
Η Κύπρος στις κάλπες, ψηφίζει το νέο Πρόεδρο
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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.

Ανησυχία κατοίκων 
για ασφαλτικά 

σελ.4

Προετοιμασίες για το 
καρναβάλι 

σελ.6

 

“Καιρός Μετάνοιας”
σελ.13

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

14 υποψήφιοι διεκδικούν το ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σ  ημεία του ποτα-
μού Γυαλιά στο 
Δάλι και στο Πέρα 

Χωριό – Νήσου καθώς και 
σημεία του ποταμού Αλμυ-
ρού – Άλυκου στη Βιομηχα-
νική περιοχή Ιδαλίου περι-
λαμβάνονται στις περιοχές 
δυνητικού σοβαρού κιν-
δύνου πλημμύρας σύμφω-
να με το σχέδιο διαχείρι-
σης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου. Σε 
ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο ανέρχονται συνολικά στις 38 οι περιο-
χές δυνητικού σοβαρού κινδύνου πλημμύρας. Το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων πρόκειται να προβεί σε ανακοινώσεις για το σχέδιο διαχείρι-
σης ώστε να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση και να καθοριστούν τα μέ-
τρα με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τα οποία πρέπει να υλοποι-
ηθούν εντός της επόμενης εξαετίας.

σελ.6

Περιοχές δυνητικού 
κινδύνου πλημμύρας

Οδική ασφάλεια με τη 
χρήση της τεχνολογίας 
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T  ις δυο πρώτες Κυριακές του Φε-
βρουαρίου, στις 5 και στις 12 του 
μήνα διεξάγονται οι προεδρικές 

εκλογές. Το ύπατο αξίωμα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας διεκδικούν 14 υποψήφιοι οι 

οποίοι ολοκλήρωσαν την προεκλογική τους 

εκστρατεία στέλνοντας ο καθένας τα δικά 

του μηνύματα στους ψηφοφόρους. Τώρα εί-

ναι η ώρα του κυρίαρχου λαού ο οποίος θα 

αποφασίσει ποιος θα οδηγήσει τη χώρα την 

επόμενη πενταετία. Σύμφωνα με τους αρ-

μοδίους είναι όλα έτοιμα για τη διεξαγωγή 

των προεδρικών εκλογών. Οι κάτοικοι της 

ευρύτερης  περιοχής Ιδαλίου θα ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως πάντα στις 

σχολικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργή-

σουν τα εκλογικά κέντρα.  
                                                       σελ. 3

Α  δίκημα  θεωρείται 
από την 1η Φεβρου-
αρίου η χρήση πο-

δηλάτου, εάν ο οδηγός ή / και οι 
επιβαίνοντες δεν φέρουν προ-
στατευτικό κράνος. Το αδίκη-
μα, σύμφωνα με τη σχετική νο-
μοθεσία, υπόκειται σε χρηματική 
ποινή και προβλέπεται η δυνα-
τότητα εξώδικης ρύθμισης του 
αδικήματος, με καθορισμένο πρό-
στιμο τα €50. Ο Έφορος Μηχανο-
κινήτων Οχημάτων, όπως ανακοινώθηκε, ενέκρινε τον τύπο προ-
στατευτικού κράνους, που πρέπει να φέρουν οι ποδηλάτες και οι 
επιβάτες ποδηλάτων, κατάλληλα προσδεδεμένο.                                 σελ.5

Υποχρεωτική η χρήση κράνους 
για ποδηλάτες

Μ  ε σύμμαχο την τεχνολο-
γία ο Δήμος Ιδαλίου προ-
σπαθεί να συμβάλει στην 

εμπέδωση οδικής συνείδησης στους κα-
τοίκους του. Στην Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης εγκαταστάθηκε 
Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας το οποίο 
με ηλεκτρονικό τρόπο καταγράφει την 
ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων.  
Από τις πρώτες μέρες εγκατάστασης του 
συστήματος έχει διαφανεί ότι συμβάλει 
στη μείωση της ταχύτητας που αναπτύσ-
σουν τα οχήματα που διέρχονται από το 
συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Πρό-
κειται για μια μέθοδο που εφαρμόζεται 

στο εξωτερικό με πολύ θετικά αποτελέ-
σματα.                                     σελ.4

Μ  ε συνολική αναμενό-
μενη δαπάνη ύψους 
454 εκατομμύρια 

Ευρώ, η Κυβέρνηση παρουσίασε 
το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, 
το οποίο ο Υπουργός Γεωργίας χα-
ρακτήρισε ως παρακαταθήκη της 
Κυβέρνησης για τον πρωτογενή 
τομέα. Στο χαιρετισμό του ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης, ανέφερε ότι το νέο 
Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιέχει δρά-
σεις, παράλληλες με το Σχέδιο «Κύπρος – Το Αύριο». Οι δράσεις αυτές, πρόσθε-
σε, στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, στη 
διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ηλικιακή ανα-
νέωση του γεωργικού πληθυσμού, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών στην ύπαιθρο και την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη του αγροτικού το-
μέα και στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης.                                  σελ.10

 Το νέο Σχέδιο Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής 2023 - 2027
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έ φθασε η ώρα του κυρίαρχου λαού, η 
ώρα που οι πολίτες θα ασκήσουμε το 
ιερό δικαίωμα της ψήφου για να επιλέ-

ξουμε τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την 
επόμενη πενταετία. Ότι έγινε κατά την προεκλο-
γική εκστρατεία έγινε, τώρα είναι η ώρα του πο-
λίτη οποίος θα κάνει την επιλογή του. 14 υποψή-
φιοι  διεκδικούν το ύπατο αξίωμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει σε 
δυο γύρους, στις 5 και στις 12 Φεβρουαρίου.  Ο 
νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρ-
νηση του θα αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντα 
τους την 1η Μαρτίου. Ο Δήμος Ιδαλίου προχώ-
ρησε σ’ ένα πρωτοποριακό μέτρο συμβάλλο-
ντας στις προσπάθειες για εμπέδωση οδικής 
συνείδησης στους πολίτες. Στην Ενορία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης τοποθετήθηκε Σύστη-
μα Ελέγχου Ταχύτητας το οποίο με ηλεκτρονι-
κό τρόπο καταγράφει την ταχύτητα των διερ-

χόμενων οχημάτων. Είναι ένα μέτρο το οποίο 
εφαρμόζεται και στο εξωτερικό και από τις πρώ-
τες μέρες εγκατάστασης του στο Δήμο Ιδαλίου 
φέρνει αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της προσπά-
θειας του κράτους να αντιμετωπίσει το πρόβλη-
μα των οδικών συγκρούσεων και να μειώσει 
τους θανάτους από τροχαία έχει ψηφίσει η Βου-
λή των Αντιπροσώπων νόμο σύμφωνα με τον 
οποίο από την 1η Φεβρουαρίου θεωρείται αδί-
κημα η χρήση ποδηλάτου, εάν ο οδηγός ή / και 
οι επιβαίνοντες δεν φέρουν προστατευτικό κρά-
νος. Το αδίκημα, σύμφωνα με τη σχετική νομο-
θεσία, υπόκειται σε χρηματική ποινή και προ-
βλέπεται η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης του 
αδικήματος, με καθορισμένο πρόστιμο τα €50. 
Η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο Στρατηγικό 
Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 
το οποίο έχει συνολική αναμενόμενη δαπάνη 
ύψους 454 εκατομμύρια Ευρώ. Το νέο Στρατηγι-

κό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο 
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περι-
έχει δράσεις, παράλληλες με το Σχέδιο «Κύπρος 
– Το Αύριο». Δυο αγρότες από το Δάλι, ο Θεοδό-
σης Ιεροδιακόνου και ο Άκης Άχχα τιμήθηκαν με 
το βραβείο «Νικόλας Βύζακος» το οποίο καθιε-
ρώθηκε από τον Παναγροτικό. Τιμήθηκαν  για 
την πολυετή τους προσφορά στο επάγγελμα του 
αγρότη.  Σημεία του ποταμού Γυαλιά στο Δάλι 
και στο Πέρα Χωριό – Νήσου καθώς και σημεία 
του ποταμού Αλμυρού – Άλυκου στη Βιομηχανι-
κή περιοχή Ιδαλίου περιλαμβάνονται στις περι-
οχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου πλημμύρας 
σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού της 
Κύπρου. Στα Λύμπια ετοιμάζονται για την καρ-
ναβαλίστικη παρέλαση, μια εκδήλωση η οποία 
έχει καταστεί θεσμός και προσελκύει αρκετό κό-
σμο. Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν για άλλη 

μια φορά μαθητές και μαθήτριες της Σχολής Φό-
ρουμ, αυτή τη φορά στο διαγωνισμό μαθηματι-
κών, απόδειξη της εξαιρετικής δουλειά που επι-
τελείται στο συγκεκριμένο σχολείο. Προχωρούν 
οι διαδικασίες για υλοποίηση της μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πραγματοποιήθη-
κε εκδήλωση του έργου «Παροχή υποστηρικτι-
κών μέτρων - Ενδυναμώνοντας τη Μεταρρύθ-
μισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο». 
Το έργο, η υλοποίηση του οποίου έχει διάρκεια 
30 μήνες από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι και 
τον Ιούνιο του 2025, έχει συνολικό προϋπολο-
γισμό €840,000 και  περιλαμβάνεται στο Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.   

                                   Η σύνταξη

Καλή ψήφο

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 Φεβρουαρίου  Αναστάσιος, Αναστασία,  

 Περπέτουα, Τρύφων,   

 Τρυφωνία 

2 Φεβρουαρίου  Δέσποινα, Μαρία, Μαριέττα,  

 Μαριανός, Μαριανή, Μάριος,  

 Μαρουλία, Παναγιώτης,  

 Παναγιώτα, Υπακοή,   

 Υπαπαντή 

3 Φεβρουαρίου  Συμεών, Συμεωνία 

4 Φεβρουαρίου  Ισίδωρος, Ισιδώρα 

5 Φεβρουαρίου  Αγάθος, Αγάθη, Αγαθή 

6 Φεβρουαρίου  Φώτιος, Φωτια

 7 Φεβρουαρίου  Παρθένιος, Παρθενία 

8 Φεβρουαρίου  Θεόδωρος, Θεοδώρα

 9 Φεβρουαρίου  Νικηφόρος, Νικηφόρα,   

 Παγκράτιος, Παγκρατία 

10 Φεβρουαρίου  Χαραλάμπης, Χαραλαμπία,  

 Χαρίλαος 

11 Φεβρουαρίου  Βλάσιος, Βλασία 

12 Φεβρουαρίου  Μελέτιος, Μελετία, Πλωτίνος 

13 Φεβρουαρίου  Ακύλας, Πρίσκιλλα 

14 Φεβρουαρίου  Βαλεντίνος, Βαλεντίνη 

17 Φεβρουαρίου  Μαρκιανός, Μαρκιανή,   

 Πουλχερία 

18 Φεβρουαρίου  Αγαπητός, Λέων, Λεώνη 

19 Φεβρουαρίου  Φιλοθέη, Φιλόθεος 22   

 Φεβρουαρίου Ανθούσα,  

 Θαλάσσιος, Θαλασσία 

23 Φεβρουαρίου  Πολύκαρπος, Πολυκαρπία 

25 Φεβρουαρίου  Ρηγίνος, Ρηγίνα, Ταράσιος,  

 Ταρασία 

26 Φεβρουαρίου  Θεόκλητος, Θεοκλήτη,   

                          Πορφύριος, Πορφυρία,   

 Φωτεινός, Φωτεινή 

27 Φεβρουαρίου  Ασκληπιός, Ασκληπία,   

 Λέανδρος,  Λεάνδρα 

28 Φεβρουαρίου  Κύρα, Κυράννα

Της Χριστίνας τζιαι του Χρύσαν-
θου άξια κόρη Μαρούλλα
σαν έφυες τζιαι τ’ άφηκες γερημια-
στήκαν ούλλα.
Ορφανεμένη που μιτσιά έπρεπε 
να παλαίψεις
τζιαι μερτικό που την ζωή τζιαι 
σούνι να γυρέψεις.
Εγίνηκες μαχητική, γυναίκα στρα-
τεμένη
για μια ζωή πο’ ‘ν δύσκολη φκή-
κες εξοπλισμένη.
Παντρεύτηκες, εγέννησες, ανάγι-
ωσες τες κόρες
τζι άλλα παιδάκια έσσω σου φρό-
ντιζες με τες ώρες.
Εδούλευκες πολλά σκληρά για να 
τα φκάλλεις πέρα
αντάμα με τον Κόκο σου που ‘ταν 
καλή παρέα.
Νοικοτζιυρά τζιαι καθαρή εις την 
κουζίνα πρώτη,
χαλλούμια μα τζιαι τραχανά να 
τρω η ανθρωπότη.
Ακόμα τζι ένα μαχαζί εστήσετε 
στο σπίτι,
να πουλάς, να πορεύεστε, δού-
λευκες σαν σπουργίτι.
Άξια μάνα τζιαι γιαγιά κενό πίσω 
αφήνεις,
μόνες τζιαι τες γειτόνισσες, καφέν 
εν θα τους ψήνεις.
Να πας Μαρούλλα στο καλό τον 

Κόκο σου να εύρεις.
Αφήνεις πίσω παγωνιά, παντοτι-
νός Δετζιέβρης.
Μιά μέρα ένι η ζωή.
Έρκεσαι ξημερώνει 
τζιαι πριν να πεις το δόξα Συ,
φεύκεις. Πάλαι νυχτώνει.
Μαρούλλα μου,
Αφήνεις θύμησες καλές σε όσους 
σε γνωρίσαν,
σε όσους εβοήθησες τζιαι τζιείνοι 
σ’ αγαπήσαν.
Στο καλό Μαρούλλα μας, 
Έχε γεια.

Αντρούλα Σιάτη
 3/1/2022

Μαρούλλα Λαμπρινού 
ΚαραγιώργηΛοΐζος Καλλένος της Μαρίας τζιαι του 

Νικολάτζιη
Προτελευταίος που τ’ αδέρκια του
αφήνει τα εγκόσμια
αφού εδούλεψεν πολλά,
ζωή σκλερή τζιαι κόσμια.

Παρέα με την Μάρω του 
την χιλιαγαπημένη
ανάγιωσαν πέντε παιθκιά,
πολλά ευλοημένοι.

Αγωνιστής που την τζοιλιά,
σε ούλλα του λεβέντης,
σαν αετός με απλά πουλιά,
σαν σεβαστός αφέντης.

Στις πλάκες μάστρος ο Λοϊζής
στις σιεϊττανιές ο πρώτος,
γι’ αυτόν τζαι γίνην Κονιζής.
Εφοάτουν τον ο Τρόμος.

Άθρωπος με το χιούμορ του
π’ αγάπαν τα παιθκιά του
δημιουργικός μες στην ζωή,
άφησεν την παθκιά του,

μιαν τέχνη να πορεύουνται
του κάμαν δισαγγόνια
που θα τον μνημονεύκουσιν,
έτσι θα ζιει αιώνια.

Τυρκά,  χαλλούμια, αναρή
κόμα τζιαι τραχανάδες
γιαούρτια διαφόρων ειδών
για σπίθκια τζιαι κυράδες.

Πολλοί έχουσιν να λαλούν 

για την καλή ποιότη
να τρών τζιαι να χορτάνουσι
ούλλοι στην ανθρωπότη.

Που εν ν’ ακούω μοτορού,
Παππού, θα σε γυρεύκω,
να νιώσω πάλε σαν κορού,
πήαινε, τζαι εν να έρτω.

Εν πεθανίσκουν άθρωποι 
που τόσον αγαπηθήκαν
τζιαι στα παιθκιά τζιαι στον ντουνιά
τόσα πολλά αφήκαν.

Άμε παππού μου στο καλό 
σιαιρέτα τους τζιει κάτω,
σ’ όσους αποδημήσασιν
τζιαι φύαν που δακάτω.

Επήαν σε καλό τόπον
τζιει πό ‘σιει ησυχία
αγκάλη αγάπης του Χριστού 
Μα τζαι της Παναγίας.

Συνεργασία Σόνιας Γεωργιάδου και 
Αντρούλλας Σιάτη

Κονιζής

Σάββας Κυριάκου (Χρυσοχός)
Όσα χρυσάφκια έκαμε 
άξιζεν άλλα τόσα
τζι η αγάπη που του είχαμεν
που άξιζεν καμπόσα.
Απλός τζιαι καταδεχτικός,
χαμόγελο στα χείλη
αξίαν είσιεν ο άθρωπος
τζι όι η φθαρτή η ύλη.
Που ούλλους είσιεν εχτίμηση
αγάπην είσιε για ούλλους,
μιτσιά παιθκιά τζιαι κοπελιές, 
γιαγιάδες τζιαι σκαπούλλους.
Εχτύπησε την πόρτα σου
η κατάρα ο καρκίνος.
Επάλεψες εφτά χρόνια 
μα νίκησε σε τζιείνος.
Εκάπνισε σε σαν γαμπρό 
η καλή σου η Ευτυχία
που σ’ έχασε τζιαι έμεινε 
μόνη στην ατυχία.
Ευτυχία, Κούλλα, Αλέκο μου
τζιαι χορευτή μας Γιάννη
να σκέφτεστε ήταν καλός
τζιαι η καρκιά θα γειάνει.
Εν πεθανίσκουν άθρωποι 
που τόσον αγαπηθήκαν

π’ έργα τζι αγάπη σ’ ούλους μας 
ξωπίσω τους αφήκαν.
Μιά ημέρα εν η ζωή.
Έρκεσαι ξημερώνει
τζι ότι προλάβεις, έκαμες.
Φεύκεις, πάλαι νυχτώνει.
Πάαινε Σαββή μου στο καλό,
στην άλλη την διάσταση
που η ψυσιή ένι πναστή, 
προσμένει την ανάσταση.
Να πάεις Σάββα στο καλό.
Φεύκεις που τα εγκόσμια
έτσι όπως δα έζησες.
Αθόρυβα τζιαι κόσμια.
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 Η Κύπρος εκλέγει τον 8ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Μερικές ώρες μας χωρίζουν από τον πρώτο γύρο των 
προεδρικών εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυρι-
ακή 5 Φεβρουαρίου και αν χρειαστεί, οι επαναληπτικές 
εκλογές στις 12 του ίδιου μήνα. Στην κούρσα των προε-
δρικών εκλογών κατέρχονται 14 υποψήφιοι. Tα ονόμα-
τα των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με την 
εκλογική νομοθεσία, είναι με την ακόλουθη οριζόντια 
σειρά:
1. ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
2. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
3. ΙΟΥΛΙΑ ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
5. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
7. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ
8. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ
9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
10. ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ
11. ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
12. ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
13. ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Η ψηφοφορία για τις Προεδρικές εκλογές της 5ης Φε-
βρουαρίου, στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν 
στη Δημοκρατία, θα αρχίσει η ώρα 7:00 π.μ. και θα δια-
κοπεί στις 12:00μ., για διάλειμμα μιας ώρας. Ανακοίνω-
ση του Γενικού Εφορου Εκλογών, αναφέρει ότι σύμφω-
να με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, η ψηφοφορία 
θα επαναρχίσει η ώρα 1:00 μ.μ. και θα λήξει κανονικά 
η ώρα 6:00 μ.μ. Σημειώνεται, ότι ο προεδρεύων υπάλ-
ληλος κάθε εκλογικού κέντρου μπορεί να παρατείνει τις 
ώρες ψηφοφορίας το αργότερο μέχρι τις 9.00 μ.μ., αν 
υπάρχει μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων έξω από το εκλο-
γικό κέντρο, που περιμένουν να ψηφίσουν και εφόσον 
ενημερωθεί σχετικά ο Γενικός Έφορος Εκλογής. H Υπη-
ρεσία Εκλογών ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία ει-
δική υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών στο κοινό, 

μέσω τηλεφώνου. Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών 
λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι 
η ώρα 6.00 μ.μ. και τα Σάββατα από η ώρα 8.00 π.μ. μέ-
χρι η ώρα 1.00 μ.μ. Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον 
παγκύπριο αριθμό 77772212 για ενημέρωση σχετικά με 
τα πιο κάτω θέματα: (α)   το εκλογικό κέντρο, στο οποίο 
ψηφίζουν, αναφέροντας τον αριθμό του δελτίου πολιτι-
κής ταυτότητάς τους.
(β)   τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
(γ)   την αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω 

φθοράς ή απώλειας.       
Τα  τηλέφωνα είναι τα ακόλουθα:
Λευκωσία:  22804348, 22804295, 22804349, 22804283, 
Υπουργείο Εσωτερικών:   22867640
Κατά την ημέρα των προεδρικών εκλογών, θα υπάρ-
χουν μέσα στους εκλογικούς θαλάμους, σε κάθε εκλο-
γικό κέντρο, για σκοπούς της ψηφοφορίας, διαθέσιμες 
πένες μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, για χρήση από 
τους εκλογείς, κατά την άσκηση του εκλογικού τους δι-
καιώματος. Αναφέρεται σχετικά, ότι αν κάποιος/α εκλο-
γέας ψηφίσει με πένα οποιουδήποτε άλλου χρώματος, 
το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο. Ως εκ τούτου, αναφέρεται 
σε ανακοίνωση και, με στόχο την προστασία της ψήφου 
τους, προτρέπονται όλοι οι εκλογείς, όπως χρησιμοποι-
ούν τις πένες χρώματος μπλε ή μαύρου, που θα υπάρ-

χουν στους θαλάμους ψηφοφορίας, για την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος.
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο 
της τελευταίας τριμηνίας του συμπληρωματικού εκλογι-
κού καταλόγου πριν τις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές, 
δηλαδή από τις 3 Οκτωβρίου 2022 μέχρι και τις 27 Δεκεμ-
βρίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 10.558 αιτήσεις για 
πρώτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, εκ των οποί-
ων 1.728 δηλώσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω 
της σχετικής υπηρεσίας. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, 
υποβλήθηκαν 10.737 δηλώσεις για άσκηση του εκλογι-
κού δικαιώματος σε πόλεις του εξωτερικού. Θα λειτουρ-
γήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό. Ο Γενικός Έφο-
ρος Εκλογής ανακοίνωσε ότι τα εκλογικά βιβλιάρια των 
νέων εκλογέων έχουν ετοιμαστεί και διαβιβαστεί στους 
Κοινοτάρχες των Κοινοτήτων και Ενοριών, για παραλα-
βή από τους νέους εκλογείς ή τους οικείους τους. Σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση, τα εκλογικά βιβλιάρια βρί-
σκονταν στην κατοχή των Κοινοταρχών μέχρι και την 
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαι-
ρα τα εκλογικά τους βιβλιάρια, θα μπορούν να αποτα-
θούν ακόμα και την ημέρα των εκλογών, στα Γραφεία 
των οικείων Επάρχων, για παραλαβή τους. Υπενθυμίζε-
ται, ότι για να μπορέσει κάποιος να ψηφίσει στις επερχό-
μενες Προεδρικές Εκλογές, θα πρέπει να είναι εγγεγραμ-
μένος στον εκλογικό κατάλογο και να παρουσιάσει στο 
εκλογικό κέντρο, είτε το εκλογικό βιβλιάριο, είτε το δελ-
τίο ταυτότητάς του.

14 υποψήφιοι ζητούν τη ψήφο του λαού διεκδικώντας το ύπατο αξίωμα Πως ψηφίζουν οι θετικοί 
στον κορωνοϊό

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνω-
σαν πως θα ασκήσουν το εκλογι-
κό τους δικαίωμα όσοι είναι θετι-
κοί στον κορωνοϊό. Μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται ότι στα άτομα που βρί-
σκονται σε περιορισμό μετά από 
θετικοποίηση τους για τη νόσο 
COVID-19 και είναι εγγεγραμμένα 
στον εκλογικό κατάλογο, τη μέρα 
των εκλογών, χορηγείται άδεια να 
μεταβούν αποκλειστικά και μόνο 
στο εκλογικό κέντρο όπου είναι εγ-
γεγραμμένα, για σκοπούς άσκησης 
του εκλογικού τους δικαιώματος. 
Προστίθεται ότι στο εκλογικό κέντρο 
μπορούν να μεταβούν είτε με τα πό-
δια είτε με  ιδιωτικό όχημα στο οποίο 
θα έχουν για αποκλειστική χρήση 
για την ημέρα εκείνη και χωρίς άλ-
λες στάσεις επισκέψεις. Σημειώνεται 
πως απαγορεύεται η χρήση μέσων 
μαζικής μεταφοράς και ότι θα πρέπει 
απαραίτητα να φέρουν προστατευ-
τική μάσκα. Προτρέπεται όπως οι αί-
θουσες αερίζονται επαρκώς. Επίσης, 
οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι 
των υποψηφίων θα πρέπει απαραί-
τητα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμο-
νής τους στο εκλογικό κέντρο, να φέ-
ρουν προστατευτική μάσκα. Γίνεται 
επίσης σύσταση για χρήση προστα-
τευτικής μάσκας από όλους τους ψη-
φοφόρους εντός των εκλογικών κέ-
ντρων. Σημειώνεται ότι οι εκλογικοί 
θάλαμοι δεν θα φέρουν κουρτίνα 
και θα αποτελεί ευθύνη του προσω-
πικού του κέντρου η τακτική απολύ-
μανση τους, όπως και όλων των επι-
φανειών με τις οποίες οι ψηφοφόροι 
και το προσωπικό έρχονται σε επα-
φή καθώς και των στυλό. Η απολύ-
μανση των χεριών των ψηφοφόρων 
κατά την είσοδο και έξοδο από το 
εκλογικό κέντρο είναι υποχρεωτική.
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Ε πιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Νίκο Αναστασιάδη απέστειλε η Ομάδα 
Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας «Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης» Ιδαλίου με την οποία 
εκφράζουν τη λύπη και την αγανάκτηση τους για 
το γεγονός ότι παραμένει άλυτο το ζήτημα μετα-
κίνησης των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού 
σκυροδέματος από την περιοχή που γειτνιάζει με 
την οικιστική ζώνη Ιδαλίου. 
«Ένας αγώνας 8 χρόνων θάβεται σε πολιτικά, οι-
κονομικά και άλλα συμφέροντα με τη βοήθεια 
πολλών. Η αγανάκτηση μας μεγάλη όταν αντι-
λαμβανόμαστε την προσπάθεια εμπαιγμού μας 
μετά από τόσον αγώνα να αποκτηθούν κινητές 
μονάδες παραγωγής ασφάλτου ενώ η μετακίνη-
ση δεν έχει γίνει» αναφέρεται στην επιστολή. Η 
Ομάδα Πρωτοβουλίας  Μητέρων Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης εκφράζει ανησυχία ότι 
η επόμενη κυβέρνηση ενδεχομένως να μην υλο-
ποιήσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλί-
ου της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Στην επιστολή 

τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα: Πώς είναι δυ-
νατόν τρία χρόνια μετά η μετακίνηση να μην έχει 
γίνει; Πως είναι δυνατόν να γίνεται ανοχή παρα-
κοής δικαστικού διατάγματος από τη μία μονάδα 
παραγωγής, να συνεχίζει να δουλεύει και κανείς 
θεσμός να μην μπορεί να επιληφθεί του προβλή-
ματος; Πως είναι δυνατόν να μην μπορείτε να επι-
βληθείτε στις υπηρεσίες του κράτους για να κά-
νουν το αυτονόητο προασπίζοντας την υγεία των 

πολιτών σας; Πώς είναι δυνατόν εκ των πραγμά-
των να έχει ψηφιστεί νομοθετικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας των μονάδων και να συζητούν σαν λύση 
κινητές πλέον μονάδες που δεν θα υπάρχει νο-
μοθετικό πλαίσιο; «Δεσμεύστε όλους πριν απο-
χωρήσετε. Κάντε σύσκεψη με όλους τους εμπλε-
κομένους. Αφήστε τετελεσμένα που θα μπορούν 
να διασφαλίσουν την υγεία μας και θα είναι προς 
υλοποίηση. Είναι ντροπή τόσος κόσμος να προ-

δίδεται και να μένει χωρίς ελπίδα για ένα πρόβλη-
μα που για χρόνια προσπαθούσε να ακουστεί. 
Έχετε χρόνο να κάνετε κάτι. Μπορείτε;» αναφέ-
ρεται στην επιστολή. Η κυβέρνηση σύμφωνα με 
τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μελετά 
το ενδεχόμενο εγκατάστασης κινητών μονάδων 
ασφαλτικού σκυροδέματος. Ο πρώην βουλευτής 
του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης με 
επιστολή του ζητά ενημέρωση για τις κινητές μο-
νάδες ασφαλτικόύ σκυροδέματος τονίζοντας ότι 
υπάρχει ανησυχία από πλευράς των επηραζόμε-
νων κατοίκων. Ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλο-
ντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής σε 
δήλωση του στην εφημερίδα «Καθημερινή» δή-
λωσε ότι οι μονάδες δεν πρόκειται να εγκαταστα-
θούν στην περιοχή Ιδαλίου – Τσερίου, σημειώνο-
ντας ότι το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας 
των κινητών μονάδων είναι αντικείμενο διαβού-
λευσης μεταξύ του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
του Τμήματος Πολεοδομίας. 

Ανησυχίες της Ομάδας Πρωτοβουλίας Μητέρων 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Σ την προσπάθεια για ασφαλέστερο οδικό δίκτυο, ο 
Δήμος Ιδαλίου έχει επιστρατεύσει το τελευταίο δι-
άστημα  Σύστημα Ελέγχου Τα-

χύτητας το οποίο με ηλεκτρονικό τρόπο 
καταγράφει την ταχύτητα των διερχό-
μενων οχημάτων. Το εν λόγω σύστημα 
έχει εγκατασταθεί ήδη στην Ενορία Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης και από τις 
πρώτες μέρες εγκατάστασης του έχει δι-
αφανεί ότι συμβάλει στη μείωση της τα-
χύτητας που αναπτύσσουν τα οχήματα 
που διέρχονται από το συγκεκριμένο 
σημείο του δρόμου. Πρόκειται για μια μέθοδο που εφαρμό-
ζεται στο εξωτερικό με πολύ θετικά αποτελέσματα.  Ο αριθ-

μός των καταγγελιών για τροχαίες παραβάσεις, καταδεικνύ-
ει απόλυτα το μέγεθος του προβλήματος ασφάλειας στους 

δρόμους. Καταδεικνύει επίσης την 
απόλυτη ανάγκη για αλλαγή της νοο-
τροπίας μας ως χρήστες του οδικού δι-
κτύου, αλλά και την ανάγκη για εντατι-
κοποίηση των τροχονομικών ελέγχων 
και περαιτέρω βελτίωση του τρόπου 
που αυτοί διεξάγονται. Σε αυτό το πλαί-
σιο εντάσσεται και η χρήση σύγχρονης 
τεχνολογίας η οποία συμβάλει προς 
αυτή την κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι 

την τεχνολογία αξιοποιεί και η Αστυνομία στις προσπάθειες 
της για αντιμετώπιση των τροχαίων οδικών συγκρούσεων.  

Η τεχνολογία σύμμαχος 
στη μείωση των οδικών συγκρούσεων

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη 
σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας.

Η δράση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 
της Παραβατικότητας (ΤΣΠΠ) θα εστιάζεται κυρί-
ως στους ακόλουθους πυλώνες:
α)        Συντονισμός των δράσεων και της συ-

νεργασίας μεταξύ Αστυνομίας, αρμόδιων 
Κρατικών Αρχών, Τοπικών Αρχών και εθε-
λοντικών οργανώσεων για πρόληψη της 
παραβατικότητας.

β)          Συστηματική παρακολούθηση και ανά-
λυση της παραβατικότητας σε τοπικό επί-

πεδο.
γ)         Πρόληψη της παραβατικότητας, σε τοπι-

κό επίπεδο, μέσα από συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες, συνεργασίες, μέτρα και 
προγράμματα, για την εξάλειψη των πα-
ραγόντων που ευνοούν την εκδήλωση 
της παραβατικότητας.

δ)         Συνεργασία, σε συστηματική βάση, με τις 
Τοπικές Αρχές, αρμόδιες Κρατικές Αρχές, 
επαγγελματικούς φορείς, σχολεία, πανε-
πιστήμια και Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρ-
τήσεων Κύπρου, για πρόληψη της παρα-
βατικότητας.

Toπικά Συμβούλια Πρόληψης
 της Παραβατικότητας
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Υποχρεωτικό το κράνος 
για ποδηλάτες

Α δίκημα  θεωρείται από την 1η Φεβρουα-
ρίου η χρήση ποδηλάτου, εάν ο οδηγός 
ή / και οι επιβαίνοντες δεν φέρουν προ-

στατευτικό κράνος. Το αδίκημα, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία, υπόκειται σε χρηματική ποινή 
και προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης ρύθμι-
σης του αδικήματος, με καθορισμένο πρόστιμο τα 
€50. Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, όπως 
ανακοινώθηκε, ενέκρινε τον τύπο προστατευτι-
κού κράνους, που πρέπει να φέρουν οι ποδηλά-
τες και οι επιβάτες ποδηλάτων, κατάλληλα προσ-
δεδεμένο. Η γνωστοπoίηση στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως καθορίζει ότι ο τύπος του προστα-
τευτικού κράνους για τους ποδηλάτες θα πρέπει 
να πληροί το πρότυπο CYS ΕΝ 1078:2012+A1, να 
αναφέρεται ρητά ότι προορίζεται τουλάχιστον για 
ποδηλάτες και να φέρει σήμανση Δήλωσης Συμ-
μόρφωσης: CE. Το υπό αναφορά πρότυπο κρά-
νους αφορά στο ευρωπαϊκό και εθνικό πρότυ-
πο ΕΝ 1078:2012+A1 για ποδηλάτες, αλλά και 
για χρήστες skateboards και rollerskates. Σημει-
ώνεται, ακόμα, ότι με βάση το πρότυπο CYS ΕΝ 

1078:2012+A1, το προϊόν θα πρέπει να φέρει σή-
μανση με αναφορά στο πιο εν λόγω πρότυπο, το 
όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή, το μο-
ντέλο του προστατευτικού κράνους, σαφή ανα-
φορά ότι προορίζεται για χρήση τουλάχιστον από 
ποδηλάτες, το μέγεθος ή εύρος μεγεθών, ώστε να 
είναι κατάλληλο για το μέγεθος του κρανίου του 
χρήστη για τον οποίο προορίζεται, το βάρος κρά-
νους (σε γραμμάρια), το έτος και τρίμηνο κατα-
σκευής και συνοδευτικά προειδοποιητικά κείμε-
να για περιορισμούς στη χρήση. Εναλλακτικά, 
για μικρά παιδιά ηλικίας μέχρι 14 χρόνων, ο τύ-
πος του προστατευτικού κράνους για τους ποδη-
λάτες ή επιβάτες ποδηλάτων θα πρέπει να πλη-
ροί το πρότυπο CYS ΕΝ 1080:2013 και να φέρει 
σήμανση Δήλωσης Συμμόρφωσης: CE. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο υπό αναφορά προβλεπόμενος τύπος 
προστατευτικού κράνους μπορεί να χρησιμοποι-
είται και από χρήστες Συσκευών Προσωπικής 
Κινητικότητας (e-scooters), σύμφωνα με σχετι-
κή Γνωστοποίηση του Εφόρου Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίση-

μη Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας στις 7 Οκτωβρίου 2022 
(Κ.Δ.Π.391/2022). Τέλος, σημει-
ώνεται ότι το μέτρο της χρήσης 
προστατευτικού κράνους για 
ποδηλάτες, σύμφωνα με τη δι-
εθνή βιβλιογραφία, μειώνει το 
ρίσκο σοβαρών κρανιο-εγκε-
φαλικών τραυματισμών κατά 
69% και θανατηφόρων τραυμα-
τισμών κατά 65%, με το Υπουρ-
γείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων να προτρέπει τους 
ποδηλάτες και επιβάτες ποδηλά-
των, καθώς και τους χρήστες e-
scooters, να φέρουν κατάλληλα 
προσδεδεμένο το προστατευτι-
κό τους κράνος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δαλίτες αγρότες τιμήθηκαν
από τον Παναγροτικό

Τ ο βραβείο «Νικόλας Βύζακος» το οποίο καθι-
ερώθηκε από τον Παναγροτικό απονεμήθη-
κε στο Θεοδόση Ιεροδιακόνου και στο  Άκην 

Άχχα από το Δάλι για την 
πολυετή τους προσφορά 
στο επάγγελμα του αγρό-
τη. Η εκδήλωση έγινε 
στην παρουσία της Προέ-
δρου της Βουλής Αννίτας 
Δημητρίου, των Υπουρ-
γών Γεωργίας, Υγείας και 
Άμυνας και άλλων βου-
λευτών και αξιωματού-
χων.  Στο χαιρετισμό του 
στην εκδήλωση ο Υπουρ-
γός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος Κώστας Καδής 
αναφέρθηκε στις προ-
σπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση για στήριξη 
του αγροτικού τομέα τονίζοντας ότι κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετούς διακυβέρνησης του Προέδρου 
Αναστασιάδη η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στον 
αγροτικό κόσμο. Όπως αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην κα-

θιέρωση μητρώου αγροτών ούτως ώστε οι επιδοτή-
σεις να στοχεύουν τους πραγματικούς αγρότες. Επι-
πλέον για διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής, 

η κυβέρνηση προχώρη-
σε σε μεταρρύθμιση του 
όλου συστήματος, κα-
ταργώντας τον ΟΓΑ και 
εισάγοντας τον θεσμό 
του ταμείου διασφάλι-
σης των εσόδων από γε-
ωργική παραγωγή. Από 
το 2013 μέχρι και σήμε-
ρα, έχουν καταβληθεί σε 
αγρότες που έχουν υπο-
στεί ζημιές στην παραγω-
γή τους λόγω φυσικών 
καταστροφών, δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών 
ή ακραίων καιρικών φαι-

νόμενων, ποσά που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια 
ευρώ. Την ίδια στιγμή, στη διάρκεια υλοποίησης της 
προηγούμενης  Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έχουν 
παραχωρηθεί στοχευμένα στον αγροτικό κόσμο 
750 και πλέον εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά 
και από εθνικά κονδύλια.
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Περιοχές σοβαρού δυνητικού κινδύνου πλημμύρας

Σ ημεία του ποταμού Γυαλιά στο Δάλι και στο Πέρα 
Χωριό – Νήσου καθώς και σημεία του ποταμού 
Αλμυρού – Άλυκου στη Βιομηχανική περιοχή 

Ιδαλίου περιλαμβάνονται στις περιοχές δυνητικού σο-
βαρού κινδύνου πλημμύρας σύμφωνα με το σχέδιο δι-
αχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού της Κύπρου. Σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύ-
προ ανέρχονται συνολικά στις 38 οι περιοχές δυνητικού 
σοβαρού κινδύνου πλημμύρας. Το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων πρόκειται να προβεί σε ανακοινώσεις για το σχέ-
διο διαχείρισης ώστε να αρχίσει η δημόσια διαβούλευ-
ση και να καθοριστούν τα μέτρα με όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους φορείς τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν εντός 

της επόμενης εξαετίας. Στη βάση της ευρωπαϊκής οδηγί-
ας για τις πλημμύρες, η Κύπρος, όπως και κάθε κράτος μέ-
λος, έχει την υποχρέωση να επανεξετάζει το σχέδιο αυτό. 
Αφορούν μέτρα πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας και 
αποκατάστασης για την επίτευξη των καθορισμένων στό-
χων. Στο πλαίσιο του προηγούμενου σχεδίου 2016-2021 
είχε καταρτιστεί σχέδιο με τα έργα να βρίσκονται σε εξέλι-
ξη. Μετά τη λήψη μέτρων σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε 
σοβαρή βελτίωση ωστόσο προστίθενται νέα σημεία. Εξή-
γησε ότι πέραν της κλιματικής κρίσης που προκαλεί προ-
βλήματα, σοβαρή ευθύνη έχει η πάρα πολύ μεγάλη αν-
θρώπινη παρέμβαση. 

«Αλάμπρα: Πολιτισμός & Φύση»

T o Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας οργάνω-
σε και συντόνισε το 2022 το Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Erasmus με τίτλο «Αλάμπρα: Πολιτι-

σμός & Φύση». 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τρεις κινητικότητες 
στο Ελσίνκι, την Πράγα και την Αθήνα για παρακο-
λούθηση τριών σεμιναρίων διάρκειας μίας εβδομά-
δας στην Αγγλική γλώσσα, με θεωρητικό και πρακτι-
κό μέρος και γύρω από ποικίλα θέματα παγκόσμιας 
εκπαίδευσης, τεχνών, επιστήμης, μέσων επικοινωνί-
ας, κριτικής των μέσων και απόλαυσης της μάθησης 
και δημιουργίας.
Με την επιστροφή τους οι συμμετέχοντες Άννινος 
Λοΐζου, Χριστόδουλος Ευσταθιάδης και Αντρέας Σο-
φοκλέους παρουσίασαν το περιεχόμενο των σεμι-
ναρίων στα μέλη και συνεργάτες του κοινοτικού συμ-
βουλίου και έδωσαν εισηγήσεις για την αξιοποίηση 
των πρόσφατα αναπαλαιωμένων κτιρίων της κοινό-
τητας αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος του χωρι-
ού σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, με στόχο πάντα την 
προσφορά στην κοινότητα.
Όλες οι δράσεις ήταν πλήρως επιχορηγημένες από 
το πρόγραμμα ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προετοιμασίες για την καρναβαλίστικη 
παρέλαση των Λυμπιών

Π υρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την 6η 
καρναβαλίστικη παρέλαση των Λυμπιών, μια 
εκδήλωση η οποία άρχισε τα τελευταία λίγα 

χρόνια και έχει καταστεί πλέον θεσμός αποτελώντας το 
βασικότερο γεγονός του τριημέρου της Καθαράς Δευ-
τέρας που πραγματοποιείται στην περιοχή. Η καρναβα-
λίστικη παρέλαση των Λυμπιών θα πραγματοποιηθεί 
στις 19 Φεβρουαρίου, στις 11:30 το πρωί. Η εκκίνηση 
θα δοθεί από τον κυκλικό κόμβο Λυμπιών και ο τερμα-

τισμός της παρέλασης θα είναι το πάρκο Λυμπιών. Οι δι-
οργανωτές θα δέχονται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 
12 Φεβρουαρίου. Στην καρναβαλίστικη παρέλαση των 
Λυμπιών συμμετέχουν σχολεία, πολιτιστικοί και αθλη-
τικοί σύλλογοι, φορείς και ομάδες. Το κόστος συμμε-
τοχής ανέρχεται στα 30 Ευρώ ανά ομάδα. Σύμφωνα με 
τους διοργανωτές θα απονεμηθούν βραβεία στις καλύ-
τερες ομάδες.  

Αιμοδοσία στην Αγία Βαρβάρα, 
τα Λύμπια και την Ποταμιά

Τ ρεις κοινότητες της περιφέρειας Ιδαλίου διορ-
γάνωσαν αιμοδοσίες στέλνοντας μηνύματα 
αλτρουϊσμού και αλληλοστήριξης προς τους 

συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα υγείας. 
To κοινοτικό συμβούλιο Ποταμιάς διοργάνωσε αιμο-
δοσία στην κοινοτική αίθουσα του χωριού. Η αιμο-
δοσία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιανου-
αρίου και έδωσαν το παρόν τους αρκετοί αιμοδότες. 
Αιμοδοσία διοργανώθηκε και στην αίθουσα του κοι-
νοτικού σουβμουλίου Αγίας Βαρβάρας την Τρίτη 24 
Ιανουαρίου. Αιμοδοσία διοργανώθηκε στις 25 Ιανου-
αρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών. 

Επανέναρξη της χορωδίας Λυμπιών

Μ εγάλο ενδιαφέρον παρατηρείται για 
ένταξη στην κοινοτική χορωδία ενη-
λίκων Λυμπιών η οποία έχει επανα-

δραστηριοποιηθεί υπο τη διεύθυνση της Έλενας 
Μούντουκου. Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας 
πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου στο πο-
λιτιστικό κέντρο Λυμπιών. Η χορωδία προσφέ-

ρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να απο-
κτήσουν ή να αξιοποιήσουν τις μουσικές τους 
γνώσεις, να αναπτύξουν κοινωνική δράση και 
να αποκομίσουν ανεκτίμητες εμπειρίες μέσα από 
τις συναυλίες και τις άλλες εκδηλώσεις στις οποίες 
λαμβάνουν μέρος. 
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Ενδυναμώνοντας τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τ ο  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρ-
νηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Δήμων και την Ένωση 

Κοινοτήτων διοργάνωσαν την εναρκτήρια εκδήλωση του έργου 
«Παροχή υποστηρικτικών μέτρων - Ενδυναμώνοντας τη Μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο». Το έργο, η υλο-
ποίηση του οποίου έχει διάρκεια 30 μήνες από τον Ιανουάριο του 
2023 μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, έχει συνολικό προϋπολογισμό 
€840,000 και  περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανάδοχος του έργου 
είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο διαθέτει ευρεία εμπει-
ρογνωμοσύνη σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και ειδικά σε θέ-
ματα μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό. Εταίροι του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, βάσει της συμφωνίας εθελοντικής συνεισφοράς που 
υπογράφτηκε με την Κυπριακή Δημοκρατία για το σκοπό αυτό, 
είναι το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και οι Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων. Στόχος του έργου, είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή κα-
τάρτισης σε αιρετούς και προσωπικό των Τοπικών Αρχών και η εν-
δυνάμωση τους τόσο για την ορθή προετοιμασία πριν από τη μετά-
βαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας, όσο και κατά τα πρώτα βήματα 
των νέων τοπικών αρχών που θα προκύψουν από τη μεταρρύθμι-
ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκ-
πρόσωποι των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε χαιρετισμό του 
στην εκδήλωση ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ανέφερε 
ότι στόχος είναι η μετάβαση στη νέα αυτοδιοικητική μορφή με τον 
πιο ομαλό τρόπο παρέχοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα εχέγγυα 
ώστε να παρασχεθούν αποτελεσματικότερες και υψηλότερου επι-
πέδου υπηρεσίες στους πολίτες. «Στις εκλογές του Ιουνίου του 2024 
οι πολίτες θα εκλέξουν τους Δημάρχους και τους Κοινοτάρχες των 
νέων οντοτήτων, οι οποίες με βεβαιότητα  θα είναι εμπλουτισμέ-
νες πληθυσμιακά, με αυξημένες αρμοδιότητες σε σειρά θεμάτων, 
διοικητικά και οικονομικά αυτόνομοι, στα πρότυπα του Ευρωπαϊ-
κού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ενισχυμένους μηχανισμούς 
εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας, αυξημένες αρμοδιότητες και 
μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στη λήψη των 
αποφάσεων». Θα έχουμε, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών ισχυρό-
τερους Δήμους και συμπλέγματα κοινοτήτων με αυξημένες δυνα-
τότητες προσφοράς.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 
 
 
 

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 
 
 
 
 

Η Τοπική Επιτροπή Αιµοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας ∆ήµου Ιδαλίου 
και το Κέντρο Αίµατος του Υπουργείου Υγείας 

σε συνεργασία µε: 
 το Σύνδεσµο Γονέων του Γ’ ∆ηµοτικού Σχολείου Ιδαλίου, 

το Σύνδεσµο Γονέων του Γ’ ∆ηµόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ιδαλίου, 
το Σωµατείο «Μιχαήλ Ολύµπιος»,  το Σωµατείο «ΑΕΚ»,  
το Σωµατείο «Κίνηση Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής» και 

τον Σύνδεσµο Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
διοργανώνουν εθελοντική αιµοδοσία για ενίσχυση 
και στήριξη της τράπεζας αίµατος του ∆ήµου µας. 

 

ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
ΩΡΑ 6:30-8:30 µ.µ. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι∆ΑΛΙΟΥ 

 
 

Λόγω µεγάλης ανάγκης σε όλες τις οµάδες αίµατος,  
το Κέντρο Αίµατος κάνει έκκληση στο κοινό και ιδιαίτερα  

στους νέους µας να ενισχύσουν την αιµοδοσία. 
 
 

Οι αιµοδότες πρέπει να φέρνουν µαζί τους την κάρτα εθελοντή αιµοδότη. 
Οι νέοι αιµοδότες θα εγγράφονται την ώρα της αιµοδοσίας για εξασφάλιση κάρτας αιµοδότη. 

 
    

Χορηγός επικοινωνίας: 
 Χορηγός επικοινωνίας:

Καθαρή Δευτέρα με τον Δήμο Ιδαλίου
στα «Παραδείσια»

27 Φεβρουαρίου 2023

Χώρος:  Αποθήκες Δημαρχείου

ώρα έναρξης:  12:00 μεσημέρι

Διοργανωτές:
Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου
Επιτροπή Παιδείας-Νεολαίας-Αθλητισμού-Στήριξης Δήμου Ιδαλίου
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου

Αποκριάτικο γλέντι με παραδοσιακά κυπριακά,
ελληνικά και νησιώτικα τραγούδια και χορούς.

Διαγωνισμός πετάγματος χαρταετού!

Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά
με διαγωνισμό μεταμφίεσης, χορό, παιχνίδια!!!

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμος Ιδαλίου
θα προσφέρει δωρεάν φασολάδα, λαγάνες, 

κρασί και λουκουμάδες.

Διαγωνισμός καλύτερης μεταμφίεσης!

Παραδοσιακά παιχνίδια!
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454 εκ. Ευρώ προβλέπει η νέα Κοινή 
Αγροτική Πολιτική 2023 -2027

Μ ε συνολική αναμενόμενη δαπάνη ύψους 454 
εκατομμύρια Ευρώ, η Κυβέρνηση παρουσίασε 
το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πο-

λιτικής 2023-2027, το οποίο ο Υπουργός Γεωργίας χαρακτή-
ρισε ως παρακαταθήκη της Κυβέρνησης για τον πρωτογενή 
τομέα. Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, ανέφερε ότι το νέο Στρατηγικό Σχέ-
διο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο έχει εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιέχει δράσεις, παράλληλες με 
το Σχέδιο «Κύπρος – Το Αύριο». Οι δράσεις αυτές, πρόσθε-
σε, στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
αγροτικού τομέα, στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης 
των φυσικών πόρων, στην ηλικιακή ανανέωση του γεωργι-
κού πληθυσμού, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών στην ύπαιθρο και την περαιτέρω τεχνολογική ανά-
πτυξη του αγροτικού τομέα και στη δημιουργία πρόσθετων 
θέσεων απασχόλησης. Ο Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση, 
αφού όπως είπε κατά την τελευταία δεκαετία, οι ευρωπαϊκοί 
πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αξιοποιούνται από 
την Κύπρο στον μέγιστο δυνατό βαθμό, εξασφαλίζοντας 
πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Σημεί-
ωσε παράλληλα ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διακυ-
βέρνησης διοχετεύτηκε προς τους αγρότες μέσω της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, ποσό που ξεπερνά τα 750 εκατομμύ-
ρια Ευρώ. Είπε επίσης ότι έχει εφαρμοστεί και μια σειρά εθνικών σχεδί-
ων ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου, τα οποία αποτέλεσαν σημαντικό 
στήριγμα στην προσπάθεια των γεωργών και κτηνοτρόφων να αντεπε-
ξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. 
Επιπρόσθετα, είπε,  μέσω της νέας πολιτικής αναπλήρωσης της απώλειας 
του αγροτικού εισοδήματος με τη λειτουργία του Ταμείου Διαχείρισης 
Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα, χορηγήθηκαν, από τον Αύγουστο του 
2019 μέχρι και σήμερα, αποζημιώσεις ύψους 32 εκατομμυρίων Ευρώ σε 
αγρότες που είχαν υποστεί ζημιές από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαι-
νόμενα. Από το 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2019, που υπήρξε η 
αναθεώρηση του ασφαλιστικού σχεδίου χορηγήθηκαν, για τους ίδιους 
λόγους,  όπως είπε, 20 περίπου εκατομμύρια Ευρώ, μέσω του σχεδίου γε-
ωργικής ασφάλισης. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην αναδιοργά-
νωση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα σε εναρμόνιση 
με τις ενωσιακές πολιτικές, με διάφορες δράσεις, όπως η μεταρρύθμιση 
του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, η νομο-
θεσία για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, η νο-
μοθεσία για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, 
η δημιουργία μητρώου αγροτών και η ανάδειξη της μοναδικότητας των 
κυπριακών προϊόντων, με την καταχώριση τους στους καταλόγους γεω-
γραφικών ενδείξεων της ΕΕ. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην κατοχύρωση 
του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-

σης (Π.Ο.Π), είπε ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη, επιφέρει θετικές επιπτώσεις 
στις πωλήσεις του χαλουμιού. Αναφέρθηκε επίσης στη συμπερίληψη στο 
Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος το Αύριο», πέραν της Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής, σημαντικού αριθμού έργων και μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να 
έχουν θετική επίδραση στην αγροτική δραστηριότητα του τόπου. Στην 
παρουσίασή του ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής χαρακτήρισε το 
νέο σχέδιο ως την παρακαταθήκη που θα αφήσει η παρούσα Κυβέρνη-
ση για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Το Σχέδιο, ανέφερε αντικα-
τοπτρίζει πλήρως το όραμα του Υπουργείου Γεωργίας για το μέλλον της 
κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Γενικοί στόχοι της νέας 
πολιτικής είναι η προώθηση ενός ανθεκτικού γεωργικού τομέα, η ενίσχυ-
ση του περιβάλλοντος και δράσεις για το κλίμα, καθώς και η ενίσχυση 
του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Το πρόγραμμα, είπε, είναι απόλυτα 
προσαρμοσμένο στις νέες προκλήσεις που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο 
διάστημα όπως η πανδημία και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
συνεισφέρει στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στην Πράσινη Συμ-
φωνία και είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με την κοινωνία, αγροτικές 
οργανώσεις, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, παραγωγικούς 
κλάδους και περιβαλλοντικούς φορείς. Ο κ. Καδής ανέφερε πως το νέο 
Στρατηγικό Σχέδιο βασίζεται στους εννιά στόχους της ΚΑΠ, που είναι η 
υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας για 
τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας, η αύξηση της ανταγωνιστικότη-
τας, με έμφαση στην έρευνα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η βελτί-

ωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, η 
συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλι-
ματική αλλαγή και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. 
Επίσης η συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
των οικοτόπων, η προσέλκυση νέων γεωργών και η διευ-
κόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, η προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής 
ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές 
και η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας στις απαι-
τήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καδής σε σημαντικές δρά-
σεις του νέου Σχεδίου όπως η αποκατάσταση του γεωρ-
γικού δυναμικού από φυσικές καταστροφές, η μείωση 
του κόστους ενέργειας, μέσω αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των 
Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών και η χρηματοδότη-
ση νέων έργων αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού για 
μείωση της χρήσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
Επίσης η περαιτέρω μείωση απωλειών των μεγάλων αρ-
δευτικών δικτύων, οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις στους 
γεωργούς για τήρηση υποχρεώσεων έναντι διαταγμάτων 
περιοχών Natura 2000, η εφαρμογή παρεμβάσεων για 
νέους γεωργούς, το ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για 

την εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές περιοχές και η δέσμευση 
για σημαντική αύξηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων στη βιολο-
γική γεωργία και κτηνοτροφία. Απαντώντας σε ερώτηση για τους στόχους 
που αφορούν την αύξηση παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος για πα-
ραγωγή χαλλουμιού, ο κ. Καδής ανέφερε ότι υπάρχουν οι εθνικοί στόχοι 
ώστε να ανταποκρίνεται η Κύπρος στην ποσόστωση που προβλέπεται 
από το πρότυπο. Αποκάλυψε ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη, αφού φαί-
νεται ότι μέσα από τις συντονισμένες κινήσεις που έχει κάνει η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει καταφέρει να περιληφθεί στην αναθεώρηση του κανο-
νισμού για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, ειδική πρόνοια που θα 
διασφαλίζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις  την επέκταση της μεταβατικής 
περιόδου κατά πέντε χρόνια. «Φαίνεται ότι για να μπορέσουμε να προ-
σαρμοστούμε στο ποσοστό (χρήσης αιγοπρόβειου γάλακτος) που περι-
λαμβάνεται στην προδιαγραφή του χαλλουμιού θα έχουμε μεγαλύτερο 
χρονικό περιθώριο, άρα και δυνατότητα αξιοποίησης όλων αυτών των 
μέτρων ώστε να πιάσουμε τον επιδιωκόμενο στόχο», είπε. Εξέφρασε την 
άποψη ότι με την οριστικοποίηση του κανονισμού αυτού, που αναμένε-
ται να γίνει μέσα στην Άνοιξη, θα πρέπει να μπουν διατάγματα που να 
καθορίζουν την αύξηση της ποσόστωσης μέχρι να φτάσει η Κύπρος στο 
ποσοστό 50% χρήσης αιγοπρόβειου γάλακτος, ώστε να ξέρουν όλοι ότι 
μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα.

Επιδοτήσεις σε εκτροφείς 
προβάτων και αιγών

Η Κυβέρνηση προωθεί σχέδιο Χορη-
γιών για Γενετική Βελτίωση των πλη-
θυσμών προβάτων και αιγών της Κύ-

πρου. Το εν λόγω Σχέδιο, θα υλοποιηθεί κατά 
την περίοδο 2023-2026 και στοχεύει στην ανα-
βάθμιση του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας 
στην Κύπρο, μέσω της παραχώρησης στοχευ-
μένων επιδοτήσεων σε εκτροφείς προβάτων ή/
και αιγών, καθώς και συγκεκριμένων υπηρεσι-
ών γενετικής αξιολόγησης, βελτιωμένης αναπα-
ραγωγικής και γενικότερης διαχείρισης του ζω-
ικού κεφαλαίου και της μονάδας εκτροφής. Ο 
προϋπολογισμός του Σχεδίου, ανέρχεται στα 
5.000.000 ευρώ.

Θεοφάνια στο Δήμο Ιδαλίου

Με μεγαλοπρέπεια ο Δήμος Ιδαλίου γιόρτα-
σε τα Θεοφάνια στην παρουσία πλήθος πι-
στών. Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού έγι-

νε στον ποταμό Γυαλιά σε ειδική κολυβήθρα που 
δημιουργήθηκε αφού φέτος δυστυχώς εκείνη την 

ημέρα δεν κατέβηκε ο ποταμός. Της τελετής Καθαγι-
ασμού των Υδάτων προηγήθηκε Θεία Λειτουργία της 
εορτής των Θεοφανίων στο Μητροπολιτικό Ναό της 
Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου. 

Ν 
έες διακρίσεις και έπαινοι για  μαθητές 
και μαθήτριες της Ιδιωτικής Σχολής ΦΟ-
ΡΟΥΜ. Συγκεκριμένα, στον Επαρχιακό 

Διαγωνισμό Μαθηματικών 16 μαθητές και μαθή-
τριες της Σχολής κατάφεραν να διακριθούν.
Ταυτόχρονα στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθη-
ματικών 6 μαθητές και μαθήτριες κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν βραβεία και επαίνους.

Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών:
Έπαινος:
• Πασπαλλή Μαρίζα, Α’ Γυμνασίου
• Καμπανέλλα Βαλέρια, Α’ Γυμνασίου
• Κεσίδης Ανδρέας, Α’ Γυμνασίου
• Σταρή Αναστασία, Α’ Γυμνασίου
• Σαββίδης Μάρκος, Β’ Γυμνασίου
• Φιλίππου Ανδρέας, Γ’ Γυμνασίου
• Χατζηκυριάκος Θάνος, Γ’ Γυμνασίου
• Σιάμισιη Μαρία Μερόπη, Α’ Λυκείου
• Χάρπας Σταύρος, Α’ Λυκείου
• Χειμωνίδου Παντελίνα, Β’ Λυκείου
• Ρουσής Χρυσόστομος, Β’ Λυκείου
• Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Γ’ Λυκείου
• Σιάμισιης Χαράλαμπος, Γ’ Λυκείου
• Φιλίππου Παύλου, Γ’ Λυκείου
3ο βραβείο:
• Γιώρκας Παναγιώτης, Β’ Λυκείου
2ο Βραβείο:
• Φιλίππου Χαράλαμπος, Α’ Λυκείου

Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθηματικών
1ο Βραβείο:
• Πασπαλλή Μαρίζα, Α’ Γυμνασίου
3ο Βραβείο:
• Φιλίππου Χαράλαμπος, Α’ Λυκείου

Έπαινος:
• Σιάμισιη Μαρία Μερόπη, Α’ Λυκείου
• Γιώρκας Παναγιώτης, Β’ Λυκείου
• Φιλίππου Παύλος, Γ’ Λυκείου
• Σιάμισιη Χαράλαμπος, Γ’ Λυκείου

Όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση της 
Σχολής «τα αποτελέ-
σματα δικαιώνουν 
την εξαιρετική δου-
λειά και προσπάθεια 
που επιδεικνύουν οι 
μαθητές με την αρω-
γή, στήριξη και κα-
θοδήγηση των κα-
θηγητών τους: Αλίκη 
Λιονταρή, Αντώνη Γεωργιάδη και Πέτρο Παπαδό-
πουλο. Για ακόμη μια φορά εκφράζουμε τα θερμά 
συγχαρητήρια για τη συνολική προσπάθεια τους 
μαθητές και τους καθηγητές τους».

Διακρίσεις της Σχολής Φόρουμ σε 
διαγωνισμούς Μαθηματικών
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Αυτή την περίοδο υπάρχουν σε αφθονία 
μήλα, είναι η εποχή τους που λέμε. 
Σας προτείνουμε για αυτό το μήνα να 
ετοιμάσετε μηλόπιττα.  

Εκτέλεση

•	 Στον	κάδο	του	μίξερ,	με	το	σύρμα,	χτυπάμε	τα	αυγά	με	την	
ζάχαρη,	μέχρι	να	ασπρίσουν	και	να	φουσκώσουν.

•	 Αμέσως	μετά,	προσθέτουμε	το	αλεύρι,	το	μπέικιν	πάουντερ,	
την	κανέλα	και	την	βανίλια	και	ανακατεύουμε	απαλά	με	μια	
μαρίζ,	μέχρι	να	γίνει	ένα	ομοιογενές	μείγμα.

•	 Στη	συνέχεια,	κόβουμε	τα	μήλα	σε	ανομοιόμορφα	
κομματάκια,	αφού	πρώτα	αφαιρέσουμε	τα	κουκούτσια.

•	 Προσθέτουμε	τα	μήλα	στο	μείγμα	μας	και	ανακατεύουμε	με	
την	μαρίζ	μέχρι	να	καλυφθούν.

•	 Τέλος,	αδειάζουμε	σε	ένα	ταψάκι,	που	έχουμε	στρώσει	
αντικολλητικό	χαρτί	και	ψήνουμε	σε	προθερμασμένο	
φούρνο,	στους	170	βαθμούς,	στον	αέρα,	για	περίπου	50	
λεπτά.

Υλικά

• 6 μεσαία αυγά
• 210 γρ. ζάχαρη
• 175 γρ. αλεύρι για 

όλες τις χρήσεις
• 1/2 κ.γ μπέικιν 

πάουντερ
• 1 κ.γ κανέλα
• 1 βανίλια
• 3 μήλα της επιλογής 

σας

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Μηλόπιττα

Τ ο 2023 είναι προ των πυλών κι από ό,τι μα-
θαίνουμε πρόκειται να φέρει στο προσκήνιο 
τα πιο παιχνιδιάρικα κι εντυπωσιακά χτενί-

σματα. Οι παλαιότερες δεκαετίες φαίνεται να εξακο-
λουθούν να επηρεάζουν τις τάσεις. Τα μαλλιά θα 
πιαστούν ψηλά σε φανταστικά updos 
σε στιλ μπαλαρίνας, θα υιοθετήσου-
με disco χτενίσματα, θα αναδείξουμε 
ανάλαφρες μπούκλες με όγκο και θα 
δοκιμάσουμε την έντονη χωρίστρα 
στο πλάι!

Fluffy χτένισμα με όγκο 
Τα fluffy μαλλιά έχουν κατακτήσει 
προ πολλού το TikTok και θα συνε-
χίσουν να είναι τάση και το 2023. Το 
χτένισμα αυτό έχει επιρροές από τη 
δεκαετία του ’70. Το κλειδί για να πετύχετε αυτό το 
χτένισμα είναι το styling. Χρησιμοποιήστε μια μεγά-
λη στρογγυλή βούρτσα και μ’ ένα πιστολάκι δώστε 
στα μαλλιά σας αυτήν την αέρινη και γεμάτη όγκο 
αίσθηση. Αυτό που μας αρέσει σ’ αυτό το hair look 
είναι ότι μπορεί να διαρκέσει και να φαίνεται τέλειο 
τη δεύτερη, την τρίτη, ακόμη την τέταρτη μέρα(!) με τη 
βοήθεια πάντα ενός dry shampoo.

Κότσος “balletcore”
Το “balletcore” έχει καταλάβει το feed μας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με βασικό χαρακτηριστικό το 
minimal, σε μαλλιά, μακιγιάζ και νύχια. Το απόλυτο 
updo που θα επικρατήσει το 2023 είναι ο ψηλός sleek 

κότσος, που ενδέχεται να έχει και διαφο-
ρετικό styling από τον κλασικό. Το χτέ-
νισμα αυτό είναι τέλειο για όλους τους 
τύπους και τις υφές μαλλιών.

Μπούκλες Disco
Ένα άλλο ρετρό στυλ από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’70, που πρόκειται να κά-
νει δυναμικό comeback είναι οι “Disco 
μπούκλες”. Προβλέπεται πώς θα γίνει το 
νέο must have χτένισμα για όλες τις ειδι-

κές περιστάσεις – χαρείτε ελεύθερα εσείς 
με τα μαλλιά δαχτυλίδια.

Έντονη χωρίστρα στο πλάι
Η τάση πρωτοεμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί και στα 
εξώφυλλα των περιοδικών. Αυτή η έντονη πλαϊνή χω-
ρίστρα είναι τόσο υπέροχη, κολακευτική και μοντέρ-
να, που πρόκειται να αγαπηθεί πολύ, καθώς ταιριάζει 
σε κάθε σχήμα προσώπου, δίνοντας πάντα ένα έξτρα 
glam.

Θέλετε να μάθετε τα top χτενίσματα για το 2023;

Ά λλη μια όμορφη εκδήλωση αφιερωμένη 
στους μικρούς ήρωες οι οποίοι καθημε-
ρινά παλεύουν στη μάχη με τον καρκίνο. 

Στις 8 Ιανουαρίου, στο αμφιθέατρο Ιδαλίου δόθηκε 
η εκκίνηση της εκδήλωσης «Οδηγώ και Προσφέ-
ρω» η οποία διοργανώθηκε από το Idalion classic 
car club  και περιελάμβανε τη διαδρομή Δάλι, Μα-
κάρειο Νοσοκομείο, Αλάμπρα. Τα έσοδα της εκδή-

λωσης δόθηκαν στο ίδρυμα Ελπίδα και στάληκε 
το μήνυμα ότι κανένα παιδί, καμιά οικογένεια δεν 
είναι μόνοι τους στη μάχη με τον καρκίνο. 
«Ελπίδα για ένα αύριο χωρίς καρκίνο, ελπίδα για 
ένα κόσμο φτιαγμένο με αγάπη και χρώμα για τα 
παιδιά μας. Με αυτή την ελπίδα οδεύουμε εδώ και 
χρόνια και αυτή σκορπούμε με τη βοήθεια όλων 
σας».

«Οδηγώ και Προσφέρω» από το Idalion 
classic car club                                               

Χειμερινές Πρακτικές: Κλαδέματα και Χειμερινός Ψεκασμός

Π ρωτίστως δίνοντας μου η ευκαιρία προσωπικά θα ήθελα να 
ευχηθώ Χρόνια Πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, 
ευτυχία και κάθε προσωπική επιτυχία.

Ήδη διανύουμε τις πρώτες ημέρες του νέου έτους ενώ παράλληλα 
βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Αυτό καθιστά την καταλλη-
λότερη εποχή για να πραγματοποιήσουμε τα χειμερινά κλαδέματα 
πρωτίστως των φυλλοβόλων δέντρων της αυλής και του κήπου μας 

και δευτερευόντως των μη φυλλοβό-
λων φυτών. Φυλλοβόλα καρποφόρα 
δέντρα μεταξύ άλλων είναι τα πυρινό-
καρπα (βερικοκιά, ροδακινιά, κερασιά, 
δαμασκηνιά κτλ ),τα μηλοειδή (μηλιές, 
αχλαδιές, κυδωνιές κτλ) και τα ακρό-
δρυα (αμυγδαλιές, καρυδιές, καστανιές 
κτλ). Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να 
κλαδέψουμε και τα καλλωπιστικά φυλ-
λοβόλα δέντρα όπως οι μουριές, οι λεύ-
κες κ.α. καθώς και άλλους φυλλοβόλους 
θάμνους. Προσοχή, τα αμπέλια και τα 
κλήματα κλαδεύονται λίγο μετά τις αρ-
χές Φεβρουαρίου ενώ αειθαλή δέντρα 
όπως οι ελιές και τα εσπεριδοειδή μετά 

τα μέσα Φεβρουαρίου. Ο κύριος λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι με 
ένα αυστηρό κλάδεμα μπορεί να εκθέσουμε άμεσα βραχίονες (χο-
ντρά κλαδιά) του δέντρου στον παγετό του χειμώνα και αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσμα να καούν και να αποφλοιωθούν τμήματα του ξύλου. 
Αυτό σε αρκετές περιπτώσεις έχει ως συνέπεια την πλήρη ξήρανση 
του όλου τμήματος του δέντρου. Έτσι, εν αγνεία μας τραυματίζουμε 
το δέντρο στην προσπάθεια μας να το περιποιηθούμε.

Με την πρακτική του κλαδέματος προσπαθούμε στα νεαρά δενδρύλ-
λια τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών να δώσουμε σχήμα 
και να διαμορφώσουμε την κόμη τους ενώ σε πιο μεγάλα παραγωγι-
κά δέντρα να διατηρήσουμε την κόμη τους και παράλληλα να ελέγ-
ξουμε την παραγωγή τους. Πολύ σημαντικό, ένα σωστά κλαδεμένο 
δέντρο φέρει πάντα σωστή αναλογία καρπών/φύλλων καθώς και 
καλής ποιότητα αυτών (μέγεθος, σχήμα, 
χρώμα, γεύση κτλ). Γενικότερα στο κλά-
δεμα αφαιρούμε άχρηστους παραφυά-
δες (πορίζια) που εκφύονται στην βάση 
του δέντρου, λαίμαργους βλαστούς 
που δεν τους χρειαζόμαστε καθώς και 
ξερούς βλαστούς. Στην περίπτωση 
που κλαδεύουμε αειθαλή δέντρα πρέ-
πει κάθε φορά να γίνεται υποχρεωτική 
ανανέωση και καθαριότητα των βλα-
στών που εκφύονται εσωτερικά της κό-
μης του δέντρου. Αν δεν γίνεται αυτό, 
λόγο της σκίασης των εσωτερικών 
φύλλων, με την πάροδο του χρόνου 
ξεραίνονται αυτά και έτσι το δέντρο παρουσιάζει μια άσχημη και μη 
σωστή εικόνα. Σε κάθε μεγάλη τομή που γίνεται σφραγίζουμε πάντα 
την πληγή του δέντρου με πάστα κλαδέματος για να αποφύγουμε 
την εισβολή κυρίως εντόμων καθώς και την ανάπτυξη μυκήτων. 

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τα χειμερινά κλαδέματα μας, η αμέσως 
επόμενη εργασία που κρίνεται απαραίτητη είναι ο χειμερινός ψεκα-
σμός. Ο πιο πάνω ψεκασμός, είναι ίσως ο σημαντικότερος του έτους 
ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζονται άλλοι κατά την διάρ-
κεια του έτους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με την πρακτική αυτή 
προστατεύουμε τα δέντρα από διάφορους μύκητες και βακτήρια τα 

οποία μπορούν να μολύνουν τα φυτά μετά από τις πληγές του κλα-
δέματος, της συγκομιδής των καρπών με μηχανικά μέσα (π.χ. ελιάς), 
τους παγετούς ή ακόμη και την χαλαζόπτωση ενώ παράλληλα θα-
νατώνουμε μύκητες (π.χ. εξώασκος της ροδακινιάς) και έντομα τα 
οποία διαχειμάζουν στους βλαστούς και κάτω από τους φλοιούς των 
δέντρων (π.χ. κοκκοειδή της ελιάς, κηροπλάστης της συκιάς). Συνή-

θως στο ψεκαστικό διάλυμα χρησι-
μοποιούμε ένα εντομοκτόνο, κά-
ποιο σκεύασμα χαλκού και κάποιας 
μορφής λάδι (παραφινικό λάδι). 
Προσοχή, ο χειμερινός ψεκασμός 
στα φυλλοβόλα δέντρα γίνεται πά-
ντα πριν το φούσκωμα των οφθαλ-
μών και την άνθηση των δέντρων 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση 
κινδυνεύουμε από εγκαύματα στα 
φυτά.
Τελευταία πρακτική σε σειρά προ-
τεραιότητας παραμένει η χειμερινή 
λίπανση. Μπορεί να αρχίσει από 

τον Ιανουάριο και να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του χειμώνα. Κάθε 
φυτό βεβαίως έχει ανάγκη σε θρεπτικά στοιχεία και αυτά προέρχο-
νται κυρίως μέσω των λιπασμάτων. Οι τύποι και οι μορφές των λι-
πασμάτων ποικίλουν αναλόγως των διαφορετικών αναγκών των 
φυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και προμήθεια φυ-
τοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων μπορείτε να 
επισκεφτείτε το κατάστημα «Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι 
για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την 
σωστή συντήρηση και διατήρηση του κήπου και των φυτών σας. 

Χριστόδουλος Κυριάκου  
Γεωπόνος Bsc, Msc
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Β ρισκόμαστε στο Τριώδιο. Το στάδιο των αρετών έχει 
ήδη ανοίξει.
Η μητέρα Εκκλησία καλεί τα παιδιά της  με όπλο τον 

Σταυρό, να αγωνιστούν στον πνευματικόν αγώνα, για την 
απόκτηση αρετών. Ο Χριστός ως Σωτήρας του κόσμου 
ανοίγει την πόρτα του Παραδείσου  στον καθένα που τον 
ακολουθεί.
Οι κατανυκτικότατοι ύμνοι, που ψάλλονται  στην Εκκλησία 
αυτή την περίοδο, 
συγκινούν βαθύτατα την ψυχή του κάθε πιστού, την τρέφουν 
πνευματικά,
την διεγείρουν εις εγρήγορση και την οδηγούν εις μίαν αλη-
θινήν εν Χριστώ ζωήν.
Η λατρευτική ζωή, η βαθειά ταπείνωση,  η νηστεία και η προ-
σευχή αυτών των ημερών 
φέρνουν πνευματική περισυλλογή και την θέληση  για μετά-
νοια, την βασικότερη αρετή.

Η μετάνοια φέρνει στην ψυχή γαλήνη, υπομονή και εγκρά-
τεια και διάθεση για συγχώρεση, συμφιλίωση, αγάπη. Είναι η 
θύρα του ελέους, η ανοιχτή σ’ εκείνους, που την αναζητούν. 
«Της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας Ζωδότα»…
αρχίζει ένας ύμνος του Τριωδίου.
Η Εκκλησία, για να βοηθήσει τους πιστούς 
στον πνευματικό τους αγώνα,
- ου δεν είναι και τόσο εύκολος – 
δίνει κάποια ισχυρά παραδείγματα μετάνοιας.

Στην περίοδο του Τριωδίου θα περάσουν από μπροστά μας,
- Η συντριβή του Τελώνη:  …. «Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω 
αμαρτωλώ»…
- Η επιστροφή του ασώτου. … «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρα-
νόν και ενώπιον σου»….
- Η μετάνοια της αμαρτωλής γυναίκας. «Δέξαι μου Κύριε τας 
πηγάς των δακρύων»…
- Η μετάνοια της Μαρίας της Αιγυπτίας.
- Το «Μνήσθητι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου» που είπε στον 
Χριστό, ο ληστής πάνω στον σταυρό. 
Κι ακόμα από το βιβλίο των Ψαλμών του Δαυίδ  - το γνωστό 
μας Ψαλτήρι – 
Θα ακούεται πολύ συχνά στην εκκλησία – όπως και κατά την 
διάρκεια όλου του χρόνου – ο 50ος ψαλμός.
Μεγάλη συντριβή και μετάνοια κρύβουν σ’ αυτόν τον ψαλμό 

τα λόγια του μετανοημένου βασιλιά Δαυΐδ για τις αμαρτίες 
του.
«Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεός Σου»…
«Πλύνον με από την ανομίαν μου»…
«Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου»…
«Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός»…

Το στάδιο των αρετών είναι εδώ μπροστά μας. Μας δίνεται 
ξανά η ευκαιρία .
Ας γίνουν οι μέρες και τα χρόνια της ζωής μας, «Καιρός με-
τανοίας»

Κάποιος σοφός συμβουλεύει:
- Τρία πράγματα συνιστούν την αληθινή μετάνοια:
Στην καρδιά, συντριβή.
Στο στόμα, εξομολόγηση
Στον βίο, διόρθωση

Τούτη την ώρα που ο κτύπος της καμπάνας σε καλεί:
«Τα χείλη ας ψελλίσουν τον πόθο της μετάνοιας.
Να φύγουν οι αιχμές. Να φύγουνε τ’ αγκάθια.
Να ανθίσουνε χαμόγελα. Να ανοίξουν οι αγκαλιές»

- Ο Κύριος θα σε δεχτεί σαν τον άσωτο, σαν τον τελώνη, σαν 
τον ληστή,
σαν την αμαρτωλή γυναίκα. Θα σε δεχτεί με χαρά γιατί, όπως 
ο ίδιος ο Κύριος
το είπε: «Χαρά έστε εν τω ουρανώ  επί ενί αμαρτωλώ μετα-
νοούντι»….

«Και μην πεις είναι αργά, 
κι αν χαμηλά έχεις πέσει.
Κι αν λύπη σε τρυγά 
κι έχεις βαθειά πονέσει,
κι’αν όλα μοιάζουν σκοτεινά,
κι’ έρημος έχεις μείνει,
μην πεις ποτέ σου «είναι αργά»
τ’ ακούς; Ότι κι’ αν γίνει».

Όσα δεν ειπώθηκαν

Πόσα έχουν μείνει ανείπωτα
σ’αυτούς που έχουν φύγει 

πόσα «συγνώμη», «σ’ αγαπώ»
που δεν ξεστόμισαν ποτέ τα χείλη!
Λέξεις, που από εγωισμό, 
ποτέ μας δεν τολμήσαμε να πούμε
γράμματα ξεχασμένα και βουβά
που στο συρτάρι ακόμα να κρατού-
με…
Έχουμε χρόνο, όπως νομίζουμε, 
πολύ
να διορθώσουμε όσα λάθη έχουμε 
κάνει,
μα, τελικά, η ζωή είναι μικρή
κι έτσι ποτέ ο χρόνος δεν μας φτάνει.
Φεύγει η στιγμή και χάνεται, περνά,
δεν περιμένει την απόφαση να πά-
ρεις,
η ευκαιρία δεν θα σου δοθεί ξανά
ποτέ σου δεν θα πρέπει ν’ αναβάλ-
λεις!
   
Πόπη Ελευθερίου
 
Λόγια Αγίων Πατέρων για την μετά-
νοια

- Να κρατάς αδιάκοπα την ψυχή σου
 σε κατάσταση μετανοίας.
- Διαπίστωσε και τις πιο ασήμαντες 
αδυναμίες σου και πολέμησε τες.
- Από την πιο φευγαλέα και λεπτή 
αμαρτωλή σκέψη, γεννιέται κάποτε το 
πιο σοβαρό αμάρτημα. 
- Αρχή της σωτηρίας είναι η αρχή της μετανοίας. 
Είναι η καλή και αγαθή προαίρεση.
- Η αγαθή προαίρεση γεννά κόπους. Οι κόποι γεννούν τις 
αρετές που οδηγούν στην πνευματική εργασία. Η συνεχής 
και επίμονη πνευματική εργασία, μονιμοποιεί στην ψυχή την 
αρετή και την κάνει φυσική κατάσταση της.
Όταν φθάσεις σ’ αυτή την τελευταία βαθμίδα, λίγο θα απέ-
χεις, από την ψηλάφηση του Θεού.
Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ

Γράφει Μαρία Σκορδή-Λαζαρίδου 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
 ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

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

 “Καιρός Μετάνοιας”
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ω ραίο ποδόσφαιρο με πολλά γκολ παρου-
σιάζει στη νέα χρονιά ο Άδωνης ο οποίος 
ανεβαίνει στο βαθμολογικό πίνακα του 

πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ. Η ομάδα του Ιδαλίου 
παρουσιάζει μια ευκολία στο σκοράρισμα γεγονός 
που αντικατοπτρίζεται στα τελικά αποτελέσματα που 
πετυχαίνει. Οι φίλοι του Άδωνη οι οποίοι είχαν την 
τύχη να παρακολουθήσουν τα τελευταία παιχνίδια 
της ομάδας απόλαυσαν γκολ και θέαμα. Οι πράσινοι 
του Ιδαλίου είναι πολύ ανταγωνιστικοί και σε καμία 
περίπτωση δεν αφήνουν την αντίπαλη ομάδα να 
κάνει το παιχνίδι της. Από την αρχή των παιχνιδιών 
οι ποδοσφαιριστές του Άδωνη παίρνουν την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και καταφέρνουν στο τέλος να 
πετύχουν πολλά τέρματα σκορπώντας χαρά και ικα-
νοποίηση στους οπαδούς τους. Τα εξαιρετικά απο-
τελέσματα της ομάδας φέρνουν κόσμο στο γήπεδο. 
Παιχνίδι με παιχνίδι αυξάνονται οι φίλοι του Άδωνη 
στην κερκίδα οι οποίοι εκτός από πολλά γκολ απο-
λαμβάνουν και το ωραίο θέαμα που παρουσιάζουν 
οι ποδοσφαιριστές  των πρασίνων.  Η βοήθεια των 
φίλων του Άδωνη είναι αναγκαία στην προσπάθεια 

που καταβάλεται στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο. 
Η καλή πορεία του Άδωνη ικανοποιεί το προπονητικό 
επιτελείο αλλά και τη διοίκηση του σωματείου. Διαπί-
στωση όλων είναι ότι  η προσπάθεια που καταβάλε-
ται έχει θετικό αντίκτυπο στην ομάδα. Πρόθεση όλων 
είναι να συνεχιστεί στο ίδιο τέμπο η προσπάθεια με 
στόχο ο Άδωνης να μπορέσει να επιστρέψει σε πρώτο 
στάδιο στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Το κλίμα 
στην ομάδα είναι εξαιρετικό και όλοι, ο καθένας από 
πλευράς του θέλουν να προσφέρουν για το καλό 
του σωματείου. Στην 1η αγωνιστική του νέου έτους 
ο Άδωνης φιλοξένησε την ΑΕ Κελλιών. Η φιλοξενού-
μενη ομάδα κέρδισε με σκορ 3-2. Aκολούθησε η ευ-
ρεία νίκη των πρασίνων του Δαλιού με 6-0 σε βάρος 
της Ομόνοιας Ορμήδειας. Νέα μεγάλη νίκη πέτυχε ο 
Άδωνης στην επόμενη αγωνιστική κερδίζοντας εκτός 
έδρας με 8-0 τον Ορφέα Αθηένου. Από νίκη σε νίκη 
πηγαίνει ο Άδωνης ο οποίος κέρδισε με 4-0 την ομάδα 
του Μενεού. Τα πολλά γκολ που πετυχαίνει η ομάδα 
αλλά κυρίως οι εξαιρετικές εμφανίσεις των ποδοσφαι-
ριστών δημιουργούν μεγάλη αισιοδοξία για το μέλ-
λον του σωματείου των πρασίνων του Δαλιού

Aνεβαίνει ο Άδωνης

Μ εγάλη προσπάθεια θα χρειαστεί η Ολυμπιάδα Λυμπιών για 
να αποφύγει τον υποβιβασμό στην Γ’ κατηγορία. Η ομάδα 
των πρασίνων των Λυμπιών τερμάτισε στην τελευταία θέση 

στην α’ φάση του πρωταθλήματος της β’ κατηγορίας στο οποίο συμ-
μετέχει και θα χρειαστεί στη συνέχεια να υπερβάλει εαυτό για να απο-
φύγει τη διαβάθμιση. Η αποστολή της ομάδας των πρασίνων των Λυ-
μπιών στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος είναι δύσκολη ωστόσο 
οι άνθρωποι της ομάδας δηλώνουν ότι σε καμία στιγμή δεν πρόκειται 
να παραδώσουν τα όπλα και σε όλους τους αγώνες  θα καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για την επίτευξη νικηφόρων αποτελεσμάτων. Κάθε 
παιχνίδι από εδώ και πέρα είναι ντέρμπι για την ομάδα και το προπονη-
τικό επιτελείο της ομάδας κάθε εβδομάδα θα καταστρώνει τα πλάνα του 
αναλόγως του αντιπάλου με στόχο η ομάδα να προσθέσει τους απαραί-
τητους βαθμούς οι οποίοι θα τη βοηθήσουν να ανέλθει στο βαθμολογι-
κό πίνακα. Πέραν από την προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού 
στην ομάδα γίνεται και μια προσπάθεια προώθησης ποδοσφαιριστών 
οι οποίοι θα πάρουν εμπειρίες οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες για 

τα επόμενα χρόνια. Η Ολυμπιάδα έχει αρκετό υλικό και μπορεί να στη-
ριχθεί τα επόμενα χρόνια στα δικά της παιδιά τα οποία μπορούν να δη-
μιουργήσουν μια δυνατή ομάδα στην οποία θα μπορεί το σωματείο να 
στηριχθεί για πολλά χρόνια.  Στην Ολυμπιάδα δουλεύουν και για την 
επόμενη μέρα με στόχο να υπάρξει προοπτική για το αύριο της ποδο-
σφαιρικής ομάδας. Στην 15η αγωνιστική και τελευταία της α’ φάσης η 
ομάδα των Λυμπιών έχασε εντός έδρας με 3-1 από την ομάδα της Ομό-
νοιας 29Μ. Με το δεξί μπήκε στη β’ φάση του πρωταθλήματος της Β’ κα-
τηγορίας η Ολυμπιάδα. Κέρδισε εκτός έδρας με 4-3 την ΠΑΕΕΚ και ανα-
πτέρωσε τις ελπίδες της για αποφυγή του υποβιβασμού. Ήταν μια νίκη 
η οποία πέραν από τους τρεις βαθμούς συμβάλει και στον τομέα της ψυ-
χολογίας της ομάδας. Στην 2η αγωνιστική, της 2ης φάσης οι πράσινοι 
έχασαν στην έδρα τους με 1-0 από την Αγία Νάπα. Ακολούθησε η εκτός 
έδρας ισοπαλία 0-0 με τον Ερμή Αραδίππου. Εορταστικές τόμπολες δι-
οργάνωσε η Ολυμπιάδα Λυμπιών την Πρωτοχρονιά και την ημέρα των 
Θεοφανείων με τα έσοδα να προορίζονται για ενίσχυση του νέου οική-
ματος του σωματείου. 

Δύσκολη αποστολή έχει η  Ολυμπιάδα

Ε πανέρχονται από φέτος, μετά από περίπου μια 
δεκαετία διακοπής, οι Επαρχιακοί και Παγκύπριοι 
Αγώνες στίβου για μαθητές και μαθήτριες δημοτι-

κών σχολείων. Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου , ο Υπουργός 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προ-
δρόμου, είπε ότι σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ, θα διορ-
γανώσουν φέτος αγώνες στίβου για τα δημοτικά σχολεία. 
Συγκεκριμένα, είπε ότι αρχίζουν να γίνονται από αυτή τη 
σχολική χρονιά επαρχιακοί, όπως και παγκύπριοι αγώνες 
στίβου για μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων. 
Ο Πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Περικλής Μάρκαρης, στις δικές 
του δηλώσεις είπε ότι η εκμάθηση των αξιών και των δε-
ξιοτήτων του κλασσικού αθλητισμού στην Κύπρο αρχίζει 
«εξ απαλών ονύχων» και είναι κοινά αποδεκτό ότι η συμ-
βολή της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην καλλιέργεια του 
αθλητισμού είναι τεράστια. Παράλληλα, ανέφερε, μέσω 

του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και της πετυχημένης 
λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων στη Μέση Εκπαίδευ-
ση, το Υπουργείο Παιδείας συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
αθλητική ανάπτυξη και πρόοδο.

Αγώνες στίβου για παιδιά 
δημοτικών σχολείων

Μπορούσε καλύτερα 
η «ΔΑΛΙ F.C.»

Κ αλύτερη πορεία μπορούσε να κάνει στη 
διοργάνωση της ΑΠΟΕΣΠ η ΔΑΛΙ F.C. η 
οποία παραμένει στη μέση του βαθμο-

λογικού πίνακα χωρίς ωστόσο να έχει κίνητρα 
για να διεκδικήσει τη διάκριση. Το γεγονός ότι 
η ομάδα σε κάποια 
σημαντικά παιχνί-
δια στερήθηκε των 
υπηρεσιών βασικών 
ποδοσφαιριστών 
οι οποίοι αντιμετώ-
πισαν προβλήματα 
τραυματισμού στοί-
χισαν βαθμούς.  
Στο σωματείο του 
Ιδαλίου αναμένουν 
τη διοργάνωση του 
κυπέλλου στην οποία η ομάδα θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να διακριθεί. Το 
κύπελλο αποτελεί το μεγάλο φετινό στόχο για 
την ομάδα του Ιδαλίου η οποία ωστόσο δεν έχει 
υψώσει λευκή πετσέτα στο πρωτάθλημα. Όλοι 
οι αγώνες έχουν τη σημασία τους και η ΔΑΛΙ F.C. 

δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος για κανένα, δι-
αμηνύουν τα στελέχη του σωματείου τα οποία 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να το ανεβάσουν 
επίπεδο.  Με το δεξί μπήκε στη νέα χρονιά η ΔΑΛΙ 
F.C. Kέρδισε εκτός έδρας με 3-0 το Δικέφαλο 

Αγκαστίνας. Πέ-
ραν από τη νίκη 
η ομάδα πα-
ρουσίασε στο 
συγκεκριμένο 
παιχνίδι σημα-
ντικά σημάδια 
βελτίωσης. Η 
ΔAΛΙ F.C. έχα-
σε εντός έδρας 
με 3-2 από τον 
ΑΠΟ Μαθιάτη. 

Ήττα και  στην επόμενη αγωνιστική για την ομά-
δα του Ιδαλίου η οποία έχασε εκτός έδρας με 2-0 
από τον Ελληνισμό Ακακίου. Στο τελευταίο παι-
χνίδι που έδωσε μέσα στον Ιανουάριο η ομάδα 
του Ιδαλίου ηττήθηκε εντός έδρας με 3-1 από 
την ομάδα της Ακανθούς. 

   Καλύτερη πορεία θα επιδιώξει 
η  ΑΠΕΑ Αλάμπρας

Η νίκη σε βάρος της ΕΔΟΝ Ακακίου με σκορ 
1-0 άνοιξε την όρεξη στους ανθρώπους 
της ΑΠΕ Αλάμπρας οι οποίοι θα επιδιώ-

ξουν καλύτερη πορεία στη συνέχεια του πρωτα-
θλήματος της ΠΟΕΛ. Η ομάδα στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι έδειξε ότι έχει δυνατότητες και μπορεί 
στα επόμενα παιχνίδια να εξασφαλίσει βαθμούς 
οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να ανέλθει 
στο βαθμολογικό πίνακα. Στο τελευταίο παιχνίδι 
η ομάδα της Αλάμπρας έχασε εκτός έδρας με σκορ 
4-1 από την Ομόνοια Παλιομετόχου.  Στο σωματείο 
της Αλάμπρας στοχεύουν μέσα στο Φεβρουάριο 
να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα τα οποία θα δώσουν βαθμούς στην ομάδα ώστε να ανέλθει 
στη βαθμολογία.  Μεγάλη εορταστική τόμπολα διοργάνωσε η ΑΠΕ Αλάμπρας στις 13 Ιανουαρίου. Οι 
φίλοι του σωματείου έδωσαν το παρόν τους και στήριξαν την προσπάθεια της διοίκησης της ΑΠΕΑ. 

A θλήτριες του τμήματος ποδηλα-
σίας της ΑΕΚ Ιδαλίου τιμήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

βράβευσης των καλύτερων αθλητών ποδη-
λασίας 2022 που διοργάνωσε η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Πρόκειται για την 
Κωνσταντίνα Γεωργίου η οποία πρώτευσε σε 
πολλούς αγώνες τόσο εντός όσο και εκτός Κύ-
πρου και την Γεωργία Παπαγεωργίου. Βρα-
βείο απονεμήθηκε επίσης στο σωματείο της 
ΑΕΚ Ιδαλίου και στον Χρίστο Λοϊζου ο οποίος 
για 15χρόνια ως αθλητής και προπονητής πέ-
τυχε πολλές επιτυχίες. Την εκδήλωση τίμησε 
με την παρουσία της η Πρόεδρος της Βουλής 
Αννίτα Δημητρίου. 

Βραβεία στο τμήμα ποδηλασίας 
της ΑΕΚ Ιδαλίου



15ΔΑΛΙ      news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Α πόλυτα επιτυχημένη κρίνεται η φετινή χρονιά για τη ΜΕΑΠ η οποία όχι 
μόνο δεν κινδύνευσε με διαβάθμιση αλλά κατάφερε να πλασαριστεί 
στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Η ΜΕΑΠ  

κυρίως στο πρώτο μισό της α’ φάσης της διοργάνωσης έκανε εξαιρετική πορεία 
σκορπώντας μεγάλη χαρά στους φίλους και τους υποστηρικτές της. Η ομάδα 
θα επιδιώξει από τούδε και στο εξής την καλύτερη δυνατή πορεία. Η αποφυγή 
της διαβάθμισης που ήταν ο μεγάλος στόχος της ομάδας του Πέρα Χωριού 
– Νήσου έχει επιτευχθεί και τώρα όλοι στο σωματείο εργάζονται για να ανε-
βάσουν την ομάδα όσο ψηλότερα γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα. Στην 15η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος και τελευταία της α’ φάσης της διοργάνωσης η 
ΜΕΑΠ έχασε εντός έδρας με 3-0 από την ομάδα του Αχυρώνα/Ονήσιλου. Ήταν 
ίσως η πιο γλυκιά ήττα που δέχθηκε η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου στην 
ιστορία της αφού τελικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν είχε οποιοδήποτε 
κόστος για τη ΜΕΑΠ. Μετά το παιχνίδι το κλίμα στο σύλλογο ήταν εορταστικό με 
τους ανθρώπους του Δ.Σ να δηλώνουν ότι οι στόχοι που τέθηκαν για τη φετινή 
διοργάνωση επιτεύχθηκαν. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης του Προέδρου της ΜΕΑΠ Ανδρέα Χρυσοστόμου ο οποίος 

χαρακτήρισε την ομάδα του ως την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. 
«Το θαύμα έγινε και η ξεγραμμένη ομάδα του πρωταθλήματος πριν ξεκινήσει 
το πρωτάθλημα για υποβιβασμό κατάφερε όχι μόνο να μην υποβιβαστεί αλλά 
να μπει στο πρώτο γκρουπ». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΜΕΑΠ οι δυο από 
τους τρεις στόχους της ομάδας για τη φετινή χρονιά έχουν επιτευχθεί. Ο πρώτος 
στόχος ήταν η κατασκευή του βοηθητικού γηπέδου, το οποίο προχωρά όπως 
προγραμματίστηκε, ο δεύτερος στόχος ήταν η παραμονή της ομάδας στη β’ 
κατηγορία, ο οποίος επίσης επιτεύχθηκε. Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου 
ο επόμενος στόχος της διοίκησης είναι νεαροί ποδοσφαιριστές της ΜΕΑΠ να 
αγωνιστούν σε πιο μεγάλη κατηγορία με την λήξη της σεζόν και άλλοι νεα-
ροί από τις ακαδημίες να ενσωματωθούν στην ομάδα. Μετά την επίτευξη του 
στόχου της παραμονής της ομάδας στη Β’ κατηγορία ο προπονητής της ΜΕΑΠ 
Γιάννος Λυμπιουρής υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς. Η παραί-
τηση έγινε αποδεκτή. Σε ανακοίνωση το σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες. «Ο Γιάννος έχει συνδέσει το όνομα του με 
τις επιτυχίες των τελευταίων 2 χρόνων και θέλουμε δημόσια να τον ευχαριστή-
σουμε και να του ευχηθούμε ότι καλύτερο στην προσωπική και επαγγελματική 

του ζωή». Η ΜΕΑΠ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντρέα Δαρείου στη θέση 
του προπονητή της ομάδας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «πιστοί στη φι-
λοσοφία και στις αρχές μας αποφασίσαμε όπως δώσουμε την ευκαιρία σε ένα 
νέο και φιλόδοξο προπονητή να εργαστεί στο σωματείο μας. Να ευχηθούμε 
στον Αντρέα να έχει μια επιτυχημένη πορεία στην ομάδα μας».  Στην 1η αγωνι-
στική της β’ φάσης του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ χωρίς άγχος στο παιχνίδι της 
εξήλθε ισόπαλη 0-0,  εκτός έδρας με αντίπαλο την ΑΕΖ. Στην επόμενη αγωνιστι-
κή η ΜΕΑΠ έχασε στην έδρα της από την Πέγεια με 1-0. Στην 3η αγωνιστική της 
β’ φάσης η οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου κέρδισαν εκτός έδρας με 3-2 
τον Οθέλλο Αθηαίνου, σ’ ένα παιχνίδι το οποίο χάρισε γκολ και θέαμα στους 
φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Η μετεγγραφική περίοδος του Ιανουαρί-
ου δεν άφησε αδιάφορους τους ανθρώπους της ΜΕΑΠ οι οποίοι προέβησαν 
σε προσθαφαιρέσεις ποδοσφαιριστών με στόχο την ενδυνάμωση της ομάδας. 
Στην ομάδα εντάχθηκαν κυρίως νεαροί και εξελίξιμοι ποδοσφαιριστές στους 
οποίους επενδύουν για το μέλλον οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ. Στο μηνιαίο λαχείο 
του σωματείου, στην κλήρωση που έγινε στις 6 Ιανουαρίου τα 800 Ευρώ κέρ-
δισε ο αριθμός 468 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 872, 295, 020, 784 και 903. 

Σ 
το β’ γκρουπ δυναμικότητας, ανάμεσα στις 
ομάδες που θα παλέψουν για να αποφύγουν 
τη διαβάθμιση στην επίλεκτη κατηγορία της 

ΣΤΟΚ αγωνίζεται ο Χαλκάνωρ ο οποίος τελικά δεν 
κατάφερε να μαζέψει στις πρώτες 15 αγωνιστικές του 
πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας τους απαραίτητους 
βαθμούς που θα τον οδηγούσαν στο α’ γρουπ και θα 
έδιδαν στην ομάδα εφησυχασμό για τη συνέχεια ενώ 
υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να διεκδικήσει και 
κάτι παραπάνω. Όλα τα παιχνίδια απ’ εδώ και πέρα εί-
ναι ντέρμπι, ή παιχνίδια 6 βαθμών 
όπως χαρακτηρίζονται και θα πρέ-
πει κάθε εβδομάδα οι ποδοσφαιρι-
στές να αγωνίζονται μέχρι τελικής 
πτώσεως για να εξασφαλίσει η ομά-
δα τους απαραίτητους βαθμούς 
ώστε να αποφύγει τον υποβιβασμό.  
Εδώ που έφθασαν τα πράγματα για 
το Χαλκάνορα κανένα παιχνίδι απ’ 
εδώ και εμπρός δεν είναι εύκολο. 
Απαιτείται σκληρή δουλειά από τους ποδοσφαιριστές 
στον αγωνιστικό χώρο και προσήλωση στο στόχο που 
δεν είναι άλλος από την αποφυγή του υποβιβασμού. 
Τα όσα έγιναν στην περσινή διοργάνωση τα οποία έφε-
ραν την ομάδα στη διαβάθμιση, τη γλύτωσε την τελευ-
ταία στιγμή λόγω της ενοποίησης του Αχυρώνα με τον 
Ονήσιλο, θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς 
αποφυγή.Ουδείς στο σωματείο του Ιδαλίου  επιθυμεί 
επανάληψη τέτοιων στιγμών, ωστόσο ο βαθμολογικός 
πίνακας αυτή τη στιγμή προκαλεί μεγάλη ανησυχία για 
τη συνέχεια. Όλοι στο σωματείο βρίσκονται σε εγρή-
γορση για να αποφύγει η ομάδα τις περιπέτειες. Οι άν-

θρωποι του Χαλκάνορα θέλουν να ξεκαθαρίσουν το 
θέμα στις επόμενες κιόλας αγωνιστικές ώστε η ομάδα 
να εξασφαλίσει τους απαραίτητους βαθμούς που θα 
την ανεβάσουν στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Χαλκάνωρ 
δεν ήταν υπερβολή να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή 
δίδει αγώνα επιβίωσης γιατί ένας ενδεχόμενος υποβι-
βασμός στη ΣΤΟΚ θα έχει καταστροφικές συνέπειες για 
το σωματείο. Όλοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στις 
εναπομείνασες αγωνιστικές. Σημαντική συμβολή στην 
προσπάθεια θα πρέπει να έχει ο κόσμος του Χαλκάνο-

ρα ο οποίος για άλλη μια φορά κα-
λείται να στηρίξει το σωματείο και 
να βοηθήσει με την παρουσία του 
τους ποδοσφαιριστές να κερδί-
σουν αγώνες, κυρίως παιχνίδια τα 
οποία διεξάγονται στο Δάλι. Στην 
14η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος ο Χαλκάνωρ έχασε εκτός έδρας 
με 3-1 από την ομάδα της Ορμή-
δειας. Νέα ήττα στην 15η αγωνιστι-

κή και τελευταία της α’ φάσης του πρωταθλήματος της 
Γ’ κατηγορίας. Ο Χαλκάνωρ έχασε στο Δάλι με 2-1 από 
την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Τρίτη σερί ήττα για τους 
γαλάζιους του Δαλιού οι οποίοι έχασαν εκτός έδρας με 
1-0 από την ομάδα της Ορμήδειας.  Στην επόμενη αγω-
νιστική ο Χαλκάνωρ εξήλθε ισόπαλος 0 - 0 με τον Εθνικό 
Λατσιών. O Xαλκάνωρ αποκλείστηκε από την επόμενη 
φάση του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών. Έχασε 
εντός έδρας με 2-0 από την Ασπίς Πύλας. Η προσοχή 
πλέον της ομάδας επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα και 
στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την αποφυγή 
του υποβιβασμού. 

Από διάκριση σε διάκριση
ο Πανιδαλιακός

Τ ην καλύτερη δυνατή 
πορεία επιδιώκει η 
ΕΝΑΒ η οποία αγω-

νίζεται στο β’ γκρουπ του 
πρωταθλήματος της ΕΠΟΠΛ. 
Η ομάδα της Αγίας Βαρβάρας 
καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια ώστε να μαζέψει όσο 
περισσότερους βαθμούς προ-
ετοιμαζόμενη ταυτόχρονα για 
το θεσμό του κυπέλλου στον 
οποίο θα διεκδικήσει τη διάκριση. Οι ποδοσφαιριστές 
της ΕΝΑΒ μέσα από τους αγώνες που έδωσαν κατά τη 
διάρκεια του 2023 αποδεικνύουν ότι αδίκως η ομάδα 
αγωνίζεται στο β’ γκρουπ δυναμικότητας. Με νίκη άρχισε 
η ΕΝΑΒ την πορεία της στη β’ φάση του πρωταθλήματος 
της ΕΠΟΠΛ. Κέρδισε στην έδρα της με 2-1 την ομάδα του 
ΠΑΟ Κάτω Μονής. Στην επόμενη αγωνιστική η ομάδα 
της Αγίας Βαρβάρας έχασε εκτός έδρας από τον Εθνικό 

Δευτεράς με 3-1. Ακολούθησε η εντός 
έδρας νίκη 4-2 σε βάρος του Σταυραε-
τού Κλήρου. Στο τελευταίο παιχνίδι του 
Ιανουαρίου η ΕΝΑΒ εξήλθε εκτός έδρας 
ισόπαλη 2-2 με τον ΑΠΟ Παλαιχωρίου. Η 

ομάδα δέχθηκε την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό του 
αγώνα. Αξιόλογη δουλειά γίνεται στις ομάδες χειροσφαί-
ρισης τόσο σε επίπεδο της α’ ομάδας όσο και σε επίπεδο 
ακαδημιών. Παιδιά από την Αγία Βαρβάρα αλλά και από 
την ευρύτερη περιοχή συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
της ομάδας στέλνοντας το μήνυμα ότι η ομάδα εκτός από 
παρόν έχει και μέλλον. 

Ε ξαιρετική πορεία κάνουν τα κορίτσια του Πα-
νιδαλιακού τα οποία διεκδικούν τη διάκριση. 
Βρίσκονται ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα κά-

νοντας εξαιρετικές εμφανίσεις χαρίζοντας μεγάλη χαρά 
στους φίλους και υποστηρικτές του σωματείου. Πέραν 
από την πολύ καλή πορεία της πρώτης ομάδας πολύ 
καλά αποτελέσματα καταγράφουν και οι ομάδες των 
ακαδημιών στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι στο σωμα-
τείο γίνεται εξαιρετική δουλειά και το μέλλον του Πανι-
δαλιακού προδιαγράφεται ευοίωνο. 
Σημαντική διάκριση πέτυχε η ομάδα των κοριτσιών 
Κ-13 στο αναπτυξιακό τουρνουά ΟΠΑΠ «Ντινος Μιχα-
ηλίδης». Κατέκτησε την 1η θέση στην τελική κατάταξη 

και προκρίθηκε στους παγκύπτιους αγώνες. Σε σύνολο 
τεσσάρων αγώνων η ομάδα του Πανιδαλιακού κατά-
φερε να επικρατήσει επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή 
δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και στέλνοντας ταυ-
τόχρονα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον 
του σωματείου. Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν 
το παιδί τους στην ακαδημία του Πανιδαλιακού μπο-
ρούν να το πράξουν. Σε ανακοίνωση του σωματείου 
αναφέρεται το εξής: «Κάντε την εγγραφή του παιδιού 
σας σε μια ακαδημία που θα του παρέχει τις σωστές 
βάσεις ώστε να αγαπήσει τον αθλητισμό και να προο-
δεύσει στο βόλεϊ. Με καταρτισμένους προπονητές και 
ορθές υποδομές θέτουμε τις βάσεις για τα καλύτερα».

Άνοιξε η όρεξη στη ΜΕΑΠ

Αγώνας επιβίωσης 
για το Χαλκάνορα

Αναμένοντας το θεσμό 
του κυπέλλου στην ΕΝΑΒ

Καλή πορεία κάνει 
ο Απόλλων Λυμπιών

Π ολύ καλή πορεία κάνει ο Απόλλων Λυ-
μπιών ο οποίος θεωρείται από τις δυνα-
τές ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα της 

ΑΠΟΕΣΠ. Οι γαλάζιοι των Λυμπιών δικαίως βρί-
σκονται ψηλά στο βαθ-
μολογικό πίνακα αφού 
έδειξαν στα μέχρι τώρα 
παιχνίδια τους πολύ 
καλά στοιχεία κερδίζο-
ντας τους απαραίτητους 
βαθμούς. Στον Απόλλω-
να πέραν από την πολύ 
καλή πορεία στο πρω-
τάθλημα θα επιδιώξουν 
να διακριθούν και στο 
θεσμό του κυπέλλου. 
Γίνεται αντιληπτό ότι τα 
επόμενα παιχνίδια της 
ομάδας είναι πολύ σημαντικά αφού θα καθορίσουν 
την πορεία του σωματείου τόσο στο κύπελλο όσο 
και στο πρωτάθλημα. Στη 12η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ ο Απόλλων κέρδισε εκτός 
έδρας με 3-2 τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Η ομάδα 

των Λυμπιών με τη νίκη της κατάφερε να μπει με το 
δεξί στη νέα χρονιά και να στείλει ενθαρρυντικά 
μηνύματα για τη συνέχεια. Ακολούθησε νέο νικη-
φόρο αποτέλεσμα με σκορ 2-1 σε βάρος του Ελλη-

νισμού Ακακίου.  Νέα 
μεγάλη εκτός έδρας στη 
συνέχεια για τον Απόλ-
λωνα ο οποίος κέρδισε 
με το ευρύ σκορ 6-0 
τον Ήφαιστο Μιτσερού. 
Στην επόμενη αγωνιστι-
κή ο Απόλλων ηττήθηκε 
στην έδρα του από την 
Ποδοσφαιρική Λέσχη 
Ψημολόφου με 2-0. Το 
κλίμα στο σωματείο των 
Λυμπιών είναι εξαιρετι-
κό. Αυτό επιβεβαιώθηκε 

και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της βασι-
λόπιτας για την Α’ ομάδα του σωματείου. Το Δ.Σ. του 
Απόλλωνα εύχεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές 
και το τεχνικό επιτελείο, καλή χρόνια και να συνε-
χίσουν την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν.




