «Πράσινο Σημείο». Ο Δή-
μος Ιδαλίου καλεί όσους δη-
μότες επιθυμούν να ασχο-
ληθούν με την εν λόγω 
Υπηρεσία, να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους στον Δήμο, 
συμπληρώνοντας τη σχετική 
δήλωση ενδιαφέροντος και 
επιβεβαιώνοντας γραπτώς 
την έγκρισή τους για τη χρη-
σιμοποίηση των προσωπι-
κών τους δεδομένων που εί-

ναι αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας 
(πχ κινητό τηλέφωνο). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπο-
ρούν να προμηθευτούν τη δήλωση ενδιαφέροντος 
από το Υγειονομικό Τμήμα του Δήμου. 
Με τον καταρτισμό της λίστας με τα ονόματα των 
«Βοηθών Μεταφορέων» θα ετοιμαστεί ενημερωτι-
κό φυλλάδιο και θα διανεμηθεί σε όλα τα σπίτια του 
Δήμου. Επίσης θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση 
στην εφημερίδα ΔΑΛΙΝΕWS. 

Έρχεται ο «Βοηθός Μεταφορέας»
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 Στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές

Λ ίγες μέρες μας χωρίζουν από τον πρώτο 
γύρο των προεδρικών εκλογών οι οποίες 
θα διεξαχθούν στις 5 Φεβρουαρίου, ο πρώ-

τος γύρος και  στην περίπτωση που χρειαστεί να γί-
νει επαναληπτική εκλογή,  την Κυριακή 12 Φεβρου-
αρίου 2023. Τα επιτελεία των υποψηφίων αλλά και 
των πολιτικών κομμάτων που τους υποστηρίζουν 
βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση ώστε να πείσουν 
τους ψηφοφόρους σε πρώτη φάση να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα και σε δεύτερη φάση να 
επιλέξουν το δικό τους υποψήφιο. Αυτές τις ημέρες 
συνεχίζονται οι εξορμήσεις υποψηφίων αλλά και 
στελεχών των επιτελείων. Το Δάλι και η ευρύτερη πε-
ριοχή είναι ασφαλώς στο πρόγραμμα που καταρτί-
ζεται από τους υποψηφίους και τα στελέχη που τους 
υποστηρίζουν. Η περιοχή αριθμεί περίπου 20 χιλι-
άδες κατοίκους και αποτελεί μια αξιόλογη δεξαμε-
νή ψήφων από την οποία στοχεύουν να αντλήσουν 
υποστήριξη οι υποψήφιοι. Όσο πλησιάζει η ημερο-
μηνία διεξαγωγής των εκλογών τόσο θα εντείνονται 
οι προεκλογικές συζητήσεις. Αναμένεται ότι οι πα-
ραδοσιακές μέθοδοι άντλησης ψήφων όπως η μέ-
θοδος «από πόρτα σε πόρτα» θα γίνουν πολύ δημο-
φιλείς αφού ουδείς από τους υποψηφίους, κυρίως 
των υποψηφίων που υποστηρίζονται από κομμα-
τικούς σχηματισμούς, δεν θέλουν να χαθεί ψήφος. 
Επίσης στα παραδοσιακά σωματεία της περιοχής, 
εθνικόφρονα και λαϊκές οργανώσεις, οι προεδρικές 
εκλογές αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης ανάμε-
σα στους θαμώνες.  Μηνύματα στους ψηφοφόρους 
στέλνονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
με στόχο την προσέλκυση κυρίως των νεαρών. Η 
ώρα του κυρίαρχου λαού πλησιάζει. Αναμένεται 
με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της εκλογικής ανα-
μέτρησης. Σε εγρήγορση βρίσκονται και οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο 
να προετοιμάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την όλη διαδικασία. O αριθμός των υποψηφίων στις 
προεδρικές εκλογές ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 
Με την ευκαιρία είναι χρήσιμο να θυμηθούμε όλες 
τις προηγούμενες αναμετρήσεις για το ύπατο αξί-

ωμα της Δημοκρατίας. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 
Σπύρος Κυπριανού, Γιώργος Βασιλείου, Γλαύκος 
Κληρίδης, Τάσσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χρι-
στόφιας και Νίκος Αναστασιάδης είναι οι επτά πρό-
εδροι που ανέλαβαν τα ηνία του κράτους.
Οι πρώτες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο δι-
εξήχθησαν στις 13 Δεκεμβρίου του 1959, κατά 
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου προς την 
ανεξαρτησία. Σ’ αυτή την εκλογική διαδικασία, 
αναμετρήθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και 
ο Ιωάννης Κληρίδης. Νικητής και πρώτος Πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδείχθηκε ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με ποσοστό 66,29%. 
Στην παράλληλη εκλογική διαδικασία μεταξύ των 
Τουρκοκυπρίων, Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας εξελέγη ο Φαζίλ Κουτσιούκ. Πρόκειται 

για τον πρώτο και τελευταίο Αντιπρόεδρο του κρά-
τους. Με την τουρκοκυπριακή ανταρσία του 1963, 
οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από την κυβέρνη-
ση. Οι δεύτερες προεδρικές εκλογές, αν και ήταν 
προγραμματισμένες για το 1965, εντούτοις ανα-
βλήθηκαν, ένεκα των διακοινοτικών ταραχών του 
‘63, και με ψήφισμα της Βουλής παρατάθηκε η θη-
τεία του Μακαρίου για άλλα τρία χρόνια. Οι εκλο-
γές διεξήχθησαν το Φεβρουάριο του 1968, μέσα σε 
κλίμα εντάσεων, αντεγκλήσεων και εκτρόπων. Στο 
επίκεντρο της προεκλογικής διαμάχης, η ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Υποψήφιοι ήταν ο Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος και ο ψυχίατρος Τάκης Ευδόκας. 
Ο Μακάριος  επανεξελέγη με ποσοστό 96,26%.
Στις προεδρικές εκλογές της 18ης Φεβρουαρίου 
του 1973, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, επανεξελέ-

γη χωρίς ανθυποψήφιο,  για τρίτη θητεία. Ο Αρχι-
επίσκοπος Μακάριος παρέμεινε στον προεδρικό 
θώκο μέχρι το θάνατο του, στις 3 Αυγούστου 1977. 
Τα κόμματα συναποφάσισαν να μη διεκδικήσουν 
την Προεδρία και το υπόλοιπο της θητείας του Μα-
καρίου κάλυψε ο τότε Πρόεδρος της Βουλής Σπύ-
ρος Κυπριανού.
Στις επόμενες εκλογές, του 1978, ο Σπύρος Κυπρι-
ανού εξελέγη Πρόεδρος, άνευ ανθυποψηφίου, 
καθότι ο Γλαύκος Κληρίδης απέσυρε την υποψη-
φιότητά του, λόγω της πολιτικής αναταραχής που 
προκλήθηκε από την απαγωγή του γιού του Σπύ-
ρου Κυπριανού, Αχιλλέα.
Στις 13 Φεβρουαρίου 1983, ο Σπύρος Κυπριανού 
επανεξελέγη Πρόεδρος. Συγκέντρωσε το 56,54% 
των ψήφων. Στις προεδρικές εκλογές του 1988 η 
εκλογή κρίθηκε σε δύο γύρους. Εξελέγη ο Γιώργος 
Βασιλείου ο οποίος συγκέντρωσε το 51,6% των ψή-
φων. Το 1993 πρόεδρος της Δημοκρατίας αναδεί-
χθηκε ο Γλαύκος Κληρίδης ο οποίος κέρδισε τον 
ανθυποψήφιο του στο δεύτερο Γιώργο Βασιλεί-
ου με διαφορά μόλις 2 χιλιάδων ψήφων και ποσο-
στό 50,31%. Το 1998 ο κυπριακός λαός ανανέωσε 
την εντολή στο Γλαύκο Κληρίδη ο οποίος συγκέ-
ντρωσε το 50,82% των ψήφων, έναντι 49,18%, που 
έλαβε ο Γιώργος Ιακώβου.  Το 2003 ο Τάσσος Πα-
παδόπουλος αναδείχθηκε πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας από τον πρώτο γύρο των εκλογών εξασφαλίζο-
ντας το 51,51% των ψήφων. Το 2008 ο αποκλεισμός 
του Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου, από τον 
πρώτο γύρο, αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της δι-
αδικασίας. Νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε, τελικά, ο 
- μέχρι τότε - Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Δημή-
τρης Χριστόφιας, με 53,36%. Ήταν η πρώτη φορά 
που το ΑΚΕΛ, στην 91 (ενενήντα ενός) ετών ιστο-
ρία του, διεκδίκησε και εξέλεξε Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Ακολούθησε η εποχή Νίκου Αναστασιάδη 
στην προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι ο 7ος Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Ο ηγέτης του 
ΔΗΣΥ εξελέγη το 2013 συγκεντρώνοντας το 57,48% 
και επανεξελέγη το 2018 με ποσοστό 56%.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Εγκαίνια του νέου πυροσβεστικού σταθμού Πέρα Χωριού - Νήσου

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 
Στέφη Δράκου τέλεσε τα εγκαίνια του νέου Πυ-
ροσβεστικού Σταθμού Πέρα Χωρίου-Νήσου, η 

ανέγερση του οποίου, όπως ανέφερε στο χαιρετισμό της, 
εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης 
για την ποιοτική ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότη-
τας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο νέος σταθμός, συ-
νολικού κόστους 350 χιλιάδων Ευρώ, καλύπτει πλέον 
ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και ευρύ σύμπλεγμα κοι-
νοτήτων. Η περιοχή, είπε η κα. Δράκου, παρουσιάζει μια 
σταθερή ανάπτυξη, με την ανέγερση νέων εργοστασίων, 
σχολείων και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, εντός της ζώ-

νης ευθύνης του σταθμού, υπάρχουν βιομηχανικές και 
εμπορικές ζώνες, αγροτικά και γεωργοκτηνοτροφικά 
υποστατικά, κατοικίες, στρατόπεδα και σημαντικό μέρος 
των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λευκω-
σίας – Λάρνακας. «Η ανάγκη λοιπόν για δημιουργία ενός 
νέου, σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου σταθμού 
πυρόσβεσης είχε καταστεί επιτακτική» είπε η Υπουργός 
και συμπλήρωσε:«Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες αυτές 
απαιτήσεις, η κυβέρνηση Αναστασιάδη ανταποκρίθηκε 
στο αίτημά σας, ώστε να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφά-
λειας σας για τη ζωή, την προστασία της περιουσίας και 
των επενδύσεων σας». Η κα. Δράκου υπογράμμισε τον 

καίριο ρόλο του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Χωρίου-
Νήσου στην ανέγερση του σταθμού ευχαριστώντας τόσο 
τον κοινοτάρχη Πέρα Χωρίου  Γιαννάκη Γεωργίου όσο 
και τον κοινοτάρχη Νήσου  Κούλλη Πογιατζή για την τε-
χνική υποστήριξη και τη συμβολή τους ώστε να αποπερα-
τωθεί το έργο αυτό. «Η κυβέρνηση, από την ανάληψη των 
καθηκόντων της, έμπρακτα ενισχύει τον τομέα της πυρα-
σφάλειας του τόπου, τόσο με την προώθηση πολιτικών 
αποφάσεων και μέτρων όσο και με τη συνεχή αξιολόγη-
ση του συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγι-
ών» είπε η Υπουργός τονίζοντας ότι  συνεχής στόχος  πα-
ραμένει η προαγωγή της επάρκειας, της ανταπόκρισης και 

της αποτελεσματικότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
«Παραδίδοντας σήμερα και επίσημα τον νέο Πυροσβε-
στικό Σταθμό Πέρα Χωρίου-Νήσου, θέλω να σας επανα-
βεβαιώσω ότι ως πολιτεία στεκόμαστε απρόσκοπτα στο 
πλευρό σας» είπε η Υπουργός τονίζοντας ότι η  έμπρα-
κτη εκτίμηση της Κυβέρνησης Αναστασιάδη στο έργο 
που επιτελείτε αντανακλάται και στην πρόσφατη απόφα-
ση που λήφθηκε για την αναβάθμιση των μισθολογικών 
κλιμάκων Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, η οποία ψηφί-
στηκε από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρί-
ου 2023.

Προσφορά για την 
Παιδογκολογική Μονάδα

Ανακύκλωση μπαταριών στην Ποταμιά 

Κ οντά στην κοινωνία βρίσκεται το σωματείο 
«ΟΧΙ» Πέρα Χωριού – Νήσου. Πρόσφερε τρεις 
μικρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (τάμπλετ) 

στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων της Παι-
δογκολογικής Μονάδας. Σε ανακοίνωση του ο Σύνδε-
σμος εκφράζει τις ευχαριστίες του. «Ευχαριστούμε από 
καρδιάς τα Εθνικόφρονα Σωματεία «ΟΧΙ» Πέρα Χωρι-
ού - Νήσου για τη γενναιόδωρη πράξη τους, να αγορά-
σουν και να εισφέρουν, μέσω του Συνδέσμου μας, στα 
παιδιά του Παιδοογκολογικού τρία τάμπλετ.
Η υποστήριξή σας μας συγκινεί».

Χριστούγεννα στην Αλάμπρα

Σ το πνεύμα των Χριστουγέννων εισήλθε η Αλά-
μπρα με εκδήλωση η οποία πραγματοποιή-
θηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Δεκεμ-

βρίου στα αναπαλαιωμένα κτίρια της κοινότητας. Η 
εκδήλωση περιελάμβανε τραγούδια από τα παιδιά του 
δημοτικού σχολείου και  από την κοινοτική χορωδία 
Αλάμπρας.  Ο Άης Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδιά. 
Στους παρευρισκομένους προσέρθηκαν λοκμάδες, ξη-

ροί καρποί, κάστανα, κρασί, ζιβανία και ζεστά ροφήμα-
τα και ποτά. Επίσης στις 2 Ιανουαρίου  στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου της κοινότητας 
ανέβηκε η θεατρική παράσταση «Ο Σπανός τζαι οι Σα-
ράντα Δράτζοι». Πρόκειται για κυπριακό παραμύθι για 
μικρούς και μεγάλους σε σκηνοθεσία της Αλεξίας Πα-
παλαζάρου.  

Τ ο κοινοτικό συμβούλιο Ποταμιάς συμμετέχει στις προσπάθειες 
προστασίας του περιβάλλοντος τοποθετώντας στα γραφεία του 
κοινοτικού συμβουλίου κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Όσοι 

το επιθυμούν μπορούν να μεταφέρουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες 
τους στα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου, σε εργάσιμες ώρες γρα-
φείου. Στην Κύπρο, περίπου 120 τόνοι μπαταριών κατέληγαν κάθε χρό-
νο σε χωματερές. Συνεπώς ήταν  επιτακτική η ανάγκη για ανακύκλωση 
των χρησιμοποιημένων μπαταριών. Με την ανακύκλωση προστατεύε-
ται το φυσικό περιβάλλον και μακροχρόνια υπάρχει εξοικονόμηση φυ-
σικών πόρων. Από το 2006 θεσμοθετήθηκε η ανακύκλωση μπαταριών 
με ειδική ευρωπαϊκή Οδηγία. 

Πρώτο βραβείο καθαριότητας 
για την Ποταμιά

Μ εγάλη τιμητική διάκριση για την κοινότητα 
της Ποταμιάς. Εξασφάλισε το πρώτο βραβείο 
καθαριότητας .Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευ-

κωσίας στο πλαίσιο της εκστρατείας καθαριότητας για το 
έτος 2022 γνωστοποίησε ότι, η κριτική Επιτροπή επισκέ-
φθηκε και επιθεώρησε τις κοινότητες της Επαρχίας Λευ-
κωσίας και αποφάσισε όπως στην κοινότητα της Ποτα-
μιάς απονεμηθεί το πρώτο βραβείο μαζί με άλλες επτά 
κοινότητες της επαρχίας. Στην κοινότητα Ποταμιάς απο-
νεμήθηκε χρηματικό βραβείο  των1500 Ευρώ.

Η γιορτή της Αγίας Βαρβάρας

Τ ελέστηκε στις 3 Δεκεμβρίου πανηγυρικός εσπε-
ρινός στον πανηγυρίζονται ιερό ναό της Αγίας 
Βαρβάρας στην ομώνυμη κοινότητα. Του εσπε-

ρινού χοροστάστησε ο Μητροπολίτης Ταμασού και 
Ορεινής Ησαϊας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του  ανα-
φέρθηκε στο βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβά-

ρας, η οποία αποτελεί για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό, 
τον κάθε ταλαιπωρημένο άνθρωπο, παράδειγμα μίμη-
σης και ακλόνητης πίστης προς τον Δωρεοδότη Σωτή-
ρα Χριστό. Μετά το πέρας της ακολουθίας, τελέστηκε η 
λιτάνευση της ιεράς Εικόνας της Αγίας και του ιερού της 
λειψάνου στους δρόμους της κοινότητας.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση – 
φωταγώγηση στα Λύμπια

Τ ο σωματείο του 
Απόλλωνα Λυμπι-
ών διοργάνωσε χρι-

στουγεννιάτικη εκδήλωση-
φωταγωγήση στην πλατεία 
του Αγίου Γεωργίου. Στον 
εξωτερικό χώρο οι μικροί φί-
λοι του σωματείου πέρασαν 
ένα υπέροχο απόγευμα παί-
ζοντας διάφορα παιχνίδια όπως τροχό της τύχης, 
τοξοβολία κ.α. Στο χώρο βρέθηκαν  η Minnie και 
ο Mickey χαρίζοντας όμορφες στιγμές στα παιδιά.  

Προσφέρθηκαν δωρεάν κρασί 
και ζεστή σούπα. 
Στην αίθουσα του σωματεί-
ου διοργανώθηκαν διάφορα 
τουρνουά (τάβλι, χαρτιά, play 
station, ping pong, ποδοσφαι-
ράκι) με έπαθλο για το νικη-
τή. Επιστέγασμα της βραδιάς 
ήταν η Φωτού και  ο Αντρικκής 

η οποία μαζί με την Minnie και τον Mickey υποδέ-
χθηκαν τον Άγιο Βασίλη ο οποίος χάρισε δώρα   σε 
μικρούς και μεγάλους.

Ο Αβέρωφ 
επισκέφθηκε 
Αλάμπρα και 

Αγία Βαρβάρα

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψή-
φιος Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας Αβέρωφ Νεοφύτου κατά τη 

διάρκεια περιοδείας του στις κοινότητες 
της επαρχίας Λευκωσίας επισκέφθηκε τα 
σωματεία του Ελληνισμού Αλάμπρας και 
της Ομόνοιας Αγίας Βαρβάρας. Ο κ. Νεο-
φύτου ανέλυσε στους παρευρισκομένους 
το προεκλογικό του πρόγραμμα. Αναφέρ-
θηκε στο κυπριακό, την οικονομία και τα 

κοινωνικά ζητήματα τονίζοντας ότι  οι επι-
λογές στις προσεχείς εκλογές είναι μόνο 
δυο. «Είτε στη συνέχιση και στη μετεξέλι-
ξη, σε μια καλύτερη Κύπρο με μια προίκα 
που έχουμε των 4,5 δις Ευρώ από τα Ευρω-
παϊκά ταμεία, είτε θα έχουμε ένα πισωγύρι-
σμα». Ο κ. Νεοφύτου τον οποίο συνόδευ-
αν υπουργοί, βουλευτές, αξιωματούχοι 
και στελέχη του ΔΗΣΥ απάντησε σε ερω-
τήσεις των παρευρισκομένων. 
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Γιορτινή ατμόσφαιρα στο Δήμο Ιδαλίου 

Α ναβαθμισμένη σε σύγκριση με προηγούμε-
νες χρονιές ήταν η χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου, στις 

παρυφές του ποταμού Γυαλιά κατά την οποία έγινε η 
φωταγώγηση του μεγάλου ευκαλύπτου ο οποίος με-
τατράπηκε σ’ ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Οργανωμένα σύνολα του Ιδαλίου πρόσφεραν στους 
επισκέπτες πλούσια εδέσματα και γλυκά. Έγινε ρίψη 

πυροτεχνημάτων ενώ οι χριστουγεννιάτικες μελωδί-
ες συνέβαλαν στη δημιουργία της όμορφης γιορτινής 
ατμόσφαιρας. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος ευχήθη-
κε στους δημότες Ιδαλίου Καλά Χριστούγεννα και ευτυ-
χισμένο το νέο έτος 2023. Μικροί και μεγάλοι που πα-
ρευρέθηκαν στην εκδήλωση απόλαυσαν το γιορτινό 
κλίμα και την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργή-
θηκε.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
στην Καλλιθέα

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε η Χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση στη Καλλιθέα που δι-
οργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Ιδαλί-

ου μαζί με τον Σύνδεσμο Κατοίκων Ενορίας Αγίων 
Κωνστανταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. 
Συμμετείχαν με περίπτερα οι Συνδεσμοι Γονέων 

του Γ’ Δημοτικού και Γ’ Νηπιαγωγείου Ιδαλίου, η 
εκκλησιαστική επιτροπή, το Σωματείο «Μιχαήλ 
Ολύμπιος», ο Σύνδεσμος «Παιδιά με ιδιαιτερότη-
τες» καθώς και ο Σύνδεσμος Νεολαίας. Χορευτικά 
συγκροτήματα διάνθισαν την όλη εκδήλωση ενώ 
ο Άγιος Βασίλης χάρισε δώρα στα παιδιά. 

Χριστούγεννα στο χωριό

Μ ε παιδικές φωνές γέμισε η πλατεία του Αγίου Γεωργίου στα Λύμπια κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτι-
κης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων το νηπιαγω-
γείο, το κατηχητικό και σχολές χορού. Το κλίμα ήταν προσαρμοσμένο στο πνεύμα των ημερών. Η πλα-

τεία γέμισε από κόσμο. Ο Άης Βασίλης μοίρασε δώρα και η βραδυά είχε πολλές εκπλήξεις. 

Γιορτινές στιγμές στην Ποταμιά
Όμορφες γιορτινές στιγμές πρόσφερε το κοινοτικό 
συμβούλιο Ποταμιάς στους κατοίκους της κοινό-
τητας που συμμετείχαν στην εκδήλωση φωτισμού 
του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της κοινότη-
τας. Ο Πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Γι-
άννος Μηνά ευχήθηκε σε όλους η νέα χρονιά να 
φέρει στον καθένα ότι επιθυμεί. Τα παιδιά είχαν την 

ευκαιρία να φωτογραφηθούν με ήρωες των κινου-
μένων σχεδίων και να παίξουν στα παιχνίδια που 
στήθηκαν στο χώρο. Τέτοιες εκδηλώσεις αγκαλιά-
ζονται από τον κόσμο ο οποίος λόγω και της παν-
δημίας τα προηγούμενα χρόνια στερήθηκε τέτοι-
ες στιγμές.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό 
Συμβούλιο

και το προσωπικό του 
Δήμου Ιδαλίου
σας εύχονται

Eυτυχισμένο το Nέο Έτος

2023
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     Ο Άδωνης τους τίμησε 
για την προσφορά τους

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε ο χριστου-
γεννιάτικος χορός του Άδωνη ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε στο Bella Luna στην 

παρουσία του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστο-
φίδη, του Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου, 
δημοτικών συμβούλων και φίλων του σωματείου. 
Ο Πρόεδρος του Άδωνη Βάσος Ποταμίτης ευχήθηκε 
σε όλους τους παρευρισκομένους με την ευκαιρία 
της έλευσης του νέου έτους και ευχαρίστησε τα μέλη 
και τους φίλους του Άδωνη για τη διαχρονική στή-
ριξη τους. «Ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την 
παρουσία τους, τις εταιρείες που πρόσφεραν δώρο 
για την κλήρωση, τους χορηγούς και τους διαφημι-
στές του περιοδικού μας, τους φίλους και μέλη του 

Άδωνη που αυτοί αποτελούν τη βάση και με τη συ-
νεχή ενίσχυσή τους, μικρή ή μεγάλη, μας βοηθούν 
να συνεχίσουμε» είπε ο κ. Ποταμίτης. Τιμήθηκαν για 
την προσφορά τους στο σωματείο αλλά και ευρύτε-
ρα στην κοινωνία ο Ανδρέας Βασιλείου, η θεατρική 
ομάδα του Άδωνη και ο  φοιτητής Ιάκωβος Κολοκά-
σης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η κλή-
ρωση του λαχείου τoυ Άδωνη με δώρο ένα αυτοκί-
νητο. Το κέρδισε ο λαχνός 0190. Επίσης οι τυχεροί 
αριθμοί της κλήρωσης του γιορτινού λαχείου ήταν 
οι εξής: 5501,4155,4802,5886,5893,5773,5520,418
9,5764,4811,0980,4812,5517,5815,3536,5887,426
7,4252,5876,4818,5848.

 Τεράστιο το ενδιαφέρον για επιδότηση 
από νέους αγρότες

Τ εράστιο το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε για επιδότηση νέων γεωρ-
γών, με τις αιτήσεις να αγγίζουν το ποσό των €10 εκατομμυρίων, 
ανακοίνωσε ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ Ανδρέας Κυπριανού, τονίζοντας 

παράλληλα πως οι νέοι που θα επιλέξουν να επενδύσουν με την στήριξη 
κράτους και ΕΕ, στην γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση και στα παραδοσι-
ακά προϊόντα «θα έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα», καθώς το μέλλον 
αυτών των τομέων «είναι λαμπρό». Μιλώντας  σε δημοσιογραφική διάσκε-
ψη, ο κ. Κυπριανού είπε ότι 291 νέοι γεωργοί έχουν υποβάλει αίτηση για να 
ενταχθούν στα προγράμματα των νέων γεωργών, αιτούμενοι ποσό ύψους 
€10 εκατομμυρίων, με το διαθέσιμο κονδύλι να ανέρχεται στα €5 εκ.«Γίνονται 
προσπάθειες και είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος όσοι πληρούν τα κριτήρια και 
εγκριθούν θα τύχουν της επιδότησης ως νέοι γεωργοί», υπογράμμισε ο κ. Κυ-
πριανού.
«Παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν αυτή την περίοδο, το μέλλον 
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μεταποίησης, των παραδοσιακών προϊό-
ντων είναι λαμπρό», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «οι νέοι που θα επιλέξουν 
να επενδύσουν με την στήριξη κράτους και ΕΕ, στους τομείς αυτούς θα έχουν 
πάρα πολύ καλά αποτελέσματα», επισήμανε.
Ο κ. Κυπριανού τόνισε την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στον πρωτογενή το-
μέα, προσθέτοντας ότι «η συνέχεια διασφαλίζεται στο να κεντρίσεις το ενδια-
φέρον των νέων μας να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα».
Επιπλέον, ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ είπε ότι «ο τομέας της οικοτεχνίας, δηλαδή 
της δυνατότητας παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, όχι σε βιομηχανίας 
ή σε βιοτεχνίας αλλά στην οικία του κατοίκου της υπαίθρου, θα προσδώσει 
πρωτοφανείς διαστάσεις στη δυνατότητα αύξησης του οικογενειακού εισο-
δήματος του αγρότη και του κατοίκου της υπαίθρου, βοηθώντας στην πάταξη 
της αστυφιλίας και δίδοντας προοπτικές αναβάθμισης των παραδοσιακών 
προϊόντων».
Ανέφερε ότι σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στην Βουλή για ψήφιση και 
πρόσθεσε πως ο ΚΟΑΠ έχει τη δυνατότητα όταν ψηφιστεί η νομοθεσία να 
στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών είπε πως για το 2022 
ο ΚΟΑΠ κατέβαλε στον Κύπριο αγρότη (γεωργό, κτηνοτρόφο και μεταποιητή) 
ποσό ύψους €87,5 εκατομμυρίων (€67,87 εκ. από ευρωπαϊκά κονδύλια και 
€19,6 εκ. από κρατικά κονδύλια), τονίζοντας ότι από την ίδρυση του οργανι-
σμού το 2004 έχουν καταβληθεί στον πρωτογενή τομέα €2.007.391.644 (ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια €1,22 δις και εθνική συνεισφορά €784,69 εκ.).
Ανέφερε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, εκτός από επιπρό-
σθετες κρατικές ενισχύσεις, ο ΚΟΑΠ αναμένεται να καταβάλει στον Κύπριο 
αγρότη περίπου €457 εκ.
Ο κ. Κυπριανού είπε ότι ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία και με-
ταποίηση) «περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», τονίζοντας ότι «ιδιαίτερα 
κατά το 2022 ήταν πρωτοφανείς οι δυσκολίες» για τους γεωργούς και τους 
κτηνοτρόφους λόγω κυρίως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ανέφερε ότι οι τιμές μεταξύ άλλων των ζωοτροφών, των φυτοφαρμάκων και 
των λιπασμάτων αλλά και το κόστος της ενέργειας «έχουν ανεβεί κατακόρυ-
φα» με συνέπεια «να αυξηθεί ιδιαίτερα και το κόστος της παραγωγής».
«Έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος τόσο από την ΕΕ όσο και από την κυπριακή 
Κυβέρνηση για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε και πρόσθε-
σε πως «πέραν των ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων, η κυπριακή 

Κυβέρνηση έχει πάρει πολλές αποφάσεις για στήριξη του πρωτογενούς το-
μέα».
Ανέφερε ότι αυτές οι αποφάσεις υλοποιούνται μέσα από επιχορηγήσεις του 
ΚΟΑΠ ο οποίος μεταξύ άλλων δημιουργεί τα κατάλληλα μηχανογραφικά 
προγράμματα, προβαίνει σε ελέγχους και καταβάλει τις πληρωμές.  
Αναφέρθηκε επίσης «σε μεγάλα βήματα» στα οποία προχωρεί ο οργανισμός 
μέσω της ψηφιοποίησης του και της ανάπτυξης προγραμμάτων που «να μπο-
ρούν να είναι συμβατά με τα στοιχεία που μας δίδει δορυφορικά η ΕΕ».
Είπε ακόμη ότι «ο ΚΟΑΠ δεν λειτουργεί πλέον τιμωριτικά» έναντι του Κύπρι-
ου αγρότη αλλά στα πλαίσια μιας αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας για 
καταβολή των πληρωμών, ενώ αναφέρθηκε στη συνεργασία του ΚΟΑΠ με 
το Υφυπουργείο Καινοτομίας αλλά και με το Υφυπουργείο Τουρισμού με το 
οποίο καθορίζουμε διάφορες ανάγκες, όπως είπε, οι οποίες έχουν να κάνουν 
με την παρουσίαση των παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων μέσα και από 
προγράμματα της ΕΕ «για να αναβαθμίσουμε ποιοτικά τον πρωτογενή τομέα, 
ιδιαίτερα τώρα που έχει αναληφθεί μια τεράστια προσπάθεια πιστοποίησης 
των κυπριακών αγροτικών προϊόντων».
Αναφέρθηκε επίσης σε οδηγίες που έδωσε ούτως ώστε οι λειτουργοί του 
ΚΟΑΠ να «βρίσκονται εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις», που είναι η ΕΕ.  
Αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης στους πληγέντες γεωργούς 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, ο κ. Κυπριανού είπε ότι έχουν 
ληφθεί 211 αιτήσεις, «έχουν πάρει προέγκριση οι 193 και έχουν ξεκινήσει οι 
πληρωμές».
Σε σχέση με την καταβολή των Άμεσων Ενισχύσεων της Ενιαίας Αίτησης του 
2022, ο κ. Κυπριανού είπε ότι «έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί παρά το γεγονός 
ότι ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εν λόγω ενισχύσεων είναι η 
30η Ιουνίου 2023.
«Μπορούμε να παινέψουμε το προσωπικό του ΚΟΑΠ ότι συνεπεία της δια-
χρονικής του προσπάθειας, έχει καταστήσει τον Οργανισμό ένα εκ των πολύ 
λίγων και ειδικότερα αυτή τη χρονιά κατάφερε να παραχωρήσει τις εν λόγω 
ενισχύσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου», πρόσθεσε.
Είπε ότι έχουν παραχωρηθεί περίπου €47 εκ. σε 31.000 γεωργούς και κτηνο-
τρόφους και επιπλέον 6 εκ.  ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 27.000 δικαιού-
χους, μέσω του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 
– 2020, που αφορά τη Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα.
Αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή από τον ΚΟΑΠ του Συστήματος Σύστη-

μα Ελέγχων μέσω Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring) για 
το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης, εξηγώντας πως μέσω του εν 
λόγω συστήματος επιτεύχθηκε η δορυφορική παρακολούθηση όλων των 
αιτούμενων τεμαχίων, σχεδόν επί 15νθημέρου, ως προς την επιλεξιμότητά 
τους.
«Το πιο σημαντικό, όλη αυτή η πληροφόρηση διοχετεύτηκε στους Κύπριους 
αγρότες, έγκαιρα, ώστε να την αξιοποιήσουν κατάλληλα και να αναπροσαρ-
μόσουν την αίτησή τους, μέχρι και λίγες ημέρες πριν την τελική επεξεργασία 
των αιτήσεων από τον Οργανισμό», σημείωσε.
Επιπλέον, ο Επίτροπος είπε ότι το 2022, ο Οργανισμός επεξεργάστηκε και κα-
τέβαλε επιδοτήσεις σε περίπου 7.000 δικαιούχους των Αγροπεριβαλλοντικών 
Καθεστώτων του Μέτρου 10 για τις αιτήσεις του έτους 2021, ύψους 7 εκ. ευρώ, 
ενώ σε ό,τι αφορά το Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας έχουν καταβληθεί σε 
περίπου 1.155 δικαιούχους επιδοτήσεις 3,6 εκ. ευρώ για τις αιτήσεις του 2021.
«Η καταβολή των επιδοτήσεων που αφορούν τις αιτήσεις των πιο πάνω Μέ-
τρων του έτους 2022, αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του νέου έτους», πρό-
σθεσε.
Αναφορικά με την «Καλή Διαβίωση των Ζώων», ο κ. Κυπριανού είπε ότι το 
2022 καταβλήθηκαν ενισχύσεις 2 εκ. ευρώ σε περίπου 300 δικαιούχους για 
τις αιτήσεις του 2021, ενώ σημείωσε πως η καταβολή των ενισχύσεων για το 
2022 «αναμένεται να ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου».
Είπε ακόμη ότι λόγω των νέων δεδομένων που επιφέρει η κατοχύρωση του 
ονόματος του χαλουμιού, ο τομέας της Αιγοπροβατοτροφίας βρίσκεται στο 
επίκεντρο της προσοχής και «έχουν ήδη παραχωρηθεί, εντός του 2022 κρα-
τικές ενισχύσεις στο τομέα ύψους €5 εκ. σε περίπου 2.000 αιγοπροβατοτρό-
φους».
Επιπρόσθετα,  ανέφερε ότι η επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων που αφο-
ρούν την Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων του έτους 2022 
έχει ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό και εντός της εβδομάδας θα αποστα-
λούν τα τραπεζικά εμβάσματα στους δικαιούχους, συνολικού ποσού 3,5 εκ. 
ευρώ σε περίπου 900 αιγοπροβατοτρόφους, δικαιούχους.
Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 και της ρωσικής 
εισβολής που έχουν αυξήσει σημαντικά τα έξοδα κάθε γεωργικής δραστηρι-
ότητας, έχει καταβληθεί το 2022 έκτακτη κρατική ενίσχυση για στήριξη του το-
μέα της Κτηνοτροφίας, Χοιροτροφία: 2,5 εκ. ευρώ, της πτηνοτροφίας 900.000 
ευρώ, της αγελαδοτροφίας 1,5 εκ. ευρώ και της Κονικλοτροφίας 22.000 ευρώ.
Αναφέρθηκε επίσης στην έκτακτη ενίσχυση για στήριξη των γεωργών που 
έχουν επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, 
το οποίο τελεί υπό την τελική έγκριση από την ΕΕ και ανέρχεται για την Σιτη-
ροκαλλιέργεια στα €2,4 εκ. ευρώ και για την Αιγοπροβατοτροφία στα €2,8 
εκ. ευρώ.
Επίσης, ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ είπε μεταξύ άλλων ότι στο επόμενο διάστημα 
μέχρι και τέλος Ιανουαρίου προγραμματίζεται η καταβολή στους πατατοπα-
ραγωγοί 3,5 εκ. ευρώ, στους καλλιεργητές φυλλοβόλων 1 εκ. ευρώ, στους 
καλλιεργητές επιλέξιμων καλλιεργειών λαχανικών 1,9 εκ. ευρώ και στην πτη-
νοτροφία – Αυγοπαραγωγή 400.000 ευρώ.
Τέλος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα Επενδυτικά Μέτρα της Αγροτικής Ανά-
πτυξης, στην 3η προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 και στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα.

O Χαλκάνωρ τίμησε γιατρούς 
για την προσφορά τους

Δ ιαφορετικό χαρακτήρα είχε η  φετινή εορ-
ταστική χοροεσπερίδα του Χαλκάνορα 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο 

«Ευκάλυπτοι» στο Δάλι στην παρουσία του Διοικη-
τή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνου Ηροδό-
του, του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Ανδρέα Ιωσήφ και του 
Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου. Κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν γιατροί οι οποίοι 
έχουν προσφέρει στο σωματείο καθώς και για την 
προσφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα για τη διαχρονική 
προσφορά τους προς τους αθλητές του Χαλκάνο-
ρα τιμήθηκαν οι γιατροί, Δρ. Νίκος Νικολάου και Δρ 
Πανίκος Κωνσταντινίδης οι οποίοι στο παρελθόν 
διετέλεσαν και Πρόεδροι του σωματείου. Τιμήθη-

καν επίσης οι γιατροί Δρ. Θεοδόσης Τυλλής, Δρ. Ευ-
αγγελία Καλλένου και Δρ. Νικολέττα Κωνσταντίνου 
για τη σημαντική και συνεχιζόμενη συμβολή τους 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.  Τιμή-
θηκε επίσης ο χημικός Νίκος Παπαλοϊζου. Προβλή-
θηκε αφιέρωμα για τα 70χρονα του σωματείου το 
οποίο επιμελήθηκε ο γνωστός αθλητικογράφος Γι-
ώργος Μελετίου. 
Στο φιλμάκι γίνεται μια ιστορική αναδρομική στην 
πορεία του Χαλκάνορα ο οποίος διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινω-
νικά δρώμενα της περιοχής Ιδαλίου. Τους παρευ-
ρισκόμενους διασκέδασε με τα τραγούδια του ο 
Νικόλας Σαββίδης. 
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Νέο γεωργικό μοντέλο μέσω της νέας
 Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Τ ο στρατηγικό σχέδιο 2023-2027 της νέας 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την Κύ-
προ έχει στόχο τη στροφή προς ένα νέο 

γεωργικό μοντέλο, το οποίο θα σέβεται τη χρήση 
των φυσικών πόρων και θα δεσμεύεται για τη 
διατήρηση και τη βελτίωσή τους. Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Πολίτης» έχει περιληφθεί ειδική 
μέριμνα για το χαλλούμι και τους νέους αγρότες. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στροφή προς ένα 
νέο γεωργικό μοντέλο και στην ανανέωση του 
γεωργικού δυναμικού της Κύπρου, δημιουργώ-
ντας έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, στοχεύει το 
στρατηγικό σχέδιο 2023-2027 της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την Κύπρο. Το 
σχέδιο εγκρίθηκε  από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, μαζί με τα υπόλοιπα των κρατών μελών, και 
η εφαρμογή του προγραμματίστηκε για την 1η 
Ιανουαρίου 2023. Για την υλοποίηση των παρα-
πάνω στόχων προβλέπεται δαπάνη 452.733.800 
ευρώ, με τον γεωργικό τομέα να είναι από τους 
μεγαλύτερους ωφελούμενους του κοινοτικού 
προϋπολογισμού. Στο σύνολο της ΕΕ, η συνο-
λική χρηματοδότηση που προορίζεται για τους 
γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες ανέρχεται 
σε 307 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027. Προβλέπεται δαπάνη 
περίπου 155 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωρ-
γών με βασική εισοδηματική στήριξη (περίπου 233 ευρώ ανά εκτάριο 
ετησίως) για να μετριάσει τον κίνδυνο μείωσης της παραγωγής που 
προκύπτει από τις διακυμάνσεις των τιμών και τις εξωτερικές επιδρά-
σεις. Για πρώτη φορά η Κύπρος θα εφαρμόσει την αναδιανεμητική 
ενίσχυση, χορηγώντας πρόσθετα 28 ευρώ ανά εκτάριο για τα πρώτα 
30 εκτάρια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό θα ενισχύσει τη στή-
ριξη του εισοδήματος των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων. Για να εξασφαλιστεί η δημογραφική ανανέωση του αγροτικού 
πληθυσμού, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, 

η Κύπρος θα διαθέσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για διά-
φορους τύπους στήριξης των νέων γεωργών.
Για παράδειγμα, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για νέους 
γεωργούς, η οποία καταβάλλεται σε διάστημα πέντε ετών, θα εξα-
σφαλίσει επαρκή εισοδηματική στήριξη και θα διευκολύνει την πρό-
σβασή τους σε γη. Επιπλέον, η ενίσχυση εγκατάστασης θα βοηθήσει 
άμεσα τους νέους αγρότες να ξεκινήσουν σωστά τις επιχειρήσεις τους 
με ενισχυμένες απαιτήσεις επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη αυτή 
θα συμπληρωθεί από δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από τους 840 νέους γεωργούς που θα 
ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους με τη στήριξη της ΚΑΠ, περισσό-

τεροι από 340 θα επωφεληθούν από την ειδική 
στήριξη εγκατάστασης, η οποία κυμαίνεται από 
20.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την τοπο-
θεσία (ορεινή ή μη) και την έκταση των επενδύ-
σεων. Θα συμπληρωθεί με πρόσθετη ετήσια ει-
σοδηματική στήριξη 85 ευρώ ανά εκτάριο για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η προβλεψιμότητα 
του εισοδήματος κατά τη φάση εκκίνησης και να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις.
Το σχέδιο προβλέπει τη βελτίωση των αγροτικών 
μέσων διαβίωσης. Προκειμένου να ενισχυθούν οι 
ευκαιρίες απασχόλησης, η τοπική ανάπτυξη και η 
ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στη γεωρ-
γία, η Κύπρος θα στηρίξει την ανάπτυξη τοπικών 
επιχειρήσεων και θα αυξήσει τις επενδύσεις για 
την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. Αυτό 
θα οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 
900 θέσεων εργασίας.
Το χαλλούμι είναι το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν 
της κυπριακής γεωργίας και η νέα ΚΑΠ στοχεύει 
στην ενίσχυση του τομέα της αιγοπροβατοτρο-
φίας μέσω της στήριξης του εισοδήματος των μι-
κρών αιγοπροβατοτρόφων.

Ειδική ετήσια στήριξη για τους προβληματικούς τομείς (συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη) θα καλύψει περίπου 390.000 αιγοπρόβατα. Οι 
γεωργοί ενθαρρύνονται, για παράδειγμα, να παραδίδουν μια ελάχι-
στη ποσότητα γάλακτος υψηλής ποιότητας σε πιστοποιημένα γαλα-
κτοκομεία. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η βιω-
σιμότητα των εκμεταλλεύσεων αυτών.
Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ εισαγάγει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των εκ-
μεταλλεύσεων και τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, προ-
κειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και το μέσο μέγεθος της εκμε-
τάλλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ

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
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ΘΕΜΑΤΑ

Η μηλόπιτα είναι από τις αγαπημένες συνοδείες του καφέ. Τη φτιάχνουμε σε 
τρίγωνα πιτάκια που είναι εξίσου απολαυστικά και ευκολοφάγωτα.

Εκτέλεση
Βήμα 1
Σοτάρετε τα κυβάκια των μήλων με 
τις τρεις κουταλιές μαργαρίνης για 
3 λεπτά, Έπειτα, πασπαλίζετε με τη 
ζάχαρη και την κανέλα και συνεχίζετε 
το σοτάρισμα για για 5 επιπλέον 
λεπτά. Αποσύρετε το τηγάνι από 
τη φωτιά και αφήνετε τα μήλα να 
κρυώσουν.
Βήμα 2
Καβουρδίζετε ελαφρά τα αμύγδαλα 
σε αντικολλητικό τηγάνι και τα 
ρίχνετε στα σοταρισμένα μήλα 
προσθέτοντας τις σταφίδες και τη 
μαρμελάδα. Ανακατεύετε καλά.
Βήμα 3
Βάζετε μπροστά σας κατά μήκος 
όλα τα φύλλα κρούστας το ένα 
επάνω στο άλλο και με δυο κάθετες 
χαρακιές τα χωρίζετε σε τρεις 
λωρίδες. Στοιβάζετε τις λωρίδες 
μπροστά σας και σ’ ένα σκεύος 
λιώνετε τη μαργαρίνη.
Βήμα 4
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 
180 βαθμούς στον αέρα. Παίρνετε 
μία-μία τις λωρίδες φύλλου και 
τις αλείφετε με τη μαργαρίνη. 

Τοποθετείτε στην άκρη της κάθε 
λωρίδας από μία κουταλιά γέμιση 
και αφού ανασηκώσετε την κάτω 
αριστερή άκρη, τη φέρνετε στην 
επάνω δεξιά πλευρά σχηματίζοντας 
ένα μικρό τρίγωνο το οποίο και 
συνεχίζετε να διπλώνετε μέχρι 
πάνω. Επαναλαμβάνετε τη 
διαδικασία για όλες τις υπόλοιπες 
λωρίδες φύλλου.
Βήμα 5
Τοποθετείτε τα τρίγωνα σε δυο 
ταψιά αλειμμένα με μαργαρίνη 
ή στρωμένα με λαδόκολλα. Τα 
αλείφετε από πάνω με μαργαρίνη 
και τα ψήνετε σε προθερμασμένο 
φούρνο βάζοντας το ένα ταψί στην 
πρώτη και το άλλο στην τρίτη σκάλα 
του φούρνου για 30-35 λεπτά, 
μέχρι να ροδοκοκκινίσουν όμορφα. 
Ενδιάμεσα, αλλάζετε θέση στα 
ταψιά.
Βήμα 6
Όταν ξεφουρνίσετε τα τρίγωνα, τα 
πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη και 
κανέλα. Τα αφήνετε να κρυώσουν 
εντελώς και πριν το σερβίρισμα 
ανανεώνετε το ζαχάρωμα.

Υλικά
• 1 πακέτο φύλλο 

κρούστας για γλυκά
• 1½ κιλό μήλα 

καθαρισμένα σε 
κυβάκια

• ¾ φλιτζανιού 
μαργαρίνη + 3 
κουτ. σούπας (για 
τα μήλα) 3 κουτ. 
σούπας ζάχαρη

• 1 κουτ. γλυκού 
κανέλα

• 4 κουτ. σούπας 
μαρμελάδα βερίκοκο

• 1 φλιτζάνι αμύγδαλα 
χοντροκοπανισμένα 
με τη φλούδα τους

• 1 φλιτζάνι σταφίδες 
ξανθές

Για το σερβίρισμα
• ζάχαρη άχνη
• κανέλα

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Τρίγωνα 
μηλοπιτάκια Ο λοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής της Συμ-

φωνίας Δανείου αναφορικά με τη χρηματοδότη-
ση έργων και προγραμμάτων των Δήμων ύψους 

μέχρι 150 εκ. ευρώ μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Τη συμφωνία, εκ 
μέρους της Κύπρου, υπέγραψε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Η Συμφωνία Δανείου αφορά στη χρηματο-
δότηση αποκλειστικά πολυτομεακών ανα-
πτυξιακών προγραμμάτων των Δήμων, 
στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμ-
ματος της χώρας για τα έτη 2021-2027 με 
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο δάνειο-πλαίσιο προς το 
Υπουργείο Οικονομικών για υποστήριξη επενδύσεων σχε-
τικά με την αστική ανάπλαση και αποκατάσταση σε όλους 
τους Δήμους της Κύπρου και το οποίο θα χορηγείται στους 
Δήμους σύμφωνα με τον υφιστάμενο μηχανισμό που έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του 
Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα καθορισμένα κρι-
τήρια.

Η εν λόγω Συμφωνία Δανείου δίνει τη δυνατότητα χρημα-
τοδότησης για έργα των Δήμων λόγω του γεγονότος ότι οι 
Δήμοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν δάνεια για την υλοποί-

ηση των έργων τους, αλλά και σε περίπτω-
ση που εξασφαλίσουν, οι όροι του δανείου 
δεν είναι καθόλου ευνοϊκοί σε σύγκριση 
με τους όρους των δανείων που παραχω-
ρεί η ΕΤΕπ. Η ευχέρεια αυτή διασφαλίζει 
την απρόσκοπτη υλοποίηση έργων των 
Δήμων, πολλά εκ των οποίων γίνονται με 
τη συνεισφορά της Κυβέρνησης.
Οι επιλέξιμες επενδύσεις μπορούν να πε-
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: i) την ανα-

βάθμιση αστικών χώρων πρασίνου και 
ανοιχτών δημόσιων χώρων, ii)  τη βελτίωση των βιώσιμων 
αστικών μεταφορών (δρόμοι, πεζόδρομοι και ποδηλατό-
δρομοι, συγκοινωνιακό δίκτυο), iii) την ανακαίνιση και ανα-
κατασκευή δημόσιων κτηρίων, iv) την αναβάθμιση μικρής 
κλίμακας βασικών δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, πό-
σιμο νερό, αποχέτευση κ.λπ.), v) δράσεις αστικής ανάπλα-
σης και  vi) έξυπνες πόλεις  και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου 
για τη χρηματοδότηση έργων και 

προγραμμάτων των Δήμων 

Ο Δήμος Ιδαλίου τίμησε για άλλη μια φορά τη 
μνήμη του μικρού Λάμπρου, η περίπτωση του 
οποίου συγκλόνισε το παγκύπριο. Ο Λάμπρος 

με τη μαχητικότητα του έδωσε παράδειγμα σε όλους. Την 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Α΄ Δημο-

τικό Σχολείο Ιδαλίου αιμοδοσία εις μνήμη του. Η προσέ-
λευση του κόσμου ήταν αθρόα. Την αιμοδοσία διοργά-
νωσαν η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας, η Επιτροπή Υγείας 
Δήμου Ιδαλίου σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του 
Υπουργείου Υγείας.

Αιμοδοσία εις μνήμη Λάμπρου Καλλένου

Π 
ραγματοποιήθηκε για δέκατη χρονιά η κοπή 
βασιλόπιτας και αγώνας δρόμου στην πεζο-
γεφυρα Ιδαλίου από το Σωματείο Δρομέων 

Κύπρου «Περικλής Δημητρίου».
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 14:00 το μεσημέρι της 
παραμονής Πρωτοχρονιάς, με τους δρομείς να δια-
νύουν δυο αποστάσεις, μια των 10 χιλιομέτρων και 
μια δεύτερη 5 χιλιομέτρων, και ακολούθως προχώ-
ρησαν στην κοπή της βασιλόπιτας. Πρόκειται για την 
τελευταία εκδήλωση που πραγματοποιεί το σωματείο 
για το έτος 2022, ανανεώνοντας το ραντεβού του, για 
ακόμη περισσότερες δράσεις με το νέο έτος. Ο Δήμαρ-
χος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ευχήθηκε το 2023 να 
φέρει χαρά και γαλήνη στον κόσμο και στην πατρίδα 
μας να πετύχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 
έχει ενώπιον της. Ο Πρόεδρος του σωματείου «Περι-
κλής Δημητρίου» Σωκράτης Σωκράτους ανέφερε ότι 

το σωματείο συμπλήρωσε 35χρόνια ζωής και προ-
σφοράς  τονίζοντας ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο 
να συνεισφέρει στην κοινωνία. 

Η κοπή της βασιλόπιτας του 
«Περικλή Δημητρίου» 

Ο 
ι εθελοντές της «Συμπόρευσης» της Ιεράς 
Μητρόπολης Τριμυθούντος συνεχίζοντας 
το αξιόλογο κοινωνικό τους έργο διοργά-

νωσαν φιλανθρωπική εκδήλωση στην  αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου του Μητροπολιτικού Ναού 
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Η εκδήλωση πε-
ριελάμβανε χορωδίες και μουσική, χριστουγεννιάτι-

κη αγορά με εδέσματα, παζαράκι βιβλίων, παιδικές 
δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις κυρίως για τα 
παιδιά. 
Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν για βο-
ήθεια οικογενειών της περιοχής που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική 
Εκδήλωση

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε η συνάντηση γνωριμί-
ας της Σχολής Φόρουμ. Στη συνάντηση παρου-
σιάστηκαν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το 

Φόρουμ, μπορεί να είναι η ιδανική επιλογή για την οικογέ-
νεια που στοχεύει στην αποτελεσματική ακαδημαϊκή και 
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ομιλητές  ήταν η 
Διευθύντρια της Σχολής Αντιγόνη Τζιαπούρα, ο Ακαδημαϊ-
κός Διευθυντής Δρ. Σωκράτης Κτίστης, ο ψυχολόγος της Σχο-
λής  Αδάμος Παπαντωνίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
Eurostudies  Πάμπος Παπαγιάννης. Στη συνάντηση πληρο-
φόρησης, παρουσιάστηκαν επίσης, το Αθλητικό Τμήμα του 
Φόρουμ, από τον υπεύθυνο του τμήματος  Δημήτρη Δημη-
τρίου και το Τμήμα Χορού από τη συντονίστρια του τμήματος  
Μαρία Καμπέρη. Το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της βραδιάς, 
ήταν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες για τους υποψή-
φιους μαθητές  που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της 
Σχολής. Τα παιδιά διασκέδασαν σε δραστηριότητες, όπως 
yoga, επίλυση γρίφων, πειράματα και Rouk Zouk.

Forum Open Day

Μ ε σούβλες και πολλές ευχές αποχαιρέτησαν πολ-
λοί επιχειρηματίες το 2022 και ευχήθηκαν κάθε 
καλό, για πρόοδο και ευημερία για το 2023. Το 

φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι από τον αποχαιρετισμό 
του 2022 από την εταιρεία Κ.Ν. Κyriakou Developments. 
«Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά, με υγεία και δημιουρ-
γικότητα» αναφέρεται στο λογαριασμό της εταιρείας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελεί έθιμο, κάθε χρόνο 
παραμονή Πρωτοχρονιάς να ανάβουν από νωρίς τα κάρ-
βουνα έξω από τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις και οι 
ιδιοκτήτες τους μαζί με τους συνεργάτες τους να αποχαιρε-
τούν τον παλιό χρόνο εν αναμονή του  νέου  με ελπίδα  για 
ένα καλύτερο αύριο.  

Αποχαιρέτησαν τον 
παλιό χρόνο με ευχές 

Π ληροφορείστε ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση διεξάγει έρευ-
να σχετικά με τη διάπραξη 

αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προ-
ϊόντων και τροφίμων, στην οποία συμ-
μετέχει και η Κύπρος. Προς το σκοπό 
αυτό έχει δημιουργήσει και κοινοποι-
ήσει ερωτηματολόγιο προς τα κράτη 
μέλη.
Το ερωτηματολόγιο μπορούν να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν γεωργοί/αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, εται-

ρείες και άλλες επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην παραγωγή διανομή, 
μεταποίηση ή χονδρική πώληση της 
αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊ-
όντων και τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να συμπληρώσουν και να υπο-
βάλουν απευθείας, το αργότερο μέχρι τις 
15 Μαρτίου 2023, το ερωτηματολόγιο που 
βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο και στην 
ελληνική γλώσσα.

Έρευνα της Ε.Ε. για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
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Τ ην ημέρα της Πεντηκοστής η Εκκλησία μας, γι-
ορτάζει τα γενέθλια της.
Κάπου δύο χιλιάδες χρόνια ζωής μαρτυρίου 

και δόξας,  σαν καράβι, διαπλέει τον ταραγμένο ωκεα-
νό  του παρόντος βίου η Εκκλησία.
Με αλάθητη ρότα. Σκαρί ακαταπόντιστο.
Μεταφέρει τον λαό του Θεού απ’ την όχθη της γης, στ’ 
ουρανού την άκρη, 
με εξασφαλισμένη την παρουσία του Σωτήρα Χριστού 
στο τιμόνι, και του αγίου Πνεύματος  που φωτίζει και 
καθοδηγεί.

Οι επιβάτες, ιλαροί και αμέριμνοι. Γιατί, η Εκκλησία ξέ-
ρει που πάει και πως να πάει. Στο πολυκύμαντο πέλα-
γος δεν πλέει μόνο, το σκάφος της Εκκλησίας.
Αμέτρητα πλεούμενα παραδέρνουν στα κύματα,  λα-
χταρώντας να φτάσουν σε ποθούμενη γη.

Αλλά, όσα τα πλεούμενα, τόσα και τα ναυάγια. Τόσοι 
κι οι θαλασσόδερτοι, με την αλμύρα στο στόμα και το 
αποκάμωμα στην καρδιά.

Η Εκκλησία, σου κάνει πάντα στοργικό κάλεσμα. Σε 
σένα, που κοιτάζεις τρομαγμένος τις κινήσεις των 
άστρων που βλέπεις χλωμές τις ελπίδες σου
και την ζωή να φεύγει σε ένα μάταιο κυνηγητό. Όποια 
ηλικία κι αν έχεις.
Αν είσαι άντρας ή γυναίκα αν είσαι παλληκάρι ή κοπέ-
λα. Αν είσαι παιδούλα, μητέρα ή γιαγιά, έχει για σένα 
λόγο σωστικό η Εκκλησία.
Έχει λόγο ζωής.  

Χτύπησε την πόρτα της. Θα σε παραλάβει το ίδιο το 
Άγιον Πνεύμα.
Καθώς μια μάνα το πολύπαθο παιδί της. Θα αλείψει 
λάδι τις πληγές σου.
Θα σε χορτάσει με την τροφή των Αγίων. Θα σου δώ-
σει παρηγοριά, ενίσχυση, φρονιμάδα,  ειρήνη, χαρά.

Αν είσαι αμαρτωλός, έλα στην Εκκλησία,  για να πεις 
τις αμαρτίες σου.
Κι’ αν πάλι είσαι δίκαιος έλα για να μην χάσεις την αρε-
τή σου.
Γιατί η Εκκλησία είναι λιμάνι και για τους δυό. Μέσα 
στην αγκαλιά της Εκκλησίας θα ανακαλύψεις τα πολλά 
σου χαρίσματα.

Θα βεβαιωθείς πως είσαι ένα εκλεκτό παιδί του θεού.
Αυτό, κανείς, μα κανείς άλλος δεν μπορεί να στο δώ-
σει.
Σε μια εποχή που ο κόσμος σύρεται από το κακό πνεύ-
μα, η Εκκλησία ζητά να σε ασφαλίσει κάτω από το Άγιο 
Πνεύμα.

Τι είναι η Εκκλησία

Εκκλησία
είναι η σύναξη ανθρώπων, που αποδέχονται ελεύθε-
ρα μια πρόσκληση 
και συμμετέχουν σε μια συνάθροιση που μπορεί να 
τους μεταποιήσει από άτομα σε ενιαίο σώμα, δηλαδή 
την Εκκλησία.

Η Εκκλησία
δεν είναι κτίριο ή γραφείο. Δεν είναι οργάνωση, δεν 
είναι εξουσία.
Δεν αποτελούν εκκλησία πολλά άτομα άσχετα μεταξύ 
τους.
Δεν υπάρχει Εκκλησία εκεί που ο καθένας φροντίζει 
μόνο για τον εαυτό του,
που κρατά τα αγαθά του, την χαρά του, την δύναμη 
του, την πίστη του,
χωρίς να τα μοιράζεται με τους άλλους. Η Εκκλησία 
είναι τρόπος ζωής.

Η Εκκλησία
είναι ο Χριστός μαζί με όλους τους ανθρώπους, οι 
οποίοι εβαπτίσθησαν εις ένα Πνεύμα και έγιναν ένα 
σώμα με τον Χριστό, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε 
δούλοι, είτε ελεύθεροι.

Η Εκκλησία
είναι το θεανθρώπινο Σώμα του Κυρίου και ο ίδιος ο 
Χριστός είναι η κεφαλή.

Η Εκκλησία
προσφέρει πνευματικήν αναγέννηση των μελών της, 
κυρίως με τα Ιερά Μυστήρια, με τα οποία μεταδίδονται 
στους πιστούς ειδικά χαρίσματα που τους παρέχει το 
Άγιον Πνεύμα με σκοπό την σωτήρια τους.
Τα Μυστήρια είναι οι αγωγοί της Θείας Χάριτος.
Η Εκκλησία
βοηθά τον πιστό  «να φθάσει εις άνδρα τέλειον,  εις 
μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού»
      
Απόστολος Παύλος
(Εφ. δ.13)

Η Εκκλησία
μοιάζει με την κιβωτό του Νώε. Όπως η κιβωτός στην 
μέση του πελάγους

διέσωσε τους «έσω όντας», έτσι και η Εκκλησία, δια-
σώζει όλους τους πλανωμένους. Αλλ’ ενώ η κιβωτός 
απλώς έσωζε, η Εκκλησία κάτι περισσότερον εργάζε-
ται.

Επήρεν η κιβωτός άλογα, ζώα και έσωσεν άλογα ζώα. 
Παίρνει η Εκκλησία άλογους ανθρώπους  και όχι μό-
νον τους σώζει, αλλά και τους μεταβάλλει.
Παίρνει η Εκκλησία κόρακα και εκπέμπει περιστέρι. 
Παίρνει λύκον και τον εκπέμπει πρόβατον. Διότι όταν 
μπει εδώ μέσα άνθρωπος πλεονέκτης και άρπαγας, 
αλλάζει γνώμη, και αντί λύκος γίνεται αρνί.

Η Εκκλησία
έχει δύναμη. Πόσοι πολέμησαν για την Εκκλησία! 
Αλλά ποτέ δεν την νίκησαν.
Πόσοι τύρανοι! Πόσοι βασιλείς! Ο Αύγουστος, ο Τιβέ-
ριος, ο Γάϊος, ο Κλαύδιος, ο Νέρων. Και εκείνοι που την 
πολέμησαν, δεν  ακούονται πια.
Ενώ η Εκκλησία που πολεμήθηκε  υψώνεται πάνω από 
τον ουρανό.
Πολεμήθηκαν έντεκα μαθητές.  Τα πρόβατα νίκησαν 
και τους λύκους.

Είδες ποτέ βοσκό να στέλνει τα πρόβατα ανάμεσα 
στους λύκους, ώστε ούτε τρέχοντας να μη μπορούν 
να σωθούν; Ποιος βοσκός το κάνει αυτό.
Ο Χριστός όμως το έκανε, για να σου δείξει, ότι τα κα-
τορθώματα δεν γίνονται σύμφωνα  με την φυσικήν 
ακολουθίαν των πραγμάτων, αλλά κατά τρόπον υπερ-
φυσικόν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερον από την Εκκλη-
σία. Η ελπίδα σου είναι η Εκκλησία, η σωτηρία σου 
είναι η Εκκλησία το καταφύγιο σου είναι η Εκκλησία.
Ιωάννης Χρυσόστομος

Μέσα στην Εκκλησία, σ’ αυτή την κιβωτό που ταξιδεύει 
μέσα στον κόσμο είκοσι αιώνες τώρα, οι πιστοί αγωνί-
ζονται με την ταπείνωση, την πραότητα και την υπο-
μονή, να καταλήξουν όλοι στην «ενότητα της πίστεως» 
και να μετακινηθούν, από το εγώ στο εμείς, από το 
μίσος στην αγάπη, από την μνησικακία στην συγνώ-
μη. Αγωνίζονται να συμφιλιωθούν, με τον Θεό και τον 
άνθρωπο  και να μεταβάλουν την γη σε βασιλεία των 
Ουρανών.

Γράφει  η  Μαρία Σκορδή Λαζαρίδου 

«Σκάφος» η Εκκλησία

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
 ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σ την 4η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο 
Άδωνης ο οποίος ευελπιστεί ότι στις αγωνι-
στικές που ακολουθούν θα μπορέσει να εξα-

σφαλίσει βαθμούς και θα ανέλθει ακόμα πιο ψηλά. 
Η ομάδα των πρασίνων του Δαλιού στις μέχρι τώρα 
αγωνιστικές της υποχρεώσεις έδειξε πολύ καλά στοι-
χεία και εάν σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια ήταν λίγο 
πιο τυχερή θα είχε ακόμα περισσότερους βαθμούς.Ο 
Άδωνης είναι ένα 
πολύ ανταγωνι-
στικό σύνολο το 
οποίο μέσα από 
τους αγώνες του 
καταφέρνει και 
προσφέρει θέα-
μα.  Οι άνθρωποι 
του σωματείου 
είναι αισιόδοξοι 
για τη συνέχεια 
της διοργάνω-
σης η οποία 
προδιαγράφεται 
πολύ συναρπα-
στική. Το κλίμα 
στον Άδωνη 
είναι εξαιρετικό 
ενώ μεγάλη ώθηση στην ομάδα για να πετύχει τους 
στόχους της δίδουν οι φίλοι του σωματείου. Το πρω-
τάθλημα στο οποίο συμμετέχει ο Άδωνης είναι αρκετά 
ανταγωνιστικό και πολλές από τις ομάδες που λαμ-
βάνουν μέρος έχουν υψηλούς στόχους. Στο πλαίσιο 

της 8ης αγωνιστικής ο Άδωνης ηττήθηκε με 4-3 από 
τη Σαλαμίνα Λειβαδιών.  Ακολούθησε η εκτός έδρας 
ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο το Διγενή Ορόκλινης. Στη 
10η αγωνιστική ο Άδωνης εξήλθε ισόπαλος 0-0 με 
την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, την ομάδα των 
Λειβαδιών. Στην ομάδα των πρασίνων του Δαλιού 
αναμένουν με ανυπομονησία την επανέναρξη του 
πρωταθλήματος. Το προπονητικό επιτελείο της ομά-

δας κατά τη 
διάρκεια της 
δ ι α κ ο π ή ς 
λόγω των γι-
ορτών προ-
σπάθησε να 
κρατήσει σε 
εγρήγορση 
τους ποδο-
σφαιριστές 
ώστε να 
π α ρ ο υ σ ι α -
στούν πα-
νέτοιμοι για 
τη δύσκολη 
συνέχεια. Ο 
προπονητής 
διευθέτησε 

και φιλικούς αγώνες οι οποίοι έδωσαν τη δυνατότητα 
στους ποδοσφαιριστές της ομάδας να διατηρήσουν 
την αγωνστική τους ετοιμότητα ώστε να μπορέσουν 
με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να διεκδική-
σουν τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. 

Σ το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας 
του πρωταθλήματος της ΕΠΟΠΛ 
αγωνίζεται πλέον η Ένωση Νέων 

Αγίας Βαρβάρας. Η ήττα στην 11η αγωνιστι-
κή από την ΑΤΕ – ΠΕΚ Εργατών με 6-0 στέ-
ρησε από την ομάδα της Αγίας Βαρβάρας τη 
συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ δυναμι-
κότητας. Σε ανακοίνωση η διοίκηση της ομά-
δας αναφέρει ότι η χρονιά δεν τελείωσε και η 
ΕΝΑΒ θα προσπαθήσει για τη διάκριση.  Σε 
κάθε παιχνίδι η ομάδα επιδιώκει το τρίποντο 
με στόχο να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται 
στη βαθμολογία. Επιπλέον στόχος της ομά-
δας είναι και η κατάκτηση του κυπέλλου.  Η 
ΕΝΑΒ, το τμήμα χειροσφαίρισης βραβεύτη-

κε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ομο-
σπονδία χάντμπολ κατά την οποία τιμήθη-
καν οι πρωταγωνιστές των τελευταίων τριών 
σεζόν. Η ΕΝΑΒ βραβεύτηκε ως η πρωταθλή-
τρια της Β’ κατηγορίας την περίοδο 2020 -21. 
Με την ευκαιρία των γιορτών το σωματείο της 
Αγίας Βαρβάρας διοργάνωσε τόμπολα στην 
κλειστή αίθουσα δίπλα από την εκκλησία της 
κοινότητας. Στο τέλος της τόμπολας έγινε  η 
κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου  λαχνού 
του σωματείου με τους συμμετέχοντες να 
έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πολλά 
πλούσια δώρα. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του σωματεί-
ου της Αγίας Βαρβάρας.

Ακόμα πιο ψηλά θα επιδιώξει ο Άδωνης

Δ ύσκολα τα πράγματα για την Ολυμπιάδα η οποία είναι το πρώ-
το φαβορί για υποβιβασμό στην Γ’ κατηγορία. Η ομάδα των 
Λυμπιών στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο συνάντησε πολ-

λές δυσκολίες και αυτή τη στιγμή, μια αγωνιστική πριν από την ολοκλή-
ρωση της α’ φάσης του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας βρίσκεται 
στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις τέσσερις βαθ-
μούς. Οι πράσινοι των Λυμπιών στους μέχρι τώρα αγώνες τους έχουν 
πετύχει 1 νίκη, 1 ισοπαλία και δέχθηκαν 12 ήττες. Στο σωματείο των Λυ-
μπιών παρά τη βαθμολογική θέση της ομάδας δεν σηκώνουν λευκή πε-
τσέτα αλλά δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την προσπάθεια 
μέχρι τέλους και στο τέλος ότι ήθελε προκύψει. Τα αποτελέσματα στα 
παιχνίδια που έδωσε η ομάδα μέσα στο Δεκέμβριο δεν ήταν τα αναμε-
νόμενα. Στην 11η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έχασε στην έδρα της με 1-0 
από τον Εθνικό Άχνας. Στη 12η αγωνιστική η Ολυμπιάδα φάνηκε πολύ 
άτυχη στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ερμή. Δέχθηκε ένα γκολ 
στο 95’ του παιχνιδιού και απώλεσε την ευκαιρία να έχει βαθμολογικό 
όφελος από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στη 13η αγωνιστική οι πράσινοι 

των Λυμπιών φιλοξένησαν την ομάδα του Αχυρώνα/Ονήσιλου. Τελικό 
αποτέλεσμα 0-2 υπέρ των φιλοξενουμένων. Νέα ήττα στην 14η αγωνι-
στική για την Ολυμπιάδα η οποία έχασε εκτός έδρας από την Ε.Ν. Ύψω-
να με σκορ 3-0. Η Ολυμπιάδα ολοκληρώνει την α’ φάση του πρωτα-
θλήματος με τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Ομόνοια 29Μ. Στο 
σωματείο των Λυμπιών δηλώνουν ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν λόγω της βαθμολογικής θέσης της ομάδας δεν πρόκειται να εγκα-
ταλείψουν την προσπάθεια και κυρίως η ομάδα δεν πρόκειται να απο-
τελέσει το σάκκο του μποξ για κανένα αντίπαλο. Οι ποδοσφαιριστές της 
Ολυμπιάδας μέχρι την τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης έχουν 
ως στόχο να δίδουν στο γήπεδο τον καλύτερο τους εαυτό για το όνομα 
και την ιστορία του σωματείου.  Κατά τη μετεγγραφική περίοδο του Ια-
νουαρίου αναμένεται ότι θα υπάρξουν από το ρόστερ κάποιες προσθα-
φαιρέσεις ποδοσφαιριστών. Στο σωματείο των Λυμπιών θεωρούν ότι 
εάν στο τέλος η  ομάδα πέσει κατηγορία δεν είναι το τέλος του κόσμου. 
Υπάρχει αποφασιστικότητα και  θα καταβληθεί ξανά προσπάθεια από 
όλους για να επανέλθει και πάλι η ομάδα στη Β’ κατηγορία. 

Η Ολυμπιάδα θα τα δώσει όλα μέχρι το τέλος

Σ τη μέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται ο 
Απόλλων Λυμπιών ο οποίος ευελπιστεί ότι στη 
συνέχεια της διοργάνωσης θα κάνει ακόμα κα-

λύτερες εμφανίσεις και θα μαζέψει αρκετούς βαθμούς οι 
οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να ανέλθει στο βαθ-
μολογικό πίνακα. Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό 
και όλοι στο σωματείο προσπαθούν για το καλύτερο. Το 
πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ είναι αρκετά ανταγωνιστικό 
προσφέροντας ωραίο θέαμα στους φίλους του αγροτικού 
ποδοσφαίρου που παρακολουθούν τα παιχνίδια.  Στην 
9η αγωνιστική ο Απόλλων Λυμπιών έχασε εκτός έδρας με 
5-0 από την ομάδα της Ακανθούς. Στη 10η αγωνιστική οι 

γαλάζιοι των Λυμπιών κέρδισαν εντός έδρας με 2-0 την 
Ελπίδα Αστρομερίτη.  Mεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο 
Απόλλων με αντίπαλο τον Εθνικό Καϊμακλίου. Κέρδισε με 
7-1. Το σωματείο των Λυμπιών διοργάνωσε εορταστικές 
τόμπολες με πλούσια δώρα. Ήταν άλλη μια ευκαιρία για 
τους φίλους του σωματείου να στηρίξουν το σωματείο 
τους.  Βελτιωτικά έργα έγιναν στο γήπεδο του Απόλλωνα 
Λυμπιών. Το γήπεδο έχει μετατραπεί σε χαλί. Η διοίκηση 
του Απόλλωνα εκφράζει ευχαριστίες στα μέλη και τους φί-
λους του σωματείου για την οικονομική τους στήριξη η 
οποία συνέβαλε στην υλοποίηση των έργων. 

Καλύτερη συνέχεια θα 
επιδιώξει ο Απόλλων

Για την  καλύτερη δυαντή πορεία  
παίζει η ΕΝΑΒ

Η ΔΑΛΙ F.C στρέφει την προσοχή 
της στο κύπελλο

Η διοργάνωση του κυπέλλου της ΑΠΟ-
ΕΣΠ ενδιαφέρει τη ΔΑΛΙ F.C. η οποία 
μέσω του θεσμού θα επιδιώξει τη διά-

κριση αφού στο πρωτάθλημα δεν εξελίχθηκαν 
τα πράγματα όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του 
σωματείου. Η ΔΑΛΙ F.C. βρίσκεται στη μέση του 
βαθμολογικού πίνακα και όπως εξελίσσεται το 
πρωτάθλημα είναι δύσκολο για την ομάδα να 
διεκδικήσει μια από τις πρώτες θέσεις της βαθ-
μολογίας. Η ομάδα στις εναπομείνασες αγωνι-
στικές θα διεκδικήσει όσο το δυνατόν καλύτερη 
θέση στο πρωτάθλημα και πλέον εναποθέτει τις 
ελπίδες της για διάκριση στο κύπελλο. Το προ-
πονητικό επιτελείο της ομάδας θέλει και ελπίζει 

να έχει στη διάθεση της όλους τους ποδοσφαι-
ριστές στο κύπελλο ώστε να διεκδικήσει με αξι-
ώσεις τη διάκριση. Στην προσπάθεια που θα 
καταβληθεί από την ομάδα για  διάκριση στο 
κύπελλο είναι αναγκαία και η βοήθεια των φί-
λων της ΔΑΛΙ F.C.  Eπιστροφή στις νίκες για την 
ομάδα του Ιδαλίου στην 9η αγωνιστική. Κέρδι-
σε με το ευρύ σκορ 7-2 την ομάδα του Ήφαι-
στου Μιτσερού. Στη 10η αγωνιστική η ΔΑΛΙ F.C. 
έχασε εκτός έδρας με 5-1 από την Ποδοσφαι-
ρική Λέσχη Ψημολόφου.  Στην 11η αγωνιστική 
η ομάδα του Ιδαλίου πήρε τη νίκη στα χαρτιά 
αφού η ομάδα της ΕΝΑΔ αποχώρησε από τη 
διοργάνωση.



15ΔΑΛΙ      news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ε άν στις αρχές του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας έλεγε κάποι-
ος στους οπαδούς της ΜΕΑΠ ότι η ομάδα στο τέλος της α’ φάσης 
της διοργάνωσης  θα διεκδικούσε είσοδο στο α’ γκρουπ δυναμι-

κότητας θα πανηγύριζαν μόνο και μόνο για τη σκέψη. Σήμερα η ομάδα 
όχι μόνο διεκδικεί την είσοδο της στο α’ γκρουπ δυναμικότητας αλλά 
έδειξε από τα μέχρι τώρα παιχνίδια της και τη συνολική της παρουσία ότι 
το δικαιούται και με το παραπάνω. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου 
είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας 
παρουσιάζοντας ωραίο ποδόσφαιρο και χαρίζοντας ωραίο θέαμα στους 
αγώνες της. Η ΜΕΑΠ άρχισε τη διοργάνωση με στόχο να κάνει μια καλή 
πορεία και να αποφύγει τον υποβιβασμό. Παιχνίδι με παιχνίδι φάνηκε 
ότι η ομάδα δικαιούται κάτι παραπάνω και αγωνίζεται για να το καταφέ-
ρει. Το παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής στο Πέρα Χωριό – Νήσου με την 
ενοποιημένη ομάδα του Αχυρώνα – Ονήσιλου μοιάζει με τελικό.  Στις 

τάξεις του σωματείου υπάρχει συναγερμός και όλοι θέλουν η ομάδα να 
παρουσιαστεί κατάλληλα προετοιμασμένη για να πετύχει το στόχο της 
που δεν είναι άλλος από την είσοδο της στο α’ γκρουπ δυναμικότητας. 
Αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας 
δεν είναι το τέλος του κόσμου. Η ομάδα θα συνεχίσει στο β’ γκρουπ δυ-
ναμικότητας και θα επιδιώξει να πάρει όσο το δυνατόν καλύτερη θέση 
στη βαθμολογία. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας το Δεκέμβριο 
δεν έφεραν καλά αποτελέσματα με συνέπεια η ΜΕΑΠ να υποχωρήσει στη 
βαθμολογία. Στην 11η αγωνιστική η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου 
αντιμετώπισε στην έδρα της τον Οθέλλο σ’ ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. 
Η ΜΕΑΠ προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι ωστόσο στο τέλος έχασε τον 
αγώνα με σκορ 3-1.  Στη 12η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε εκτός έδρας με 
1-0 από την ομάδα της Πέγειας. Στην 13η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα 
Χωριού – Νήσου έχασαν στην έδρα τους με 1-0 από τον Εθνικό Άχνας. 

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι τίποτα δεν βγήκε στην ομάδα με αποτέλεσμα 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να δεχθεί και δυο κόκκινες κάρτες και 
να ολοκληρώσει τον αγώνα με 9 ποδοσφαιριστές. Στην 14η αγωνιστική 
της διοργάνωσης και τελευταία εντός του 2022 η ΜΕΑΠ κέρδισε εκτός 
έδρας τον Ερμή Αραδίππου με 1-0. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται 
οι εργασίες κατασκευής του νέου βοηθητικού γηπέδου του σωματείου.  
Το γήπεδο έχει πάρει μορφή. Τοποθετήθηκε ο χορτοτάπητας καθώς και ο 
φωτισμός. Το νέο γήπεδο της ΜΕΑΠ προορίζεται για χρήση από τις ακα-
δημίες του σωματείου. «Η οικονομική στήριξη όλων απαραίτητη για να 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να προσφέρουμε στον αθλητισμό και 
στα παιδιά μας» αναέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σωματείου. Στο 
μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ στην κλήρωση που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου κέρ-
δισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 115 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 
299, 892, 561, 412 και 284.

Σ ημαντικοί είναι οι επόμενοι αγώνες για το Χαλ-
κάνορα ο οποίος θα επιδιώξει να εξασφαλίσει 
βαθμούς οι οποίοι θα ανεβάσουν το σωματείο 

του Ιδαλίου στο βαθμολογικό πίνακα. Η θέση που βρί-
σκεται σήμερα η ομάδα είναι επισφαλής και με ενδεχό-
μενα κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα είναι εύκολο ο 
Χαλκάνωρ να βυθιστεί στη βαθμολογία. Στο σωματείο 
δεν θέλουν καν να σκέφτονται τέτοιο ενδεχόμενο και 
δηλώνουν αποφασισμένοι να πετύχουν νικηφόρα 
αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν την ομάδα να 
ανέλθει στη βαθμολογία και να αποφύγει οποιοδήποτε 
ενδεχόμενο κίνδυνο.  Στη 10η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ 
πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη. Κέρδισε με 2-0 την 
ΑΠΕ Ακρωτηρίου και βελτίωσε τη βαθμολογική του 
θέση. Νέα νίκη στην 11η αγωνιστική για τους γαλάζι-
ους του Δαλιού. Κέρδισαν στην έδρα τους με 3-1 την 
Α.Ε. Πολεμιδιών. Ήταν άλλο ένα σημαντικό τρίποντο 
για την ομάδα το οποίο συμβάλει και στο ανέβασμα 
της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών του Χαλκάνορα 
για τη συνέχεια. Στη 12η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ ηττή-
θηκε με 1-0 στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο το ΘΟΙ 
Λακατάμιας. Στην 13η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου 
εξήλθε ισόπαλη στο Δάλι με σκορ 1-1 με αντίπαλο τον 
ΑΣΙΛ.Στην 14η αγωνιστική, προτελευταία της α’ φάσης 
της διοργάνωσης, ο Χαλκάνωρ θα αντιμετωπίσει εκτός 
έδρας την ομάδα της Ορμήδειας. Ακολουθεί στην 15η 
αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με την ΕΝΑΔ Πόλης 
Χρυσοχούς. Με την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστι-
κής, οι ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση 
θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση σε δύο ομίλους των 
οκτώ ομάδων. Στον α’ όμιλο θα λάβουν μέρος οι ομά-
δες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 και στο β’ όμιλο 

οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16: Σήμερα 
ο Χαλκάνωρ βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας 
με 15 βαθμούς. 
Η δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί 
σε δύο γύρους, σύνολο 14 αγωνιστικές και οι ομάδες 
ανεξάρτητα από τον όμιλο που θα αγωνιστούν, θα με-
ταφέρουν μαζί τους το βαθμολογικό απολογισμό που 
εξασφάλισαν στην πρώτη φάση.
Με τη λήξη της δεύτερης φάσης, οι τρεις πρώτες ομά-
δες από τον πρώτο όμιλο θα εξασφαλίσουν άνοδο στο 
Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας και οι τρεις τελευταίες ομά-
δες από το δεύτερο όμιλο θα διαβαθμιστούν στο Πρω-
τάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Η μετεγγραφική 
περίοδος του Ιανουαρίου δεν αφήνει αδιάφορους τους 
ανθρώπους της ομάδας οι οποίοι σε συνεννόηση με 
το προπονητικό επιτελείο ενδεχομένως να προβούν σε 
κάποιες κινήσεις για ενίσχυση της ομάδας. Το βέβαιο 
όπως ανέφερε μέλος της διοίκησης του σωματείου είναι 
ότι δεν θα γίνουν μετεγγραφές για χάρη των μετεγγρα-
φών. Στις 25 Ιανουαρίου ο Χαλκάνωρ θα φιλοξενήσει 
την Ασπίς Πύλας για την επόμενη φάση του κυπέλλου 
των μικρών κατηγοριών. Σε ενδεχόμενη πρόκριση η 
ομάδα θα περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. 
Εκπληκτική πορεία κάνει η ομάδα νεαρών του Χαλκά-
νορα στο παγκύπριο πρωτάθλημα παίδων Κ-17. Μετά 
από δέκα αγωνιστικές ο Χαλκάνωρ οδηγεί την κούρσα 
με 27 βαθμούς και στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Εθνι-
κός Άχνας με 24 βαθμούς.
Στο φετινό πρωτάθλημα όπως είναι γνωστό συμμετέ-
χουν δώδεκα ομάδες και θα διεξαχθεί σε δύο γύρους, 
συνολικά 22 αγωνιστικές με το φινάλε να είναι προ-
γραμματισμένο την Κυριακή 9 Απριλίου 2023.

Ο Πανιδαλιακός κυνηγά τη διάκριση

Ε ξαιρετική πορεία κάνει φέτος ο Πανιδαλι-
ακός. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο βαθ-
μολογικό πίνακα του α’ ομίλου του πρω-

ταθλήματος στο οποίο συμμετέχει η ομάδα του 
Ιδαλίου. Ο Πανιδαλιακός ολοκλήρωσε τις αγωνι-
στικές του υποχρεώσεις για το 2022 στη 2η θέση 
της βαθμολογίας με 21 βαθμούς. Πέραν όμως 
απο τη βαθμολογική συγκομιδή η ομάδα δείχνει 
χαρακτήρα στο γήπεδο και στέλνει σε όλους τους 
αγώνες της το μήνυμα ότι φέτος είναι ένα αξιόμα-
χο σύνολο το οποίο θα κυνηγήσει μέχρι τέλους τη 
διάκριση. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει ενθουσι-
ασμός για την πορεία του Πανιδαλιακού. Η καλή 
πορεία και τα επιτυχή αποτελέσματα φέρνουν τους 

φίλους του Πανιδαλιακού στο γήπεδο. Παιχνίδι με 
παιχνίδι αυξάνονται οι φίλοι της ομάδας που πα-
ρακολουθούν τους αγώνες γεγονός που χαροποι-
εί τη διοίκηση του σωματείου. Οι επόμενοι αγώνες 
είναι σημαντικοί για την παραπέρα πορεία του 
Πανιδαλιακού. Το προπονητικό επιτελείο θα προ-
ετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα ώστε να παρουσι-
αστεί πανέτοιμη να διεκδικήσει τους φετινούς της 
στόχους. Στις 26 Δεκεμβρίου το Δ.Σ του Πανιδαλια-
κού διοργάνωσε εορταστική τόμπολα στην οποία 
συμμετείχαν φίλοι και υποστηρικτές του σωματεί-
ου. Ήταν άλλη μια εκδήλωση που συμβάλει στη 
σύσφιγξη των σχέσεων ανάμεσα στους οπαδούς 
του Πανιδαλιακού. 

  Διεκδικεί είσοδο στο α’ γκρουπ η ΜΕΑΠ

Καλύτερη συνέχεια 
επιδιώκει ο Χαλκάνωρ

Βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο 
ο Ανδρέας Ποντίκης

Ο νεαρός σκοπευτής Ανδρέας Ποντίκης από το 
Δάλι ήταν ανάμεσα στους αθλητές που βρα-
βεύτηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Νίκο Αναστασιάδη  στην εκδήλωση για την Ημέρα του 
Κύπριου Αθλητή. Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης ήταν μια εκδήλωση η οποία θεσμο-
θετήθηκε με απόφαση της Κυβέρνησης, ως απόδοση του 
ελάχιστου οφειλόμενου επαίνου και δείγματος ευγνωμο-
σύνης από μέρους της Πολιτείας σε όλους τους αθλητές 
που εκπροσωπούν επάξια  την πατρίδα μας μέσα από τη 
συνολική τους παρουσία στα κορυφαία αθλητικά γεγο-
νότα του κόσμου.



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


