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ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

Πλήμμυρες στα Λύμπια
Σελ.4

Συγκέντρωση αγροτών 
στην Ποταμιά

Σελ.6

Εγκαίνια οικήματος 
ΕΔΕΚ Ιδαλίου

Σελ.10

Φεστιβάλ κυπριακής 
παράδοσης

Σελ.14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Δ ύο μητέρες, κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έθεσαν 
εκ νέου στον Πρόεδρο Αναστασιάδη το αίτημα των κατοίκων της περιοχής 
για μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου τα οποία βρίσκο-

νται κοντά στην οικιστική ζώνη. Το συνάντησαν στη Διεθνή Κρατική Έκθεση όταν 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πήγε για να του χορηγηθεί η τρίτη δόση του εμβολίου 
κατά του κορωνοϊού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η απόφαση της Κυ-
βέρνησης για μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από την περιο-
χή όπου βρίσκονται σήμερα είναι οριστική και αμετάκλητη. Οι δυο μητέρες παρέ-
δωσαν στον Πρόεδρο Αναστασιάδη δυο ζωγραφιές τις οποίες έφτιαξαν παιδιά της 
περιοχής και στις οποίες απεικονίζεται το μεγάλο καθημερινό πρόβλημα πυ αντιμε-
τωπίζουν οι κάτοικοι από τη συνεχιζόμενη λειτουργία των εργοστασίων.        σελ. 3

Ξανά το αίτημα για μετακίνηση των 
ασφαλτικών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Μητέρες της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συνάντησαν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Ο 
Δήμος Ιδαλίου προχώρησε σε 
συντήρηση των αρχαίων βρύ-
σων τις οποίες χρησιμοποιού-

σαν οι άνθρωποι παλαιότερα για να εφο-
διάζονται με νερό και να το μεταφέρουν 
στα σπίτια τους. Το γεγονός σχολιάστηκε 
θετικά από τους κατοίκους αφού με αυτό 
τον τρόπο διατηρείται άσβεστη η κληρο-
νομιά του Δήμου Ιδαλίου. Από τις βρύσες 

έπαιρναν νερό οι κάτοικοι του Ιδαλίου για τις καθημερινές 
τους ανάγκες. Ένα – ένα τα αρχαία μνημεία του Ιδαλίου συντηρούνται 
προσφέροντας την ευκαιρία τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κα-
τοίκους να μάθουν για την πλούσια ιστορία της περιοχής.              σελ. 4

Άσβεστη η κληρονομιά 
του Ιδαλίου

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο θα αποκαλυ-
φθούν οι προθέσεις των πολιτικών κομμάτων όσον αφο-
ρά το θέμα της μεταρρύθμισης 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι το τέ-
λος Νοεμβρίου θα πρέπει να ψηφιστούν 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα νο-
μοσχέδια που αφορούν στο θέμα. Εάν 
όχι τότε θα τεθεί σε κίνδυνο η χρημα-
τοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυ-
βέρνηση διαμηνύει ότι είναι αποφασι-
σμένη να πετύχει τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία θα φέρει πολλές εξοικονομήσεις 
αλλά και οφέλη στους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της μεταρ-
ρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αναβληθεί για το 2024 
η διεξαγωγή των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.             σελ. 4

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 22342005

e-mail: info@fmw.com.cy

Π ραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος στόχος 
που έθεσαν οι άνθρωποι του Άδωνη. Εγκαι-
νιάστηκε το ανακαινισμένο Κινηματοθέα-

τρο «Πανόραμα», το σπίτι του Άδωνη, για το οποίο 
μιλούν με περηφάνια οι φίλοι και υποστηρικτές του 
συλλόγου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Γενικός Γραμμα-
τέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ο οποίος στην 
ομιλία του εξήρε την προσφορά των εθελοντών 
οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην ολοκλήρω-
ση των εργασιών. Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο Χρύ-
σανθος Χατζηγιάννης, ο μεγάλος χορηγός της 
ανακαίνισης. Το «Πανόραμα» έγινε ένα πραγματι-
κό στολίδι και ήδη άρχισε να φιλοξενούνται εκεί 
παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις .                      σελ. 11

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο 
Κινηματοθέατρο «Πανόραμα»

Με ενδοσχολικούς εορτασμούς 
τιμήθηκε στην ευρύτερη περι-
οχή Ιδαλίου η εθνική επέτει-

ος της 28ης Οκτωβρίου. Κλιμάκια σχο-
λείων της περιοχής συμμετείχαν στην 
παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη 
Λευκωσία, έξω από το οίκημα της Ελλη-
νικής πρεσβείας. Τιμήθηκαν με τον πρέ-
ποντα σεβασμό όλοι όσοι θυσιάστηκαν 
κατά του φασισμού και αντιτάχθηκαν 
στις δυνάμεις του Άξονα. Στο ελληνικό 
θαύμα του 1940 είχε και η μικρή μας πα-
τρίδα τη δική της συνεισφορά. Κάπου 
650 Κύπριοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στα πεδία των μαχών, αγωνι-
ζόμενοι για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, επιβεβαιώνο-
ντας παράλληλα τους στενούς και αδελφικούς δεσμούς, που διαχρονικά μας 
ενώνουν με τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό.                           σελ. 8

Τιμήθηκε η επέτειος του ΟΧΙ
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Έκπληξη ανέμενε τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας Νίκο Αναστασιάδη κατά την επίσκεψη του 
στο εμβολιαστικό κέντρο της Διεθνούς Κρα-

τικής Έκθεσης Κύπρου για να του χορηγηθεί η τρίτη 
δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού. Δυο μητέ-
ρες από την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
το συνάντησαν κατά την έξοδο του και του ζήτησαν 
να επισπεύσει τις διαδικασίες για μετακίνηση των ερ-
γοστασίων παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης άκουσε με προσοχή τις 
δυο μητέρες δίδοντας τη διαβεβαίωση ότι η απόφα-
ση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετακίνηση των 
εργοστασίων είναι οριστική και αμετάκλητη. Οι προ-
σπάθειες για μετακίνηση των εργοστασίων συνεχί-
ζονται και όπως ακούγεται μέχρι τα Χριστούγεννα 
αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Ο Νοέμβριος εί-
ναι καθοριστικός μήνας για τη μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης αφού μέχρι το τέλος του μήνα 
θα πρέπει να ψηφιστούν τα σχετικά νομοσχέδια από 

τη Βουλή σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα 
που δόθηκε. Ένα μεγάλο ερώτημα που υπάρχει εί-
ναι κατά πόσον ο χρόνος μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 
είναι επαρκής για να ψηφιστούν τα νομοσχέδια. Εάν 
δεν ψηφιστούν ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο; Εί-
ναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα βρίσκονται σε κομβι-
κό σημείο αφού σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τεθεί σε 
κίνδυνο η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας. Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο το 
βέβαιο είναι ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως εί-
ναι σήμερα αφού πολλοί Δήμοι, όχι ο Δήμος Ιδαλί-
ου, βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. 
H Κυβέρνηση διαμήνυσε ότι θα πρέπει να τηρηθούν 
τα χρονοδιαγράμματα και να προχωρήσει η μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία θα επι-
φέρει μεγάλα οφέλη για τους πολίτες. Η ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου τίμησε και φέτος την εθνική γιορτή 
της 28ης Οκτωβρίου με ενδοσχολικούς εορτασμούς. 

Τρεις κοινότητες της περιοχής, η Αλάμπρα, η Αγία 
Βαρβάρα και η Ποταιμιά ανήκουν πλέον και επίση-
μα στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Η 
υπογραφή των συμφωνητικών συμβολαίων έγινε 
σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Επαρ-
χιακή Διοίκηση Λευκωσίας. Ο Δήμος Ιδαλίου προ-
χώρησε σε μια πολύ σημαντική κίνηση για διατήρη-
ση της κληρονομιάς της περιοχής. Συντηρήθηκαν 
οι βρύσες που βρίσκονται στα δημοτικά όρια Ιδαλί-
ου. Από τις βρύσες έπαιρναν στο παρελθόν νερό οι 
κάτοικοι και το μετέφεραν στα σπίτια τους. Το μήνα 
που πέρασε τελέστηκαν τα εγκαίνια του Κινηματο-
θέατρου «Πανόραμα». Πρόκειται για ένα πραγματι-
κό στολίδι για το οποίο θα πρέπει να αισθάνονται πε-
ρήφανοι όλοι στο σωματείο του Άδωνη Ιδαλίου. Τα 
εγκαίνια τέλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέ-
φανος Στεφάνου ενώ στη διάρκεια της εκδήλωσης 
τιμήθηκε ο μέγας χορηγός της ανακαίνισης Χρύσαν-
θος Χατζηγιάννης. Τέτοιες πράξεις όπως αυτή του κ. 

Χατζηγιάννη αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση 
και στέλνουν μηνύματα στην κοινωνία. Το δικό της 
σπίτι απόκτησε και η ΕΔΕΚ Ιδαλίου. Τα εγκαίνια του 
νέου οικήματος της τοπικής επιτροπής του κόμμα-
τος τέλεσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπου-
λος ενώ τιμήθηκαν για την προσφορά τους στελέ-
χη του κόμματος. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε σε 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δάλι, τα 
Λύμπια και το Πέρα Χωριό – Νήσου. Στο Δάλι διορ-
γανώθηκε το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου, στα 
Λύμπια το Φεστιβάλ Ξάρκης και στο Πέρα Χωριό – 
Νήσου το 2ο Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης. Με 
όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, εκδηλώσεις, 
δραστηριότητες, κοινωνικές συγκεντρώσεις, είναι 
προφανές ότι άρχισε σιγά – σιγά η επιστροφή στην 
κανονικότητα. Μέρα με τη μέρα αφήνουμε πίσω τις 
δύσκολες μέρες της πανδημίας αισιοδοξώντας ότι 
έρχονται πολύ καλύτερες μέρες στο μέλλον. 

Η σύνταξη

Επιστροφή στην κανονικότητα

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

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ 

Δημοσιογραφική επεξεργασία 
και τεχνική επιμέλεια

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β, 

Γραφείο 101, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22342005

Fax: 22342006
info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Εορτολόγιο του μήνα
1 Νοεμβρίου:  Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή, Ανάργυρος, 

Ανάργυρη, Δαυίδ, Διόνυσος
2 Νοεμβρίου:  Ακίνδυνος, Ακίνδυνη, Ανεμπόδιστος, 

Ανεμπόδιστη, Αφθόνιος, Αφθονία, Ελπιδοφόρος, 
Ελπιδοφόρα, Πηγάσιος, Πηγασία

4 Νοεμβρίου:  Ερμαίος, Ερμαίας, Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος
5 Νοεμβρίου:  Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλακτία, 

Γαλατεία, Γαλάτια, Επιστήμη, Λίνος, Λίνα, 
Σιλβανός, Σιλβάνα, Σίλβια

6 Νοεμβρίου: Λεονάρδος
7 Νοεμβρίου:  Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα. Ερνέστος, Ερνέστα, 

Θεαγένιος, Θεαγενία, Θεμέλιος, Θεμέλη
8 Νοεμβρίου:  Άγγελος, Αγγέλα, Γαβριήλ, Γαβριέλα, Μιχάλης, 

Μιχαέλα, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Ευστρατία, 
Μεταξία, Ραφαήλ, Ραφαέλα, Σταμάτης, Σταματία, 
Στρατής, Ταξιάρχης

9 Νοεμβρίου:  Νεκτάριος, Νεκταρία, Ελλάδιος, Θεόκτιστος, 
Θεοκτίστη, Μαύρος, Μαύρα

10 Νοεμβρίου:  Αρσένιος, Αρσενία, Εραστός, Εράστη, Ηρωδίων, 
Ηρωδιάδα, Σωσίπατρος, Σωπατρία, Μίλος, 
Ορέστης, Ορεστία, Ωρίων, Ωριώνη

11 Νοεμβρίου:  Μηνάς, Βικέντιος, Βικεντία, Βίκτωρας, 
Βικτωρία, Δράκων, Δρακούλα

12 Νοεμβρίου:  Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, 
Σήλια, Φλωρέντιος, Φλωρεντία, Φλώρινα

13 Νοεμβρίου:  Δαμασκηνός, Δαμασκηνή, Χρυσόστομος, 
Χρυσοστόμη

14 Νοεμβρίου:  Γρηγόρης, Γρηγορία, Φίλιππος
16 Νοεμβρίου:  Ιφιγένεια, Ματθαίος, Ματθίλδη
17 Νοεμβρίου: Γεννάδιος
18 Νοεμβρίου: Πλάτωνας, Πλατωνία
20 Νοεμβρίου:  Δεναχίς, Δεναχίδα
21 Νοεμβρίου:  Μαρία, Μάριος, Βιργινία, Δέσποινα, Λεμονιά, 

Σουλτάνης, Σουλτάνα
22 Νοεμβρίου:  Βαλέριος, Βαλέρια, Σεσίλια, Κεκίλια, Φιλήμων, 

Φιλημονή, Ιάκωβος, Ιακωβίνα
23 Νοεμβρίου: Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία, Έλενος, Λένος
25 Νοεμβρίου:  Αικατερίνη, Κατερίνα, Μερκούριος, Μερκουρία
26 Νοεμβρίου:  Στυλιανός, Στυλιανή, Στέλλα, Νίκων
28 Νοεμβρίου: Ειρήναρχος
29 Νοεμβρίου:  Φαίδρα, Φιλούμενος, Φιλουμένη
30 Νοεμβρίου: Ανδρέας, Ανδρούλα

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας κατηχητικής χρονιάς ο Μη-
τροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας τέλεσε τον καθιερωμένο αγι-
ασμό στην αίθουσα του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτή-

ρος στο Πέρα Χωριό - Νήσου. Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος ευχήθηκε μια 
γόνιμη και ευλογημένη κατηχητική χρονιά. Μετά τον αγιασμό ακολούθη-
σε ομιλία από τον κ. Ευδόκιο Δημητρίου, Θεολόγο του Γραφείου Εκκλησια-
στικής Κατηχήσεως και Διακονίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου με θέμα: 
«Ιερά Κατήχησις στο 2021. Ανάγκη για νέες ιδέες».

Αγιασμός 
για τη νέα 
κατηχητική 
χρονιά

Η ανεξαρτησία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
καθηγητές και μαθητές 
της Ιδιωτικής Σχολής Φό-

ρουμ τίμησαν την 61η επέτειο της 
Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Η εκδήλωση περιελάμ-
βανε θεατρικά δρώμενα, ποιήματα 
και τραγούδια στα οποία συμμε-
τείχαν οι μαθητές της Σχολής. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης διαβάστη-

κε το μήνυμα του Υπουργού Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας Πρόδρομου Προδρό-
μου. Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ 
γιόρτασε με την εκδήλωση αυτή 
τους αγώνες για ελευθερία και δη-
μοκρατία και τίμησε την θυσία των 
χιλιάδων αγωνιστών και πολεμι-
στών που έδωσαν τη ζωή τους για 
την ελευθερία.

Παρουσιάστηκε ο β’ τόμος του Ιστορικού 
Λευκώματος «Κύπρος: Οικονομία και 
Επιχειρήσεις, 60 χρόνια, 1960-2020»

Οι σημαντικές πρωτοβουλίες του επιχειρηματικού κόσμου και η αγαστή συ-
νεργασία και οι αμοιβαία επωφελείς συνέργειες ανάμεσα στο κράτος και 
τον ιδιωτικό τομέα, συνέβαλαν και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυ-

ξη του τόπου.
Αυτό ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασι-
άδης κατά την παρουσίαση του β΄ τόμου του Ιστορικού Λευκώματος του δημοσιο-
γράφου Ιωσήφ Ιωσήφ «Κύπρος: Οικονομία και Επιχειρήσεις, 60 χρόνια, 1960-2020» 
που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.
Επίσης στον χαιρετισμό του κ. Αναστασιάδη, που ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Άμυνας Ανδρέας Λουκά, τονίζεται ότι οι συνεργασίες αυτές τόσο 
στη μεστή εξελίξεων 10ετία που πραγματεύεται διεξοδικά το Λεύκωμα, η οποία χα-
ρακτηρίστηκε κυρίως από την οικονομική κρίση που ταλάνισε τον τόπο μας, αλλά 
και την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού, αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη δη-
μιουργία προοπτικών ευημερίας και προόδου για την πατρίδα μας.
Στην παρουσίαση του Λευκώματος έκανε παρέμβαση ο πρώην Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και πρώην Πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) δημοσιογρά-
φος Δημήτρης Τσαλαπάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιτυχή σταδιοδρομία του 
κ. Ιωσήφ στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθώς και στη σημασία του Λευκώματος ως 
αρχιακό υλικό και ως δείκτης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος στο 
Εθνικό θέμα και την οικονομία.
Από την πλευρά του ο καθηγητής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σχέ-
σεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κώστας Υφαντής, ανέφερε ότι το Λεύκωμα αποτε-
λεί ένα αντικειμενικό και πλήρες αποτύπωμα των όσων συνέβησαν στην Κύπρο τη 
10ετία 2010-2020.
Στη δική του ομιλία ο ίδιος ο κ. Ιωσήφ είπε ότι το Λεύκωμα αποτελεί πολύτιμο αρχει-
ακό υλικό για τους μελετητές της κυπριακής ιστορίας και οικονομίας και φάρο για το 
μέλλον, ώστε να αποφεύγουμε λάθη που βλάπτουν τον τόπο.
Στα συμπεράσματα του Λευκώματος ο κ. Ιωσήφ καταλήγει με το εξής: «Οι πολίτες δι-
ψούν για έμπνευση. Ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει αμέτρητες δυνάμεις, δυνατότητες 
και προτερήματα. Ας τον βοηθήσουμε ν΄ ανοίξει τα φτερά του…»
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και απόσπασμα από συνέντευξη του κ .Ιωσήφ στο 
ΡΙΚ με την ευκαιρία κυκλοφορίας του β΄ τόμου του Ιστορικού Λευκώματος.

 Η «Ποδηλασία Αγάπης» πέρασε 
από το Πέρα Χωριό - Νήσου

Σταθμό στο προαύλιο του Ιε-
ρού Ναού Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, απέναντι από 

τον αστυνομικό σταθμό Πέρα Χω-
ριού – Νήσου, έκανε η «Ποδηλασία 
Αγάπης» που διοργανώθηκε από την 
Αστυνομία Κύπρου και την Αστυνο-
μία των Βρετανικών βάσεων. Η «Πο-
δηλασία Αγάπης», η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε το Σαββατοκυρίακο 30 
και 31 Οκτωβρίου τελούσε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, Άντρης Ανα-
στασιάδου και σκοπό έχει την συλλογή χρημάτων για στήριξη των φιλαν-
θρωπικών συνδέσμων, για τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Φεστιβάλ κυπριακής παράδοσης 
στο Πέρα Χωριό – Νήσου

Ο Πολιτιστικός Όμιλος «Το Όραμα» Πέρα Χωρίου-Νήσου διοργά-
νωσσε το 2ο Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης στο προαύλιο 
του ιερού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό 

– Νήσου. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν χορούς, ποιήματα και παρα-
δοσιακή μουσική και τραγούδια. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης 
καραγκιόζη. Λειτούργησαν περίπτερα με παραδοσιακά επαγγέλματα 
ενώ προσφέρθηκαν παραδοσιακά εδέσματα όπως χαλούμι, παλουζές 
και τραχανάς.
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Μ
ια απρόσμενη έκπληξη ανέμενε τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη κατά τη 

μετάβαση του στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής 

Έκθεσης Κύπρου όπου του χορηγήθηκε η τρίτη δόση του 

εμβολίου κατά του κορωνοϊού. Μόλις ολοκλήρωσε τις δη-

λώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δυο μητέρες από 

την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του φώναξαν 

ζητώντας να συνομιλήσουν μαζί του. Ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας σταμάτησε και οι δυο μητέρες έσπευσαν προς το 

μέρος του. Έθεσαν εκ νέου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

το αίτημα τους για υλοποίηση της απόφασης του Υπουργι-

κού Συμβουλίου για τη μετακίνηση των εργοστασίων πα-

ραγωγής ασφάλτου από το σημείο που βρίσκονται σήμε-

ρα, κοντά στην οικιστική ζώνη Ιδαλίου. «Κάνουμε ότι είναι 

ανθρωπίνως δυνατό, η μη υλοποίηση δεν οφείλεται σε δι-

σταγμό η αδιαφορία της Κυβέρνησης, οφείλεται στα γρα-

φειοκρατικά προβλήματα ή στις διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθηθούν στην επιλογή στου νέου χώρου», είπε 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τονίζοντας ότι η απόφαση της 

Κυβέρνησης για μετακίνηση των εργοστασίων από την πε-

ριοχή είναι οριστική και αμετάκλητη. Ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας είπε ότι συμμερίζεται την αγωνία και τις ανησυχίες 

των κατοίκων της περιοχής διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα 

τις μητέρες «Δεν ξεχνώ τα παιδιά». Οι δυο μητέρες παρέδω-

σαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυο ζωγραφιές που 

ετοίμασαν παιδιά που κατοικούν στην περιοχή στις οποίες 

απεικονίζεται το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή από 

τη συνεχιζόμενη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής 

ασφάλτου κοντά στην οικιστική ζώνη. 

Υπενθυμίζεται ότι καρτέρι στον Πρόεδρο της Δημοκρατί-

ας έστησαν και πάλι μητέρες όταν έλαβε την 2η δόση του 

εμβολίου έξω από Κέντρο Υγείας Λατσιών τον περασμέ-

νο Ιανουάριο. To θέμα της συνεχιζόμενης λειτουργίας πα-

ραγωγής ασφάλτου και η εξεύρεση της καλύτερης λύσης 

απασχολεί την Κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να καταβάλει 

προσπάθειες ώστε το συντομότερο να υλοποιηθεί η από-

φαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Κυβέρνηση επιση-

μαίνει ότι το πρόβλημα της λειτουργίας των συγκεκριμέ-

νων μονάδων πολύ κοντά στις γύρω οικιστικές περιοχές 

υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με αρμόδιους του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-

λοντος είναι η παρούσα Κυβέρνηση που έλαβε την από-

φαση για μετακίνηση των μονάδων αυτών. Η απόφαση, 

που λήφθηκε σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, όπως 

τονίζεται από αρμόδιες πηγές, είναι οριστική και αμετάκλη-

τη. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της 

απόφασης για μετακίνηση των μονάδων, οφείλεται στο ότι 

ακριβώς πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες μελέτες και 

ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας 

ότι η λειτουργία των μονάδων στις περιοχές που θα τις φι-

λοξενήσουν δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση στους 

κατοίκους των γύρω περιοχών. Συγκεκριμένα, διεξάγονται 

πρόσθετες μελέτες που κρίθηκαν απαραίτητες, με βάση και 

τις θέσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας των Πανεπιστημια-

κών που έχει εμπλακεί στο θέμα. Η Κυβέρνηση χαρακτη-

ρίζει ως σχήμα οξύμωρο, πολιτικά κόμματα να διαμαρτύ-

ρονται από τη μια για την καθυστέρηση που παρατηρείται 

στην υλοποίηση της απόφασης για μετακίνηση των μονά-

δων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από την περι-

οχή Ιδαλίου και από την άλλη να αντιδρούν έντονα για την 

εγκατάσταση των μονάδων στις δυνητικά νέες περιοχές, 

προτού καν να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του θέματος. Το 

Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-

λοντος, όπως αναφέρεται στην τελευταία ανακοίνωση του 

για το θέμα κατανοεί τις ανησυχίες των κατοίκων της περιο-

χής και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά 

προς την κατεύθυνση τα οριστικής διευθέτησης του προ-

βλήματος, το συντομότερο δυνατό. Οι κάτοικοι στην Ενο-

ρία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αναμένουν τις εξελί-

ξεις με την ελπίδα ότι το συντομότερο θα υλοποιηθούν οι 

υποσχέσεις. Το θέμα της μετακίνησης των εργοστασίων 

από την περιοχή Ιδαλίου συζητήθηκε και στην Κοινοβου-

λευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Διαμαρτυρία στο Τμήμα Περιβάλλοντος
Κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τα 

γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος ζητώντας όπως 

υλοποιηθούν οι υποσχέσεις για μετακίνηση των εργο-

στασίων παραγωγής ασφάλτου από το σημείο όπου βρί-

σκονται σήμερα. Kρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας 

συνθήματα ζήτησαν τη μετακίνηση των ασφαλτικών ερ-

γοστασίων από την περιοχή. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι η 

μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται ως προς την υλο-

ποίηση της απόφασης της Κυβέρνησης για μετακίνηση 

των εργοστασίων οφείλεται στη γραφειοκρατία. Μια από 

τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ως προς την ολο-

κλήρωση των μελετών που πρέπει να γίνουν για να μπο-

ρέσει να υλοποιηθεί η μετακίνηση των ασφαλτικών είναι 

το Τμήμα Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-

σης διαμαρτυρίας υποβλήθηκε υπόμνημα για το Διευθυ-

ντή του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η νέα πυρκαγιά που 

ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στη Βιο-

μηχανική περιοχή Γερίου έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυ-

χία στους κατοίκους της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης Ιδαλίου οι οποίοι δικαιολογημένα φοβούνται ότι 

από τις αναθυμιάσεις και τους καπνούς έχει επηρεαστεί η 

ποιότητα του αέρα της περιοχής. 

Τον συνάντησαν στο εμβολιαστικό κέντρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου

Μητέρες έθεσαν το πρόβλημα με τα ασφαλτικά 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
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Αντίστροφα μετρά η κλεψύδρα του χρόνου για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τα νομοσχέδια βρίσκονται στη Βουλή και μέ-

χρι τις 30 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη της συζήτη-
σης των προϋπολογισμών θα πρέπει να ψηφιστούν. Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης μόλις η Βουλή, τον περασμέ-
νο μήνα, υιοθέτησε την πρόταση για αναβολή των το-
πικών εκλογών οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για 
τον προσεχή Δεκέμβριο, δήλωσε ότι άνοιξε ο δρόμος 
για μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει 
ανάγκη ο τόπος και απαιτούν οι πολίτες που διεκδικούν 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύγχρονη και αποτελεσματική. 
Με την ίδια σύνεση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, καλούμαστε να συνεχίσουμε την υλοποίηση και 
των άλλων μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Η Βουλή υιοθέ-
τησε ένα στενό χρονοδιάγραμμα για έγκριση των νο-
μοσχεδίων της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Τα μανίκια πάνω 
λοιπόν ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα προς όφελος του πολίτη ο οποίος αναμένει με 
ανυπομονησία την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Η 
Κυβέρνηση έδειξε τις προθέσεις της τονίζοντας ότι θα 
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ενώπιον της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο 2024 οι τοπι-
κές εκλογές θα διεξαχθούν μαζί με τις Ευρωεκλογές. Επι-

πλέον η Κυβέρνηση προειδοποίησε ότι εάν ακυρωθεί 
η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε κίνδυνο η εκταμίευση κον-
δυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  
Όπως ανακοινώθηκε τα οφέλη από τη μεταρρύμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι πολλαπλά. Καταρχάς 
υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 4 εκατομμύρια 
Ευρώ από την αναβολή των εκλογών. Επιπλέον στα 30 
έως 50 εκατ. Ευρώ το χρόνο υπολογίζονται οι εξοικο-
νομήσεις που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις 
Δήμων λόγω της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Στα νέα σχήματα που θα δημιουργηθούν 
θα μεταφερθούν αρμοδιότητες που σήμερα ασκού-
νται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Υπουργεία. 
Ως παραδείγματα αναφέρεται η αδειοδότηση και ο 
έλεγχος κέντρων αναψυχής, η παραχώρηση άδειας 
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και η χορήγη-
ση άδειας χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο. 
Σε κάθε Δήμο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει δη-
μοτική Αστυνομία. Ο προϋπολογισμός των νέων Δή-
μων θα είναι ενιαίος για όλα τα δημοτικά διαμερίσμα-
τα. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του 
καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξό-
δων του επόμενου έτους εκάστου εκ των δημοτικών 
διαμερισμάτων. Προς διασφάλιση τούτου ο νέος Δή-
μος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεσμεύ-
ει τους διαθέσιμους πόρους, πλην των λειτουργικών 

του δαπανών, για την εκτέλεση έργων των δημοτικών 
διαμερισμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό τους και 
τις εκάστοτε ανάγκες. Με τις αλλαγές που θα προκύ-
ψουν θεωρείται βέβαιο ότι οι νέοι Δήμοι που θα δημι-

ουργηθούν θα είναι εύρωστοι και οικονομικά βιώσι-
μοι και θα μπορούν να παράξουν έργο προς όφελος 
των δημοτών τους. Η αλλαγή του τρόπου χρηματοδό-
τησης τους αλλά και τις εξοικονομήσεις που θα προκύ-
ψουν θα οδηγήσουν σε αυξημένους πόρους στο μεσο-
πρόθεσμο κατά 60-80 εκατ. Ευρώ. Η δημιουργία νέων 
Δήμων μεταβάλλει σημαντικά και το συνολικό κόστος 
αντιμισθιών των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και με-
λών των Δημοτικών Συμβουλίων. Υπολογίζεται ότι η 
καθαρή ετήσια εξοικονόμηση θα είναι περίπου 3,2 εκ. 
Ευρώ ετησίως. Με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης ο συνολικός αριθμός των αιρετών μειώ-
νεται κατά 45% από 602 σε 272. Η Κυβέρνηση θεωρεί 
ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αλλά και τολμη-
ρή μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση αυτή εκπορεύεται 
από τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και ακολουθεί πι-
στά και απαρέγκλιτα τις διεθνείς συμφωνίες, ειδικά τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για να μην πάει 
στον κάλαθο όλη αυτή η προεργασία, να φθάσουν 
τα πράγματα στο τέλος και να μπορούν οι πολίτες να 
απολαμβάνουν υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής θα πρέπει η με-
ταρρύθμιση να προχωρήσει. Είναι μια αναγκαιότητα 
που θα έπρεπε να υλοποιηθεί από καιρό. Την έχει ανά-
γκη ο τόπος, τη ζητούν οι πολίτες. 

Αντίστροφη μέτρηση για τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επίσημα στο ΣΥΛ η Αλάμπρα, η Αγία Βαρβάρα και η Ποταμιά
Έπεσαν οι υπογραφές και επίσημα πλέον τρεις κοινότητες της 

ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου εντάχθηκαν στο Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Πρόκειται για την Αλάμπρα, 

την Αγία Βαρβάρα και την Ποταμιά. Η υπογραφή των συμφωνη-
τικών συμβολαίων έγινε σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας. Οι κοινοτάρχες υπέγραψαν 
με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανδρέα Χατζηπάκκο στην πα-
ρουσία του Διευθυντή του ΣΥΛ Κωνσταντίνου Παρμακλή, τα συμ-
φωνητικά συμβόλαια για ένταξη των υδρευτικών συστημάτων 
τους στο υδρευτικό δίκτυο του ΣΥΛ. Στόχος του Συμβουλίου Υδα-
τοπρομήθειας Λευκωσίας, όπως αναφέρθηκε, είναι η δημιουργία 
ενός επαρχιακού οργανισμού ύδρευσης όπως προνοεί και η με-
ταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Ανδρέα Χατζηπάκ-
κο, το ΣΥΛ, μέσα από οικονομίες κλίμακος και την εμπειρογνωμο-
σύνη του αναμένεται να αυξήσει το πλεονασματικό του υπόλοι-
πο ώστε να μπορέσει να εξελίξει τα υπό ένταξη δίκτυα ύδρευσης 

στην ίδια καλή κατάσταση με το υπόλοιπο δίκτυο που διαχειρίζεται. 
 «Όλοι οι καταναλωτές πρέπει να απολαμβάνουν απρόσκοπτη 
υδροδότηση άριστης ποιότητας νερού και αναβαθμισμένες υπη-
ρεσίες όπως η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων, άμεση ανταπόκριση από το αναβαθμισμένο Call Center 
του Συμβουλίου και γρήγορη διευθέτηση ζητημάτων από το Τμή-
μα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών του Συμβουλίου», επεσήμανε ο 
κ. Χατζηπάκκος.
Σημειώνεται ακόμα, ότι το ΣΥΛ πέτυχε μείωση του ατιμολόγητου 
νερού από τις διαρροές από 29% που ήταν το 2018 στο 16,5% το 
2020 εξοικονομώντας πόρους 3εκ ευρώ.  Αναφέρεται ακόμα ότι εί-
ναι σε εξέλιξη η  εκστρατεία επικαιροποίησης των στοιχείων των 
καταναλωτών του Συμβουλίου με σκοπό την ολιστική ψηφιοποίη-
ση των λογαριασμών υδροληψίας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 
ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, μέσα σε 5 μέρες ψηφιοποιή-
θηκαν πέραν των 3000 λογαριασμών ακουμπώντας το 3% του συ-
νόλου των λογαριασμών.

Οι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας βρέθηκαν 
στο επίκεντρο του 47ου ετήσιου συνέδριου της IEEE Industrial Electronics 
Society, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου στον 

Καναδά. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο Κύπριος Ηλεκτρολόγος & Ηλεκτρο-
νικός Μηχανικός Μιχάλης Χρυσοστόμου από το Δάλι. Στο πλαίσιο της ομιλίας 

του ο κ. Χρυσοστόμου και η ομάδα του ανέ-
λυσαν τους διαφορετικούς τύπους συσκευ-
ών που χρησιμοποιούνται και αναφέρθηκαν 
στα διάφορα στάδια μετατροπής της ενέργει-
ας. Στη συνέχεια εντόπισαν τον ιδανικό τύπο 
συσκευών για κάθε στάδιο ούτως ώστε να αυ-
ξάνεται η απόδοση της μετατροπής. Σύμφω-
να με τα όσα ανέφερε στην εφημερίδα μας ο 
κ. Χρυσοστόμου, η πιο πάνω ομιλία αποτελεί 
μέρος της διδακτορικής του μελέτης που ακο-
λουθεί στο Frederick University. 
«Η έρευνα μου εστιάζει σε τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να αυξήσουμε την από-
δοση κέντρων δεδομένων (datacenters), κα-
θώς καταναλώνουν σήμερα το 2% της παγκό-

σμιας ενέργειας. Τα Datacenters είναι η καρδιά της πληροφορίας σήμερα καθώς 
είναι οι χώροι όπου φιλοξενούνται υπολογιστικά συστήματα, αλλά και τηλεπικοι-
νωνιακές και αποθηκευτικές υποδομές, με σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία 
και το διαμοιρασμό μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Στόχος είναι να μειώσου-
με τη κατανάλωση των κέντρων αυτών κατά 5-10%, εφαρμόζοντας διάφορες τε-
χνικές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.» 
Ο Μιχαήλ Χρυσοστόμου, μαζί με τον Δρα. Νικόλα Χριστοφίδη και τον Δημήτρη 
Χρυσοστόμου εργάζονται σήμερα ερευνώντας μία καινοτόμα μέθοδο, η οποία 
χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσει την απόδοση των συστημά-
των τροφοδοσίας των κέντρων δεδομένων. Τα προκαταρτικά αποτελέσματα της 
έρευνας κατέδειξαν ότι η απόδοση (συνεπώς και η μείωση κατανάλωσης ενέρ-
γειας) αυξάνεται κατά μέσο όρο 5.23%, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι και το 73% σε 
συγκεκριμένα φορτία.

Καινοτόμες τεχνολογίες 
για εξοικονόμηση ενέργειας

Ο Δήμος Ιδαλίου θέλοντας να κρατήσει άσβεστη την κληρονομιά του τό-
που μας κίνησε τις διαδικασίες και συντήρησε τις αρχαίες βρύσες που 
βρίσκονται στα δημοτικά όρια του Δήμου. Πρόκειται για τέσσερις βρύ-

σες τις οποίες στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι Ιδαλίου. Έπαιρναν 
νερό και το μετέφεραν στα σπίτια τους για τις καθημερινές τους ανάγκες. Αρχή 
έγινε με τη βρύση στην οδό Αγίου Ανδρονίκου. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλέ-
νος δήλωσε ότι θα συντηρηθούν όλες οι βρύσες, τονίζοντας ότι αποτελούν ένα 
ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του Ιδαλίου. Οι υπόλοιπες βρύσες βρίσκονται 
στην οδό Γεώργιου Εικοσάρη, στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ενώ η τρί-
τη η οποία μεταφέρθηκε για να συντηρηθεί και βρίσκεται στις αποθήκες του Δή-
μου Ιδαλίου θα τοποθετηθεί σε σημείο ανάμεσα στον ιερό ναό Αγίων Ανδρονί-
κου και Αθανασίας και το σωματείο του Χαλκάνορα.

Συντηρήθηκαν 
οι αρχαίες βρύσες 

του Ιδαλίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου το Σάββατο 
30 Οκτωβρίου. Βροχές, αστραπές και σε κάποιες περιπτώσεις ισχυροί άνεμοι προκά-
λεσαν προβλήματα. Οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή των Λυμπιών είχαν ως 

αποτέλεσμα να κατέλθουν ορμητικοί χείμαρροι. Παρασύρθηκαν τρία αυτοκίνητα με τους 
επιβάτες τους με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για 
να γίνει ρυμούλκηση των οχημάτων από τα νερά. Ευτυχώς δεν διέτρεξαν κίνδυνο ανθρώ-
πινες ζωές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε και σε κλήσεις κατοίκων για άντληση 
νερών από πλημμυρισμένα σπίτια. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρά-
τησαν στην περιοχή, στο Δάλι, τα Λύμπια και την Ποταμιά προκλήθηκαν προβλήματα στο 
δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού. Συνεργεία της ΑΗΚ έσπευσαν στην περιοχή και αποκατέ-
στησαν τις βλάβες. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής επισκέφθηκε τα Λύμπια και ενη-
μερώθηκε για το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Σε δηλώσεις 
του ανέφερε ότι και σε αυτή την περίπτωση το κράτος θα στηρίξει τους πληγέντες κατοίκους.

Χείμαρροι παρέσυραν 
οχήματα στα Λύμπια
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Τα ζητήματα που απασχολούν το αγροτικό κί-
νημα συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου Ποταμιάς. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του 
Παναγροτικού, της ΕΚΑ, της ΠΕΚ, της Νέας Αγροτικής 
Κίνησης και του Ευρωαγροτικού. Ένα από τα βασικά 
θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη ήταν οι αυξή-
σεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών. Όπως ανα-
φέρθηκε λόγω της έλλειψης σιτηρών είναι θέμα ημε-
ρών οι αυξήσεις σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης. Λόγω της 
δημιουργηθείσας κατάστασης αναμένονται αυξήσεις 
σε μια σειρά από βασικά αγαθά, όπως είναι το ψωμί, το 
γάλα, τα τυροκομικά προϊόντα, τα αυγά και  το κρέας. 
Η κυβέρνηση, διά στόματος Υπουργού Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή 
διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τους παραγωγούς επιση-
μαίνοντας ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο 
που προέκυψε συνεπεία της αύξησης που παρατηρή-

θηκε στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς αλλά και της 
πανδημίας. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο καθιστά τους 
καταναλωτές ευάλωτους. Η επιτάχυνση σε άλλες μορ-
φές ενέργειας, πιο φιλικές για το περιβάλλον είναι επι-
βεβλημένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη 
της εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τιμές του 

πετρελαίου έχουν εκτοξευτεί. Αναπόφευκτα παρασύ-
ρουν μαζί τους και τις τιμές των καταναλωτικών προϊό-
ντων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι την Παρασκευή 
15 Οκτωβρίου η τιμή του πετρελαίου έφθασε στην 
υψηλότερη τιμή των τελευταίων τριων ετών ξεπερνώ-
ντας τα 85 δολάρια το βαρέλι, ως αποτέλεσμα των εκτι-

μήσεων για μειωμένη προσφορά κατά τους επόμενους 
μήνες, καθώς η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων 
κατά του κορωνοϊού για ταξίδια, παγκοσμίως, θα εκτι-
νάξει τη ζήτηση του «μαύρου χρυσού». Ο νόμος της 
προσφοράς και της ζήτησης όπως σε όλη την οικονο-
μική ζωή καθορίζει και σ’ αυτή την περίπτωση τις τιμές.

Σύσκεψη του αγροτικού κινήματος στην Ποταμιά

Πυρκαγιά στον Άγιο Σωζόμενο
Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία 

για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άγρια 
βλάστηση στην κοίτη του ποταμού Γιαλιά στον Άγιο 

Σωζόμενο (παρά την Νεκρά Ζώνη). Στο σημείο ανταποκρί-
θηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς 
Σταθμούς Λευκωσίας και κλήθηκαν δυνάμεις από το Τμή-
μα Δασών και το Ταμείο Θήρας για βοήθεια. Σε ανάρτησή 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κοινοτάρχης Ποτα-
μιάς Γιάννος Μηνά, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του 
για τις φλόγες που απειλούν τα ιστορικά μνημεία του ερη-
μωμένου χωριού. Συγκεκριμένα έγραψε: «Ντροπή, ντροπή 
και μονο ντροπή μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει την πρά-
ξη. Τώρα στα μνημεία του Αγίου Σωζόμενου στην Ποταμιά».

O Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφά-
νου πραγματοποίησε επίσκεψη σε κτηνοτροφικά 
υποστατικά στα Λύμπια. Ο κ. Στεφάνου είχε την 

ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κτηνοτρόφους και να 
ενημερωθεί από κοντά για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν 
ήταν οι τιμές των προϊόντων και οι αυξήσεις που παρα-
τηρούνται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σε δηλώσεις 
του ανέφερε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπους έτσι 
ώστε να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους και την ίδια ώρα 
να βοηθήσει και τους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν 
την κατάσταση. «Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει 
τους μηχανισμούς που έχει το κράτος, γρήγορα και απο-
τελεσματικά να του δώσει έμφαση έτσι ώστε να προστα-
τεύσουμε τον κόσμο από τα φαινόμενα αισχροκέρδειας» 
είπε ο κ. Στεφάνου.

Επίσκεψη Στεφάνου σε 
κτηνοτροφικές μονάδες στα Λύμπια

Τιμήθηκε ο ήρωας 
Σπύρος Χατζηγιακουμή

Η κοινότητα Αγίας Βαρβάρας τίμησε 
τη θυσία του ήρωα του απελευθε-
ρωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 

Σπύρου Χατζηγιακουμή από την Κυθρέα, η 
προτομή του οποίου βρίσκεται στην κοινό-
τητα. Ο Σπύρος Χατζηγιακουμή, που δολο-
φονήθηκε άγρια, με φρικτά βασανιστήρια, 
από τους Άγγλους αποικιοκράτες στις 16 
Οκτωβρίου1958. Τον επιμνημόσυνο λόγο 
εκφώνησε ο Δήμαρχος Κυθρέας Πέτρος Κα-
ρεκλάς. Του μνημοσύνου ακολούθησε κα-
τάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα. 
Το μνημόσυνο οργάνωσαν το σωματείο 
«Χύτροι» Κυθρέας και οι Σύνδεσμοι Αγωνι-
στών ΕΟΚΑ 1955-59.

Φεστιβάλ Ξαρκής 2021 στα Λύμπια
Το Φεστιβάλ Ξαρκής 2021 πραγματοποιήθηκε στα Λύμπια από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου και περιελάμβανε 

μεταξύ άλλων και πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών. Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών φιλοξενίας, μια 
ομάδα επιλεγμένων καλλιτεχνών συνεργάστηκε με την ομάδα του Ξαρκής και με την τοπική κοινότητα προε-

τοιμάζοντας έργα συμβάλοντας στη διαμόρφωση του περιεχομένου του τριήμερου Φεστιβάλ. Η θεματική για το φε-
τινό Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών 
και το Φεστιβάλ Ξαρκής ήταν η «Επιστρο-
φή στις ρίζες: περιβάλλον και κοινωνία». Οι 
διοργανωτές εμπνευσμένοι από το τοπι-
κό πλαίσιο, επιδίωξαν να αντλήσουν ερε-
θίσματα από πτυχές της παράδοσής μας. 
Βασιζόμενοι στην ιδέα ότι οι κάτοικοι των 
χωριών της υπαίθρου συχνά έχουν στενό-
τερη σχέση με το περιβάλλον, από αυτή σε 
αστικά κέντρα, θεώρησαν ότι μπορούν να 

αποκτήσουν εμπειρίες από τη σχέση αυτή, προκειμένου να υπάρξουν δυνατότητες για πρόοδο προς ένα πιο περι-
εκτικό, προοδευτικό και οικολογικά συνειδητοποιημένο μέλλον, τόσο των κατοίκων αγροτικών περιοχών όσο και 
των κατοίκων αστικών κέντρων. Αναδείχθηκαν στοιχεία που μπορούν να ενσωματωθούν στη σημερινή πραγμα-
τικότητα που απαιτεί στενότερη σύνδεση με το περιβάλλον και προβλήθηκε η σημασία της συνεχούς προστασίας, 
αποκατάστασης και βελτίωσής του.

Καθαριότητα 
στα Λύμπια

Ομάδες εθελοντών συμμετεί-
χαν στην εκδήλωση καθαριό-
τητας «Καθαρίζουμε και ομορ-

φαίνουμε την είσοδο του χωριού μας» 
που διοργανώθηκε το Σάββατο 2 Οκτω-
βρίου στα Λύμπια. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση ήταν μια προ-
σπάθεια που είχε ως στόχο να συμβά-
λει στην καθαριότητα και την ομορφιά 
της ακριτικής κοινότητας. Οι συμμετέχο-
ντες που έδωσαν το παρόν τους στήρι-
ξαν με πράξεις την προσπάθεια του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου.

9 εκ. Ευρώ βοήθεια 
στους κτηνοτρόφους 

Την παραχώρηση 9 σχεδόν εκατομμυρίων Ευρώ προς τους κτηνοτρόφους για στήριξή τους ενέ-
κρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κώστας Καδής οι αιγοπροβατοτρόφοι θα στηριχθούν με 3,2 εκ Ευρώ, οι χοιρο-

τρόφοι με 2,7 εκ. Ευρώ, οι αγελαδοτρόφοι με 1,7 εκ. Ευρώ, η πτηνοτροφία με 1,3 εκ Ευρώ και η κονικλο-
τροφία με 25 χιλιάδες Ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Καδή για τους αιγοπροβατοτρόφους θα καταβληθεί 
προσπάθεια τα χρήματα να δοθούν μαζί με τις κεφαλικές επιδοτήσεις πριν το τέλος του χρόνου. «Για 
τις υπόλοιπες ομάδες των κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Επίτροπο του ΚΟΑΠ, 
μέσω του οποίου θα δοθούν αυτές οι ενισχύσεις. Μας διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλουν κάθε προσπά-
θεια για να δώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή τη στήριξη. αναμένεται ότι θα είναι στο πρώτο τρί-
μηνο του νέου έτους», δήλωσε ο κ.Καδής. Στις δηλώσεις του ο Υπουργός σημείωσε: «όπως είχαμε δια-
βεβαιώσει τον αγροτικό κόσμο και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους η Κυβέρνηση θα ερχόταν αρωγός σε 
αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν, ενόψει της ραγδαίας αύξησης των τιμών των ζωοτροφών». 
Σύμφωνα με τον Υπουργό αυτή η στήριξη θα αποσυμφορήσει την κατάσταση, θα ανακουφίσει τους 
κτηνοτρόφους και θα δώσει χρόνο στην αγροδιατροφική αλυσίδα να λειτουργήσει μετακυλίοντας 
αυτό το κόστος σε όλους τους κρίκους της και όχι μόνο στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Ο κ. Καδής είπε 
πως η Κυβέρνηση «σε συνεργασία με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κτηνοτρό-
φων θα παρακολουθεί την κατάσταση και εκεί που θα κριθεί ότι πρέπει να παρέμβει, στο πλαίσιο της 
νομιμότητας πάντοτε, δεν θα διστάσει να το πράξει και πάλι». 
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Tιμήθηκε η 28η Οκτωβριου 
με μέτρα κατά του κορωνοϊού

Ελάχιστος φόρος τιμής στους ήρωες του ελληνισμού

Με ιδιαίτερη τιμή και λαμπρότητα η Σχολή Φόρουμ πραγματοποίησε εν-
δοσχολικό εορτασμό για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ήταν 
μια κατάθεση ψυχής, ένας ελάχιστος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης σ’ 

εκείνους που με τον ηρωικό τους αγώνα και το δικό τους αίμα οδήγησαν στο δρό-
μο της λευτεριάς. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη γιορτή της Σημαίας, κατά την οποία 
ανακοινώθηκαν τα ονόματα των σημαιοφόρων και παραστατών της Σχολής μας, 
ενώ ακολούθως ακούστηκε ο όρκος των σημαιοφόρων και παραστατών. Ακολού-
θησε η προσφώνηση από τη Διευθύντρια της Σχολής Αντιγόνη Τζιαπούρα, ενώ 
στη συνέχεια το ηρωικό έπος του ’40 ζωντάνεψε ξανά μέσα από τραγούδια, χο-
ρούς, ποιήματα αλλά και δρώμενα που υποστήριξαν οι μαθητές της Σχολής. Η γι-
ορτή ολοκληρώθηκε με την τιμητική περιφορά των λαβάρων και των σημαιών.

Η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέ-
τρεψε ούτε και φέτος να τιμηθεί 
όπως θα έπρεπε η 28η Οκτωβρίου. 

Τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής Ιδα-
λίου τίμησαν την εθνική επέτειο με ενδο-
σχολικούς εορτασμούς. Παιδιά σχολείων 
της περιοχής με ολιγομελή τμήματα όπως 
προέβλεπαν οι κανονισμοί του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας συμμετείχαν στην παρέλα-
ση που πραγματοποιήθηκε έξω από το κτί-
ριο της ελληνικής πρεσβείας στη Λευκωσία. 
Για πρώτη φορά παρέλασε στη Λευκωσία 
και το Λύκειο Ιδαλίου. Η επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου αποτελεί για τον απανταχού 
ελληνισμό, μέρα περηφάνιας και συνά-
μα μέρα οφειλομένης τιμής, σε όλους όσοι 
όρθωσαν το ανάστημά τους, απέναντι στις 
δυνάμεις της βίας και του φασισμού. Απο-
τελεί μέρα μνήμης για όλους όσοι αρνήθη-
καν να υποταχθούν είτε με τη σιωπή και την 
ανοχή τους είτε με την προσχώρησή τους 
στις δυνάμεις του Άξονα, τις δυνάμεις που 
είχαν καθηλώσει ολόκληρη σχεδόν την Ευ-

ρώπη. Είναι, την ίδια στιγμή, μέρα μνήμης 
της θυσίας, όλων όσων με την στάση τους 
εναντιώθηκαν στις δυνάμεις του φασι-
σμού. Οι ευγενείς στόχοι και τα υψηλά ιδα-
νικά που πρεσβεύει η εθνική επέτειος της 
28ης Οκτωβρίου 1940 ας αποτελούν φω-
τεινό παράδειγμα για τις δικές μας ενέργει-
ες και για τους δικούς μας αγώνες.

Την παραμονή της επετείου του 
«ΟΧΙ», στις 27 Οκτωβρίου γιορ-
τάζεται και τιμάται η ελληνική 

σημαία.
Από το ρήμα σημαίνω, η σημαία, ως εθνι-
κό μας έμβλημα, συμβολίζει την Ελλάδα 
με τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, 
κυριαρχία και ελευθερία.
Η ελληνική σημαία δεν είχε πάντα αυτή 
τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο από 
το 1464 έως και το 1821 εμφανίζεται σε 
δεκαπέντε παραλλαγές.
H πρώτη ελληνική σημαία με τον λευκό 
σταυρό σε γαλάζιο φόντο, σχεδιάστη-
κε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθη-
κε στη Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιά-
θο, το 1807.
Ο τύπος και τα χρώματα (κυανό και λευ-
κό) της ελληνικής σημαίας καθιερώθηκαν 
τον Ιανουάριο του 1822 στην Α΄ Εθνοσυ-
νέλευση της Επιδαύρου. Στις 15 Μαρτίου 
του ίδιου χρόνου το Εκτελεστικό Σώμα 
(Κυβέρνηση), που είχε αναλάβει την προ-
σωρινή διοίκηση της Ελλάδας, όρισε με 
το Διάταγμα 540 τρεις τύπους σημαιών: 
μια σημαία ξηράς και δυο θαλάσσης, μία 
για το πολεμικό και μία για το εμπορικό 
ναυτικό. Ως επίσημη σημαία του ελληνι-
κού κράτους καθιερώθηκε με νόμο στις 
21-12-1978 η «ναυτική», με τις οριζόντιες 
λευκές και γαλάζιες γραμμές. Τα χρώματα 
της σημαίας, γαλάζιο και λευκό, συμβολί-
ζουν το γαλάζιο της Ελληνικής θάλασσας 
και το λευκό των κυμάτων.
Οι οριζόντιες γραμμές είναι 9, όσες και 
οι συλλαβές του συνθήματος της Ελλη-
νικής Επανάστασης, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ̀ Η ΘΑ-
ΝΑΤΟΣ».

Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την αφο-
σίωση των Ελλήνων στην Ορθόδοξη 
Χριστιανική Πίστη.
Η ιστορία μας είναι γεμάτη από περι-
στατικά αυτοθυσίας αγωνιστών για την 
προστασία της Ελληνικής σημαίας. Δεν 
μπορεί κανείς να ξεχάσει το γενναίο ση-
μαιοφόρο που σκοτώθηκε από εχθρικά 
πυρά, τη στιγμή που έστηνε την ελληνική 
σημαία στην κορυφή του Μπιζανίου το 
1912! Στη μάχη που ακολούθησε, σκο-
τώθηκαν δέκα στρατιώτες για να μην πέ-
σει η σημαία στα χέρια του εχθρού. Στο 
τέλος ο λοχίας, που είχε απομείνει, όρμη-
σε στο ύψωμα, αγκάλιασε τη σημαία, κα-
τρακύλησε αιμόφυρτος στην πλαγιά και 
όταν έφθασε στο διοικητή του τάγματος, 
στάθηκε όρθιος χαιρέτησε και ανάφερε 
στο διοικητή «Κύριε διοικητά, έχω την 
τιμή να σας παραδώσω τη σημαία». Και 
έπεσε νεκρός.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό περιστατι-
κό αυτοθυσίας για την προστασία της 
σημαίας είναι και αυτό που συνέβη το 
1941,όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την 
Ελλάδα. Τότε, ο σημαιοφόρος πάνω 
στον Παρθενώνα, Κωνσταντίνος Κουκί-
δης, αντί να παραδώσει τη σημαία στους 
Γερμανούς, την τυλίχθηκε και έπεσε μαζί 
της στο κενό.

Η γιορτή 
της ελληνικής σημαίας



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μπορεί να είναι εικόνα αυτοκίνητο και κείμενο που λέει "Cyprus Classic Car 

Touring Club Λέσχη Περιήγηοης Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ.. 
Αν το αυτοκίνητο σου είναι ηλικίας πέραν των 30 ετών μπορεί να εγγραφεί ως 

κλασικό με τα ανάλογα ωφελήματα; 65% ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ H' ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €25 ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και άλλα.

 Για Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 99677477

Η Λέσχη Περιήγησης Κλασσικού Αυτοκινήτου Κύπρου θα διοργανώσει 
περιήγηση στο Δάλι την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.

Τα αυτοκίνητα-αντίκες θα εκτίθενται στον χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ιδαλίου (λεωφ. Γιάννη Γρούτα) από τις 10:00π.μ-12:00μ. και το κοινό 

θα μπορεί να επισκεφτεί τον χώρο για να τα θαυμάσει. 



Η λοιμώδης περιτονίτιδα (Feline Infectious 
Peritonitis, FIP) είναι μια θανατηφόρα ιογε-
νής ασθένεια που προκαλείται από ένα στέ-

λεχος του ιού Coronavirus (FCoV) και επηρεάζει τις 
γάτες. Η μετάδοση του ιού γίνεται από γάτα σε γάτα 
και έχει παρατηρηθεί ότι από τον ιό νοσούν συνή-
θως γάτες που ζουν πολλές μαζί (καταφύγια, εκτρο-
φεία κ.α.).
Η νόσος δεν ξεκινάει απότομα, αλλά έχει χρόνια 
εξέλιξη. Οι περισσότερες γάτες προσβάλλονται από 

την εντερική μορφή του Κο-
ρωναϊού (FECV) η οποία 
σπάνια προκαλεί ασθένεια 
από μόνη της. Ως εκ τούτου, 
μια γάτα χωρίς κλινικά συ-
μπτώματα μπορεί να είναι 
φορέας του FECV και μπορεί 
να μεταδώσει τον ιό σε μια 
άλλη γάτα. Η λοιμώδης πε-
ριτονίτιδα είναι μια ανοσο-

λογική νόσος που εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό 
γάτων που έχουν μολυνθεί από τον εντερικό κορω-
ναϊό ο οποίος αποκτά την ικανότητα να μεταλλα-
χτεί. Τα πρώτα συμπτώματα δεν είναι ούτε ξεκάθα-
ρα, ούτε τυπικά, με αποτέλεσμα η διάγνωση να είναι 
δύσκολη και ακόμη δυσκολότερη η διαφορική διά-
γνωση με άλλα νοσήματα της γάτας. Υπάρχουν δύο 
κύριες μορφές της FIP: η υγρή και η ξηρή, καθώς 
και η δευτερεύουσας σημασίας: η μικτή. Ενώ και οι 
δύο μορφές είναι μοιραίες, η υγρή μορφή της νό-
σου παρατηρείται συχνότερα και εξελίσσεται ταχύ-
τερα από τη ξηρή μορφή, με το θάνατο να επέρχεται 
σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών από την 
εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. 
Υγρός τύπος: Η υγρή μορφή της FIP παρουσιάζει 
συσσώρευση υγρού σε κοιλότητες του σώματος 
όπως η κοιλιά και ο θώρακας, προκαλώντας διάτα-
ση της κοιλιάς ή/και δυσκολία στην αναπνοή. Πα-
ράλληλα, το ζώο εμφανίζει ανορεξία, κατάπτωση 
και απώλεια βάρους.
Ξηρός τύπος: Η ξηρή μορφή έχει ως αποτέλεσμα 
φλεγμονώδεις βλάβες που εντοπίζονται σε όλο το 
σώμα της γάτας όπως οι οφθαλμοί, οι νεφροί, το 
ήπαρ, τα λεμφογάγγλια και το νευρικό σύστημα. Τα 
συμπτώματα εξαρτώνται από το όργανο που επη-

ρεάζεται περισσότερο 
από την ασθένεια.
Γενικά, όταν μια γάτα 
προσβληθεί από τη 
FIP, τα συμπτώματα 
και στις δύο μορφές εί-
ναι ασαφή, π.χ. πυρε-
τός, απώλεια της όρε-
ξης, απώλεια βάρους, 
κατάπτωση, διόγκω-
ση κοιλιάς, δύσπνοια, 

οφθαλμολογικά προβλήματα και νευρολογικά 
προβλήματα. 
Η διάγνωση προκύπτει από την συνεκτίμηση των 
κλινικών ευρημάτων και των εργαστηριακών δο-
κιμών. Δυστυχώς, θεραπεία για τη συγκεκριμένη 
νόσο δεν υπάρχει. Ασυμπτωματικές γάτες όμως, 
μπορούν να ζήσουν για χρόνια χωρίς να εκδηλώ-
σουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Σε γάτες που 
εμφανίζουν συμπτώματα, υπάρχει η πιθανότητα 
να ζήσουν για αρκετούς μήνες με υποστηρικτική 
αγωγή.
Τέλος, η πρόληψη της λοιμώδους περιτονίτιδας εί-
ναι δύσκολη, αφού υπάρχουν πολλοί παράγοντες 
που συμβάλουν στην ανάπτυξη της ασθένειας. Ένα 
σημαντικό μέτρο που θα ήταν καλό να ληφθεί είναι 
η ελαχιστοποίηση της έκθεσης της γάτας σας σε μο-
λυσματικές ασθένειες κρατώντας την σε εσωτερικό 
προστατευμένο χώρο μακριά από γάτες που μπο-
ρεί να νοσούν. 
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Tα νέα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής της 
ΕΔΕΚ Ιδαλίου τέλεσε ο Πρόεδρος του κόμ-
ματος Μαρίνος Σιζόπουλος. Το οίκημα της 

ΕΔΕΚ Ιδαλίου βρίσκεται στην οδό Δημήτρη Χάμα-
τσου 76, στον πυρήνα του Ιδαλίου. Τους παρευρι-
σκομένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Επιτροπής της ΕΔΕΚ Ιδαλίου Γιάννος Κλεάνθους ο 
οποίος διαβεβαίωσε ότι τα στελέχη του κόμματος 
είναι στη διάθεση όλων των δημοτών του Ιδαλίου. 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ευχα-
ρίστησε τα στελέχη του κόμματος για τη διαχρονι-
κή στήριξη τους εκφράζοντας τη μεγάλη σημασία 
που έχει για το κόμμα η διατήρηση γραφείων στο 
Δήμο Ιδαλίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τι-
μήθηκαν στελέχη της ΕΔΕΚ Ιδαλίου για την πολύ-
χρονη προσφορά τους στο κόμμα. 

Εγκαινιάστηκαν τα γραφεία 
της ΕΔΕΚ Ιδαλίου

 Άρχισε η νέα κυνηγετική περίοδος
Οι κυνηγετικοί σύλλογοι της περιοχής διοργάνωσαν συνεστιάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λί-

γες μέρες πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου του ενδημικού θηράματος. Στη διάρκεια της 
συνεστίασης του Κυνηγετικού Συλλόγου «Άρτεμις» Ιδαλίου απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές 

του σκοπευτικού αγώνα που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο. Το κυνήγι του λαγού, πέρδικας και φραγκο-
λίνας, επιτρέπεται από την Κυριακή 31 Οκτωβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου. Συνολικά το 
κυνήγι του ενδημικού θηράματος θα επιτρέπεται για 18 εξορμήσεις.

Kάτοικοι Ιδαλίου, ιδιαίτερα στην Ενορία Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης έχουν υπο-
βάλει παράπονα στο Δήμο για οχληρία και 

δυσοσμία που προκαλείται στην περιοχή όπου δι-
αμένουν, λόγω κοπριάς που τοποθετείται από γε-
ωργούς όταν οργώνουν τα χωράφια τους, ιδιαίτερα 
όταν αυτά βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περι-
οχές. Τα παράπονα των δημοτών φαίνεται να εί-
ναι απόλυτα δικαιολογημένα διότι με τη δυσοσμία 
που προκαλείται επηρεάζεται δυσμενώς η ποιότητα 
ζωής τους. Κάτοικοι της περιοχής που επικοινώνη-
σαν με την εφημερίδα ανέφεραν ότι «το φαινόμενο 
εναπόθεσης κοπριάς σε χωράφια που εφάπτονται 
σε οικιστικές ζώνες δημιουργεί πολύ σοβαρά προ-
βλήματα». Οι παραπονούμενοι κάτοικοι αναφέ-
ρουν ότι το  συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει επιτέλους 
να αντιμετωπιστεί και να μην επαναληφθεί γιατί δεν 
μπορεί πλέον να συνεχίζεται αυτή η δυσάρεστη κα-
τάσταση με τη δυσοσμία. Οι κάτοικοι ζητούν όπως 
τεθούν αυστηροί κανονισμοί και να ελέγχεται κατά 
πόσον η διαδικασία αποξήρανσης της κοπριάς εί-
ναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο Νόμος και οι 
Κανονισμοί από το Υπουργείο Γεωργίας και το Τμή-
μα Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κα-
νονισμούς μόλις τοποθετηθεί η κοπριά το χωράφι 
πρέπει να οργωθεί ούτως ώστε να γίνει ανακάτεμα 
με το χώμα, προκειμένου η δυσοσμία και η οχληρία 
που προκαλείται να μειωθεί. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος στον οποίο θέσαμε τα παράπο-
να των δημοτών ανέφερε ότι θα πρέπει οι γεωργοί 

να φροντίζουν ώστε να γίνεται η σωστή διαδικασία 
τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει με τις ενέργειες τους 
να προκαλούν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 
υπόλοιπων κατοίκων. Ο κ. Καλλένος τόνισε ότι ο Δή-
μος έχει προβεί σε ενημέρωση των γεωργών τους 
οποίους κάλεσε να συμμορφώνονται με τους κανο-
μισμούς. Οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρ-
μόσουν τα πιο κάτω: 
(α)  Απαγορεύεται η διάθεση αποβλήτων σε οικιστι-

κές περιοχές καθώς και σε απόσταση μικρότερη 
από 300 μέτρα από πηγές ή γεωτρήσεις που χρη-
σιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια .

(β)  Η χρήση της κοπριάς πρέπει να γίνεται σύμφω-
να με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 
(Κ.Δ.Π. 263/2007)

(γ)  Η κοπριά πρέπει να ενσωματώνεται στο έδαφος 
εντός της ημέρας μεταφοράς της στο τεμάχιο, 
ώστε να μην παρασύρεται από τον αέρα.

(δ)  Η επιτρεπόμενη δόση κοπριάς καθορίζεται ανά-
λογα με το είδος της καλλιέργειας από τον Κώδι-
κα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

(ε)  Η χρήση αχώνευτης κοπριάς πρέπει να αποφεύ-
γεται και να γίνεται πάντοτε με βάση τον Κώδικα 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

(στ)  Κατά τη μεταφορά της κοπριάς πρέπει να λαμ-
βάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην 
διαφεύγει από το μεταφορικό μέσο.

(ζ)  Απαγορεύεται η εναπόθεση κοπριάς σε αγροτε-
μάχια στα οποία χρησιμοποιούνται υγρά κτηνο-
τροφικά απόβλητα.

Παράπονα κατοίκων για την 
εναπόθεση κοπριάς σε χωράφια 
κοντά στην κατοικημένη περιοχή

Λοιμώδης περιτονίτιδα της γάτας

Εξελέγη η Μαρία 
Χατζηβασίλη

Η Σχολική Έφορος Ιδαλίου και Οργανωτική Γραμ-
ματέας της Τοπικής Επιτροπής ΕΔΕΚ Ιδαλίου Μα-
ρία Χατζηβασίλη πέτυχε να εκλεγεί και συνεχίζει 

στην Επαρχιακή Επιτροπή της ΕΔΕΚ Λευκωσίας. Ταυτόχρο-
να έχει εκλεγεί και στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. 
Οι εσωκομματικές εκλογές στην ΕΔΕΚ έγιναν κατά τη συν-
διάσκεψη του κόμματος στη Λευκωσία που πραγματοποι-
ήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Η Μαρία Χατζηβασίλη σε δήλωση 
της αμέσως μετά την εκλογή της εξέφρασε τις ευχαριστίες 
της σε όσους την τίμησαν με τη ψήφο τους. Ιδιαίτερες ευ-
χαριστίες εξέφρασε στην Τοπική Επιτροπή Ιδαλίου καθώς 
και στα φιλικά της πρόσωπα που ήταν δίπλα της με τον δικό 
τους, όπως τονίζει, ξεχωριστό τρόπο. Η Μαρία Χατζηβασί-
λη συνεχάρη όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως απο-
τελέσματος. «Δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μά-
χες. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.
Εύχομαι καλή επιτυχία και τίμιους αγώνες τόσο στην νέα 
Επαρχιακή Λευκωσίας, όσο και στην Κεντρική Επιτροπή» 
σημειώνει στη δήλωση της.
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Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκί-
νησης τελέστηκαν τα εγκαίνια 
του ανακαινισμένου Κινηματο-

θεάτρου «Πανόραμα». Οι άνθρωποι του 
Άδωνη είδαν να πραγματοποιείται ένας 
μεγάλος στόχος που τέθηκε χάρη στη βο-
ήθεια και τη συνεισφορά των φίλων και 
των υποστηρικτών του σωματείου. Στην 
εκδήλωση τιμήθηκε ο Χρύσανθος Χατζη-
γιάννης, ο μεγάλος χορηγός της ανακαί-
νισης στον οποίο όλοι εξέφρασαν τις θερ-
μές ευχαριστίες τους για τη συνεισφορά 
του. Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κι-
νηματοθεάτρου «Πανόραμα» τέλεσε ο Γε-
νικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στε-
φάνου ο οποίος μεταξύ άλλων εξήρε την 
προσφορά των εθελοντών. «Η πράξη των 
μελών, των φίλων, των στελεχών του Άδω-
νη Δαλιού να ανακαινίσουν με εθελοντι-
κή δουλειά το θέατρο, αποτελεί πρώτα 
απ΄ όλα πράξη αντίστασης» ανέφερε ο κ. 
Στεφάνου τονίζοντας ότι η εκδήλωση με 
αφορμή την ανακαίνιση του θεάτρου του 
Άδωνη υπενθυμίζει ότι το Κίνημα των Συλ-
λόγων δεν είναι απλά μια ένδοξη ιστορία 
του παρελθόντος αλλά ένα μέλλον γεμάτο 
υποσχέσεις. «Εκεί που υπάρχει το όραμα, 
οι συνθήκες, η παράδοση, ο εθελοντισμός 
και η όρεξη για προσφορά, μπορούν οι 
Σύλλογοι να βρουν το δρόμο τους και τον 
ρόλο τους. Εδώ στον Άδωνη Δαλιού υπάρ-
χουν σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά και γι΄ 
αυτό παρά τις δυσκολίες και προβλήματα, 
η παράδοση και η ιστορία συνεχίζουν να 
τραβούν μπροστά», τόνισε ο κ. Στεφάνου.  

Ο άνθρωπος που με τη συνεισφορά του συ-
νέβαλε τα μέγιστα στην ανακαίνιση του Κι-
νηματοθέατρου «Πανόραμα», ο Χρύσαν-
θος Χατζηγιάννης φανερά συγκινημένος 
για την επίτευξη του στόχου, ανέφερε ότι 
ήταν χρέος και υποχρέωση του να συμβά-
λει στην προσπάθεια που αναλήφηκε από 
τους ανθρώπους του Άδωνη. Στην εκδή-
λωση τιμήθηκαν και άλλοι χορηγοί και εθε-
λοντές. Το Κινηματοθέατρο «Πανόραμα» 
μετά την ανακαίνιση του έγινε ένα πραγ-
ματικό στολίδι για το οποίο όλοι στον Άδω-
νη αισθάνονται υπερήφανοι. Η ανακαίνι-
ση του Κινηματοθεάτρου «Πανόραμα» 
ήταν ένα όνειρο των φίλων του σωματεί-

ου. Με την επίτευξη του στόχου της ανακαί-
νισης θα το χαίρονται τόσο οι πρωταγωνι-
στές όσο και οι θεατές των εκδηλώσεων 
που άρχισαν ήδη να πραγματοποιούνται 
εκεί. Στον Άδωνη, όπως ανακοινώθηκε 
μετά την ολοκλήρωση των έργων, θεω-
ρούν ότι η ανακαίνιση του θεάτρου «Πα-
νόραμα» είναι μια πράξη με τεράστια συμ-
βολική και ιστορική σημασία που ξεπερνά 
τα στενά όρια της υλοποίησης ενός τεχνι-
κού έργου. «Είναι μια πράξη επαναβε-
βαίωσης του ότι η προσφορά προς τον 
άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο, ο εθε-
λοντισμός, ο πολιτισμός ως πεδίο ηθικής 
και πνευματικής ανάτασης και αυτοπραγ-

μάτωσης του απλού ανθρώπου, αποτε-
λούν αξίες και αρχές που συνεχίζουν να 
εμπνέουν και να τροφοδοτούν τα όνειρα 
και τους αγώνες για ένα καλύτερο αύριο. 
Είναι μια πράξη αντάξια μιας απαράμιλ-
λης ιστορικής κληρονομιάς η οποία δεν 
ανήκει στο παρελθόν αλλά της ανήκει 
το μέλλον. Είναι το μέλλον» επισημαίνε-
ται στην ανακοίνωση. H πρώτη εκδήλω-
ση στο ανακαινισμένο κινηματοθέατρο 
«Πανόραμα» έγινε στις 6 Μαρτίου 2020. 
Ο κόσμος που έχει παρακολουθήσει μέ-
χρι σήμερα εκδηλώσεις στο Κινηματοθέ-
ατρο «Πανόραμα» εκφράζει το θαυμα-
σμό του απονέμωντας τα συγχαρητήρια 

του στους ανθρώπους του Άδωνη για την 
εξαιρετική δουλειά που έκαναν. Το κινη-
ματοθέατρο «Πανόραμα» είναι πλέον ισά-
ξιο με άλλα γνωστά κινηματοθέατρα της 
Λευκωσίας και των άλλων πόλεων της Κύ-
πρου. Οι κάτοικοι της περιοχής Ιδαλίου 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβά-
νουν με άνεση θεατρικές παραστάσεις και 
άλλες εκδηλώσεις. Η ανακαίνιση του κινη-
ματοθεάτρου «Πανόραμα» συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού στην 
ευρύτερη περιοχή του Ιδαλίου και προσφέ-
ρει μια πολύ καλή επιλογή σε όσους επιθυ-
μούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και 
παραστάσεις.

Εγκαινιάστηκε 
το ανακαινισμένο «Πανόραμα»
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Φτιάξτε το 
αγαπημένο 
γλυκό του 
κουταλιού λεμόνι. 
Χρησιμοποιήστε 
λεμόνια 
βιολογικά και 
ακέρωτα.

Εκτέλεση
Για το γλυκό κουταλιού λεμόνι, διαλέγουμε χοντρόφλουδα λεμόνια, χωρίς 
χτυπήματα και σημάδια. Τα πλένουμε και τα ξύνουμε ελαφρά εξωτερικά. 
Τα χαράζουμε στα τέσσερα κι αφαιρούμε τη φλούδα.
Τώρα έχουμε 32 κομμάτια (τέταρτα) φλούδες. Τυλίγουμε τις φλούδες αυτές 
σε καρουλάκια και με χοντρή βελόνα και κλωστή τα περνάμε σε σειρές-
κολιέ. (Μπορούμε αν θέλουμε να τα κόψουμε σε μπαστουνάκια αντί να τα 
καρουλιάσουμε). Σε μεγάλη κατσαρόλα με νερό που βράζει ζεματάμε τις 
λεμονόφλουδες για 3΄-4΄. Αλλάζουμε το νερό και τις ξαναζεματάμε.
Αφήνουμε τα καρουλάκια για λίγες ώρες σε λεκάνη με κρύο νερό. Έπειτα, 
τα ακουμπάμε πάνω σε χοντρή πετσέτα της κουζίνας και τα αφήνουμε 
να στραγγίσουν καλά. (Αυτό μπορούμε να το κάνουμε το βράδυ και να 
δέσουμε το γλυκό την επόμενη μέρα).
Βάζουμε τη ζάχαρη με το νερό να βράσουν σε μέτρια προς δυνατή φωτιά 
για 10 λεπτά, για να φτιάξουμε το σιρόπι για το γλυκό του κουταλιού λεμόνι.
Αφαιρούμε την κλωστή από τα καρουλάκια και τα ρίχνουμε στο σιρόπι. 
Αφήνουμε να πάρουν μία βράση για 10΄ και σβήνουμε το μάτι της κουζίνας.
Αφήνουμε να κρυώσει καλά το γλυκό και να αποβάλουν οι φλούδες την 
υγρασία τους στο σιρόπι. Έπειτα, το ξαναβάζουμε να βράσει μέχρι να δέσει 
το γλυκό. Προς το τέλος του βρασμού προσθέτουμε το χυμό λεμονιού.
Δεν ξεχνάμε να ξαφρίζουμε το γλυκό όποτε σχηματίζεται αφρός στην 
επιφάνεια. Δεν ανακατεύουμε. Το σιρόπι είναι δεμένο όταν βάζουμε λίγη 
ποσότητα σε ένα πιατάκι και φυσώντας σχηματίζονται κύματα.

Υλικά 
Συνταγής
8 μεγάλα 
χοντρόφλουδα 
λεμόνια 
(ακέρωτα + 
βιολογικά)
1 κιλό ζάχαρη
1½ φλ. νερό
½ λεμόνι 
(το χυμό)

Βήμα - βήμα στην κουζίνα
Γλυκό κουταλιού λεμόνι

Μεγάλη επιτυχία ση-
μείωσε το Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ του Δήμου 

Ιδαλίου το οποίο περιελάμ-
βανε μεταξύ άλλων επίδειξη 
παραδοσιακών επαγγελμάτων 
και παρασκευή παραδοσια-
κών εδεσμάτων. Οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να δουν 
από κοντά επαγγέλματα που 
έχουν εκλείψει στο χρόνο. Επί-
σης είχαν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν παραδοσιακά εδέ-
σματα και να μάθουν για τον 
τρόπο παρασκευής τους.

Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ 

Δήμου 
Ιδαλίου

Στο πλαίσιο προώθησης της γαλλικής γλώσσας, 
πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο 
στη Λιθουανία. Στο σεμινάριο συμμετείχαν ομά-

δες από διάφορες χώρες όπως η Γαλλία, Λιθουανία, Βέλ-
γιο, Λουξεμβούργο και η Κύπρος. 
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον καθηγητή γαλλι-
κής φιλολογίας και γλώσσας της Σχολής Φόρουμ Φίλιο 
Φανή και το LCEducational Κύπρου. Μαθητές της Ιδιω-
τικής Σχολής Φόρουμ μαζί με τον καθηγητή τους, μελέ-
τησαν την πλατφόρμα Ludiq’ Τee, η οποία αποτελεί ένα 
εργαλείο διδασκαλίας της γλώσσας με παιχνιδιάρικο 
τρόπο. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή, ο εκπαιδευόμε-
νος μπορεί να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του, να βελτιώ-
σει την ορθογραφία του αλλά και τον προφορικό του 
λόγο στη γαλλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια. 
Η Ludiq’ Τee βελτιώνει τις δεξιότητες γραφής χρησιμο-
ποιώντας στοιχεία παιχνιδιού. Στόχος της πλατφόρμας 
είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής, χρησιμοποι-
ώντας στοιχεία παιχνιδιού, δημιουργώντας ένα νέο 
ψηφιακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει 

γραπτές γλωσσικές δεξιότητες και ταυτόχρονα να προω-
θήσει τη γαλλική γλώσσα με σωστό τρόπο. 
Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κύ-
προ τον Δεκέμβριο. Συνδιοργανωτής του προγράμμα-
τος είναι το LCEducational Κύπρου. 
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι από την επόμενη σχολική 
χρονιά το μάθημα των γαλλικών θα είναι υποχρεωτικό 
στην Β’ και Γ’ Λυκείου, δύο ώρες την εβδομάδα. Το Υπουρ-
γείο Παιδείας ήδη από φέτος ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμ-
μα σε αρκετά σχολεία της Κύπρου. Παράλληλα, πραγματο-
ποιούνται οι εξετάσεις DELF A1 scolaire στην Γ’ Γυμνασίου, 
DELF A2 scolaire στην Α’ Λυκείου και το DELF B1 scolaire 
για την Γ’ Λυκείου. Αξίζει να τονιστεί ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα στη Γαλλία προσφέρει δωρεάν μόρφωση, φτά-
νει ο μαθητής να έχει εξασφαλίσει το επίπεδο DELF B1+. 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μαθητές της 
Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ επιλέγουν να παρακαθίσουν 
σε εξετάσεις γαλλικών ώστε να μπορέσουν να εξασφα-
λίσουν μελλοντικά μια θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της Γαλλίας.

Μαθαίνοντας Γαλλικά 
μέσω παιχνιδιού

«Ο Βυσσινόκηπος»: η νέα παράσταση του Άδωνη 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η καινούργια παράσταση της θεατρικής ομάδας του Άδωνη «Ο Βυσσι-

νόκηπος». Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του 34ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου. Ο Βυσσινόκηπος είναι το τελευταίο θεατρικό έργο του Άντον Τσέχωφ που γράφτηκε το 

1903. Στο έργο υποδεικνύεται η αδυναμία των ανθρώπων, κυρίως των αριστοκρατών, να κατανοήσουν 
τις όποιες διαφοροποιήσεις αλλάζουν το κοινωνικό περιβάλλον, όπως επίσης και τον ρόλο που παίζουν 
αυτές οι αλλαγές στην προσωπική τους ζωή. Σε συμβολικό επίπεδο ο βυσσινόκηπος, ένα κομμάτι γης που 
ανήκει σε αριστοκρατική οικογένεια, όπως και η αδυναμία της οικογένειας να τον κρατήσει, υποδηλώνει 
τις αλλαγές της ρωσικής κοινωνίας και τα νέα κοινωνικά στρώματα που έρχονται στο προσκήνιο, εξαιτίας 
πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων.
Συντελεστές παράστασης:
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Ελένη Αντωνίου
Σκηνικά: Λοΐζος Ποσείδιας
Μουσική: Στέλα Μιχαήλ-Γεωργίου
Μουσική επιμέλεια: Ελένη Αντωνίου & Αγάθη Μέλιου
Χορογραφίες: Ελένη Κουτσογιάννη
Προβολές: Άντρεα Πλαστήρα
Λαμβάνουν μέρος με σειρά εμφάνισης:
Λοπάχιν: Αντρέας Τσακκιστός
Ντουνιάσσα: Μαριάννα Γεωργούλια
Γιεπιχόντωφ: Αντρέας Κωστή
Φιρς: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Λιούμπα: Μαρίνα Αχιλλέως
Άννια: Κωνσταντίνα Γεωργούλια
Βάρια: Μαρία Μήτσαρου
Γκάγιεφ: Μάριος Ζαχαρίου
Σαρλόττα: Σταυρούλα Χατζηγιάννη
Πίστσικ: Γιώργος Γρούτας
Γιάσσα: Άθως Παντελίδης
Τροφίμωφ: Παναγιώτης Χριστοδούλου

Με την παράσταση 
του Γιώργου Θε-
οδοσιάδη «Δεν 

ακούω, δε βλέπω, δε μιλώ» η 
θεατρική ομάδα «Παράβαση» 
Λυμπιών συμμετέχει στο 34ο 
Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτε-
χνικού Θεάτρου. Η πρεμιέρα 
της παράστασης δόθηκε στις 
27 Οκτωβρίου. Θα ακολου-
θήσουν παραστάσεις κατα τη 
διάρκεια του Νοεμβρίου.

 «Δεν ακούω, δε βλέπω, δε μιλώ»
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Η επιστήμη της Λογοθεραπείας στοχεύει στην πρόληψη, την 
αξιολόγηση, τη διάγνωση, την παρέμβαση και αποκατά-
σταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φω-

νής, της σίτισης της κατάποσης και της επικοινωνίας σε παιδιά, 
εφήβους και ενήλικες. Είναι μια εξειδικευμένη διδασκαλία όπου 
κάθε φορά πρέπει να εφάπτεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξε-

χωριστά. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή 
είναι να ενημερώνει, να αξιολογεί και 
να ενισχύει τις δεξιότητες του λόγου 
με αποτέλεσμα να βελτιώσει την επι-
κοινωνία και την ποιότητα ζωής του 
παιδιού ή του ενήλικα.

Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές παρέ-
χουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτο-
μα με τις ακόλουθες διαταραχές: 
w  Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας 

(άρθρωση, φωνολογία, δυσαρθρία, 
τραυλισμός)

w  Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 
(Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Γλωσ-
σικές δυσκολίες, Διαταραχές χρήσης 
της γλώσσας) 

w Μαθησιακές δυσκολίες
w  Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
w Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
w Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής
w Διαταραχές φωνής
w Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 
w Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
w Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
w Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Η λογοθεραπεία έχει ως στόχο την αποκατάσταση όλων των πα-
ραπάνω διαταραχών, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπως 
εργοθεραπεία, ψυχολογία και ειδική αγωγή.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να αποταθεί ένας γονέας σε 
ένα λογοθεραπευτή;
Με βάση την βιβλιογραφία δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. 
Όμως μια καλή ηλικία παρέμβασης είναι μεταξύ 2,5 και 5 ετών, 
όπου ο λόγος των παιδιών βρίσκεται σε ένα βασικό και κρίσιμο 
στάδιο. Είναι μια ευνοϊκή ηλικία για την αξιολόγηση και οριακή 
για την έγκαιρη παρέμβαση. Αν ένας γονέας ανησυχεί από νω-
ρίτερα και βλέπει ότι το παιδί του παρουσιάζει δυσκολίες μπορεί 

σίγουρα να απευθυνθεί σε ένα λογοθεραπευτή και θα δεχθεί την 
κατάλληλη καθοδήγηση.
Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι προτιμότερες από την 
εδραίωση ενός προβλήματος και την εμφάνιση δευτερογενών 
ψυχολογικών συμπτωμάτων.
Πολλές φορές ο χρόνος κυλάει άσκοπα, επειδή ενδεχομένως δεν 
υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης, με αποτέλεσμα οι γονείς βασα-
νίζονται από τις ανησυχίες τους αντί να απαλλαγούν από αυτές.

Λογοθεραπεία
Tι είναι και με τι ασχολείται ο λογοθεραπευτής;

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ

Κωνσταντίνα Αθανασίου 
Εγγεγραμμένη 
Λογοθεραπεύτρια 
Κέντρο Λογοθεραπείας 
λέξη προς λέξη

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΟΥΗΣ 
99694748

ΠΑΥΛΟΣ
SKIP

ΕΧΕΤΕ ΑΧΡΗΣΤΑ;
Eσείς απλώς γεμίστε το 

και εμείς θα τα πετάξουμε

άμεση εξυπηρέτηση...!
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Ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα του 
πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας 
βρίσκεται ο Χαλκάνωρ. Η ομάδα του 

Ιδαλίου θα επιδιώξει να παραμείνει εκεί μέ-
χρι το τέλος ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις 
ένα από τα εισιτήρια ανόδου στη Β’ κατηγο-
ρία. Ο Χαλκάνωρ έθεσε το στόχο της ανόδου 
και θα επιδιώξει να τον πετύχει. Η μέχρι τώρα 
παρουσία της ομάδας κατέδειξε ότι ο Χαλκά-
νωρ μπορεί στο τέλος να πετύχει την άνοδο 
και να χαρίσει χαρά στους φίλους του σωμα-
τείου. Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό 
και όλοι στους γαλάζιους του Ιδαλίου αισθάνονται ότι το μέλλον για το 
Χαλκάνορα θα είναι ευοίωνο. Κάποια λάθη που έγιναν στις πρώτες αγω-
νιστικές αναμένεται ότι θα διορθωθούν μέσα από τα παιχνίδια, εξάλλου 
όλοι οι αγώνες κρύβουν παγίδες και όλες οι ομάδες χάνουν βαθμούς σε 
παιχνίδια όπου ανέμεναν ότι θα τα κέρδιζαν. Στον πρώτο αγώνα που 
έδωσε η ομάδα μέσα στον Οκτώβριο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας έχασε με 4-1 από την Ε.Ν. Ύψω-
να. Στην 3η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ επέστρεψε στις νίκες. Φιλοξένησε 
στο Δάλι την ομάδα του Κούρρη Ερήμης. Οι γαλάζιοι ήταν καλύτεροι 
κερδίζοντας τον αγώνα με 2-0. Nέα νίκη για το Χαλκάνορα στο παιχνίδι 
της 4ης αγωνιστικής. Κέρδισε εκτός έδρας με 3-2 την Ομόνοια Ψευδά και 
εδραιώθηκε στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Στην 5η αγωνιστική οι 
γαλάζιοι του Δαλιού φιλοξένησαν τον Εθνικό Άσσιας. Το παιχνίδι ήταν 
ντέρμπι και τελικά οι φιλοξενούμενοι έφυγαν από το γήπεδο νικητές με 

σκορ 2-1. Δύσκολη έξοδο είχε ο Χαλκάνωρ 
στην 6η αγωνιστική. Έπαιξε εκτός έδρας με 
την ΑΕΖ. Τελικό αποτέλεσμα 3-1 υπέρ των 
γηπεδούχων. Η προσοχή πλέον στρέφεται 
στους επόμενους αγώνες οι οποίοι αναμέ-
νεται να είναι συναρπαστικοί. Οι γαλάζιοι 
του Δαλιού στην 7η αγωνιστική θα φιλοξε-
νήσουν την Εληά Λυθροδόντα στο γειτονικό 
ντέρμπι. Οι δυο ομάδες έδειξαν στους μέχρι 
τώρα αγώνες τους ότι είναι από τις δυνατές 
του πρωταθλήματος. Αναμένεται να παιχθεί 
ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο θα το απολαύ-

σει ο κόσμος που θα το παρακολουθήσει. Ακολουθεί στην 8η αγωνιστική 
ο εκτός έδρας αγώνας με την Πέγεια. Πρόκειται για παιχνίδι με υψηλό 
βαθμό δυσκολίας αφού η ομάδα της Πέγειας θωρείται από τις ομάδες που 
θα διεκδικήσουν την άνοδο τους στη Β’ κατηγορία. Στην 9η αγωνιστική ο 
Χαλκάνωρ θα φιλοξενήσει την ομάδα της Ορμήδειας. Με εκδήλωση Gala 
Dinner που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου ο Χαλ-
κάνωρ θα γιορτάσει τα 70 χρόνια ιστορίας του σωματείου. Ο σύλλογος 
ιδρύθηκε το 1948 με το όνομα Εθνικός Αγροτικός Σύλλογος Ιδαλίου και 
με χρώματα το μπλε και το άσπρο. Ο Εθνικός Αγροτικός Σύλλογος προήλ-
θε από τη διάλυση της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Ιδαλίου που προϋπήρχε. 
Τη σημερινή του ονομασία την πήρε το 1950. Το όνομα του συλλόγου 
προέρχεται από το βασιλιά και οικιστή του αρχ[αίου Ιδαλίου, Αχαιό Χαλ-
κάνορα. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν 350 εκλεκτοί προσκεκλημένοι 
που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στην ιστορία του Χαλκάνορα.

Ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της ΕΝΑΒ δεν ανέμενε 
αυτή την ονειρική παρουσία της ομάδας στην Α’ κατη-
γορία του πρωταθλήματος χειροσφαίρισης. Η ομάδα 

της Αγίας Βαρβάρας με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου 
βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας έχοντας 5 βαθμούς 
με απολογισμό (2 νίκες, μια ισοπαλία και 2 ήττες). Στο σωμα-
τείο της Αγίας Βαρβάρας βλέπουν τη συνέχεια με μεγάλη αισι-
οδοξία. Η 30η Σεπτεμβρίου 2021 είναι ιστορική μέρα για την 
ΕΝΑΒ. Η ομάδα της Αγίας Βαρβάρας κατέγραψε την πρώτη της 
παρουσία στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Χειροσφαίρισης 
Αντρών απέναντι στον Παρνασσό Στροβόλου. «Μόνο υπερη-
φάνεια μπορεί να νιώσει η ομάδα και η οικογένεια της ΕΝΑΒ» 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου στην οποία σημει-
ώνεται ότι η διαφορά επιπέδου ήταν εμφανής. Για την ιστορία 
το τελικό αποτέλεσμα ήταν 32 – 14 υπέρ του Παρνασσού. Πολύ 
καλή παρουσία κάνει και η ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΝΑΒ. Η 
ομάδα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ΕΠΟΠΛ και από τις μέ-
χρι τώρα εμφανίσεις αλλά και τα αποτελέσματα έδειξε ότι μπο-
ρεί να πετύχει το στόχο της διάκρισης.

Πίσω τους άφησαν στον Άδωνη τις τρεις πρώτες 
αγωνιστικές του πρωταθλήματος και εστιάζουν 
στους επόμενους αγώνες που έρχονται με στό-

χο η ομάδα να σταθεροποιηθεί σε πορεία ανάκαμψης 
και το συντομότερο να ανέβει στο βαθμολογικό πίνακα. 
Τα τρία πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος ήταν από 
εκείνα που η ομάδα γνώριζε εξ αρχής ότι ήταν πολύ δύ-
σκολα αφού οι αντίπαλοι ήταν ομάδες οι οποίες μέσα και 
από τους μέχρι τώρα αγώνες που έδωσαν, φαίνεται ότι 
θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα της επίλεκτης 
κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Ο Άδωνης στην 4η αγωνιστική 
δείχνοντας και εμφανή σημάδια βελτίωσης από τα προ-
ηγούμενα παιχνίδια κατάφερε να πάρει τον πρώτο του 
βαθμό ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει το σωματείο 
και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στους πράσι-
νους του Δαλιού υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια και 
όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αγωνιστούν σκληρά 
ώστε ο Άδωνης να ανέβει βαθμολογικά το συντομότερο. 
Το πρωτάθλημα βρίσκεται ακόμα στις πρώτες αγωνιστι-
κές και στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα να διορθω-
θούν λάθη και να βελτιωθούν πράγματα. Η ομάδα από 
αγωνιστική σε αγωνιστική βελτιώνεται, οι ποδοσφαιρι-
στές δείχνουν στα παιχνίδια αρκετά καλά στοιχεία και 
με τη βοήθεια και των φίλων του ο Άδωνης μπορεί να 
πετύχει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Η 
φετινή ποδοσφαιρική περίοδος είναι μεταβατική για το 
σωματείο αφού τα τελευταία χρόνια ο Άδωνης αγωνιζό-
ταν στο αγροτικό. Στη φετινή περίοδο οι υποχρεώσεις 
είναι αυξημένες και τα δεδομένα διαφορετικά. Η προ-
σαρμογή στη νέα κατάσταση πραγμάτων απαιτεί εύλο-
γο χρονικό διάστημα. Στον πρώτο αγώνα που έδωσε η 
ομάδα μέσα στον Οκτώβριο φιλοξένησε τον Άτλα Αγλα-

ντζιάς στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλή-
ματος. Η ομάδα της Αγλαντζιάς κέρδισε με 2-0. Στην 3η 
αγωνιστική οι πράσινοι του Δαλιού έπαιξαν εκτός έδρας 
με την ΑΠΕ Ακρωτηρίου. Τελικό σκορ 3-0 υπέρ των γη-
πεδούχων. Ο Άδωνης μετά τα τρία παιχνίδια με πολύ 
δύσκολους αντιπάλους που έδωσε στις πρώτες τρεις 
πρώτες αγωνιστικές με τις ομάδες που προπορεύονται 
στο βαθμολογικό πίνακα φιλοξένησε στην 4η αγωνιστι-
κή τον Όλυμπο Ξυλοφάγου. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 
1-1. Η ομάδα του Δαλιού προηγήθηκε στο σκορ ενώ είχε 
ευκαιρίες για να πάρει και τη νίκη. Στην 5η αγωνιστική ο 
Άδωνης έχασε εκτός έδρας με σκορ 1-0 από τον Κορμα-
κίτη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο το τελικό αποτέλεσμα 
δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του παιχνι-
διού. Ο Άδωνης σύμφωνα με την παρουσία των δυο 
ομάδων στο γήπεδο δικαιούτο τουλάχιστον το βαθμό 
της ισοπαλίας. Οι άνθρωποι του σωματείου κρατούν 
την καλή παρουσία και προσβλέπουν ότι στη συνέχεια 
η ομάδα θα έχει και βαθμολογικό όφελος σε τέτοια παι-
χνίδια. Στην 6η αγωνιστική ο Άδωνης θα φιλοξενήσει την 
ΑΠΟΝ Ανάγυιας. Ακολουθεί στην 7η αγωνιστική ο εκτός 
έδρας αγώνας με την ΑΕ Κοράκου. Στην 8η αγωνιστική οι 
πράσινοι του Δαλιού θα παίξουν και πάλι εκτός έδρας με 
την Αθλητική Ένωση Τρούλλων. Ο Α΄όμιλος του πρωτα-
θλήματος της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ στο οποίο 
συμμετέχει ο Άδωνης είναι πολύ ανταγωνιστικός. Αγω-
νίζονται ομάδες με υψηλούς προϋπολογισμούς και με 
ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγαλύτερες 
ομάδες του κυπριακύ ποδοσφαίρου. Στον Άδωνη βλέ-
πουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και επιδιώκουν κάθε 
εβδομάδα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο τέλος 
της διοργάνωσης θα κάνουν τον απολογισμό τους. 

Νέος προπονητής 
στον Απόλλωνα 
Λυμπιών

Αλλαγή προπονητή προέκυψε στον Απόλ-
λωνα Λυμπιών. Το Δ.Σ. του σωματείου 
ανακοίνωσε ως νέο προπονητή της ομά-

δας το Δημήτρη Δημητρίου. Βοηθός προπονητής ανέλαβε ο Χριστόφορος Σατσιάς. Η διοίκηση του Απόλ-
λωνα σε ανακοίνωση της εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο τους. Ταυτόχρονα εκφράζει θερμές ευχαριστίες 
στον τέως προπονητή της ομάδας Γιώργο Στυλιανού. Με το δεξί μπήκε στο νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ 
ο Απόλλων Λυμπιών. Οι γαλάζιοι κέρδισαν εκτός έδρας με 2-0 τον Εθνικό Καϊμακλίου επιβεβαιώνοντας 
τις μεγάλες δυνατότητες που έχει φέτος η ομάδα. Στη 2η αγωνιστική ο Απόλλων φιλοξένησε την ΕΝΑΔ. 
Ήταν ένα χορταστικό παιχνίδι στο οποίο οι φίλαθλοι απόλαυσαν πλούσιο θέαμα. Οι δυο ομάδες εξήλθαν 
ισόπαλες 3-3. Στην 3η αγωνιστική ο Απόλλων έχασε εκτός έδρας με 1-0 από τον Ελληνισμό Ακακίου. Νέα 
ήττα για τους γαλάζιους των Λυμπιών στην 4η αγωνιστική. Έχασαν εκτός έδρας με 5-1 από την ομάδα της 
Ακανθούς. Οι δυο ήττες στα τελευταία δυο παιχνίδια αποσυντόνισαν την ομάδα η οποία το συντομότερο 
θα πρέπει να επανέλθει στο δρόμο των επιτυχιών. Το ρεπώ που έχει η ομάδα στην 5η αγωνιστική δίδει 
την ευκαιρία στον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές να δουλέψουν για να διορθώσουν λάθη ώστε ο 
Απόλλων να ξαναβρεί τον καλό του εαυτό. Η ομάδα έχει δυνατότητες και μπορεί να πετύχει τους στόχους 
της. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Απόλλωνα Λυμπιών για το Νοέβριο αρχίζουν το Σαββατοκυρίακο 
13-14 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής οι γαλάζιοι θα φιλοξενήσουν στα Λύμπια τον ΠΑΟ 
Κοκκινοτριμιθιάς. Στην 7η αγωνιστική θα παίξουν εκτός έδρας με τον Ήφαιστο Μιτσερού και στηην 8η 
αγωνιστική θα φιλοξενήσουν την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου.

Επαναδραστηριοποιήθηκε 
η ΑΠΕ Αλάμπρας

Ξανά στο γήπεδο η ΑΠΕ Αλάμπρας. Η ΑΠΕΑ ανακοίνωσε την 
επαναδραστηριοποίηση του ποδοσφαιρικού τμήματος για την σεζόν 
2021-2022. Η ομάδα χρησιμοποιεί σαν έδρα της το γήπεδο της Αναγέννησης 

Λυθροδόντα. Η ΑΠΕΑ συμμετέχει στα αγροτικά πρωταθλήματα και ήδη οι ποδοσφαι-
ριστές της έδωσαν τους πρώτους αγώνες για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Στο σωματείο 
εμφανίζονται όλοι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό προκειμένου η ομάδα να έχει μια πολύ 
καλή παρουσία στο πρωτάθλημα. Πέραν από ποδόσφαιρο οι άνθρωποι του σωματείου στην προσπάθεια τους 
να φέρουν κοντά τον κόσμο πραγματοποιούν και άλλες εκδηλώσεις, όπως πρόσφατα, διοργανώθηκε τόμπολα. 

Υψηλοί στόχοι της ΕΝΑΒ σε 
χειροσφαίριση και ποδόσφαιρο

Να διεκδικήσει μέχρι τέλους την άνοδο, επιδίωξη του Χαλκάνορα

O Άδωνης θα επιδιώξει 
καλύτερη συνέχεια
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Μεγάλες στιγμές ζουν στην Ολυμπιάδα Λυ-
μπιών. Η ομάδα κάνει αισθητή την παρου-
σία της στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας 

κάνοντας πολύ καλά παιχνίδια, πετυχαίνοντας σημα-
ντικές νίκες οι οποίες έδωσαν στην ομάδα σημαντι-
κούς βαθμούς. Η εξαιρετική πορεία της ομάδας χαρο-
ποιεί όλους στο σωματείο και δικαιώνει τον Πρόεδρο 
Τάσο Αναστασίου για τις επιλογές που έγιναν κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο. Η Ολυμπιάδα πλέον είναι ένας 
υπολογίσιμος αντίπαλος, εξάλλου δεν είναι τυχαίο 
που κέρδισε εκτός έδρας μεταξύ άλλων την ΑΛΚΗ και 
την ΕΝΠ, δυο ομάδες που παραδοσιακά αγωνίζο-
νται στην Α’ κατηγορία. Στο σωματείο των Λυμπιών 
βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος του 
πρωταθλήματος θα κάνουν τον απολογισμό τους. Η 
φετινή εντυπωσιακή πορεία των πρασίνων έχει σκορ-
πίσει χαρά στους φίλους της ομάδας οι οποίοι σε κάθε 
αγώνα δίδουν το παρόν τους στο γήπεδο ενισχύο-
ντας από την κερκίδα την προσπάθεια των ποδοσφαι-
ριστών. Εάν η ομάδα στους μέχρι τώρα αγώνες της 
αξιοποιούσε καλύτερα την έδρα της θα ήταν ακόμα 
πιο ψηλά. Στην 4η αγωνιστική η Ολυμπιάδα Λυμπιών 
αντιμετώπισε στην έδρα της την Αναγέννηση Δερύ-
νειας. Η ομάδα των Λυμπιών ήταν καλύτερη σε όλο 
τον αγώνα ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει στις 
πολλές ευκαιρίες που είχε με αποτέλεσμα ο αγώνας να 

λήξει ισόπαλος 0-0. Στην 5η αγωνιστική οι πράσινοι 
πέτυχαν μεγάλη εκτός έδρας νίκη κερδίζοντας με 1-0 
την Ένωση Νέων Παραλιμνίου αποδεικνύοντας τις 
μεγάλες φετινές τους δυνατότητες. Νέο στραβοπά-
τημα στα Λύμπια για την Ολυμπιάδα στον αγώνα της 
6ης αγωνιστικής. Η ομάδα ενώ ήταν πολύ καλύτερη 
από τον Ονήσιλο ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει 
με αποτέλεσμα ο αγώνας να λήξει ισόπαλος 0-0. Νέα 

εκτός έδρας νίκη στην 7η αγωνιστική. Οι πράσινοι 
παρουσιάζοντας για άλλο ένα παιχνίδι ωραίο πο-
δόσφαιρο κέρδισαν με 3-2 στις Καμάρες Λάρνακας 
τον ΑΣΙΛ. Δύσκολο πρόγραμμα έχει η Ολυμπιάδα 
μέσα στο Νοέμβριο. Η ομάδα των Λυμπιών θα φι-
λοξενήσει στην 8η αγωνιστική τον Ερμή, ακολουθεί 
στην 9η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με τη Νέα 
Σαλαμίνα στο Αμμόχωστος. Στην 10η αγωνιστική οι 

πράσινοι θα φιλοξενήσουν την Αγία Νάπα. Σε προ-
χωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες ανέγερ-
σης του νέου οικήματος της Ολυμπιάδας Λυμπιών. 
Αναμένεται το επόμενο διάστημα οι εργασίες να 
εισέλθουν στο τελικό στάδιο. Με την ολοκλήρωση 
του οικήματος οι φίλοι της Ολυμπιάδας θα έχουν ένα 
σύγχρονο και λειτουργικό χώρο παραμένοντας πά-
ντα κοντά στο σωματείο.

Η φετινή Ολυμπιάδα είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα

Καλά στοιχεία παρουσίασε η «ΔΑΛΙ F.C.»
Τη διάκριση θα διεκδικήσει στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ η «ΔΑΛΙ F.C.» η οποία έδειξε ότι 

έχει τις δυνατότητες. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης η ομάδα φάνηκε άτυχη. Αντιμετώπισε 
εκτός έδρας την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου. Παρά τις ευκαιρίες που είχε η ομάδα 

δεν κατάφερε να σκοράρει με αποτέλεσμα να χάσει με 1-0. Στη 2η αγωνιστική το σωματείο του 
Ιδαλίου είχε ρεπώ. Στην 3η αγωνιστική πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-0 σε βάρος του ΑΠΟ Μαθιάτη. Η 
νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι έδωσε 
ντοπάρισμα στην ομάδα για τη συνέ-
χεια. Ακολούθησε στην 4η αγωνιστική 
η νέα εκτός έδρας νίκη με 2-1 σε βάρος 
του Δικέφαλου Αγκαστίνας. Οι νίκες στα 
τελευταία δυο παιχνίδια έχουν δημι-
ουργήσει ενθουσιασμό στην ομάδα η 
οποία προσβλέπει και σε νέες επιτυχίες 
στη συνέχεια. Το κλίμα στο σωματείο εί-
ναι εξαιρετικό και όλοι στην ομάδα δη-
λώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν 
όλα ώστε στο τέλος το σωματείο του 
Ιδαλίου να επιτύχει τους στόχους του. 
Το Νοέμβριο η «ΔΑΛΙ F.C.» θα φιλοξε-
νήσει στην 5η αγωνιστική τον Εθνικό 
Καϊμακλίου. Ακολουθεί στην 6η αγωνι-
στική ο εκτός έδρας αγώνας με την Ε.Ν Αγίου Δομετίου. Στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος 
η «ΔΑΛΙ F.C.» θα παίξει εντός έδρας με τον Ελληνισμό Ακακίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της 
ομάδας για το Νοέμβριο ολοκληρώνονται με τον εκτός έδρας αγώνα με την ομάδα της Ακανθούς. 
Λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος το Δ.Σ. του σωματείου δεξιώθηκε τους 
ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία ενόψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.
Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Βασιλείου ευχήθηκε σε όλους μία πετυχεμένη χρονιά. Μίλησαν επίσης ο 
Αντιπρόεδρος Μιχάλης Καλλής, ο Έφορος Ποδοσφαίρου Χαράλαμπος Χαραλάμπους καθώς και 
ο Προπονητής Χρίστος Πέππος.

Πήρε μπρος η μηχανή της ΜΕΑΠ
Ακόμα καλύτερη πορεία αναμένουν στη ΜΕΑΠ. Η ομάδα στις πρώτες αγωνιστικές φάνηκε άτυχη αφού θα 

μπορούσε να είχε συγκεντρώσει πολύ περισσότερους βαθμούς. Οι άνθρωποι της ομάδας ευελπιστούν 
ότι στη συνέχεια η ομάδα θα έχει και την τύχη με το μέρος της, θα πάρει ακόμα περισσότερους βαθμούς 

οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Οι μέχρι τώρα εμφανίσεις της ομάδας 
ήταν πολύ καλές ωστόσο σε κάποια από τα μέχρι τώρα παιχνίδια φαίνεται ότι η ΜΕΑΠ πήρε πολύ λιγότερα από 
όσα θα έπρεπε να πάρει. Η μεγάλη νίκη που πέτυχε η ΜΕΑΠ στην Κυπερούντα βοήθησε την ομάδα του Γιάννου 
Λυμπουρή κυρίως στο ψυχολογικό τομέα. Τα οφέλη αυτής της νίκης φάνηκαν και στο επόμενο παιχνίδι με την 

Ορμήδεια όπου η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου πέτυχε νέα εκτός έδρας 
νίκη και ουσιαστικά έδειξε ότι μπορεί για ακόμα περισσότερα στη συνέχεια. 
Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Οκτωβρίου άρχισαν με το παιχνίδι της 2ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η ΜΕΑΠ πήρε το πρώτο της τρίποντο στη 
διοργάνωση. Κέρδισε εντός έδρας με 2-1 τον Ηρακλή Γερολάκκου. Στην 3η 
αγωνιστική η ΜΕΑΠ έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με το ΘΟΪ Λακατάμιας. 
Στην 4η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε στο Πέρα Χωριό – Νήσου από το Διγενή 
με σκορ 0-2. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι «κόκκινοι» του Πέρα Χωριού – 
Νήσου δικαιολογημένα τα έχουν με την τύχη τους. Η ομάδα ενώ το σκορ 
ήταν 0-0 έχασε πέναλτι. Στη συνέχεια όχι μόνο δέχθηκε γκολ από τα έντε-
κα βήματα έμεινε και με παίκτη λιγότερο. Η ΜΕΑΠ με δέκα ποδοσφαιριστές 
προσπάθησε για το καλύτερο ωστόσο το έργο της ήταν ιδιαίτερα δύσκολο 
και φυσιολογικά στο τέλος δέχθηκε δεύτερο γκολ και έφυγε χωρίς βαθμό 
από το γήπεδο. Ακολούθησε στην 5η αγωνιστική η μεγάλη εκτός έδρας 
νίκη για την ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου. Πέτυχε σπουδαίο τρίποντο 
κερδίζοντας με 3-1 την ΑΠΕΠ στην Κυπερούντα. Η νίκη σε τέτοια παιχνίδια 
έχει πολλαπλά οφέλη για την ομάδα που την πετυχαίνει. Παίρνει πολύ πε-
ρισσότερα από τους τρεις βαθμούς της νίκης. Στην 6η αγωνιστική η ΜΕΑΠ 
κόλλησε δεύτερη εκτός έδρας νίκη, με 3-1 και πάλι σε βάρος της ομάδας 
της Ορμήδειας. Οι δυο τελευταίες νίκες ανέβασαν την ομάδα η οποία βλέ-
πει τώρα τα επόμενα παιχνίδια προσβλέποντας σε νέες επιτυχίες. Το Νο-
έμβριο η ΜΕΑΠ θα αγωνιστεί εντός έδρας με την Ε.Ν. Ύψωνα στο πλαίσιο 
της 7ης αγωνιστικής. Ακολουθεί στην 8η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας 
με τον Κούρρη στην Ερήμη. Στην 9η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχει να δώσει γει-
τονικό ντέρμπι με την Ομόνοια Ψευδά. Ο αγώνας θα γίνει στο Θεοδώρειο 
Στάδιο. Εξαιρετική πρωτοβουλία από το Δ.Σ. της ΜΕΑΠ το οποίο αποδει-
κνύει τις κοινωνικές ευαισθησίες που θα πρέπει όλοι να έχουμε. Οι ιθύνο-

ντες του σωματείου κάλεσαν τους οπαδούς της ομάδας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής να πάνε στο γήπεδο 
χωρίς αυτοκίνητο. Έξω από το γήπεδο δημιουργήθηκαν χώροι απασχόλησης των παιδιών με παιγνίδια, όπως 
διαγωνισμοί με μπάλα, τραμπολίνο, κ.α. Στους μεγαλύτερους προσφέρθηκε παγωμένη μπύρα. Στο χώρο δημι-
ουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας τόσο για τους μεγάλους όσο και για τα παιδιά. Ήταν μια πολύ 
όμορφη εκδήλωση την οποία απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι. Στη συνέχεια όλοι μπήκαν στο γήπεδο και παρα-
κολούθησαν τον αγώνα. To κλίμα στη ΜΕΑΠ είναι εξαιρετικό και αποδεικνύεται σε κάθε ευκαιρία. Ο προπονητής 
της ομάδας Γιάννος Λυμπουρής δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο του σωματείου. 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έντεχνη βραδιά που διοργάνωσε το σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου στους  
«Ευκαλύπτους» με τους καλλιτέχνες Νικόλα Φιλήτα και Γιώργο Γρηγορίου Κινέζο. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ, 
στην κλήρωση που έγινε στις 5 Οκτωβρίου ο αριθμός 708 κέρδισε το χρηματικό ποσό των 800 Ευρώ. Από 100 
Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί 293, 320, 574,686 και 560.

Οι εμπειρίες τους στον αθλητισμό 

Αθλητές που εκπροσώπησαν τη χώρα μας σε πολλούς διεθνείς αγώνες πετυχαίνοντας πολλές επιτυ-
χίες και διακρίσεις ανέλυσαν τις εμπειρίες τους στο Λύκειο Ιδαλίου. Οι κορυφαίοι Κύπριοι αθλητές, 
κάτοχοι παγκύπριων ρεκόρ μίλησαν στους μαθητές για τη ζωή του αθλητή, τις προπονήσεις, τους 

αγώνες και ανέπτυξαν τους στόχους τους. Στο Λύκειο Ιδαλίου φιλοξενήθηκαν η Ναταλία Ευαγγελίδου, ο 
Σταύρος Σπύρου, η Χριστίνα Ιωάννου και ο παλαίμαχος πρωταθλητής Βασίλης Χειμωνής. 

Πολλές αρετές παρουσίασε στην πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος πετοσφαίρισης ο Πανιδαλιακός. Η ομάδα του Ιδα-
λίου αγωνίστηκε εκτός έδρας με τον ΑΠΟΚ. Ήταν ένα πολύ 

ωραίο παιχνίδι το οποίο κέρδισε με 3-0 η ομάδα του Πανεπιστη-
μίου. Ο Πανιδαλιακός ήταν ένας ισάξιος αντίπαλος και αυτό φαί-
νεται και από τα σετ. 27-25, 25-15 και 25-18. Καλά στοιχεία έδειξε 
ο Πανιδαλιακός και στη 2η αγωνιστική με αντίπαλο τον Άρη Πο-
λεμίου από τον οποίο έχασε με 3-0. Τα σετ ήταν 25-14, 25-15, 25-
16. Τα κορίτσια του Πανιδαλιακού συνεχίζουν την προσπάθεια 
ευελπιστώντας ότι στις επόμενες αγωνιστικές οι καλές εμφανίσεις 
θα έχουν ως αποτέλεσμα και τη βαθμολογική συγκομιδή. Στην 3η 
αγωνιστική ο Πανιδαλιακός έχασε από την Ανόρθωση με 3-0 σετ.

Ο Πανιδαλιακός έδειξε καλά στοιχεία
Με PCR στο γήπεδο

Μετά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, σε συνεδρία του σώματος,  όσον αφορά το πο-
δόσφαιρο, από τις 9 Οκτωβρίου ισχύουν τα πιο κάτω:
Παρουσία θεατών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες:

Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες σε πληρότητα 75% της χωρητικότητας του 
γηπέδου, νοουμένου ότι τηρείται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
w  Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού (εμβολιασμός και με τις 2 δόσεις ή εμβολιασμός με το μονοδοσικό 

εμβόλιο της Johnos&Johnon και μετά από πάροδο δύο εβδομάδων), είτε
w Πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες, είτε
w Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών.




