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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.

Boήθεια στους 
σεισμόπληκτους 

σελ.6

Στήριξη 
γεωργοκτηνοτρόφων 

σελ.10

 

Βραβεία ερασιτεχνικού 
θεάτρου 

σελ.12

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με ποσοστό 51,9 %

Η  φετινή γιορ-
τή των Τριών Ιε-
ραρχών και των 

Γραμμάτων στο Β’ Δημοτικό 
Σχολείο Ιδαλίου ήταν αφιε-
ρωμένη στον εκλιπόντα μα-
θητή του σχολείου Λάμπρο 
Καλλένο. Μετά από τη γιορ-
τή, σε κλίμα συγκίνησης, 
στην παρουσία των γονι-
ών του μικρού μαχητή έγι-
ναν τα αποκαλυπτήρια πλακέτας μνήμης, αφιερωμένης στον Λάμπρο 
και της ονομασίας της Αίθουσας Τέχνης σε «Αίθουσα Τέχνης Λάμπρος 
Καλλένος».

σελ.4

Αίθουσα τέχνης 
«Λάμπρος Καλλένος»

Η δέσμευση του νέου Προέδρου 
Χριστοδουλίδη για τα ασφαλτικά
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Ν  έος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανα-
δείχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με ποσοστό 
51,9% έναντι 48,03% του ανθυποψηφίου του Αν-

δρέα Μαυρογιάννη. Στην ομιλία του το βράδυ της ανακήρυ-

ξης του ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εμφα-

νίστηκε ενωτικός δηλώνοντας αποφασισμένος να τηρήσει 

τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Στην περιφέρεια Ιδαλίου ο 

νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξασφά-

λισε 4522 ψήφους και ο ανθυποψήφιος του Ανδρέας 

Μαυρογιάννης 6098. Τα αποτελέσματα τόσο του α’ 

γύρου, όσο και του β’ γύρου των προεδικών εκλο-

γών άρχισαν να τυγχάνουν ήδη αξιολόγησης από 

τις τοπικές επιτροπές των κομμάτων αφού σε λίγο 

παραπάνω από ένα χρόνο θα διεξαχθούν οι ευρωε-

κλογές και οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

                                                                    σελ. 3

Μ  ικροί και με-
γάλοι συμμε-
τείχαν στην 

6η καρναβαλίστικη πα-
ρέλαση Λυμπιών η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου. 
Ήταν ένα καλό διάλειμμα 
από την καθημερινότητα. 
Η καραναβαλίστικη παρέ-
λαση των Λυμπιών χρόνο 
με το χρόνο αναβαθμίζεται και προσελκύει συμμετέχοντες τόσο από την 
ευρύτερη περιφέρεια αλλά και από άλλες περιοχές.                             σελ.8

Καρναβαλίστικη
 παρέλαση Λυμπιών

H  μετακίνηση των εργοστασί-
ων παραγωγής ασφάλτου 
από την περιοχή που βρί-

σκονται σήμερα και λειτουργούσαν 
μέχρι πρόσφατα αποτελεί μονόδρομος 
ανέφερε ο νέος Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε επι-
στολή του που διαβιβάστηκε κατά την 
προεκλογική περίοδο από το επιτελείο 
του προς το Δ.Σ της Κίνησης Βελτίωσης 
Ποιότητας Ζωής. Το θέμα της συνεχι-
ζόμενης παραμονής των εργοστασί-
ων στην περιοχή, κοντά στην οικιστική 
ζώνη της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης συζητήθηκε σε παγκοινοτική 
σύσκεψη.                                    σελ.4

Τ  ελέστηκαν τα θυρανοίξια του 
εκ βάθρων ανακαινισμένου 
εξωκκλησίου του Αγίου Ιε-

ρομάρτυρος Βλασίου που βρίσκε-
ται στο στρατόπεδο «Μιχαήλ Καϊλή», 
της 6ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, 
στη Νήσου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Μη-
τροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας 
ο οποίος στη συνέχεια χοροστάτησε 
κατά την ακολουθία του πανηγυρι-
κού εσπερινού. Παρευρέθηκε ο Αρχη-
γός της Εθνικής Φρουράς Δημόκρι-
τος Ζερβάκης.                                    σελ.6

Το ξωκκλήσι του Αγίου 
Ιερομάρτυρος Βλασίου
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κ άθε φορά που υπάρχει αλλαγή στην Προ-
εδρία δημιουργούνται προσδοκίες και ελ-
πίδες για κάτι καλύτερο. Αυτό συμβαίνει 

σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της καθημερι-
νότητας μας, πόσο μάλλον όταν αυτή η αλλαγή 
αφορά την Προεδρία του κράτους. Ο κυπριακός 
λαός αποφάσισε ότι για την επόμενη πενταετία το 
πηδάλιο του κράτους θα είναι στα χέρια του Νί-
κου Χριστοδουλίδη. Τον ανέδειξε Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας δίδοντας του την εντολή 
να κυβερνήσει για την επόμενη πενταετία. Οι προ-
κλήσεις πολλές, όπως πολλές είναι και οι προσδο-
κίες των πολιτών. Η «ΔΑΛΙΝEWS» εύχεται στο νέο 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κάθε επι-
τυχία στο δύσκολο έργο του. Ο κ. Χριστοδουλί-
δης δεν είναι άγνωστος στην πολιτική σκακιέρα 
της Κύπρου. Υπηρέτησε την πατρίδα του με μεγά-
λη επιτυχία από τις θέσεις του Κυβερνητικού Εκ-
προσώπου, του Υπουργού Εξωτερικών, του Εκ-
προσώπου Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ε.Ε, ενώ ως διπλωμάτης έχει να 
επιδείξει σημαντικό έργο. Αυτά αποτελούν εχέγ-
γυο ότι θα έχει και μια επιτυχημένη προεδρία. 
Έχοντας ως σύνθημα του την ενότητα ο νέος Πρό-
εδρος μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο σε απάνε-
μο λιμάνι. Επιτυχία του Νίκου Χριστοδουλίδη θα 
είναι επιτυχία της Κύπρου και των πολιτών της. 
Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να 
διαβάσετε όλα όσα συνέβησαν στις προεδρικές 
εκλογές και αφορούν την περιφέρεια Ιδαλίου. Τα 
αποτελέσματα των εκλογών, η δύναμη των πολι-
τικών κομμάτων αξιολογούνται αφού βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι προεργασίες ενόψει των ευρωεκλο-
γών και των δημοτικών εκλογών.  Σε 15 μήνες θα 
πάμε και πάλι στις κάλπες για να αναδείξουμε τους 
νέους εκπροσώπους μας στο ευρωκοινοβούλιο 
αλλά και τους νέους τοπικούς μας άρχοντες. Το 
Μάϊο του 2024 θα γίνουν την ίδια ημερομηνία 
δυο εκλογικές διαδικασίες. Στις επερχόμενες δη-
μοτικές εκλογές για πρώτη φορά θα ψηφίσουμε 

για το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί στην πε-
ριοχή μας. Ως γνωστό στην περιοχή θα δημιουρ-
γηθεί ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και θα 
αποτελείται από το Δάλι, τα Λύμπια, το Πέρα Χω-
ριό – Νήσου, την Αλάμπρα και την Ποταμιά. Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους «τρέχουν» αυτή 
την περίοδο τις διαδικασίες ώστε το Μάϊο του 
2024 να είναι όλα έτοιμα για να αρχίσει να υλο-
ποιείται η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολεί 
τους κατοίκους της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης είναι η μετακίνηση των εργοστασίων 
παραγωγής ασφάλτου τα οποία ακόμα παραμέ-
νουν στην περιοχή κοντά στην οικιστική ζώνη 
του Ιδαλίου. Πριν από τις προεδρικές εκλογές 
πραγματοποιήθηκε παγκοινοτική σύσκεψη στην 
οποία τέθηκαν επί τάπητος τα σημερινά δεδομέ-
να. Αναμένεται ότι το θέμα τεθεί εκ νέου στη νέα 
κυβέρνηση η οποία καλείται να υλοποιήσει την 
απόφαση για μετακίνηση που έλαβε η  κυβέρνη-

ση Αναστασιάδη.  Μεγάλο γεγονός το μήνα που 
πέρασε ήταν ο σεισμός στην Τουρκία και τη Συ-
ρία. Ο Δήμος Ιδαλίου έχει συνδράμει στην παγκύ-
πρια συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης 
ανάγκης για τους σεισμόπληκτους. Μέσα σε κλίμα 
θρησκευτικής ευλάβειας και στην παρουσία των 
στρατιωτικών και των τοπικών αρχών τελέστη-
καν τα θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισμέ-
νου εξωκκλησίου του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλα-
σίου στο Στρατόπεδο Μιχαήλ Καϊλή στη Νήσου. 
Η περιοχή Ιδαλίου γιόρτασε και φέτος το καρνα-
βάλι. Στα Λύμπια πραγματοποιήθηκε η καρναβα-
λίστικη παρέλαση στην οποία συμμετείχαν σύν-
δεσμοι, οργανωμένα σύνολα και φορείς από όλη 
την περιφέρεια. Τηρήθηκαν επίσης τα έθιμα της 
Καθαράς Δευτέρας και της Τσικνοπέμπτης. 

                                   Η σύνταξη

Καλή επιτυχία κ. Πρόεδρε

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 Μαρτίου   Ευδόκιος, Ευδοκία, Χαρίσιος, 

  Χαρισία 

2 Μαρτίου   Ευθάλιος, Ευθαλία 

3 Μαρτίου   Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, 

  Ευτρόπιος, Ευτροπία, 

  Θεοδώρητος, Κλεόνικος, 

  Κλεονίκη 

4 Μαρτίου   Θεόδωρος, Θεοδώρα 

5 Μαρτίου   Αρχέλαος, Δόξης, Δόξα, Κόνων, 

  Ορθόδοξος, Ορθοδοξία, 

  Ορθούλα 

6 Μαρτίου   Αέτιος, Θεόφιλος, Θεοφιλία, 

  Κάλλιστος, Κρατερός, 

  Κρατερία, Μελισσηνός, 

  Μελισσηνή 

8 Μαρτίου   Ερμής, Θεοφύλακτος, 

  Θεοφύλακτη 

9 Μαρτίου   Καισάριος, Καισαρία, Μελίτων, 

  Σαράντης, Σαραντία 

11 Μαρτίου  Ευλόγιος, Ευλογία, Λουκρητία, 

  Σωφρόνιος, Σωφρονία 

14 Μαρτίου  Βενέδικτος, Βενεδίκτη 

15 Μαρτίου  Αγάπιος 

16 Μαρτίου  Χριστόδουλος, Χριστοδούλη 

17 Μαρτίου  Αλέξιος, Αλεξία, Πατρίκιος, 

  Πατρικία 

19 Μαρτίου  Δαρείος, Δαρεία, Χρύσανθος, 

  Χρυσάνθη 

22 Μαρτίου  Δρόσος, Δροσίς, Δροσίδα, 

  Δροσούλα 

25 Μαρτίου  Εθνεγερσία, Ευάγγελος, 

  Ευαγγελία 

26 Μαρτίου  Γαβριήλ, Γαβριηλία, Γαβριέλα 

27 Μαρτίου  Ματρώνα, Ματρώνη 

28 Μαρτίου  Ηρωδίων

Η τοπική επιτροπή αιμοδοσίας 
Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας 
Δήμου Ιδαλίου και το Κέντρο 

Αίματος του Υπουργείου Υγείας σε συ-
νεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων του 
Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, το 
Σύνδεσμο Γονέων του Γ’ Δημόσιου 
και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ιδαλί-
ου, το Σωματείο «Μιχαήλ Ολύμπιος», 
το Σωματείο «ΑΕΚ», την «Κίνηση Βελ-
τίωσης Ποιότητας Ζωής» και το Σύνδε-
σμο Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, διοργάνωσαν 
εθελοντική αιμοδοσία για ενίσχυση και στήριξη της τράπεζας αίματος 
του Δήμου Ιδαλίου. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρου-
αρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. 
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε και η αιμοδοσία που διοργανώθηκε στην 
Αλάμπρα στις 13 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του δημοτικού σχολείου 
της κοινότητας. 

Αιμοδοσία στο Δάλι 
και την Αλάμπρα

Τ ο δέντρο που σηματοδοτεί την Άνοιξη,  η αγαπημένη μας αμυγδαλιά. 
Το δέντρο που για τους αρχαίους Έλληνες συμβόλιζε την ελπίδα και 
την αναγέννηση της φύσης. Στην Κίνα είναι σύμβολο της γυναικείας 

ομορφιάς. Το τελευταίο διάστημα οι βουνοπλαγιές στην περιοχή του Αρχαί-
ου Ιδαλίου έβαλαν τα καλά τους από τις ανθισμένες αμυγδαλιές. Είναι ιδιαί-
τερα αγαπητό φυτό και από τις μέλισσες καθώς η επικονίαση της αμυγδαλι-
άς βασίζεται σε αυτές.

Αμυγδαλιά, 
το δέντρο της ελπίδας

Τσίκνισαν και στα σχολεία

Μ ε σύμμαχο τον καιρό και με αποκριάτικη διάθεση γιορτάστηκε η 
Τσικνοπέμπτη και στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. 
Από πολύ νωρίς στήθηκαν οι ψησταριές και εκπαιδευτικοί και μα-

θητές απόλαυσαν την ημέρα διατηρώντας άσβεστη την παράδοση, τα ήθη και 
τα έθιμα του τόπου μας. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι από τις εκδηλώσεις 
που έγιναν στη Σχολή Φόρουμ. 

 Εισφορά στη Στέγη Ηλικιωμένων 
«Άγιος Δημητριανός»

Ο ι διοργανωτές του  Runidalion 
παρέδωσαν στο Διευθυντή 
της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγι-

ος Δημητριανός» το ποσό που έχει συλ-
λεγεί  από τα δικαιώματα των δρομέων 
που έλαβαν μέρος στο φιλανθρωπικό 
αγώνα Runidalion στο Δάλι, την Κυρια-
κή 26 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια εκ-
δήλωση η οποία έχει καταστεί θεσμός 
τόσο από τους κατοίκους Ιδαλίου αλλά 
και άλλες περιοχές. Οι διοργανωτές άρ-
χισαν ήδη τις προετοιμασίες για την 
επόμενη εκδήλωση η οποία προγραμ-
ματίζεται για την Κυριακή 26 Νοεμβρί-
ου 2023.
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Η Κύπρος επέλεξε το Νίκο Χριστοδουλίδη 

Ν έος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδείχθηκε ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης με ποσοστό 51,9% έναντι 48,03% του 
ανθυποψηφίου του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στην ομιλία του 

το βράδυ της ανακήρυξης του ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας εμφανίστηκε ενωτικός δηλώνοντας αποφασισμένος να τηρή-
σει τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Στην περιφέρεια Ιδαλίου ο νέος 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξασφάλισε 4522 ψήφους και ο 
ανθυποψήφιος του Ανδρέας Μαυρογιάννης 6098. Αναλυτικά τα απο-
τελέσματα όπως προέκυψαν από τις προεδρικές εκλογές οι οποίες διε-
ξήχθησαν σε δυο γύρους στις 5 και 12 Φεβρουαρίου. Στο Δήμο Ιδαλί-
ου ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε 2396 ψήφους οι οποίες αναλογούν 
με το 45,65% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
πήρε 2781 ψήφους ή ποσοστό 54,35%. Στο Πέρα Χωριό – Νήσου ήταν 
ακόμα μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ των δυο. Ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης πήρε 488 ψήφους ή ποσοστό 32,25% και ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης 1025 ψήφους ή ποσοστό 67,75%. Μεγάλη διαφορά οι δυο τους 
είχαν και στα Λύμπια. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε 636 ψήφους ή 
ποσοστό 38,20% και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 1029 ψήφους κατα-
γράφοντας ποσοστό 61,80%. Παρόμοια εικόνα και στην Αλάμπρα με 
το Νίκο Χριστοδουλίδη να τον επιλέγουν 270 ψηφοφόροι ή ποσο-
στό 32,53% και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη 580 ψηφοφόροι ή ποσο-
στό 67,47%. Η Αγία Βαρβάρα είναι το μοναδικό χωριό της περιφέρειας 
Ιδαλίου στο οποίο κέρδισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Εξασφάλισε 602 
ψήφους ή 55,98% και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 491 ψήφους ή ποσο-
στό 44,92%. Στην Ποταμιά ο Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε 130 ψήφους 
και ποσοστό 40,37% και ο Νίκος Χριστοδουλίδης 192 ψήφους ή ποσο-
στό 59,63%. Οι δυο υποψήφιοι οι οποίοι αναμετρήθηκαν στον β’ γύρο 
των εκλογών κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο μια εβδομάδα νωρί-
τερα κατά τη διάρκεια του α’ γύρου των εκλογών ο οποίος πραγματο-
ποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου. Στον α’ γύρο των προεδρικών εκλογών 
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης πήρε στην περιφέρεια Ιδαλίου  την πρώ-
τη θέση. Τα ποσοστά των υποψηφίων ήταν τα εξής: Στο Δάλι ο Ανδρέ-
ας Μαυρογιάννης εξασφάλισε το 39,42% των ψήφων, ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης το 26, 58%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου το 21,43% και ο Χρίστος 
Χρίστου το 5,68%. Στο Πέρα Χωριό – Νήσου ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
έλαβε 54,58%, ο Νίκος Χριστοδουλίδης 19,74%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
15,70% και ο Χρίστος Χρίστου 5,32% των ψήφων. Στα Λύμπια ο Ανδρέ-

ας Μαυρογιάννης πήρε 51,15%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 21,98%, ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης 16,18% και ο Χρίστος Χρίστου 5,62%. Στην Αλάμπρα 
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης εξασφάλισε 50,90%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
19,93%, ο Νίκος Χριστοδουλίδης 19,33% και ο Χρίστος Χρίστου 5,80%. 
Στην Αγία Βαρβάρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε ποσοστό 29,50%, 
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 29,05% με διαφορά μόλις πέντε ψήφους, ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου 26,88% και ο Χρίστος Χρίστου 6,7%. Στην Ποτα-
μιά ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έλαβε ποσοστό 38,82%, ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης 32,24%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 17,43% και ο Χρίστος Χρίστου 
5,92%. Oι υπόλοιποι υποψήφιοι πήραν μικρότερα ποσοστά. Τα αποτε-
λέσματα των προεδρικών εκλογών αλλά και ο τρόπος που προέκυψαν 
άρχισαν να τυγχάνουν ανάλυσης από τα κομματικά επιτελεία, ιδιαίτε-
ρα ενόψει του γεγονότος ότι οι επόμενες εκλογές που ακολουθούν εί-
ναι οι δημοτικές εκλογές στις οποίες υπάρχει συνήθως έντονα το τοπικό 

στοιχείο. Καινοτομία στις επόμενες δημοτικές εκλογές οι οποίες προ-
γραμματίζονται για το Μάιο του 2024 μαζί με τις ευρωεκλογές, αποτε-
λεί το γεγονός ότι οι νέοι τοπικοί άρχοντες που θα εκλεγούν θα υπηρε-
τήσουν το νέο σχήμα της Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Υπενθυμίζεται 
ότι το νέο σχήμα αποτελείται από το Δάλι, το Πέρα Χωριό – Νήσου, την 
Αλάμπρα, Λύμπια και την Ποταμιά.   Βασικό ερώτημα που αναμένεται 
να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τις τοπικές επιτροπές των κομ-
μάτων είναι κατά πόσον συμμαχίες που έγιναν στις προεδρικές εκλο-
γές θα διατηρηθούν και κατά τις δημοτικές εκλογές ή εάν θα δούμε κατά 
πόσον θα προκύψουν νέες συνεργασίες για τις εκλογές της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Τους επόμενους μήνες και όσο πλησιάζουμε στη διεξα-
γωγή των δημοτικών εκλογών οι ζυμώσεις θα εντείνονται.  Αναμένου-
με να δούμε τι θα δούμε. 

Τα αποτελέσματα που έβγαλε η κάλπη στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου 
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H μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής 
ασφάλτου από την περιοχή που βρίσκονται 
σήμερα και λειτουργούσαν μέχρι πρόσφα-

τα αποτελεί μονόδρομος ανέφερε ο νέος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε επιστολή 
του που διαβιβάστηκε κατά την προεκλογική περίοδο 
από το επιτελείο του προς το Δ.Σ της Κίνησης Βελτίω-
σης Ποιότητας Ζωής.Όπως αναφέρεται στην επιστολή 
το πρόβλημα  που αφορά τη λειτουργία των ασφαλτι-
κών έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία. «Δεν είναι δυ-
νατόν να επαναλειτουργήσουν οι μονάδες αυτές στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Η μετακίνηση τους σε ασφα-
λείς χώρους και η λειτουργία τους με τον τρόπο που 
προσδιορίζεται στο νέο αυστηρότερο θεσμικό πλαί-
σιο αποτελεί μονόδρομο», αναφέρεται στην επιστολή. 
Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
επιστολή που στάλθηκε προεκλογικά από το επιτελείο 
του συμφωνεί με την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης 
των ασφαλτικών μονάδων από την περιοχή τονίζο-
ντας ότι θα ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Λί-
γες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών 
εκλογών πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συγκέντρωση 
των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Ιδαλίου με θέμα τη μετακίνηση των ασφαλτι-
κών εργοστασίων τα οποία παραμένουν σε περιοχές 
οι οποίες γειτνιάζουν με την οικιστική ζώνη της περι-
οχής. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ενημέ-
ρωσε τους παρευρισκομένους για το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται το θέμα, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος θα συ-

νεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κατοίκων για 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στη συγκέντρωση 
παρευρέθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης Αναστασιά-
δη, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιωσήφ ο οποίος αφού ση-
μείωσε ότι για την Κυβέρνηση Αναστασιάδη η ποιότη-
τα ζωής των πολιτών είναι ύψιστης σημασίας, μετέφε-
ρε μήνυμα του Υπουργού Γεωργίας, Περιβάλλοντος 
και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή. Σύμφωνα με 
τον κ. Ιωσήφ η απόφαση της Κυβέρνησης για κλείσι-
μο των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου που λει-
τουργούσαν κοντά στην οικιστική ζώνη της Ενορί-
ας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης είναι οριστική και 
αμετάκλητη. Η Κυβέρνηση, όπως λέχθηκε, προσανα-
τολίζεται στη λειτουργία εγκατάστασης κινητών μονά-
δων ασφαλτικού σκυροδέματος οι οποίες θα εξυπη-
ρετήσουν τις ανάγκες που υπάρχουν για διενέργεια 

έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές 
περιοχές. Οι κινητές μονάδες σύμφωνα με τους σχεδι-
ασμούς που γίνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπη-
ρεσίες θα τοποθετούνται σε περιοχές κοντά στα έργα 
που υλοποιούνται ώστε να μην επωμίζονται όλο το 
βάρος οι περιοχές στις οποίες εδρεύουν τα ασφαλτικά 
εργοστάσια. Το Δ.Σ της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας 
Ζωής ενημέρωσε στη συγκεκριμένη συγκέντρωση ότι 
διαβιβάστηκαν επιστολές στους τρεις βασικούς υπο-
ψηφίους των προεδρικών εκλογών από τους οποίους 
ζητήθηκαν οι  θέσεις τους για το θέμα. Η βουλευτής 
του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν, η οποία ήταν απεσταλμέ-
νη στη συγκέντρωση του προέδρου του κόμματος 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέφερε ότι τα θέματα της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολι-
τών δεν είναι προς διαπραγμάτευση.  Κατά τη διάρκεια 
της παγκοινοτικής συγκέντρωσης ακούστηκαν ειση-

γήσεις για τα επόμενα βήματα ώστε να δοθεί οριστι-
κή λύση στο θέμα που απασχολεί τους κατοίκους της 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου και 
για το οποίο η κυβέρνηση Αναστασιάδη παρά την πο-
λυπολοκότητα του έλαβε αποφάσεις που προνοούν 
το κλείσιμο των εργοστασίων και της απομάκρυνσης 
τους από την περιοχή.

 Παγκοινοτική συγκέντρωση για τα ασφαλτικά εργοστάσια

Σ ε μια συγκινητική εκδήλωση προέ-
βη το Β’ Δημοτικό Σχολείου Ιδαλί-
ου εις μνήμη του μικρού  Λάμπρου 

Καλλένου ο οποίος έφυγε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο από τη ζωή. Με αφορμή τη γι-
ορτή των Τριών Ιεραρχών και των Γραμμά-
των τα παιδιά της Α1 και Α2 τάξης του σχολεί-
ου αφιέρωσαν τη γιορτή τους στον Λάμπρο 
Καλλένο. Kατά τη διάρκεια της γιορτής πραγ-
ματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πλα-
κέτας μνήμης ενώ η αίθουσα Τέχνης του 
σχολείου μετανομάστηκε σε Αίθουσα Τέ-
χνης «Λάμπρος Καλλένος». Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν οι γονείς του Λάμπρου, Χρι-

στίνα και Παντελής Καλλένου, οι οποίοι με 
πόνο ψυχής ευχαρίστησαν γι’ αυτή την κίνη-
ση του Δημοτικού Σχολείου που φοίτησε ο 
μικρός Λάμπρος, ο οποίος  είχε μεγάλο ταλέ-
ντο στη ζωγραφική.Οι γονείς του Λάμπρου 
Καλλένου εξέφρασαν την ιδιαίτερη ευγνω-
μοσύνη τους στα παιδιά και σε όλους τους 
εμπλεκομένους με το  Σύνδεσμο Γονέων Β’ 
Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου για την τόση ει-
λικρινή αγάπη τους. Ο Λάμπρος ήταν μέλος 
της μαθητικής κοινότητας του σχολείου και 
ένας από τους πολλούς πίνακες που ζωγρά-
φισε κοσμεί την αίθουσα η οποία φέρει το 
όνομα του. 

Αίθουσα Τέχνης «Λάμπρος Καλλένος»

Π ροχωρά με εντατικούς ρυθμούς ο περι-
μετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, 
ο οποίος με την υλοποίησή του αναμένε-

ται ότι θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμμόρφωση 
που σημειώνεται καθημερινά στην είσοδο  της πρω-
τεύουσας. Ο αυτοκινητόδρομος υπολογίζεται ότι 
θα ολοκληρωθεί τέλος του 2023 και θα περιλαμβά-
νει τέσσερις λωρίδες, ενώ, οι εργασίες ξεκίνησαν το 
2020. Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη φάση ύψους €60 
εκατ. αφορά το τμήμα από την συμβολή του με τον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά την 
Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου μέχρι την συμβολή 

του με την Λεωφόρο Στροβόλου - Τσερίου, παρά τη 
Βιοτεχνική Ζώνη Λακατάμιας. Το έργο περιλαμβά-
νει αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων μήκους 
7,5 χιλιομέτρων, συν δευτερεύοντες δρόμους περί-
που 10 χιλιομέτρων, που συνδέουν το υπάρχον δί-
κτυο.Περιλαμβάνει επίσης δύο διασταυρώσεις στη 
Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου με τον αυτοκινητό-
δρομο, μία διασταύρωση στη Βιομηχανική Περιο-
χή Τσερίου με το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο και ένα 
κυκλικό κόμβο  στη Λεωφόρο Στροβόλου-Τσερίου.  

Προχωρά ο περιμετρικός 
Λευκωσίας - Λεμεσού
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Tα θυρανοίξια του ξωκλησιού του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου
Μ έσα σε κλίμα θρησκευτι-

κής ευλάβειας και στην πα-
ρουσία των στρατιωτικών 

και των τοπικών αρχών τελέστηκαν τα 
θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινι-
σμένου εξωκκλησίου του Αγίου Ιερο-
μάρτυρος Βλασίου που βρίσκεται στο 
στρατόπεδο «Μιχαήλ Καϊλή», της 6ης 
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, στη Νή-
σου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολί-
της Τριμυθούντος Βαρνάβας ο οποίος 
στη συνέχεια χοροστάτησε κατά την 
ακολουθία του πανηγυρικού εσπε-
ρινού. Παρευρέθηκε ο Αρχηγός της 
Εθνικής Φρουράς Δημόκριτος Ζερ-
βάκης. Ο ναός ανεγέρθηκε στη μνή-
μη του στρατιώτη Βλάση Μουζούρη 
ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ατύχη-
μα που συνέβηκε εντός του στρατοπέ-
δου, εν ώρα υπηρεσίας. 

 Προσφορά στην ιστορία των Λυμπιών Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης
 στα πράσινα σημεία

Τ α Πράσινα Σημεία Λευκωσίας διαθέτουν 
πλέον Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 
για τους δημότες της επαρχίας. Σκοπός της 

Γραμμής Εξυπηρέτησης είναι να παρέχει την ευκαι-
ρία στους δημότες για απευθείας επικοινωνία με τη 
διοίκηση των Πράσινων Σημείων, με απώτερο στό-
χο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Από τον Φεβρουάριο του 2023 οι δημότες της 
επαρχίας Λευκωσίας μπορούν να επικοινωνούν 
με τη διοίκηση των Πράσινων Σημείων στον αριθ-
μό 77 11 12 16, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
(8-00 π.μ. μέχρι 15-30 μ.μ.). Μέσω της Γραμμής Εξυ-
πηρέτησης μπορούν να:
• Ενημερώνονται για τα ωράρια λειτουργίας των 

Πράσινων Σημείων
• Μαθαίνουν για τα είδη αποβλήτων που δέχο-

νται τα Πράσινα Σημεία.
• Μεταφέρουν παράπονα και εισηγήσεις απευ-

θείας στη διοίκηση των Πράσινων Σημείων.
• Συνδέονται τηλεφωνικά με το κάθε Πράσινο 

Σημείο για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης 
και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας 
Λευκωσίας – το οποίο έχει και την ευθύνη διαχείρι-
σης των σκυβάλων της επαρχίας –  προχώρησε στη 
δημιουργία αυτής της Γραμμής Εξυπηρέτησης στο 
πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης 
της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους δημότες.

Ατμοκαθαριστήριο - Σιδερωτήριο
Γιώργος Ούρρης

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

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

Αναλαμβάνουμε
σιδέρωμα ρούχων
Προσιτές τιμές

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών και το Μου-
σείο Λιθογλυπτικής της κοινότητας καλούν 
τους κατοίκους να προσφέρουν ένα κομμά-

τι στην ιστορία του χωρι-
ού αλλά και της Κύπρου 
στηρίζοντας στη διατήρη-
ση της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Στόχος είναι η δι-
ατήρηση της μνήμης. Το 
Μουσείο Λιθογλυπτικής, 
όπως ανακοινώθηκε, δέ-
χεται δωρεές αντικειμέ-
νων που σχετίζονται με 
τη θεματική του μουσείου 
και προέρχονται τόσο από 
τα Λύμπια όσο και γενικά από την Κύπρο. Αντικείμενα 
που σχετίζονται με την τέχνη του λίθου είναι εργαλεία, 
αντικείμενα από λίθο (όπως λίθινες βούρνες, χερομί-

λι, δουκάνι, διτζίμι κλπ). Μπορούν να δωρηθούν και 
άλλα αντικείμενα στο μουσείο που σχετίζονται  με τη 
λαϊκή τέχνη στην Κύπρο. Επίσης γίνονται δεκτές παλιές 

και νεότερες φωτογραφί-
ες παλαιών λίθινων κατα-
σκευών όπως είναι οικίες, 
εκκλησίες, αλακάτια κλπ. 
Φωτογραφίες και αντικεί-
μενα από παραδοσιακές 
ασχολίες, γιορτές, παιχνί-
δια που έχουν σχέση με 
το λίθο θα ψηφιοποιη-
θούν και θα επιστραφούν 
στους κατόχους τους. Όλα 
τα αντικείμενα και φωτο-

γραφίες που θα προσφερθούν στο μουσείο θα κατα-
γραφούν στο αρχείο του μουσείου με τα στοιχεία του 
δωρητή.  

Συλλογή τροφίμων για τους σεισμόπληκτους

Η τραγωδία που προέκυψε από το φονικό σεισμό 
στην Τουρκία και τη Συρία έχει συγκλονίσει 
την υφήλιο. Ο Δήμος Ιδαλίου έχει συνδράμει 

στην παγκύπρια συλλογή 
τροφίμων και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους 
σεισμόπληκτους. Οι διορ-
γανωτές ζήτησαν από τους 
πολίτες να συγκεντρώσουν 
ξηρή τροφή  (π.χ. κονσέρ-
βες, δημητριακά, παξιμάδια, 
μπισκότα, αλεύρι, μακαρό-
νια, σκόνη γάλακτος για παι-
διά/παιδικές τροφές), υπνό-
σακκους και υποστρώματα, 
κουβέρτες, χειμερινά ρούχα 
και παπούτσια, είδη προσω-
πικής υγιεινής, απορρυπα-
ντικά/είδη καθαρισμού και 
πάνες  παιδιών και ενηλίκων. 
Ο κόσμος για άλλη μια φορά 
απέδειξε με τις πράξεις του τα 
φιλάνθρωπα αισθήματα του 
συγκεντρώνοντας βοήθεια για τους ανθρώπους οι οποίοι 
πλήγησαν από το φονικό σεισμό. Η συλλογή των τροφί-
μων και των άλλων ειδών πρώτης ανάγκης έγινε στην αί-

θουσα του προαύλιου χώρου του ιερού ναού της Παναγί-
ας Ευαγγελίστριας, στο γραφείο του Δήμου Ιδαλίου στην 
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στο βιβλιο-

πωλείο «Χαρτογωνιά». 
Τα χαρτοκιβώτια ανθρωπιστι-
κής βοήθειας που έχουν συ-
γκεντρωθεί στα σημεία του 
Δήμου Ιδαλίου, έχουν φορτω-
θεί από δυνάμεις του στρατού 
ώστε να αποσταλούν στις πε-
ριοχές που έχουν πληγεί από 
τον φονικό σεισμό σε Τουρκία 
και Συρία.
«Μπροστά στην ανθρώπινη 
δυστυχία, ας είναι η συλλο-
γική μας προσπάθεια, ένα λι-
θαράκι που θα ανακουφίσει 
τους πληγέντες»’, τονίζει ο Δή-
μαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλ-
λένος.
Ο Δήμος Ιδαλίου εκφράζει 
τις ευχαριστίες του σε όσους 
συνέβαλαν στην εκστρατεία 

αλλά και στους εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν σ’ αυτή 
την προσπάθεια. 

Πωλείται Κυπριακό 
Nissan Juke του 2010, 5 
θέσιο, 1.6L, Χειροκίνητο 
(manual), βενζίνη, με 
πολλά έξτρα, 200.000km 

Τιμή πώλησης: 
€10.000 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
99780492
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Καρναβαλίστικη παρέλαση Λυμπιών

Κ άθε προηγούμενο ξεπέρασε η φετινή καρναβα-
λίστικη παρέλαση Λυμπιών η οποία πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου. Μικροί 

και μεγάλοι που έδωσαν το παρόν τους απόλαυσαν τις 
στιγμές. Η καρναβαλίστικη παρέλαση των Λυμπιών είχε 
αφετηρία τον κυκλικό κόμβο Λυμπιών και τερματισμό το 
κοινοτικό πάρκο. Η καρναβαλίστικη παρέλαση των Λυ-
μπιών, φέτος ήταν η 6η, έχει καταστεί θεσμός και προσελ-
κύει κόσμο τόσο από την περιφέρεια όσο και από άλλες 
περιοχές. Χρόνο με το χρόνο εμπλουτίζεται και αποτε-
λεί το γεγονός της περιοχής κατά την περίοδο του καρ-
ναβαλιού.  Οι διοργανωτές της  εκδήλωσης, «Eνωμένοι» 
Νεολαία Λυμπιών εκφράζουν ευχαριστίες σε όλους όσοι 
συνέβαλαν για να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση. Πα-
ρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο γνωστός ηθοποιός 
Κώστας Σχοινιού. Οι διοργανωτές αλλά και οι συμμετέ-
χοντες ανανέωσαν το ραντεβού για του χρόνου για την 
7η καρναβαλίστικη παρέλαση Λυμπιών. 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ  «ΒΟΗΘΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ»  ΔΗΜΟΥ  ΙΔΑΛΙΟΥ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κινητό Τηλέφωνο Τόπος Διαμονής 
  

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥ 99 375275 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας 
    

2 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΥ 99 291795 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας 
    

3 ΜΑΡΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ 99 721250 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας 
    

4 ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99 729219 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας 
    

5 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 96 274531 Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 
    

6 ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 99 633372 Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 
  

Η Νεανική-Παιδική Χορωδία του Δήμου Ιδαλίου
θα λειτουργήσει ξανά, από το 

.

Οι πρόβες θα γίνονται κάθε Σάββατο
από τις 11:00 π.μ. -12:00 μ.

Για δηλώσεις συμμετοχής
μπορείτε να αποταθείτε

στο Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Ιδαλίου
στα τηλ.   email: 

ή στην κ. Χριστίνα Χρυσομήλη τηλ. 

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023
υπό τη διεύθυνση της κ. Χριστίνας Χρυσομήλη

Στη Χορωδία μπορούν να συμμετέχουν
παιδιά και έφηβοι από 6 μέχρι και 17 ετών

που τους αρέσει να τραγουδούν ή να παίζουν
κάποιο μουσικό όργανο, ή και τα δύο.

Η συμμετοχή στη Χορωδία είναι δωρεάν.

22444892/22444888
96547375

cultural@dali.org.cy

μουσικά ταξίδια με τη

ΝΕΑΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

 
Το Λύκειο Ιδαλίου, ο ∆ήµος Ιδαλίου, 

η 6η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού 
και η Εκκλησιαστική Επιτροπή 

Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου 
σας προσκαλούν στον εορτασµό 

της Εθνικής Επετείου της  25ης Μαρτίου 1821, 
το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 

10:00πµ ∆οξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας,  
 αµέσως µετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. 
 Τον πανηγυρικό της ηµέρας θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος του  
 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξάνθης κ. Ιωάννης Μπούτος, εκ µέρους 
 του ∆ήµου Ξάνθης. 
  
10:30πµ  Κατάθεση στεφάνων στο προαύλιο της εκκλησίας. 
 
11:00πµ Παρέλαση Σχολείων, Σωµατείων και Οργανωµένων Φορέων Ιδαλίου,  
 Πέρα Χωρίου και Νήσου, Λυµπιών, Ποταµιάς και 6ης Μηχανοκίνητης  
 Ταξιαρχίας Πεζικού στη Λεωφ. Γιάννη Γρούτα. 

 
 
 

   
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

O Δήμος Ιδαλίου σας ενημερώνει ότι η Δημοτική Χορωδία Ιδαλίου συνεχίζει
κανονικά τη λειτουργία της και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Στη Δημοτική Χορωδία μπορούν να ενταχθούν όσοι το επιθυμούν, 
είτε είναι κάτοικοι του Ιδαλίου είτε άλλης περιοχής.

Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 7:00 μ.μ. 
στο Οίκημα του Σωματείου «Ιδαλιάδες» (οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 35).

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Δημοτική Χορωδία μπορούν να το 
δηλώσουν στο Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου στο τηλ. 22444892 ή 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) cultural@dali.org.cy
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Στήριξη της γεωργοκτηνοτροφίας λόγω πολέμου στην Ουκρανία

Σ υνολικά €893.028 κατέβαλε ο Κυπρια-
κός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 
(ΚΟΑΠ) σε κλάδους γεωργίας και κτηνο-

τροφίας με σκοπό την στήριξη της οικονομίας μετά 
την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑΠ 
οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτουν οι υπό αναφο-
ρά δικαιούχοι είναι οι αναγνωρισμένες ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών φυτικής παραγωγής, οι 
αναγνωρισμένες ομάδες αιγοπροβατοτρόφων, οι 
συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στις ίδιες περιοχές και για αντίστοιχα προϊόντα με 
τις ομάδες αι οργανώσεις παραγωγών φυτικής πα-
ραγωγής, καθώς και οι συνεργατικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση 
«οίνου βάσης» για την παραγωγή του κρασιού ΠΟΠ 
Κουμανδαρία.
Σημειώνεται ότι η κυπριακή οικονομία δέχθηκε 

σημαντικό πλήγμα λόγω των μέτρων που λήφθη-
καν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου 
Covid-19. «Αυτά τα μέτρα είχαν ιδιαίτερα σημαντι-
κές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δεν 
πρόλαβε να μπει σε τροχιά ανάκαμψης μετά την κα-
τάργηση των περιορισμών αφού είδαμε το κόστος 

παραγωγής να εκτοξεύεται λόγω την τεράστιας αύ-
ξησης των ζωοτροφών, της ενέργειας και των λιπα-
σμάτων», προστίθεται.
«Στην Κύπρο, όπου σημαντικό ποσοστό του εξωτε-
ρικού τουρισμού αποτελούν Ρώσοι και Ουκρανοί, 
δημιουργήθηκαν επιπρόσθετα προβλήματα λόγω 

των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία με 
αποτέλεσμα τη μη κάθοδο Ρώσων τουριστών αλλά 
και πολύ μειωμένο αριθμό Ουκρανών τουριστών 
αφού η χώρα τους βρίσκεται σε πόλεμο», αναφέρει 
το δελτίο Τύπου.
Προστίθεται ότι, παρόλο που η τουριστική βιομηχα-
νία αναπλήρωσε σημαντικό αριθμό τουριστών από 
αυτές τις χώρες ως προς την πληρότητα των κλινών 
με επισκέπτες από άλλους προορισμούς, αυτό επη-
ρεάζει σημαντικά ορισμένα γεωργικά προϊόντα που 
ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά σε αυτούς τους επισκέπτες.
Ως εκ τούτου, η ενίσχυση αυτή δόθηκε με σκοπό 
την καταβολή οικονομικής βοήθειας στους δικαι-
ούχους αυτούς. Η χρηματοδότηση προήλθε εξ ολο-
κλήρου από κονδύλια της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων 
για μαθητές σε μη σχολικό χρόνο

Σ τις 11 Φεβρουαρίου άρχισε το πρόγραμμα δια-
δικτυακών μαθημάτων προς μαθητές και μαθή-
τριες,  με σκοπό τη συνεχή ενδυνάμωσή τους σε 

σημαντικά θέματα κοινωνικού ενδι-
αφέροντος, ατομικής βελτίωσης και 
ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου. 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του το Υπουργείο Παιδείας, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας είναι η τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά που πραγμα-
τοποιείται το πρόγραμμα.   Σημειώ-
νεται ότι τα διαδικτυακά μαθήματα 
διεξάγονται από τις 11 Φεβρουαρί-
ου 2023 μέχρι τις 18 Μαρτίου 2023, 
ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 – 13:00. Το πρώτο μά-
θημα με τίτλο «Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολι-
κό περιβάλλον» (http://bit.ly/3wFij3l) διεξήχθη στις 11 
Φεβρουαρίου και είχε ως αποδέκτες μαθητές Λυκείου, 
ενώ το δεύτερο μάθημα με τίτλο «Κτίζοντας υγιείς σχέ-

σεις: Διεκδικώντας τα όριά μας» (http://bit.ly/3HE91eg) 
διεξήχθη στις 18 Φεβρουαρίου και απευθυνόταν σε μα-
θητές Στ’ Δημοτικού, Α’ και Β’ Γυμνασίου. Στις 4 Μαρτί-

ου θα διεξαχθεί το μάθημα «Νο-
μικές Σπουδές - Το επάγγελμα 
του δικηγόρου στην πράξη. Κρά-
τος Δικαίου και διαδικασία απο-
νομής Δικαιοσύνης» (http://bit.
ly/40oqEpQ) που απευθύνεται 
σε μαθητές Α΄ Λυκείου και στις 11 
Μαρτίου το μάθημα «Η Βιοποικι-
λότητα της Κύπρου και η σημασία 
της διατήρησης και της προστα-
σίας της» (http://bit.ly/40fMifG) 

που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου. Τέ-
λος, στις 18 Μαρτίου θα διεξαχθεί το μάθημα «Κίνδυνοι 
διαδικτυακού εθισμού στην εφηβεία και μέτρα θωράκι-
σης» (http://bit.ly/3RfjXSG) που απευθύνεται σε μαθη-
τές Λυκείου/ΤΕΣΕΚ.

Προχωρά ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των δήμων

Ο λοκληρώθηκαν οι έλεγχοι των λειτουργιών 
της Ένωσης Δήμων στο πλαίσιο υλοποίη-
σης της 1ης φάσης του έργου «Ευαγόρας» 

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, η οποία αναφέ-
ρει ότι «από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, 
προέκυψαν σωρεία διορθώσεων, αλλαγών και βελτι-
ώσεων, οι πλείστες εκ των οποίων έχουν εφαρμοστεί, 
ενώ οι υπόλοιπες θα εφαρμοστούν σε χρόνο που έχει 
συμφωνηθεί, λόγω της πολυπλοκότητάς τους».  
Η Ενωση Δήμων, αναφέρει, επίσης, ότι «με την ολο-
κλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων και την απο-
δοχή των χρηστών, ξεκίνησε η υλοποίηση μικρής 
έκτασης πιλοτικής εφαρμογής στους Δήμους Γερμα-
σόγειας, Αραδίππου και Δερύνειας, χωρίς τη χρήση 
πραγματικών δεδομένων». Η εργασία αυτή βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, τα αποτελέσματα της οποίας αξιολο-
γούνται.
Παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη των υπόλοιπων 
λειτουργιών του συστήματος, οι οποίες αναμένεται 
σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα να 
ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2023.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα οφέλη του έργου 
Ευαγόρας είναι πολλαπλά και θα είναι απτά για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων ενώ 
προβλέπεται και η βελτίωση των διαδικασιών εσωτε-
ρικής διοίκησης των δήμων, η μείωση της  γραφειο-
κρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας». 
Στη Φάση Α περιλήφθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, 
οι λειτουργίες του συστήματος για το βασικό σύ-
στημα διαχείρισης (χρήστες, δικαιώματα, ρυθμίσεις 
και παραμετροποίηση), τα βασικά υποσυστήματα 
(workflow engine, email/notification engine), η κε-
ντρική οθόνη – διαχείριση ειδοποιήσεων, το μητρώο 

δημοτών – υποστατικών, το κεντρικό αρχείο, η δια-
χείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφί-
ας και η διαχείριση συνεδριάσεων - ημερήσιες δια-
τάξεις και πρακτικά.
Περιλήφθηκαν, επίσης, λειτουργίες  σε σχέση μέρους 
του φορολογικού συστήματος (υπολογισμός και επι-
βολή φόρων και τελών – τέλη σκυβάλων, επαγγελμα-
τικός φόρος, επαγγελματικά υποστατικά, διαχείριση 
εισπράξεων) και την τέλεση πολιτικών γάμων».
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Φάσης Α , πραγματοποι-
ήθηκαν δοκιμαστικοί έλεγχοι των πιο πάνω λειτουρ-
γιών από τον ανάδοχο, καθώς και έλεγχοι αποδοχής 
χρήστη – user acceptance testing από αρμόδιους 
λειτουργούς των Δήμων Γερμασόγειας, Αραδίππου 
και Δερύνειας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν 
έλεγχοι από Ομάδα Ελέγχου στην οποία συμμετεί-
χαν αρμόδιοι λειτουργοί από επιλεγμένους Δήμους, 
ενώ την όλη διαδικασία συντόνισε η Ένωση Δήμων.
Το έργο «Ευαγόρας» υλοποιείται  στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Θάλεια  2021-2027» που συγχρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋ-
πολογισμό  €2.410.000,00.

Μαθητές της Σχολής Φόρουμ στην 
έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τ ην ευκαιρία να ταξιδέψουν 
στο Στρασβούργο και να 
συμμετάσχουν στην ημερί-

δα που διοργάνωσε το Euroscola, 
είχαν μαθητές από σχολεία της Κύ-
πρου και την Ιδιωτική Σχολή Φό-
ρουμ. Η κυπριακή αποστολή αποτε-
λούμενη από 24 μαθητές, ταξίδεψε 
στο Στρασβούργο της Γαλλίας, με 
σκοπό να συμμετάσχει στην ημερί-
δα με θέμα, «ΜΜΕ και Δημοκρατία: οι 
ενέργειες της ΕΕ για την αντιμετώπι-
ση της παραπληροφόρησης». Πρό-
κειται για ένα θέμα αρκετά επίκαιρο, 
το οποίο απαιτεί τη δέουσα προσο-
χή, τόσο από τους άμεσα ενεργούς 
στα ΜΜΕ, όσο και από τους δέκτες 
που οφείλουν να στέκονται κριτικά 
απέναντι σε όσα τους παρέχονται, 
ως πληροφορίες και να «φιλτρά-
ρουν» το περιεχόμενο των ειδήσεων 
αλλά και διαδικτυακών αναρτήσεων που παρέχουν εί-
δηση ή πληροφόρηση. Οι νέοι, ως οι μελλοντικοί Ευρω-
παίοι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το 
τι γίνεται στην Ευρώπη, τα μέτρα που λαμβάνονται απέ-
ναντι στην παραπληροφόρηση αλλά και να ανταλλά-
ξουν απόψεις γύρω από το σχετικό θέμα, να μιλήσουν 
για δικές τους εμπειρίες και να εκφράσουν τις προσδο-
κίες και τα σχέδιά τους για το εγγύς μέλλον. Το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο επιθυμώντας να δώσει στους νέους της 
Ευρώπης ηλικίας 16-18 ετών, τη δυνατότητα να συνα-
ντηθούν, να ανταλλάξουν θέσεις και γνώμες πάνω στις 
εμπειρίες τους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και να εκφράζουν τις δικές τους βλέψεις απέναντι στο 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διοργα-
νώνει τις ημερίδες «Euroscola». Οι 
ημερίδες αυτές γίνονται στην αί-
θουσα συνεδριάσεων της Ολο-
μέλειας, στο κτήριο του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και παίρνουν 
τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Νέων. Στην ημερίδα 
λαμβάνουν μέρος περισσότεροι 
από 500 περίπου μαθητές από 
τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης. 
Στόχοι του προγράμματος, μετα-
ξύ άλλων, είναι η εξοικείωση των 
νέων με τη λειτουργία των ευρω-
παϊκών θεσμών, η ευαισθητοποί-
ηση τους στον ρόλο που θα κλη-
θούν να παίξουν στη μελλοντική 
οργάνωση της Ευρώπης, η συνει-
δητοποίηση της ανάγκης προά-
σπισης της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και η 

εξεύρεση μέσων που θα τους επιτρέψουν στους νέους 
να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να αξι-
οποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά. Οι μαθη-
τές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν από-
ψεις με τους υπόλοιπους ευρωπαίους μαθητές και να 
εκφράσουν τη θέση τους μέσα από τη συμμετοχή τους 
σε διάφορα ερωτηματολόγια. Οι καθηγητές της Σχολής 
που συνόδευαν τους μαθητές Φίλιος Φάνης και Μαρία 
Ονουφρίου, είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βι-
ωματικό εργαστήρι, κατά το οποίο ενημερώθηκαν για 
διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη για την εξοικείωση των 
μαθητών σε θέματα παραπληροφόρησης.
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ΘΕΜΑΤΑ

Πεντανόστιμος, τραγανός μπακαλιάρος σκορδαλιά, 
κατάλληλος για να συντροφεύσει τα γεύματα σας την 
25η Μαρτίου και όχι μόνο.  Σε περίπτωση που έχουμε 
πάρει παστό μπακαλιάρο, τον ξαλμυρίζουμε βάζοντάς 
τον σε ένα μπολ με νερό πού να τον καλύπτει, μαζί 
με μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Αλλάζουμε 
κάθε 3 ώρες το νερό και επαναλαμβάνουμε αυτή τη 
διαδικασία για 1 μέρα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Για τη σκορδαλιά: Κόβουμε την ουρά ενός φιλέτου 
μπακαλιάρου. Γεμίζουμε ένα μικρό κατσαρολάκι με αρκετό 
νερό, ρίχνουμε μέσα την ουρά και την αφήνουμε να βράσει για 
5 λεπτά σε μέτρια φωτιά, ώστε να δώσει γεύση στο νερό.

2. Μόλις περάσει ο χρόνος, αφαιρούμε το ψάρι από την 
κατσαρόλα και κρατάμε τα 150 ml νερό.

3. Τοποθετούμε μία κατσαρόλα με αρκετό αλατισμένο νερό σε 
δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τις πατάτες και τις βράζουμε για 
περίπου 20-25 λεπτά. Μόλις μαλακώσουν πάρα πολύ καλά, τις 
σουρώνουμε και τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ.

4. Στο ίδιο μπολ, προσθέτουμε το σκόρδο και το λάδι. Χτυπάμε με 
ένα ραβδομπλέντερ, μέχρι να πολτοποιηθούν.

5. Έπειτα, προσθέτουμε τα 150 ml νερού που κρατήσαμε από 
τον μπακαλιάρο, αλατοπιπερώνουμε και χτυπάμε πάλι με το 
ραβδομπλέντερ, μέχρι το μείγμα μας να γίνει εντελώς λείο και 
κρεμώδες. Μόλις είναι έτοιμη η σκορδαλιά, διορθώνουμε το 
αλατοπίπερο αν χρειάζεται και την αφήνουμε στην άκρη.

6. Για το κουρκούτι: Σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι 
και τη σόδα αναψυκτικό, τη μπύρα, τη ζάχαρη και το μπέικιν 
πάουντερ. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χειρός, μέχρι να 
ομογενοποιηθεί το μείγμα και το αφήνουμε στην άκρη.

7. Για τον μπακαλιάρο: Τοποθετούμε μια κατσαρόλα με 
αρκετό ηλιέλαιο σε δυνατή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί αρκετά, 
χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στο μέτριο προς δυνατό.

8. Συγχρόνως, σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι με λίγο αλάτι 
και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Πανάρουμε τα φιλέτα του 
μπακαλιάρου μέσα στο αλεύρι, μέχρι να καλυφθούν τελείως.

9. Αμέσως μετά, βουτάμε τα παναρισμένα φιλέτα του 
μπακαλιάρου μέσα στο κουρκούτι, μέχρι να καλυφθούν 
εντελώς.

10. Τηγανίζουμε το μπακαλιάρο για 5-6 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει 
το κουρκούτι, να γίνει τραγανό και να πάρει ένα ωραίο χρυσαφί 
χρώμα.

11. Μόλις είναι έτοιμος ο μπακαλιάρος, τον μεταφέρουμε σε ένα 
πιάτο με απορροφητικό χαρτί.

12. Σερβίρουμε τον μπακαλιάρο ζεστό μαζί με τη σκορδαλιά.

Υλικά

800 γρ. μπακαλιάρο, 
χωρίς κόκαλα και 
χωρίς δέρμα
Αλεύρι, γ.ο.χ. για 
το πανάρισμα του 
μπακαλιάρου
Αλάτι
Ηλιέλαιο, για το 
τηγάνισμα
 
Για το κουρκούτι
500 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ
250 ml αναψυκτικό 
σόδα
330 ml μπύρα, ξανθιά
2 κ.γ. ζάχαρη 
κρυσταλλική
2 κ.γ. μπέικιν 
πάουντερ
Αλάτι
 
Για τη σκορδαλιά
1 κιλό πατάτες, 
καθαρισμένες και 
κομμένες σε κυβάκια
5-6 σκ. σκόρδο
200 ml ελαιόλαδο
150 ml ζωμό, από το 
βράσιμο της ουράς 
του μπακαλιάρου
Αλάτι
Πιπέρι

Βήμα - βήμα στην κουζίνα
Μπακαλιάρος σκορδαλιά 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλί-
ου Ποταμιάς ήταν ανάμεσα στους τρεις 
πρώτους βραβευθέντες slimmer of the 

year 2023. Ο 43χρονος Γιάννος κατάφερε να διώξει 
63 κιλά μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια. Σήμερα 

δηλώνει ότι νιώθει πραγματικά άλλος άνθρωπος. 
Αισθάνεται πολύ χαρούμενος αφού λόγω των κι-
λών που έφυγαν από το σώμα του πλέον μπορεί 
να γυμνάζεται και να απολαμβάνει την καθημερι-
νότητα του. 

  Slimmer of the year o Γιάννος Μηνά

Η γαλακτοβιομηχανία «Αλάμπρα» 
στηρίζει τους σεισμόπληκτους 

Η γαλακτοβιομηχανία «Αλάμπρα», αναγνωρίζοντας τη με-
γάλη ανάγκη για στήριξη των συνανθρώπων μας που 
επλήγησαν από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία, 

πραγματοποίησε ενδοεταιρικό έρανο συλλογής ρουχισμού και τρο-
φίμων. Το προσωπικό της εταιρείας, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα, 
συγκέντρωσε πέντε παλέτα με ρούχα και ξηρά τροφή, προκειμένου 
να σταλούν στις σεισμόπληκτες περιοχές και να διανεμηθούν στους 
χιλιάδες ανθρώπους που έμειναν άστεγοι. Μέσα από την ενέργειά 
της αυτή, η γαλακτοβιομηχανία «Αλάμπρα» αναδεικνύει για άλλη 
μία φορά τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα τη στήριξή της σε όσους έχουν ανάγκη. Παράλληλα, επι-
διώκει να περάσει το μήνυμα πως η κοινωνική αλληλεγγύη δεν περι-
ορίζεται σε σύνορα. Ο κόσμος είναι γεμάτος οικογένειες, παιδιά και 
ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Καθαρά Δευτέρα στα «Παραδείσια»

Γ ια άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ιδαλίου έδωσε την 
ευκαιρία στους κατοίκους του να απολαύσουν 
την Καθαρά Δευτέρα στην καθιερωμένη εκδή-

λωση που διοργανώνεται στην τοποθεσία «Παραδεί-
σια». Το αποκριάτικο γλέντι περιελάμβανε παραδο-

σιακά κυπριακά,, ελληνικά και νησιώτικα τραγούδια 
και χορούς. Διοργανώθηκαν διαγωνισμοί πετάγματος 
χαρταετού καθώς και καλύτερης αμφίεσης. Ο Δήμος 
Ιδαλίου πρόσφερε στους παρευρισκομένους δωρεάν 
φασολάδα, λαγάνες, κρασί και λοκμάδες. 

Νέα θεατρική χρονιά για 
τη θεατρική ομάδα του Άδωνη

Τ ην έναρξη της νέας θεατρικής χρονιάς ανακοίνω-
σε η θεατρική ομάδα του Άδωνη Ιδαλίου. Η νέα 
θεατρική χρονιά αρχίζει εντός Μαρτίου και ανα-

μένεται ότι θα δοθούν το επόμενο διάστημα λεπτομέρει-
ες για την ημέρα και την ώρα της πρώτης συνάντησης. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι, αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Στην ιστορία των Λαϊκών Οργανώσεων Ιδαλίου, το θέα-
τρο κατέχει ιδιαίτερα εξέχουσα θέση ως η πρώτη και η 
πιο μακρόχρονη δραστηριότητα, με ρίζες που αρχίζουν 
από τα τέλη της δεκαετίας του ‘40 και συνεχίζονται μέχρι 
σήμερα.
Η θεατρική ομάδα του Άδωνη, ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια έχει να επιδείξει πολλές διακρίσεις σε διαγωνι-

σμούς, ένδειξη του πάθους και της αφοσίωσης που επι-
δεικνύουν τα μέλη του. 

Βραβεύσεις ερασιτεχνικού θεάτρου ΘΟΚ

Π ραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης 
του 35ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασι-
τεχνικού Θεάτρου στην Κεντρική Σκηνή 

Αίθουσα «Εύης Γαβριηλίδης», στο κτίριο ΘΟΚ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Αντιγόνη Παπαφι-
λίππου σε χαιρετισμό της συνεχάρη τους βραβευ-
θέντες και τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ, και 
ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε πως το Παγκύπριο Φε-
στιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει 
ο ΘΟΚ για 35 χρόνια τώρα, είναι ένας θεσμός πο-
λύτιμος για το θέατρο.  «Κάθε επαφή μας με αυτό 
το θεσμό, μας θυμίζει την αγάπη, το δόσιμο, το 
πείσμα και την απαράμιλλη πειθαρχία που θέλει 
το θέατρο, αυτή η μεγάλη τέχνη που εμπερικλεί-
ει όλες τις άλλες τέχνες». Συνεχίζοντας, σημείωσε 
πως «με την πίεση που υφίσταται ο σημερινός 
άνθρωπος, το να καταφέρνει να βάζει στην άκρη 
πολύτιμο υστέρημα χρόνου για να ασχοληθεί με 

την αγάπη του, το θέατρο, είναι κάτι πραγματικά 
αξιοθαύμαστο». Ανάμεσα στους βραβευθέντες/
βραβευθείσες ήταν από την περιοχή Ιδαλίου οι 
εξής: Στη θεατρική ομάδα του Άδωνη Ιδαλίου 
απονεμήθηκε έπαινος για την παράσταση «Η Πο-
ντικοπαγίδα» της Άγκαθα Κρίστι. Το β’ βραβείο 
γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στη Μαρία Κυρι-
άκου της θεατρικής ομάδας «Παράβαση» Λυμπι-
ών για το ρόλο της Λυσιστράτης στην παράσταση 
«Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Το βραβείο σκη-
νογραφίας απονεμήθηκε στις Πολυξένη Σάββα 
και Χριστιάνα Σολομώντος της θεατρικής ομάδας 
«Παράβαση» Λυμπιών για τη «Λυσιστράτη» του 
Αριστοφάνη. Το 2ο βραβείο καλύτερης παράστα-
σης απονεμήθηκε στη θεατρική ομάδα «Παράβα-
ση» Λυμπιών για την παράσταση «Λυσιστράτη» 
του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αντωνίας Χαρα-
λάμπους και Πολυξένης Σάββα.
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Ό ταν η Εκκλησία μας γιορτάζει, κι εμείς γιορτάζουμε. 
Την ημέρα της Ορθοδοξίας «Ανάμνησιν ποιούμεθα 
της αναστηλώσεως των αγίων και σεπτών εικόνων» 

που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και το γιορτάζου-
με. Παράλληλα όμως, την ημέρα της Ορθοδοξίας, γιορτάζουμε 
και το θρίαμβο της πίστης μας.
«Αυτή εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο η πίστις ημών».
Σήμερα ζούμε μέσα στο φως της Ορθοδοξίας και παίρνουμε 
ευλογία «οσμής ευωδίας πνευματικής». Η Ορθοδοξία είναι η 
αρχή της ιστορίας του Χριστιανισμού. Είναι η πηγή. Είναι η 
ρίζα. Είναι η αφετηρία. Η Ορθοδοξία ξεκινά από εκεί, και από 
τότε που ήρθε στη γη ο Χριστός και τον δέχεται σαν αρχηγό και 
κεφαλή, Σωτήρα και Λυτρωτή. Μαζί του η Ορθοδοξία αρχίζει 
την ιστορία της, χωρίς άλλους μεσολαβητές. Δέχεται αυτούς, 
που ο ίδιος ο Κύριος διάλεξε και φώτισε και ενέπνευσε  και δυ-
νάμωσε, σε ένα τιτάνιο έργο, λέγοντάς τους,
«Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω υμάς»
«Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη».

Είναι ένα θαύμα η Ορθοδοξία, που άρχισε με δώδεκα αγράμμα-
τους ψαράδες, που αναμόρφωσαν τον κόσμο, και που φύλαξε ανό-
θευτον τον Ευαγγελικό Λόγο, και τον ασφάλισε από παρερμηνείες 
και νοθείες, για 20 αιώνες.
Η Ορθόδοξη Θεολογία, πορεύθηκε ανόθευτη ανά τους αιώνες, με 
αδιάκοπη πορεία μέσα στην ιστορική συνέχεια, γιατί δεν είναι μόνο 
μια δογματική διατύπωση της Χριστιανικής αλήθειας.
Είναι ένα σύμβολο πίστεως, θεωρίας και πράξης τέλειο. Στην πα-
ράδοσή μας η Ορθοδοξία βιώνεται. Βιώνεται στο σύνολο και στις 
λεπτομέρειες της εκκλησιαστικής ζωής. Έτσι, εκτός από τη ζωντανή 
διδασκαλία της Εκκλησίας και μαρτυρία των Πατέρων και εκκλη-
σιαστικών συγγραφέων όλων των εποχών, εκφράστηκε μέσα από 
τα λειτουργικά κείμενα και την Υμνολογία, τα Συναξάρια και τους 
βίους των Αγίων, την εικονογραφία και την εκκλησιαστική διακο-
σμητική, την ασκητική παράδοση και το μοναστικό ιδεώδες. Μα 
προ πάντων τη Χριστιανική φιλανθρωπία, τις ορθόδοξες ιεραπο-
στολές, την πρωτοποριακή κοινωνική πρόνοια. Και όλα αυτά με κί-
νητρο και επίκεντρό της, την αγάπη προς τον πλησίον. Γι’ αυτό και 
σε όποιον το αμφισβητεί το σημερινό Ευαγγέλιο - το Ευαγγέλιο της 
Κυριακής της Ορθοδοξίας - λέει: «Έρχου και ίδε».
Αυτή η εμπειρική και μυσταγωγική βίωση του δόγματος είναι το 
ήθος της Ορθοδοξίας. Εδώ πίστη και ευσέβεια και ζωή αποτελούν 

αδιάσπαστη ενότητα μέσα στην οποία οι αρετές βιώνονται ως 
«καρποί του Αγίου Πνεύματος» και συντελούν στην εσωτερική με-
ταλλαγή του πιστού.

Η Ορθοδοξία έχει χαρακτήρα διαχρονικό και αιώνιο. Είναι η μαρ-
τυρία αυτών, που μετουσίωσαν σε αγάπη και ελπίδα την πίστη του 
Ιησού.
Είναι μια ζωντανή μαρτυρία και ταυτόχρονα μια δοξολογία της 
αγάπης του Θεού και της Παρουσίας Του μεταξύ των ανθρώπων. 
Γι’ αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία δεν υπάρχει μόνο
«Εν συγγραφαίς και νοήμασιν»
αλλά και «εν θυσίαις, εν ναοίς, εν εικονίσμασιν».

Η Ορθοδοξία, τρεις ολόκληρους αιώνες, διώχθηκε, μαρτύρησε, θη-
ριομάχησε, αιματοβάφτηκε, κάηκε. Έδωσε εκατομμύρια μάρτυρες, 
που με ακλόνητη πίστη στο Χριστό, εθυσιάστηκαν και εστεφανώ-
θησαν επάξια.
Κατά τον Απόστολο Παύλο,
«έφραξαν στόματα λεόντων, εν φόνω μαχαίρας απέθανον» και άλ-
λοι «εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς 
της γης»... για να θεμελιώσουν το οικοδόμημα του Χριστιανισμού.
Και εδώ είναι το θαύμα. Τα θύματα νίκησαν. Και οι ισχυροί διώχτες, 
οι τύραννοι, οι Νέρωνες κι οι Καλλιγούλες, οι Δέκιοι κι οι Διοκλητια-

νοί, καταποντίστηκαν και αφανίστηκαν.
Γιατί η Ορθοδοξία, πολεμούμενη, νικά.
Και όταν οι διώχτες ήταν ψευδοπροφήτες και ψευδαπόστο-
λοι και ψευδοδιδάσκαλοι, και πάλι νίκησε η Ορθοδοξία. 
Θριάμβευσε και θαυματούργησε με τους Μεγάλους Πατέ-
ρες της Εκκλησίας.

Αυτή είναι η Ορθοδοξία!
- Οι Άγιοι ένδοξοι και πανεύφημοι Απόστολοί της.
- Οι Άγιοι ένδοξοι και καλλίνικοι Μάρτυρές της.
- Οι όσιοι και θεοφόροι Μεγάλοι Πατέρες της.
Όλοι αυτοί, είναι η δύναμη και η δόξα της. 

Χίλια χρόνια η Ορθοδοξία κυβερνά το Βυζάντιο. Χίλια χρό-
νια ευαγγελίζεται το Χριστό. Εκχριστιανίζει και εκπολιτίζει 
λαούς. Η Ορθοδοξία δε γονατίζει, δεν παραδίνεται, δε βγαί-
νει από το δρόμο της.
Να ποιους θριάμβους γιορτάζουμε σήμερα!
Πίστη, αγώνες και αίματα, νίκες και στεφάνια, άλλοτε ακάν-

θινα και άλλοτε δάφνινα, μιας διαδρομής 20 αιώνων.
Μπορεί να ανατείλουν καλύτερες μέρες, μπορεί όμως να έλθουν 
και δυσκολότεροι καιροί. Σε κάθε περίπτωση, οι Ορθόδοξοι Χρι-
στιανοί, με πίστη βιώνουν το ήθος και την αγιότητα της Εκκλησίας. 
Έτσι θριαμβεύει η Ορθοδοξία και επιβεβαιώνεται η μαρτυρία της.
Την στηρίζει η προφητική επιβεβαίωση του Κυρίου ότι, «πύλαι 
άδου ου κατισχύσουσιν αυτής».
Για κείνον, που είναι ενδεχόμενον ακόμη να αμφιβάλλει, η πρόκλη-
ση παραμένει: «Έρχου και ίδε».

Γράφει Μαρία Σκορδή-Λαζαρίδου 

Άγιοι Μάρτυρες

Να των μαρτύρων τα αναρίθμητα που φτερουγάνε πλήθη γύρω
κρατώντας θησαυρό σε αλάβαστρα το αίμα τους ουράνιο μύρο.

Πως την θυμούνται την αξέχαστη των πιο μεγάλων θριάμβων μέρα!
Στη φυλακή πρωί μετάλαβαν το βράδυ στα θεριά τους φέραν.

Θεέ μου τι πλήθος αναρίθμητο μαζί μας ήρθε να δειπνήσει!
Κι όλους αυτούς το θείο ποτήρι σου τους έχεις θρέψει και ποτίσει.

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

«Κυριακή της Ορθοδοξίας»
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Γ ια το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσπαθεί ο 
Άδωνης Ιδαλίου ο οποίος κατάφερε να πλασαριστεί 
στο α’ γκρουπ δυναμικότητας του ΕΠΕΛ - ΟΠΝ ΣΕΚ 

– ΠΟΕΠΑ. Η ομάδα των πρασίνων του Δαλιού σε κάποια 
παιχνίδια, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, έκανε εξαιρε-
τικές εμφανίσεις πετυχαίνοντας 
νικηφόρα αποτελέσματα τα οποία 
έδωσαν σημαντικούς βαθμούς. 
Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει 
αισιοδοξία για τη συνέχεια της δι-
οργάνωσης. Το κλίμα στον Άδω-
νη είναι εξαιρετικό και όλοι στο 
σωματείο εργάζονται σκληρά για 
να πετύχουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για το σωματείο. Η 
διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας είναι 
ευχαριστημένοι για την προσπάθεια που καταβάλουν οι 
ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Τα καλά αποτελέσματα έχουν 
συμβάλει ώστε να αυξηθούν οι φίλοι του Άδωνη που πα-
ρακολουθούν τους αγώνες από την κερκίδα. Οι άνθρωποι 
της ομάδας βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος 
της διοργάνωσης θα κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς. 
Στον Άδωνη θεωρούν ότι η δουλειά που γίνεται στη φετινή 
περίοδο είναι μια καλή προσπάθεια στην οποία θα κτιστεί 
το σωματείο του μέλλοντος. Ο Άδωνης μπορεί, αν συνεχί-
σει με τον ίδιο τρόπο, να ανέλθει τα επόμενα χρόνια στην 
επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ, αν όχι και στην Γ’ κατηγορία 
του πρωταθλήματος της ΚΟΠ. Αυτός είναι ο μακροπρόθε-

σμος στόχος όλων στο σωματείο των πρασίνων του Δα-
λιού, να επαναφέρουν τον Άδωνη εκεί που βρισκόταν τα 
περισσότερα χρόνια της ιστορίας του.  Η διοίκηση Βάσου 
Ποταμίτη εργάζεται σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. 
Στους πράσινους του Δαλιού πιστεύουν ότι με τη βοήθεια 

του κόσμου του ο οποίος βοηθά με κάθε 
τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, ο Άδωνης 
θα μπορέσει να πετύχει το στόχο του.  
Με το δεξί μπήκε στις αγωνιστικές του 
υποχρεώσεις ο Άδωνης και το Φεβρου-
άριο. Κέρδισε με 6-1 την ΕLITE. Aκολού-
θησε η εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη 
Σαλαμίνα Λειβαδιών. Ο Άδωνης με βάση 
την πορεία που έκανε στην α’ φάση του 
πρωταθλήματος ΕΠΕΛ - ΟΠΝ ΣΕΚ – ΠΟΕ-

ΠΑ έχει περιληφθεί στο α’ γκρουπ δυναμικότητας. Στην 1η 
αγωνιστική της β’ φάσης οι πράσινοι του Δαλιού έπαιξαν 
εκτός έδρας με την F.C. Λειβαδιών. Τελικό αποτέλεσμα 4-1 
υπέρ των γηπεδούχων. Ακολούθησε στη 2η αγωνιστική ο 
αγώνας με την Αθλητική Ένωση Αετός Αγγλισίδων. Ο Άδω-
νης προηγήθηκε στο σκορ ωστόσο στη συνέχεια υπέκυψε 
στην ανωτερότητα του αντιπάλου με αποτέλεσμα να χάσει 
το παιχνίδι με 3-1. 
Tην Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε τό-
μπολα στην οποία συμμετείχαν  φίλοι και  υποστηρικτές του 
Άδωνη. Ακολούθησε φαγητό και ζωντανή μουσική.

Μ ε απόλυτα θετικό τρόπο ξεκίνησε την προσπάθειά της στη β’ φάση του πρωταθλήματος Ανδρών η ΕΝΑΒ, η οποία 
μάχεται για την παραμονή της στην Α’ κατηγορία. Η ομάδα της Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής 
της δεύτερης φάσης πήρε τη νίκη επί του Προοδευτικού με 26-25 και μάλιστα με ανατροπή (ημίχρονο 15-12 

υπέρ του Προοδευτικού). Αυτή είναι η πρώτη νίκη για την ΕΝΑΒ με εξαίρεση τον αγώνα που είχε κερδίσει στην πρώτη φάση 
απέναντι στο ΘΟΪ Αυγόρου, ομάδα με την οποία φαίνεται ό,τι θα παλέψει για την παραμονή. Στο ποδόσφαιρο η ΕΝΑΒ 
αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του κυπέλλου της ΕΠΟΠΛ αφού έχασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης με 5-1 από 
το ΘΟΙ Καπέδων. Η ομάδα της Αγίας Βαρβάρας συμμετέχει στο β’ γκρουπ της β’ φάσης του πρωταθλήματος της ΕΠΟΠΛ. 
Σε κάθε παιχνίδι η ομάδα επιδι-
ώκει τη νίκη με στόχο να ανέλθει 
όσο πιο ψηλά γίνεται. Στο τέλος 
της ποδοσφαιρικής περιόδου 
οι άνθρωποι του σωματείου θα 
κάνουν τον τελικό τους απολογι-
σμό. Το σωματείο της Αγίας Βαρ-
βάρας συμμετείχε στην εκστρα-
τεία ανθρωπιστικής βοήθειας 
της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού 
και Ορεινής προς τους σεισμό-
πληκτους λαούς της Τουρκίας 
και της Συρίας.

   Στο α’ γκρουπ δυναμικότητας ο Άδωνης

Α ναπόφευκτη φαίνεται να είναι η διαβάθ-
μιση για την Ολυμπιάδα Λυμπιών. Η ομά-
δα έμεινε αρκετά πίσω στη βαθμολογία και 

φαντάζει αδύνατο να μαζέψει στους υπόλοιπους 
αγώνες τους βαθμούς που θα τη βοηθήσουν να 
απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη του πρω-
ταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Αλλαγή προπονητή 
προέκυψε στην Ολυμπιάδα. Ο Άγης Καμένος υπέβα-
λε την παραίτηση του και η διοίκηση του σωματείου 
των Λυμπιών ανέθεσε τις τύχες της ομάδας σ’ ένα πα-
λιό της γνώριμο, τον προπονητή Γιάννο Στεφανίδη 
ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο του σωματείου. Η 
ομάδα των πρασίνων δεν προτίθεται να παραδοθεί 
αλλά θα παλέψει όλους τους εναπομείναντες αγώ-
νες με στόχο να μαζέψει όσο περισσότερους βαθ-
μούς μπορεί. Αυτό φαίνηκε στα τελευταία παιχνίδια 
της ομάδας. Παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια 
να τεθούν οι βάσεις για τη νέα ποδοσφαιρική περί-
οδο. Η Ολυμπιάδα έχει στο ρόστερ της μονάδες στις 

οποίες μπορεί να στηριχθεί για τη νέα ποδοσφαιρι-
κή χρονιά. Σ’ αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα επεν-
δύσει το προπονητικό επιτελείο ώστε να προετοιμά-
σει το έδαφος για το νέο πρωτάθλημα. Πέραν αυτών 
στις εναπομείνασες αγωνιστικές θα συνεχίσει η πα-
ραχώρηση ευκαιριών σε νεαρούς ποδοσφαιριστές 
οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα στο 
μέλλον. Ήδη κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει και θα 

συνεχίσουν να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά ώστε να 
είναι έτοιμοι για την επόμενη διοργάνωση. Μετά την 
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος οι άνθρωποι της 
ομάδας θα αξιολογήσουν την κατάσταση στο ποδο-
σφαιρικό τμήμα. Θα προβούν σε ακτινογραφία της 
πορείας της ομάδας, θα εντοπίσουν τα λάθη με στό-
χο να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Η Ολυμπιά-
δα τα τελευταία χρόνια έγραψε ιστορία καταφέρνο-

ντας από το αγροτικό να φθάσει στη β’ κατηγορία της 
ΚΟΠ. Αυτά δεν μπορούν να διαγραφούν από τη μια 
στιγμή στην άλλη επειδή η φετινή ποδοσφαιρική πε-
ρίοδος δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι 
του σωματείου. Στην Ολυμπιάδα γυρίζουν τη σελίδα 
και θα επιδιώξουν στο σύντομο μέλλον να επανέλ-
θουν στη β’ κατηγορία. Στις αγωνιστικές της υποχρε-
ώσεις του Φεβρουαρίου η Ολυμπιάδα έχασε εντός 
έδρας με 4-2 από την Αναγέννηση Δερύνειας. Η ομά-
δα των Λυμπιών έχασε στη συνέχεια εκτός έδρας με 
4-1 από την Ε.Ν. Ύψωνα. Στην επόμενη αγωνιστική 
η ομάδα των πρασίνων πρόσθεσε τρεις βαθμούς 
στη συγκομιδή της αφού η ΑΛΚΗ που ήταν η αντίπα-
λος της αποχώρησε από τη διοργάνωση.  Ακόμα ένα 
βαθμό στη συνέχεια μετά το εκτός έδρας 2-2 με την 
ομάδα της Ξυλοτύμπου. Οι γηπεδούχοι προηγήθη-
καν με 2-0 ωστόσο οι πράσινοι των Λυμπιών βρήκαν 
τα ψυχικά αποθέματα και κατάφεραν να εξασφαλί-
σουν βαθμολογικό όφελος από το παιχνίδι. 

Προωθούνται νεαροί στην Ολυμπιάδα

Προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού 
από την ΕΝΑΒ χειροσφαίριση

Διάκριση μέσω κυπέλλου θέλουν 
στη «ΔΑΛΙ F.C» 

Τ ο κύπελλο αποτελεί τη διέξοδο για διά-
κριση της «ΔΑΛΙ F.C.» στις φετινές ποδο-
σφαιρικές διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Η 

ομάδα του Ιδαλίου έμεινε πίσω στο πρωτάθλη-
μα και θέλει να πετύχει τη διάκριση μέσω του 
κυπέλλου. Η προσοχή όλων στρέφεται πλέον σ’ 
αυτή τη διοργάνωση μέσω της οποίας η «ΔΑΛΙ 
F.C.» μπορεί να σώσει τη χρονιά. Με ανυπομο-
νησία αναμένουν τα παιχνίδια του κυπέλλου και 
οι φίλοι του σωματείου ώστε να βοηθήσουν από 
πλευράς τους την όλη προσπάθεια.  Στο πρωτά-
θλημα η ομάδα του Ιδαλίου έχασε βαθμούς σε 
σημαντικά παιχνίδια με αποτέλεσμα να χάσει 
γρήγορα την επαφή της με τους πρωτοπόρους. 
Η ομάδα βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού 
πίνακα μακριά από το στόχο του πρωταθλητι-
σμού. Το γεγονός αυτό δίδει την ευκαιρία στον 
προπονητή της ομάδας να ρίξει στα παιχνίδια 
και κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποί-
οι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν εμπειρίες 

και αγωνιστικά λεπτά τα οποία θα τους φανούν 
πολύ χρήσιμα για τη συνέχεια της ποδοσφαι-
ρικής τους καριέρας. Νίκη στην 16η αγωνιστι-
κή για την ΔΑΛΙ F.C. Kέρδισε με 2-1 την Ελπίδα 
Αστρομερίτη. Ακολούθησε η εκτός έδρας νίκη 
στην 17η αγωνιστική σε βάρος του Εθνικού Κα-
ϊμακλίου με 4-1. Στην 18η αγωνιστική η ομάδα 
του Ιδαλίου έχασε με 3-0 από τον ΠΑΟ Κοκκινο-
τριμιθιάς. Ήττα και στην 19η αγωνιστική για την 
ομάδα του Ιδαλίου. Έχασε με 2-1 από τον Απόλ-
λωνα Λυμπιών στο γειτονικό ντέρμπι. 

Ώρα κυπέλλου στον Απόλλωνα
Η πολύ καλή πορεία 

που κάνει στο πρω-
τάθλημα ο Απόλ-

λων Λυμπιών έχει ανοίξει την 
όρεξη στους ποδοσφαιριστές 
της ομάδας οι οποίοι θέλουν 
να κάνουν μια εξίσου καλή 
πορεία και στο κύπελλο. Οι 
γαλάζιοι θα επιδιώξουν να το 
κατακτήσουν και να προσφέ-
ρουν χαρά στον κόσμο τους ο οποίος στη φετινή 
ποδοσφαιρική περίοδο, εξαιτίας και των καλών 
αποτελεσμάτων της ομάδας, συμβάλουν σημα-
ντικά στην προσπάθεια της διοίκησης. Πέραν 
από τα καλά αποτελέσματα και την πολύ καλή 
πορεία που κάνει η ομάδα στο σωματείο προω-
θήθηκαν και νεαροί ποδοσφαιριστές στους οποί-
ους θα στηριχθεί ο Απόλλων τα επόμενα χρόνια. 
Οι άνθρωποι της διοίκησης βρίσκονται συνεχώς 
δίπλα στην ομάδα βοηθώντας με κάθε τρόπο 
ώστε ο Απόλλων να προοδεύει και να αποτελεί 
έπαλξη προσφοράς στην κοινωνία. Στην 16η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ ο 
Απόλλων κέρδισε τους τρεις βαθμούς στα χαρτιά 
αφού η αντίπαλος του ΕΝΑΔ αποχώρησε από 

τη διοργάνωση. Ακολούθησε στην 17η 
αγωνιστική η εκτός έδρας ήττα με 2-1 με 
αντίπαλο το Δικέφαλο Αγκαστίνας. Στην 
18η αγωνιστική οι γαλάζιοι των Λυμπιών 
έχασαν στην έδρα τους με 1-0 από τον 
ΑΠΟ Μαθιάτη. Ακολούθησε στην 19η 
αγωνιστική η εκτός έδρας νίκη με 2-1 σε 
βάρος της ΔΑΛΙ F.C. Ο Απόλλων εκφρά-
ζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το 
θάνατο του αγωνιστή της Ε.Ο.Κ.Α, πρώην 

Συνταγματάρχη Πεζικού Γεώργιου Ολύμπιου, 
Επίτιμου Προέδρου του σωματείου. Το Δ.Σ σε 
έκτακτη συνεδρία του κήρυξε τριήμερο πένθος 
με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες και παρέ-
στη σύσσωμο στην κηδεία του εκλιπόντος. 

Προπονήσεις πιγκ - πογκ 
«Μιχαήλ Ολύμπιος»

Ά ρχισαν οι προπονηήσεις επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
του σωματείου "Mιχαήλ Ολύμπιος". Οι γονείς που επιθυ-
μούν να εγγράψουν τα παιδιά τους μπορούν να το πρά-

ξουν επικοινωνόντας στο τηλέφωνο 99449688 ή να στείλουν μή-
νυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο somateioolympios@gmail.
com ή με μήνυμα στο facebook. Προπονητής της ομάδας είναι ο 
Λάκης Χριστοδουλίδης, αθλητής της εθνικής ομάδας Κύπρου με 
πολλές διακρίσεις σε παγκύπριο και παγκόσμιο επίπεδο.



15ΔΑΛΙ      news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Τ η νέα χρονιά άρχισαν να σκέφτονται στη ΜΕΑΠ παρόλο που ακόμα 
υπάρχουν αρκετά παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος της Β’ 
κατηγορίας. Ο στόχος της παραμονής της ομάδας στη Β’ κατηγορία έχει 

επιτευχθεί και με το παραπάνω και πλέον όλοι στο σωματείο του Πέρα Χωριού – 
Νήσου επιδιώκουν να κτίσουν τις βάσεις για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Τα 
εναπομείναντα παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν αφήνουν αδιάφορους τους 
ανθρώπους της ΜΕΑΠ ωστόσο από τη στιγμή που δεν υπάρχει η βαθμολογική 
σκοπιμότητα δίδεται η ευκαιρία στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας να δο-
κιμάσει σχήματα και να πάρουν αγωνιστικά λεπτά ποδοσφαιριστές οι οποίοι 
δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Το 
κλίμα στις τάξεις της ΜΕΑΠ είναι εξαιρετικό και όλοι αισθάνονται μεγάλη ικα-
νοποίηση που κατάφεραν με τον πιο χαμηλό προϋπολογισμό της κατηγορίας 
να δημιουργήσουν μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική η οποία αποτέλεσε την ευ-

χάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Στη ΜΕΑΠ επενδύουν στους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές δίδοντας πολλές ευκαιρίες. Οι άνθρωποι του σωματείου ευ-
ελπιστούν ότι  στα επόμενα λίγα χρόνια η ΜΕΑΠ θα στηρίζεται αποκλειστικά σε 
ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες της. Αυτό ήταν ένας από 
τους στόχους του παρόντος Δ.Σ. του σωματείου το οποίο φαίνεται ότι άρχισε να 
επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με αυτό τον τρόπο το σωματείο 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η ΜΕΑΠ να παραμείνει και τα επόμενα χρό-
νια δυνατή, προσφέροντας χαρά στους φίλους της. Η επένδυση στις ακαδημίες 
απαιτεί και γηπεδικές εγκαταστάσεις γι’ αυτό το Δ.Σ. του σωματείου έχει προ-
χωρήσει στην κατασκευή νέου γηπέδου το οποίο θα χρησιμοποιείται κυρίως 
από τις ακαδημίες της ομάδας. Το Δ.Σ. της ΜΕΑΠ, σύμφωνα με ανθρώπους του 
σωματείου, έχει δημιουργήσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε η ομάδα 
του Πέρα Χωριού – Νήσου τα επόμενα χρόνια να έχει δυνατές ακαδημίες οι 

οποίες θα τροφοδοτούν με ποδοσφαιριστές την πρώτη ομάδα. Στην 4η αγωνι-
στική της β’ φάσης του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, στο α’ γρουπ η ΜΕΑΠ 
ηττήθηκε από την Ομόνοια 29Μ με 2-1. Ακολούθησε η εκτός έδρας ήττα με 5-0 
από τον Εθνικό Άχνας. Στην 6η αγωνιστική της β’ φάσης η ΜΕΑΠ, στο εντός 
έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου η ομάδα του Πέρα Χωριού - Νήσου 
παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένη ωστόσο στην τελευταία φάση του αγώνα 
δέχθηκε την ήττα με 1-0. Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας των κόκκινων του 
Πέρα Χωριού – Νήσου μέσα στο Φεβρουάριο έχασε εκτός έδρας με 5-0 από τον 
Ονήσιλο/Αχυρώνα.  Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που έγινε 
στις 8 Φεβρουαρίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 457, από 100 
Ευρώ οι αριθμοί 364, 349, 872, 573 και 086. 

Σ ε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται ο Χαλκάνωρ 
Ιδαλίου. Η ομάδα κινδυνεύει άμεσα με υπο-
βιβασμό στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ, 

κάτι που εάν τελικά συμβεί θα είναι για πρώτη φορά 
στην ιστορία του σωματείου. Η άσχημη πορεία της 
ομάδας έφερε εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι 
γαλάζιοι του Δαλιού προχώρησαν σε κοινή συναινέ-
ση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή  Γιώργο 
Οδυσσέως. Μαζί με τον προπονητή αποχώρησαν και 
οι συνεργάτες του. Τα κλειδιά των αποδυτηρίων του 
Χαλκάνορα δόθηκαν στον Άγη Καμένο. Tα τελευταία 
χρόνια ο νέος τεχνικός του Χαλκάνορα ήταν προπο-
νητής σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Τελευταί-
ος του σταθμός ήταν η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Ο νέος 
προπονητής του Χαλκάνορα άρχισε να καταβάλει 
προσπάθεια για να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας. 
Τα επόμενα παιχνίδια είναι καθοριστικής σημασίας 
για την πορεία του Χαλκάνορα. Στην ομάδα θέλουν 
να εκμεταλλευθούν κάθε παιχνίδι επιδιώκοντας το 
συντομότερο να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη. 
Κάθε αγωνιστική που περνά μειώνονται οι πιθανότη-
τες για να διορθωθούν λάθη, γι’ αυτό στο σωματείο 
θέλουν να μειώσουν τα λάθη όσο περισσότερο γίνε-
ται. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η ομάδα περι-
θώρια για λάθη δεν υπάρχουν.  Αχίλλειος πτέρνα των 
γαλάζιων του Δαλιού αποτελεί το «Δημήτρης Χάμα-
τσος» στο οποίο η ομάδα έχασε αρκετούς βαθμούς. 
Ότι έγινε μέχρι στιγμής, έγινε, λένε στο σωματείο του 
Ιδαλίου και στρέφουν την προσοχή τους στους επό-
μενους αγώνες στοχεύοντας στην εξασφάλιση των 
απαραίτητων βαθμών ώστε η ομάδα να ξεκολλήσει 
από την επικίνδυνη ζώνη. Στο Χαλκάνορα γνωρίζουν 

οι πάντες ότι σε περίπτωση που η ομάδα υποβιβαστεί 
στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ, θα είναι καταστρο-
φική εξέλιξη για το σωματείο. Το πρωτάθλημα της επί-
λεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ είναι ο προθάλαμος του 
αγροτικού ποδοσφαίρου έχοντας πολλές διαφορές με 
τα πρωταθλήματα της ΚΟΠ.   Υπενθυμίζεται ότι παρό-
μοιες συνθήκες έζησε η ομάδα και στην περσινή πο-
δοσφαιρική περίοδο. Στην τελευταία αγωνιστική του 
περσινού πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ έχασε στην 
έδρα του με αποτέλεσμα να πέσει κατηγορία. Τελικά 
προχώρησε η ενοποίηση του Αχυρώνα με τον Ονή-
σιλο και η ομάδα κρατήθηκε στην Γ’ κατηγορία. Στο 
Χαλκάνορα θέλουν να ξεκαθαρίσουν το συντομό-
τερο τα πράγματα διατηρώντας το σωματείο στην Γ’ 
κατηγορία. Είναι σαφές ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το 
τέλος είναι ντέρμπι. Η ομάδα χρειάζεται απαραίτητα 
και τη βοήθεια των φιλάθλων της για να μπορέσει να 
επιτύχει το στόχο της παραμονής. Ο Χαλκάνωρ στην 
1η αγωνιστική του υποχρέωση μέσα στο Φεβρου-
αάριο έχασε 1-0 εκτός έδρας από το ΘΟΙ Λακατάμιας. 
Ακολούθησε νέα ήττα για τους γαλάζιους του Δαλιού 
και μάλιστα στην έδρα τους. Έχασαν με 2-1 από την 
ΑΠΟΝΑ. Στην πρώτη παρουσία του νέου προπονητή 
στον πάγκο της ομάδας ο Χαλκάνωρ κέρδισε εκτός 
έδρας με 1-0 την ΑΠΕΠ. Ήταν ένα τρίποντο χρυσάφι 
στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για απο-
φυγή του υποβιβασμού. Nέο τρίποντο για τους γαλά-
ζιους του Δαλιού στην επόμενη αγωνιστική. Κέρδισαν 
εκτός έδρας με 0-6 την ουραγό ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Οι 
δυο συνεχόμενες νίκες συμβάλουν στη βελτίωση της 
ψυχολογίας της ομάδας για τη δύσκολη συνέχεια της 
διοργάνωσης.  

Στο α’ γκρουπ ο Πανιδαλιακός
Μ ια από τις θέσεις 1-5 διεκδικεί η ομάδα του 

Πανιδαλιακού η οποία στο φετινό πρωτά-
θλημα κάνει πολύ καλή πορεία προσφέ-

ροντας χαρά και ικανοποίηση στους φίλους της. Στο 
πρώτο παιχνίδι της β’ φάσης του πρωταθλήματος ο 
Πανιδαλιακός έχασε εκτός έδρας με 3-0 από την ΑΕΚ 
η οποία κάνει εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση και 
όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα είναι η πιο δυνατή 
του πρωταθλήματος. Στην προκριματική φάση του κυ-

πέλλου ο Πανιδαλιακός κλήρωθηκε με την ΑΕΚ. Η πρό-
κριση θα κριθεί σε μονό αγώνα και σύμφωνα με την 
μέχρι τώρα απόδοση των δυο ομάδων στο θεσμό του 
πρωταθλήματος προμηνύεται ένα πολύ δυνατό παι-
χνίδι. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου. Ο Πανι-
δαλιακός σε περίπτωση πρόκρισης θα αγωνιστεί στην 
επόμενη φάση με την Ομόνοια, σε διπλούς αγώνες οι 
οποίοι προγραμματίζονται για τις 23 και 26 Απριλίου.

Η ΜΕΑΠ δημιουργεί το μέλλον της

Ο Χαλκάνωρ θέλει να βγάλει 
τη θηλιά από το λαιμό του

Μετάλια και διακρίσεις παιδιών του 
Φόρουμ στους αγώνες κολύμβησης

Σ ημαντικές δακρίσεις πέτυχαν 
παιδιά της Ιδιωτικής Σχολής 
Φόρουμ στους παγκύπριους 

μαθητικούς αγώνες κολύμβησης που 
πραγματοποιήθηκαν στο ολυμπιακό 
κολυμβητήριο Λάρνακας με τη συμ-
μετοχή παιδιών από 90 σχολεία της 
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
Χάλκινο για τον Κουφαλίδη Κωνστα-
ντίνο του Γ’2, στα 50μ ελεύθερο Αρρέ-
νων Γυμνασίων

Αργυρό για τον Παπακωνσταντίνου 
Μάριο του Δ’2, στα 100μ πεταλούδα 
Αρρένων Λυκείων
Αργυρό για την Κουφκή Νάγια του 
Ε’2, στα 100μ πεταλούδα Θηλέων 
Λυκείου. Σε ανακοίνωση της Σχολής 
εκφράζονται συγχαρητήρια επίσης 
στους αθλητές  Σκέντερ Αλέξανδρο 
του Δ’2, στα 50μ ελεύθερο και Χάρπα 
Ιωάννα του Α’4, στα 200μ πρόσθιο, 
για την προσπάθειά τους και την εξαι-
ρετική εμφάνισή τους.

  Εκμάθηση του ποδοσφαίρου 
στα δημοτικά σχολεία

Μ νημόνιο συνεργασίας για την εισαγωγή 
της εκμάθησης του ποδοσφαίρου στα 
Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπέγρα-

ψαν το Υπουργείο Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 
και η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου. Το μνημόνιο 
υπέγραψαν εκ μέρους του 
Υπουργείου, ο Υπουργός 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας, Πρόδρομος Προδρό-
μου και ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, 
Γιώργος Κούμας. Το μνη-
μόνιο προνοεί την παροχή 
τεχνογνωσίας και αθλητικού 
υλικού από την ΚΟΠ προς τα 
Δημοτικά Σχολεία μέσω του Υπουργείου με στόχο τη 
σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών για το άθλημα 

του ποδοσφαίρου. Η πρωτοβουλία αυτή, εμπίπτει στο 
τετραετές πρόγραμμα Grassroots Football In Schools 
που υλοποιεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 

σε συνεργασία με την UEFA. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΟΠ 
θα παρέχει προπονητική 
εκπαίδευση σε εκπαιδευτι-
κούς οι οποίοι θα έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν 
το προπονητικό δίπλωμα 
UEFA D προκειμένου να 
είναι σε θέση να διδάξουν 
σωστά το ποδόσφαιρο 
στους μαθητές, καθώς και 
συνολικά 4000 μπάλες πο-
δοσφαίρου, οι οποίες θα 

διανεμηθούν στα σχολεία μέσω του Υπουργείου.




