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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.

Δωρεάν είσοδος 
στο μουσείο 
Ιδαλίου 
Σελ. 4

Ηχοπετάσματα 
κοντά στην
Αλάμπρα 
Σελ. 6

Καθάρισαν τον 
ποταμό Γυαλιά 
Σελ. 10

Τα νέα των 
ομάδων μας
 σελ.14 - 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

  Ο Δήμος Ιδαλίου περιλαμβάνεται 
στις «Έξυπνες πόλεις»

Aναμένεται να προκύψουν εξοικονομήσεις πόρων 
και σημαντικά οφέλη για τους πολίτες 

Μ ε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν κα-
ταδικάστηκαν για άλλη μια φορά οι 
μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος 

και της τουρκικής εισβολής. Στους ιερούς ναούς 
του Δήμου Ιδαλίου και των κοινοτήτων της περι-
φέρειας τελέστηκαν μνημόσυνα στα οποία μνημο-
νεύθηκαν οι ήρωες της περιοχής. Στα μνημόσυνα 
μίλησαν Yπουργοί και αξιωματούχοι της πολιτείας 
οι οποίοι αναφέρθηκαν στους στόχους και τις επι-
διώξεις της κυβέρνησης οι οποίοι δεν είναι άλλοι 
από την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης 
στο κυπριακό πρόβλημα, μιας λύσης η οποία θα 
ανταποκρίνεται στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές και 
τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

σελ. 8

Η περιοχή τίμησε 
τους ήρωες της
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Ο Δήμος Ιδαλίου συμμετέχει στο πρό-
γραμμα «Έξυπνες πόλεις» του Υφυ-
πουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδι-
ασμού της Κυβέρνησης για επίτευξη της ψηφι-
ακής και πράσινης μετάβασης καθώς και για 
προώθηση της καινοτομίας, ως εργαλείων κοι-
νωνικής ευημερίας και βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλό-
μενο και άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περι-
βάλλον. Το έργο  τελεί υπό το συντονισμό του 
Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφι-
ακής Πολιτικής.                
             σελ. 3
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Μ εγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η πε-
ριήγηση κλασσικού αυτοκινήτου και 
μοτοσυκλέττας που διοργανώθηκε στο 

Δήμο Ιδαλίου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η οικο-
νομική στήριξη της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δη-
μητριανός». Οι φίλοι του αυτοκινήτου χάρηκαν τα 
αυτοκίνητα και είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν 
και να αντλήσουν πληροφορίες για την ιστορία 
τους. 

σελ. 12

Περιήγηση κλασσικού 
αυτοκινήτου και 
μοτοσυκλέττας

Τ η συμφωνία από την οποία βγαίνουν, όπως 
είπε,  όλοι κερδισμένοι και σηματοδοτεί τη 
συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων 

με την παραγωγή χαλλουμιού ΠΟΠ, χαιρέτισε ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Κώστας Καδής. Ο Υπουργός είπε πως 
με βάση τη συμφωνία διαφοροποιείται η ποσόστω-
ση του αιγοπρόβειου γάλακτος, ενώ η μεταβατική 
περίοδος για την αύξηση του αιγοπρόβειου στο 
50% θα παραταθεί μέχρι το 2029, από το 2024, για 
το οποίο θα ζητηθεί τροποποίηση του σχετικού κα-
νονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα θέματα 
που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο συζητήθη-
καν σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. 

σελ. 4

Συμφωνία για
 το χαλλούμι 

Σ ε κλίμα συγκίνησης ο καταξιωμένος καλ-
λιτέχνης Μιχάλης Βιολάρης τραγούδησε 
στη γενέτειρα του Αγία Βαρβάρα. Στην εκ-

δήλωση με τίτλο «Τραγουδώ στο χωριό μου» συμ-
μετείχαν ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ, η Ευδοκία Καδή 
και ο Δημήτρης Μεσημέρης. Χόρεψαν οι «Ακρίτες» 
Γερίου με τη συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας. 
Ήταν μια μουσική εκδήλωση που ταξίδεψε νοσταλ-
γικά στις εποχές των μεγάλων ποιοτικών δημιουρ-
γιών του ελληνικού τραγουδιού.

σελ. 12

« Τραγουδώ 
στο χωριό μου»
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ά 
ρχισε η περίοδος των καλοκαιρινών 
διακοπών με τους περισσότερους από 
εμάς είτε να βρισκόμαστε σε διακοπές 

είτε να αναμένουμε την ημερομηνία για να ξε-
φύγουμε λίγο από τη ρουτίνα και να απολαύ-
σουμε λίγες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. 
Ο Αύγουστος διαχρονικά είναι ο μήνας των δι-
ακοπών. Επιδίωξη όλων μας να γεμίσουμε τις 
μπαταρίες ώστε από το φθινόπωρο να επιστρέ-
ψουμε δυνατά στα καθήκοντα μας.  Ο Δήμος 
Ιδαλίου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Έξυπνες 
πόλεις» του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτο-
μίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το έργο  τελεί υπό 
το συντονισμό του Υφυπουργείου Έρευνας 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  σε συνερ-
γασία με όλους τους εταίρους (αρμόδια Υπουρ-
γεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ.), και προνοεί 

τον καθορισμό και την υιοθέτηση των απαραί-
τητων μεταρρυθμίσεων, πολιτικών και υποδο-
μών που να επιτρέπουν την αποτελεσματική 
δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την Κύ-
προ, κατά τρόπο ομοιόμορφο, εκμεταλλευό-
μενοι και οικονομίες κλίμακας στην υλοποίη-
ση των διαφόρων δράσεων. Η περιοχή Ιδαλίου 
τίμησε όπως αρμόζει τα παλικάρια της περιφέ-
ρειας τα οποία έπεσαν για την πατρίδα κατά το 
μαύρο καλοκαίρι του 1974. Τελέστηκαν μνη-
μόσυνα για τους ήρωες της περιοχής και πραγ-
ματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης. Είναι ο 
οφειλόμενος φόρος τιμής σε αυτούς που πρό-
σφεραν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύ-
θεροι. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε τον 
αγώνα τους για την απελευθέρωση της πατρί-
δας μας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε  

τη δωρεάν είσοδο σε 12 Μουσεία του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο και ο αρχαιολογικός χώ-
ρος Ιδαλίου. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρω-
σε η περιήγηση κλασσικού αυτοκινήτου και 
μοτοσυκλέττας που διοργανώθηκε στο Δήμο 
Ιδαλίου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η οικο-
νομική στήριξη της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγι-
ος Δημητριανός». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης 
Μιχάλης Βιολάρης τραγούδησε στη γενέτει-
ρα του Αγία Βαρβάρα. Στην εκδήλωση με τίτλο 
«Τραγουδώ στο χωριό μου» συμμετείχαν ο Μι-
χάλης Χατζημιχαήλ, η Ευδοκία Καδή και ο Δη-
μήτρης Μεσημέρης. Χόρεψαν οι «Ακρίτες» Γε-
ρίου με τη συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας. 
Ήταν μια μουσική εκδήλωση που ταξίδεψε νο-
σταλγικά στις εποχές των μεγάλων ποιοτικών 

δημιουργιών του ελληνικού τραγουδιού. Εκ-
δήλωση – αφιέρωμα στο μουσικοσυνθέτη Μά-
ριο Τόκα διοργάνωσε το κοινοτικό συμβούλιο 
Πέρα Χωριού – Νήσου στο πλαίσιο της οποί-
ας έγινε η ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώ-
σεων του Β’ Δημοκτικού Σχολείου Πέρα Χωρι-
ού – Νήσου σε αίθουσα εκδηλώσεων «Μάριου 
Τόκα». Δυο σημαντικά θέματα απασχολούν τον 
αγροτικό κόσμο. Το ένα αφορά την εφαρμογή 
του ΠΟΠ στο χαλλούμι και το δεύτερο η στήρι-
ξη του αγροτικού κόσμου ο οποίος έχει πληγεί 
σημαντικά από την αύξηση των τιμών. Ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης συγκάλεσε σύσκεψη για το 
θέμα σε μια προσπάθεια να βοηθήθεί περαιτέ-
ρω ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας,                                                             

                         Η σύνταξη

Mήνας διακοπών

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
3 Αυγούστου  Σαλώμη 

4 Αυγούστου  Μαξιμιλιανός 

5 Αυγούστου  Νόννα, Νόννη 

6 Αυγούστου  Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριος

7 Αυγούστου  Αστέριος, Αστερία, Αστέρω, Νικάνωρ 

8 Αυγούστου  Μύρων, Τριαντάφυλλος, 

9 Αυγούστου  Ματθίας 

10 Αυγούστου  Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Λαυρέντιος 

12 Αυγούστου  Ανίκητος 

15 Αυγούστου  Δέσποινα, Μαρία, Μαριέττα,   

 Μαριανός, Μαριανή, Μάριος,   

 Παναγιώτης, Παναγιώτα, Ταρσίζιος

 16 Αυγούστου  Αλκιβιάδης, Διομήδης, Σταμάτιος,  

 Σταματίνα, Σταματία 

17 Αυγούστου  Θύρσος, Μύρων

 18 Αυγούστου  Φλώρος, Φλώρα 

20 Αυγούστου  Θεοχάρης, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα

21 Αυγούστου  Ιούδας, Ιουδήθ 

22 Αυγούστου  Αγαθόνικος, Ανθούσα 

23 Αυγούστου  Ειρηναίος 

25 Αυγούστου  Τίτος 

26 Αυγούστου  Αδριανός, Αδριανή, Ναταλία 

27 Αυγούστου  Λιβέριος, Λυμπέρης, Φανούριος, 

28 Αυγούστου  Δάμων, Εζεκίας 

29 Αυγούστου  Αρκάδιος, Αρκαδία 

30 Αυγούστου  Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα, Ευλάλιος 

Ούλλα μπορεί τζι αντέχει τα, 
μα έναν δεν αντέχει.
Παιδί σαν θάψει ο γονιός
αναπαήν δεν έχει.
Έτσ’ έπαθεν η Κούλλα μας 
σαν έχασε την Τζίνα.
Πόνος που δεν βαστάγνεται,
μαύρα τα χρόνια τζιείνα
που τον καρκίνο πάλευκεν

όπως το παλληκάρι 
τζι ελπίδες εύρισκεν 
πολλές 
στ’ άστρη τζιαι στο 
φεγγάρι.
Ανάγιωσες Κούλλα, 
παιθκιά 
μ’αρχές τζιαι με αξίες 
τζι ούλλα σε 
μακαρίζουσιν 

όσον ποττέ εν είδες.
Άφηκες σπόρο πον καλός 
μες τα παιθκιά τζι αγγόνια 
τζι εν να σε μνημοονεύκουσι 
μ’ αγάπην πον αιώνια.

Αγώνες για ισότητα 
τζιαι για ελευθερία,
να φαν ψουμί τζιαι οι φτωσιοί
μέσα στην γαλαρίαν,
στην σκαλωσιά στους χώραφους
με οχτάωρον τζι αργία.
Μαζί με τον Κυριάκο σου
εχτίσετε θεμέλια
π’αντέχουν στους παλιοτζιαιρούς 
ως μέχρι την συντέλεια.
Εσείς συναντηθήκετε, 
σφιχτά αγκαλιαστήτε,
για τούτους που εμείνασιν, στιμήν μεν 
αγχωθείτε.
Έχουν τες καλές θύμησες 
τζι αγάπην στην ψυσιή τους 
έτσι μεν μαραζώνετε.
Εν θα ‘ναι μανησιοί τους.
Καλόν ταξίδι Κούλλα άξια κόρη του 
Νικολάτζιη του Μπάτα τζιαι της Φανούς.

Αντρούλλα Σιάτη 
Εν θλιμμένω Ιδαλίω
17/7/2022

Αιμοδοσίες στην περιοχή Ιδαλίου

Με όμορφα χρώματα ομάδα 
εθελοντών ζωγράφισε το 
περιτοίχισμα που βρίσκεται 

παρά τον ποταμό Γυαλιά, κοντά στην 
πεζογέφυρα. 
Το έργο απεικονίζει την ζωή μιας φω-
τισμένης από τον ήλιο πόλης (Ιδά-
λιο) εξού και η παλέτα χρωμάτων, η 
οποία έχει τις αποχρώσεις του ήλιου 
από την στιγμή που ανατέλλει μέχρι 
την βαθιά του δύση.
Το έργο έχει μια απλή γραμμή και εί-
ναι βασισμένο στη γεωμετρία και τη 
δυναμική του χρώματος. Τα χρώματα 

είναι βασισμένα στον ήλιο και το παι-
χνίδι του φωτός πάνω στη βάση του 
γκρι που είναι ο υφιστάμενος τόνος 
του τοίχου. Στόχος να μην απορρο-
φάται η προσοχή από το υφιστάμενο 
περιβάλλον, τα δέντρα, το δρόμο, το 
ποτάμι και παράλληλα να συνάδει με 
τις νέες παρεμβάσεις που έγιναν στον 
χώρο όπως η πεζογέφυρα και η νέα 
μας πλατεία.
Το ζωγράφισε η Μαρία Κυριάκου και 
τη βοήθησαν ο Άγγελος, ο Λάμπρος, 
ο Αντρέας, η Ειρήνη, η Γεωργία και ο 
Χριστόφορος. 

Όμορφα χρώματα 
στην πεζογέφυρα

Η Κούλλα του Μπάτα

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσί-
ας, η Επιτροπή Υγείας Δήμου 
Ιδαλίου σε συνεργασία με 

το Κέντρο Αίματος του Υπουργεί-
ου Υγείας, διοργά-
νωσαν εθελοντι-
κή αιμοδοσία στις 
27 Ιουλίου στο Α’ 
Δημοτικό Σχολείο 
Ιδαλίου. 
Λόγω μεγάλης 
ανάγκης σε όλες 
τις ομάδες αίμα-
τος, το Κέντρο Αί-
ματος απήυθυνε 
έκκληση στο κοι-
νό και ιδιαίτερα στους νέους, να ενι-
σχύσουν την αιμοδοσία.
Με επιτυχία στέφθηκε και η αιμοδο-
σία που διοργάνωσε το κοινοτικό 
συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου. 

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε 
στις 22 Ιουλίου στην αίθουσα εκδη-
λώσεων «Ελένης Πετροπούλου» στο 
Πέρα Χωριό – Νήσου με τους κατοί-

κους της περιοχής 
να δίδουν το πα-
ρόν τους και να 
α π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν 
έμπρακτα την αλ-
ληλεγγύη τους σε 
σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς 
μας που έχουν 
ανάγκη. Αιμοδο-
σία διοργάνωσε 
και το κοινοτικό 
συμβούλιο Ποτα-

μιάς. Πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της 12ης Ιουλίου και ήταν αφιε-
ρωμένη στη μνήμη της Θεοδώρας 
Χρίστου. 

Μνημόσυνο θυμάτων 
αεροπορικής τραγωδίας

Τ ην Κυριακή στις 14 Αυγού-
στου τελείται στο Μητρο-
πολιτικό ναό  Παναγίας Ευ-

αγγελίστριας στο Δάλι  το ετήσιο 
μνημόσυνο του Κυριάκου Κολοκά-
ση, της συζύγου του Αναστασίας και 
των παιδιών τους Στέλλας, Κρίστιας 
και Χριστόδουλου. Η οικογένεια από 
το Δάλι έχασε τη ζωή της στο αεροπο-
ρικό ατύχημα της Ήλιος, στις 14 Αυ-
γούστου του 2005 στο Γραμματικό. 
Φέτος συμπληρώνονται 17 χρόνια 
από την τραγωδία.

Που τον τζιαιρό που πλάστηκε 
μέσα στην βιοπάλη, 
μια ζωή στην προσφορά, 
μια ανοιχτή αγκάλη.
Σε οικογένεια φτωχή 
με άλλα έξι αδέρφια 
να το παλεύουν για να ζιουν 
τζιαι να ξεχνούν τα ντέρτια.
Κάποιες φορές να μεν έχουν 
φαγάκι για να φάσι 
για να χορτάσουν τα παιθκιά 
τζιαι στο σχολειό να πάσι.
Πέρασαν χρόνια δύσκολα, 
η Ευδοκία παντρεύτην 
μα που τα δύσκολα ποττέ 
ούτε στιγμήν δεν έφκην.
Με κούσπο, μόνη έσκαφτε 
θεμέλια να κάμει 
για να χτιστεί το σπίτι της, 
ούλλα να τα προκάμει.
Δύο κοράσες γέννησε 
τζι έδωκεν τους τα πάντα, 
μια μουζουρού τζιαι μια ξανθή 
τζιαι στα μαλλιά γιρλάντα.
Επάσκιζεν όσον καμιά 
τίποτες μεν τους λείψει 
ώσπου η τελευταία πνοή 
να την εγκαταλείψει.
Μόνες τους μες στην γειτονιά 
μαζί με την Μαχάνη 
να αναγιώνουσιν παιθκιά 
σε χώραφους τζι ορμάνι.
Φιλενάδες ήταν αχώριστες 
πολλές δεκαετίες. 
Για να μαλλώσουσιν ποττέ 

δεν βρέθηκαν αιτίες.
Μαρία μου τζιαι Βασιλική,
Να είσαστεν περήφανες 
που ‘χατε τέθκιαν μάνα 
πολύτιμη σαν τον χρυσό 
τζιαι του Θεού το μάννα.
Κοκίαν να μνημονεύκετε, 
πάντα να την θυμάστε, 
ολόψυχα θα ‘ν δίπλα σας, 
όπου οι θκιο τζιαι να ‘στε.
Κόρες άξιες τζιαι καλές 
είχατε μάνα σπάνια 
μα πέτασε τζιαι γλίτωσε 
π’ αρρώστια τζιαι που άνια.
Μπορεί τζιαι να ‘ταν τυχερή.
Θα πνάσει τζιει που πάει.
Φύλακας άγγελος για σας, 
ξέρω θα σας φυλάει.
Κόρες, γαμπρέ τζι αγγόνια της 
έδειξε σας τους δρόμους, 
για μίαν τίμια ζωή. 
Προσφέρω δίχως όρους.

Αντρούλλα Σιάτη
Εν Θλιμμένω Ιδαλίω 
1/7/2022

Η Ευδοκία 
μας άφησε 
στις 29/7 ετών 
72 νέα, αλλά 
κουρασμένη.

Ευδοκία Μάρκου (Τζιερεμέ)
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Ο Δήμος Ιδαλίου συμμετέχει στο πρό-
γραμμα «Έξυπνες πόλεις» του Υφυ-
πουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδια-
σμού της Κυβέρνησης για επίτευξη της ψηφιακής 
και πράσινης μετάβασης καθώς και για προώθη-
ση της καινοτομίας, ως εργαλείων κοινωνικής ευ-
ημερίας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στο 
σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Το έργο  τελεί υπό το συντονισμό του Υφυπουρ-
γείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτι-
κής  σε συνεργασία με όλους τους εταίρους (αρ-
μόδια Υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ.), και 
προνοεί τον καθορισμό και την υιοθέτηση των 
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, πολιτικών και 
υποδομών που να επιτρέπουν την αποτελεσμα-
τική δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την Κύ-
προ, κατά τρόπο ομοιόμορφο, εκμεταλλευόμενοι 
και οικονομίες κλίμακας στην υλοποίηση των δι-
αφόρων δράσεων.
Μέσω της αξιοποίησης έξυπνων δικτύων και ψη-
φιακών εφαρμογών, προσφέρονται λύσεις σε 
σύγχρονες αστικές προκλήσεις, που περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, θέματα κινητικότητας (δια-
χείριση κυκλοφοριακού, διαθεσιμότητα χώρων 
στάθμευσης), παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, ασφάλειας (διαχείριση επειγό-

ντων περιστατικών), και προστασίας του περιβάλ-

λοντος (εξοικονόμηση πόρων, μείωση ρύπανσης).
Η πρωτοβουλία αυτή είναι πλήρως εναρμονισμέ-

νη με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) που στοχεύει σε μια σύγχρονη, ψηφι-
ακή, αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων και αντα-
γωνιστική οικονομία, και μια κλιματικά ουδέτερη 

Ευρωπαϊκή επι-
κράτεια. Αναμέ-
νεται να αποτε-
λέσει κινητήριο 
μοχλό αναβάθ-
μισης της εξυ-
πηρέτησης και 
βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής 
των πολιτών, και 
μπορεί να χρη-

ματοδοτηθεί από διάφορα χρηματοδοτικά εργα-
λεία, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επεν-
δυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, 
και το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη που είναι το 
πρώτο αμιγώς ψηφιακό χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα της ΕΕ και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του 
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2021-2027. 
Η  ανάπτυξη εθνικού πλαισίου στρατηγικής και 
προώθησης έξυπνων πόλεων (Smart Cities) εγκρί-
θηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρό-
ταση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ). Σύμφωνα με τους 
αρμοδίους τα οφέλη που θα προκύψουν από την 
υλοποίηση του έργου θα είναι μεγάλα και θα προ-
σφέρονται καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες 
ενώ θα γίνεται και καλύτερη διαχείριση των δια-
θέσιμων πόρων με λιγότερες επιπτώσεις στο περι-
βάλλον. 

Ιδάλιο: «Έξυπνη πόλη»
Η υλοποίηση του έργου θα φέρει πολλαπλά οφέλη στους πολίτες 
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Σ υγκέντρωση των κτηνοτρόφων αναφορι-
κά με την παραγωγή του χαλλουμιού ΠΟΠ 
πραγματοποίησαν οι αγροτικές οργανώσεις 

EKA, ΠEK, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική και Ευρωα-
γροτικός.  Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη 
Χοιροκοιτία και σύμφωνα με ανακοίνωση θέμα ήταν 
η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για την εφαρμο-
γή της νομοθεσίας που αφορά την παραγωγή χαλ-
λουμιού ΠΟΠ. Στη συγκέντρωση συζητήθηκε και το 
θέμα των αυξήσεων στις τιμές των σιτηρών και των 
ζωοτροφών με τους εμπλεκόμενους στον πρωτογε-
νή τομέα της οικονομίας να τονίζουν ότι είναι ανα-
γκαία η στήριξη τους από το κράτος. Τα δυο θέμα-
τα, από τα κυριότερα που απασχολούν τον αγροτικό 
κόσμο αυτή την περίοδο, συζητήθηκαν σε σύσκεψη 
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασι-
άδη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 
αγροτικών οργανώσεων. Για άλλη μια φορά ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση 
είναι κοντά στον αγροτικό κόσμο τονίζοντας ότι θα 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης τους, 
στο πλαίσιο πάντα των οικονομικών δυνατοτήτων 

του κράτους. Όσον αφορά το θέμα του χαλλουμιού ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η κυβέρνηση 
θα εφαρμόσει πλήρως τον κανονισμό ΠΟΠ,  κάτι που 
επισήμανε και σε προηγούμενες συσκέψεις που είχε 
με τους εκπροσώπους όλων των κλάδων που εμπλέ-
κονται στην παρασκευή του χαλλουμιού. Σε σύσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου επιτεύ-
χθηκε συμφωνία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 

με τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κώστα Καδή να δηλώνει ότι από τη συμφωνία βγαί-
νουν όλοι κερδισμένοι. Σύμφωνα με τον κ. Καδή, 
έπειτα από συμφωνία όλων, η μεταβατική περίοδος 
(για αύξηση του αιγοπρόβειου στο 50%), που βάσει 
του κανονισμού για κατοχύρωση του χαλλουμιού 
ως ΠΟΠ ολοκληρωνόταν το 2024, θα επεκταθεί μέ-

χρι το 2029. Η Κομισιόν αντιλαμβάνεται πως η κυπρι-
ακή Κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει αιτήματα για 
αλλαγές στον φάκελο Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης για το χαλούμι, και βρίσκεται σε επικοι-
νωνία με τη Λευκωσία για το θέμα, ανέφερε εκπρό-
σωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Ειδικότερα, ερω-
τηθείς κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρξουν αλλαγές 
σε φάκελο ΠΟΠ μετά από αίτημα του επηρεαζόμε-
νου κράτους μέλους, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για 
θέματα εμπορίου Μπαλάς Ουζβάρι ανέφερε «πράγ-
ματι, είναι πιθανόν να κατατεθούν τροποποιήσεις σε 
καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις». «Αντιλαμ-
βανόμαστε πως οι κυπριακές αρχές θέλουν να κατα-
θέσουν τροποποιήσεις», πρόσθεσε, σημειώνοντας 
πως η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις κυπριακές 
αρχές και η διαδικασία θα πάρει τον δρόμο της.H κα-
τοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόντας Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης αναμένεται να 
επιφέρει πολλαπλά οφέλη στους εμπλεκόμενους με 
την παραγωγή και τη διάθεση του, αλλά και στην οι-
κονομία του τόπου γενικότερα. 

E κδήλωση μνή-
μης και τιμής 
με αφορμή τις 

μαύρες επετείους  του 
πραξικοπήματος και 
της τούρκικης εισβο-
λής του 1974 πραγμα-
τοποίησε το ΑΚΕΛ στο 
αμφιθέατρο του Δήμου 
Ιδαλίου. 
Ομιλητής ήταν ο Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος 
Στεφάνου ο οποίος με-
ταξύ άλλων ανέφερε 
ότι σχεδόν  μισό αιώνα 
από εκείνο το καλοκαί-
ρι που σημάδεψε τον 
τόπο μας, το λιγότερο 
που έχουμε να κάνου-
με είναι να είμαστε ειλι-
κρινείς απέναντι στους 
εαυτούς μας, προσθέ-
τοντας πως είναι ζωτι-
κή και κρίσιμη η ανά-
γκη της λύσης που να 
τερματίζει την τουρκι-
κή κατοχή και να επα-
νενώνει τον τόπο και 
τον λαό, προσθέτο-
ντας πως το ΑΚΕΛ αγω-
νίζεται διαχρονικά για 
την επίτευξη λύσης, 
εναντιώνεται στην κα-
τοχή και τη διχοτόμηση, αντιστρατεύεται τον 
εθνικισμό, τον φασισμό και τη μισαλλοδοξία και 
αγωνίζεται «για κοινή πατρίδα των Ελληνοκυ-
πρίων και των Τουρκοκυπρίων, για την επανα-
προσέγγιση και τον κοινό τους αγώνα. Για ένα 

δικοινοτικό, διζωνικό, 
ομοσπονδιακό κρά-
τος το οποίο οι δύο 
κυπριακές κοινότητες 
θα συνδιαχειρίζονται 
στο πλαίσιο της πολι-
τικής ισότητας».
Χαιρετισμό απήυθυ-
νε ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης, Ανεξάρτητος 
Υποψήφιος Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Μεταξύ άλ-
λων ανέφερε ότι στό-
χος του είναι η λύση 
διζωνικής δικοινο-
τικής ομοσπονδίας 
για μια Κύπρο ευημε-
ρούσα για ολόκλη-
ρο το λαό της. Κάθε 
15 του Ιούλη οι σει-
ρήνες ηχούν για να 

θυμίζουν όσα έγιναν 
και όσα δεν πρέπει να 
αφήσουμε να ξανα-
γίνουν, συνέχισε ο κ. 
Μαυρογιάννης, προ-
σθέτοντας πως «χτυ-
πούν τη λήθη, σπά-
ζουν την σιωπή, για να 
θυμίζουν σε όλους ότι 
χρωστάμε στα παιδιά 
μας την αλήθεια και το 

μέλλον. Τη νίκη και την εδραίωση της Δημοκρα-
τίας, τη δικαίωση της επανένωσης». Η εκδήλωση 
περιελάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Mέλη της ΕΔΟΝ πραγματοποίησαν πορεία προς 
το χώρο της εκδήλωσης.

Εκδήλωση του ΑΚΕΛ στο Δάλι 
για τις μαύρες επετείους 

Η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων ψήφισε τροποποί-
ηση  των περί Αρχαιοτή-

των (Τροποιητικοί) Κανονισμών του 
2022 η οποία αφορά τη δωρεάν εί-
σοδο σε 12 Μουσεία του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων. Σ’ αυτά περιλαμβά-
νεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο και ο αρχαι-
ολογικός χώρος Ιδαλί-
ου. Στο πλαίσιο της πο-
λιτικής του Υπουργείου 
«Μουσεία για Όλους», 
το Υπουργείο Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και 
Έργων προώθησε το 
μέτρο για δωρεάν είσο-
δο σε 12 Μουσεία που 
βρίσκονται υπό την αρ-
μοδιότητα του Τμήμα-
τος Αρχαιοτήτων. Στό-
χος του προγράμματος 
«Μουσεία για Όλους» είναι η αύξηση της επισκε-
ψιμότητας στα Μουσεία και κατ’ επέκταση η βελτί-
ωση της εμπειρίας πολιτισμού που προσφέρουν 
τα Μουσεία στους ντόπιους και ξένους επισκέπτες. 
Σε δήλωση του Υπουργός Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων  Γιάννης Καρούσος εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την απόφαση της Βουλής να 
ψηφίσει την τροποποίηση του περί Αρχαιοτήτων 
Κανονισμών του 2022. «Η πολιτική για δωρεάν εί-
σοδο σε 12 Μουσεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
εμπίπτει στη δράση “Μουσεία για Όλους”, η οποία 

εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγι-
κή της Κυβέρνησης για προαγωγή 
των Μουσείων ως χώροι πολιτισμού 
και προβολής της ιστορίας της Κύ-
πρου. Με την πολιτική αυτή συμβά-
λουμε στην άρση των οποιανδήποτε 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων 
σε σχέση με την επισκεψιμότητα, κα-
θώς στο εξής όλοι ανεξαιρέτως θα 
έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται 
τα Μουσεία χωρίς επιπλέον κόστος 
και να γνωρίζουν την πολιτιστική 

κληρονομιά του τόπου μας. Επιδίωξή 
μας είναι να προωθήσουμε τα Μουσεία μας μέσω 
φορέων του τουρισμού, στοχεύοντας στην έντα-
ξή τους σε ταξιδιωτικά πακέτα, αλλά και στο πλαί-
σιο ενίσχυσης της προσπάθειας για προβολή του 
μουσειακού τουρισμού ως εναλλακτική μορφή 
τουρισμού, που θα προσελκύσει επισκέπτες και 
μελετητές από όλο τον κόσμο. Είναι μια πρακτική 
που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού 
με θετικά αποτελέσματα και είμαστε βέβαιοι ότι θα 
τύχει της ίδιας ανταπόκρισης και στην χώρα μας», 
υπογράμμισε ο κ. Καρούσος.

Εγκρίθηκε η δωρεάν είσοδος το μουσεία 
και τον αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου

Ενημέρωση κτηνοτρόφων για το χαλλούμι

Ο 
ι Ιδαλιάδες συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα εργαστηρίων του Υφυπουργείου Του-
ρισμού «χειροποίητες κατασκευές». Τους 

επόμενους μήνες έχουν 
προγραμματιστεί συνα-
ντήσεις για τις οποίες οι 
ενδιαφερόμενες μπορούν 
να εξασφαλίσουν σχετι-
κές πληροφορίες. Οι μο-
ναδικές   χειροποίητες 
τσάντες των Ιδαλιάδων εί-
ναι γνωστές ανά το παγκύ-
πριο. Ο γυναικείος σύλλο-
γος «Ιδαλιάδες» ιδρύθηκε 
το 2013, με σκοπό την πο-
λιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη του Δήμου Ιδα-
λίου και των γύρω περιοχών και ιδιαίτερα των γυ-

ναικών. Από το έτος ίδρυσής του, ο σύλλογος 
«Ιδαλιάδες» ασχολείται με την ενδυνάμωση και 
δημιουργική απασχόληση των μελών του με κοι-

νωνικό, φιλανθρωπικό και 
πολιτιστικό σκοπό, διορ-
γανώνοντας διάφορες εκ-
δηλώσεις και δράσεις, των 
οποίων τα καθαρά έσο-
δα στηρίζουν φιλανθρω-
πικά ιδρύματα. Οι Ιδαλιά-
δες κατάφεραν με επιτυχία 
να προσελκύσουν γυναί-
κες άνεργες, συνταξιούχες 
και νοικοκυρές προωθώ-
ντας τη δημιουργικότητα 

και ευρεσιτεχνία μέσα από την κατασκευή χειρο-
ποίητων τσαντών.

Οι Ιδαλιάδες στο πρόγραμμα 
«χειροποίητες κατασκευές»

Τ ις εμπειρίες του 
από το μαύρο κα-
λοκαίρι του 1974 

περιέγραψε ο Δρ. Μίκης 
Πασιάς ο οποίος κατά την 
τουρκική εισβολή υπηρε-
τούσε στο ηρωϊκό τάγμα 
361 ΤΠ. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά στην εκδήλωση έγινε 
στον ήρωα Νικόλα Πε-
ρικλέους από το Δάλι ο 
οποίος ήταν για χρόνια 
στον κατάλογο των αγνο-
ουμένων και τα οστά του 

ταυτοποιήθηκαν με τη 
μέθοδο του DNA. Συ-
μπολεμιστές του κ. Πασιά 
ήταν επίσης οι μακαρι-
στοί Μιχαλάκης Γρούτας 
και Φίλιππος Παττούρας. 
Στην εκδήλωση η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο 
κινηματοθέατρο «Πανό-
ραμα» ακούστηκαν μι-
κρές και άγνωστες στο 
ευρύ κοινό ιστορίες από 
την τουρκική εισβολή.

Οι εμπειρίες του πολεμιστή Μίκη Πασιά
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Η Αγία Βαρβάρα τίμησε τα παλικάρια της

Η Αγία Βαρβάρα τίμησε τους ήρωες της με 
μνημόσυνο που τελέστηκε στις 17 Ιουλίου 
στον ιερό ναό της κοινότητας. Εκ μέρους 

της κυβέρνησης παρέστη ο Διευθυντής του Γραφεί-
ου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέας 
Ιωσήφ ο οποίος εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο. 
Ο κ. Ιωσήφ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κατα-
βάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ώστε να δοθεί 
ώθηση στις διαδικασίες για επίτευξη λύσης στο κυ-
πριακό πρόβλημα τονίζοντας ότι έχουμε υποχρέω-
ση και καθήκον να συνεχίσουμε ακατάπαυστα τον 
αγώνα μας, με στόχο να δημιουργήσουμε τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για μια ειρηνική και δίκαιη 
λύση του κυπριακού προβλήματος, μια λύση που 
να ακυρώνει τα τετελεσμένα της εισβολής, να προ-
νοεί την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων 
και των εποίκων και να διασφαλίζει την εφαρμογή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνθήκες ασφά-
λειας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ευημερίας για 

όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού μας. «Η 
Κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση δηλώνει την ετοι-
μότητα της για επανέναρξη του διαλόγου, μακριά 
από προκλήσεις και απειλές, εκφράζοντας παράλ-

ληλα την πεποίθηση ότι η επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος μπορεί να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου» ανέφερε ο κ.Ιωσήφ επισημαίνοντας ότι 

η  σημασία ωστόσο μίας ειρηνικής λύσης προϋπο-
θέτει σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και έγκει-
ται στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κράτους, 
στην κατάργηση οποιωνδήποτε εγγυητικών ή επεμ-
βατικών δικαιωμάτων τρίτων χωρών, στην προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών 
ελευθεριών. Aπό την Αγία Βαρβάρα κατάγονταν οι 
ήρωες Ανδρέας Σπανός, τα αδέλφια Σταύρος και Νί-
κος Χατζηνικολή, ο Κώστας Παπουτσή, ο Δημήτρης 
Παντελή Τζιρκάκα. Στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 
αναπαύονται και τα παλικάρια Πρόδρομος Χρυσο-
στόμου και Ανδρέας Χ’ Γιακουμή οι οποίοι κατάγο-
νται από την Κυθρέα και οι οικογένειες τους μετά την 
εισβολή κατοίκησαν στην Αγία Βαρβάρα. Στον κα-
τάλογο των αγνοουμένων παραμένουν τα ονόματα 
του Χριστόδουλου Τούμπα, του Κωστάκη Ισιδώρου 
και του Αντώνη Κεζαρίδη. Μετά τη θεία λειτουργία 
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πε-
σόντων και αγνοουμένων της κοινότητας. 

Τοποθετούνται ηχοπετάσματα στον 
αυτοκινητόδρομο παρά την Aλάμπρα

Π ροκηρύχθηκε δι-
αγωνισμός για 
προμήθεια και 

τοποθέτηση ηχοπετασμά-
των στον αυτοκινητόδρο-
μο Λεμεσού - Λευκωσίας, 
παρά την κοινότητα Αλά-
μπρας, με εκτιμώμενο κό-
στος 1,2 εκ. Ευρώ. 
Όπως αναφέρεται στην 
προκήρυξη του εν λόγω δι-
αγωνισμού,  το έργο αφορά την εκσκαφή και κατα-
σκευή τοίχων αντιστήριξης στην αριστερή πλευρά 
του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Λευκωσίας κο-
ντά στην  Αλάμπρα με σκοπό την τοποθέτηση σε 
αυτούς ξύλινων ηχοπετασμάτων καθαρού ύψους 

2 μέτρων περίπου. Η 
διάρκεια υλοποίησης 
του έργου, υπολογί-
ζεται σε 14 μήνες, από 
την ανάθεση της σύμ-
βασης. Στο πλαίσιο 
του έργου θα γίνουν 
εργασίες εντός του 
ερείσματος του δρό-
μου χωρίς τον επηρε-
ασμό του υφιστάμε-

νου στηθαίου ασφαλείας. Επιπρόσθετα θα γίνουν 
και οι αναγκαίες εργασίες για τοποθέτηση συστή-
ματος αποχέτευσης των όμβριων υδάτων και σύν-
δεση του με το υφιστάμενο σύστημα.

Η Ποταμιά τίμησε τους ήρωες του 398 Τ.Π

Τ α παλικάρια του 398 Τάγ-
ματος Πεζικού, που ύψω-
σαν το ανάστημα τους στον 

Τούρκο εισβολέα και έπεσαν υπε-
ρασπιζόμενοι την πατρίδα το κα-
λοκαίρι του 1974 τίμησε η κοι-
νότητα Ποταμιάς. Το 398 Τάγμα 
Πεζικού, με έδρα μέχρι το καλοκαί-
ρι του 1974 την περιοχή της Κυθρέ-

ας, στις πολεμικές επιχειρήσεις για 
αντιμετώπιση της προέλασης του 
Αττίλα, πλήρωσε βαρύ φόρο αίμα-
τος μετρώντας 28 πεσόντες και 10 
αγνοουμένους. Προηγήθηκε μνη-
μόσυνο  στο εκκλησάκι του Αγίου 
Νεκταρίου, παρουσία του Υπουρ-
γού Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα 
και εκπροσώπων κομμάτων. 

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου από τα Λύμπια

Τ ελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου Λυ-
μπιών το μνημόσυνο του ηρωομάρτυρα Κω-
σταρά Κούστρουπου. Τον επιμνημόσυνο 

λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφι-
ος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεο-
φύτου ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Κωσταράς 
Κούρστρουπος ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα 
του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 – 59. Ο 
ηρωομάρτυρας Κωσταράς Κούστρουπος φονεύθη-
κε στις 13 Ιουλίου 1958 από  Τούρκους εξτρεμιστές 
οι οποίοι του έστησαν καρτέρι στα βοσκοτόπια του. 
Αφού το βασάνισαν το δολοφόνησαν με ρόπαλα και 
μαγκούρες.  «Η θυσία των ηρώων μας πρέπει να κατευ-

θύνει τη σκέψη και τις πολιτικές μας οι οποίες θα πρέπει 
να έχουν ως στόχο την απελευθέρωση της πατρίδας 
μας». Ο Κωσταράς ήταν ένας αγνός πατριώτης ο οποί-
ος ήθελε να αναπνέει ελεύθερος είπε ο κ. Νεοφύτου ο 
οποίος αναφερόμενος στις εξελίξεις στο κυπριακό είπε 
ότι τώρα είναι η ώρα που θα πρέπει να παραμεριστούν 
οι όποιες πολιτικές διαφορές δίδοντας τον αγώνα για 
να σπάσουν τα αδιέξοδα. «Μόνο μέσα από το διάλο-
γο μπορούμε να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας 
πατρίδα» είπε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Επίσημοι, στε-
λέχη σωματείων και οργανωμένων συνόλων κατέθε-
σαν στεφάνια.

Τιμήθηκαν οι ήρωες της Νήσου

Τ ελέστηκε την Κυριακή 31 Ιουλίου στον 
ιερό ναό Αγίας Παρασκευής στη Νήσου 
το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων της κοι-

νότητας. Οι ήρωες της Νήσου είναι:  Γεώργιος Ξε-
νοφώντος, Σταυράκης Χριστοδούλου, Βαρνάβας 
Κούβαρος, Κωστάκης Λάμπρου, Παράσχος Χρί-

στου Ιωνά και Αντώνης Θεοδούλου. Τον επιμνη-
μόσυνο λόγο εκφώνησε ο Χάρης Πολυκάρπου, 
μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Μετά το 
μνημόσυνο το οποίο διοργάνωσαν το σωματείο 
Πρόοδος και οι οικογένειες των ηρώων ακολούθη-
σε κατάθεση στεφάνων στους τάφους των ηρώων. 

Το μνημόσυνο των ηρώων των Λυμπιών

Τ ο κοινοτικό συμβούλιο 
Λυμπιών τίμησε και φέ-
τος με τον πρέποντα σε-

βασμό τη μνήμη των ηρώων της 
κοινότητας κατά την τουρκική ει-
σβολή του 1974. Το μνημόσυνο 
τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου 
Επιφανίου και τον επιμνημόσυ-
νο λόγο εκφώνησε ο ε/κ εκπρό-
σωπος στη Διερευνητική Επι-
τροπή Αγνοουμένων Λεωνίδας 
Παντελίδης. Από τα Λύμπια κατά-

γονταν οι ήρωες Ανδρέας Βαρνά-
βα, Λούκας Δημητρίου, Μιχάλης 
Καρανίκκης, Λευτέρης Κουζα-
πά, Πέτρος Κυπριανού, Θεόδω-
ρος Μαυρόσαββα, Κώστας Νι-
κολάου, Αλέξανδρος Ολυμπίου, 
Θεόδωρος Παπακωνσταντή και 
Γεώργιος Ττολαρή. Μετά τη θεία 
λειτουργία ακολούθησε κατάθε-
ση στεφάνων στο μνημείο πεσό-
ντων και αγνοουμένων. 

Αναβίωση πανήγυρης Αγίας Μαρίνας 
στην Αλάμπρα

Τ α σωματείο ΘΟΙ και Ελληνισμός Αλάμπρας, 
μετά τον εσπερινό για τη γιορτή της Αγί-
ας Μαρίνας διοργάνωσαν εκδήλωση στην 

πλατεία της κοινότητας. Το χορευτικό συγκρότημα 
του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας παρουσίασε 

κυπριακούς και νησιώτικους χορούς. Ήταν μια εκ-
δήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από δυο 
χρόνια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Μικροί 
και μεγάλοι έδωσαν το παρόν τους και απόλαυσαν 
μια όμορφη βραδιά. 
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Γ ια άλλη μια χρονιά, πιστοί στο ραντεβού ο 
Δήμος Ιδαλίου και οι οικογένειες των Δα-
λιτών ηρώων πεσόντων 1974 και φονευ-

θέντων 1964 και 1974 διοργάνωσαν το ετήσιο 
μνημόσυνο τους για να τιμηθεί η μνήμη των άξι-
ων τέκνων της πατρίδας. Το μνημόσυνο τελέστη-
κε την Κυριακή 17 Ιουλίου στο Μητροπολιτικό Ναό 
Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Τον επιμνημό-
συνο λόγο εκφώνησε ο Παναγιώτης Μέσσιος εκ 
μέρους του Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική 
Επιτροπή Αγνοουμένων  Λεωνίδα Παντελίδη. Εξή-
ρε την προσφορά στην πατρίδα όλων όσοι έπεσαν 
στα πεδία της μάχης ενώ αναφέρθηκε και στις προ-
σπάθειες που συνεχίζονται από πλευράς των αρ-
μόδιων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για την ανεύρευση και των υπόλοιπων αγνοουμέ-
νων της τουρκικής θηριωδίας. Τα οστά του στρατι-
ώτη Χριστόφορου Σκορδή, του 398 Τ.Π. εντοπίστη-
καν στην περιοχή του Τουρκοκυπριακού χωριού 
Τζιάος. Ήταν ο πρώτος αγνοούμενος από το Δάλι 
του οποίου μετά από χρόνια διακριβώθηκε η τύχη 
του. Τάφηκε στις 30 Αυγούστου 2009. Ακολούθη-
σε ο Νίκος Τσελεπής, ο οποίος ως έφεδρος στρα-
τιώτης του 305 Τάγματος Πεζικού εκτελέστηκε εν 
ψυχρώ υπερασπιζόμενος την πατρίδα στην  πε-
ριοχή της Μιας Μηλιάς. Το οστά του εντοπίστη-
καν σε ομαδικό τάφο στο Μπέκιογιου. Τάφηκε στις 
10 Μαρτίου 2013. Τα οστά του στρατιώτη Νικόλα-
ου Περικλέους, του 361 Τ.Π. του τρίτου παλικαρι-
ού από το Δάλι που βρισκόταν στον κατάλογο των 
αγνοουμένων ανευρέθηκαν στην περιοχή «Κορ-
νόκηπος» σε βουνοπλαγιά του Πενταδακτύλου. 
Τάφηκε στις 28 Απριλίου 2013. Σε ομαδικό τάφο 
στο χωριό Μπέκιογιου ανευρέθηκαν και τα οστά 
του έφεδρου στρατιώτη Μιχαλάκη Γρούτα του 305 
Τ.Π. . Τάφηκε στις 8 Ιουνίου 2014. Μετά από δεκα-
ετίες επέστρεψε στο Δάλι και ο Μιχάλης Σολομώ-
ντος. Τα ίχνη του είχαν χαθεί την περίοδο της τουρ-

κοανταρσίας. Τα οστά του 
ανευρέθηκαν σε σημείο 
του τουρκοκυπριακού χω-
ριού Χαμίτ Μάντρες. Τά-
φηκε στις 21 Ιουνίου 2014. 
Μετά από 42 χρόνια καρ-
τερίας επέστρεψε στη γε-
νέτειρά του και ο Σάββας 
Σαββίδης, στρατιώτης της 
181 Μ.Π.Π. Χάθηκε στις 
πλαγιές του Πενταδακτύ-
λου μετά από σκληρές μά-
χες με τον εχθρό. Τα οστά 
του ανευρέθηκαν σε ομα-
δικό τάφο στο Συγχαρί. 
Τάφηκε στις 16 Απριλίου 
2016. Στις μάχες του Πε-
νταδακτύλου χάθηκε και ο Μάρκος Μάρκου Πιτ-
τή του Ανδρέα, στρατιώτης του 286 Μ.Τ.Π.  Τα οστά 
του εντοπίστηκαν στην περιοχή Σκυλλούρας,  στα 
υψώματα Λαπάτσα. Τάφηκε στις 2 Απριλίου 2017. 
Ένας άλλος εθνοφρουρός που αγνοείτο και ανευ-
ρέθηκαν τα οστά του, στην περιοχή του Κουτσο-
βέντη, είναι ο Αντώνης Ευθυμίου του Ευθύμιου, 
στρατιώτης του 305 Τ.Π.  Τάφηκε στις 29 Ιουλίου 

2017. Μετά από 45 χρόνια 
εντοπίστηκαν και τάφηκαν 
και τα λείψανα του Χριστάκη 
Χριστοδούλου του Νικόλα, 
Λοχία του 305 Τ.Π.. Είχε χαθεί 
και αυτός στην περιοχή Μιας 
Μηλιάς. Η κηδεία του έγινε 17 
Νοεμβρίου 2019. Σε ομαδι-
κό τάφο στην περιοχή Τ/Κ χω-
ριού Σίντα ανευρέθηκαν τα 
οστά του Ανδρέα Κωνσταντή 
Ποϊράζη, ο οποίος χάθηκε σε 
ηλικία 65 χρόνων αφήνοντας 
σύζυγο και έξι παιδιά. Τάφη-
κε στις 16 Οκτωβρίου 2016. Σε 
ηλικία 68 ετών χάθηκε και ο 
Αντώνης Αγγελή Αντωνίου, με 

σύζυγο και οκτώ παιδιά. Τα οστά του ανευρέθηκαν 
και αυτού σε ομαδικό τάφο στην περιοχή Τ/Κ χωρι-
ού Σίντα. Τάφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2016. Ο μαθη-
τής – εθελοντής στρατιώτης του 211 Τ.Π.  δεν δίστα-
σε να ενταχθεί στις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς 
και να δώσει μάχες με τον εχθρό. Είναι ο Γεώργιος 
Μιχαήλ του Παναγιώτη,  η οικογένεια του οποίου 
διαμένει στην Ηλιούπολη. Τα οστά του εντοπίστη-

καν σε ομαδικό τάφο στην περιοχή του Τράχωνα 
μαζί με τα οστά 35 εθνοφρουρών. Τάφηκε στις 2 Σε-
πτεμβρίου 2017. Ο Δήμος Ιδαλίου μνημόνευσε και 
τα παλικάρια του Δημήτρη Χάματσο και Γεώργιο 
Εικοσάρη. Ο Δημήτρης Χάματσος, εθελοντής-μα-
θητής έπεσε μαχόμενος στη μάχη του Αγίου Σωζο-
μένου στις 6 Φεβρουαρίου 1964. Κινούμενος από 
αλληλεγγύη προς άλλους συμπολεμιστές του, και 
με αυταπάρνηση χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυ-
νο, πρόσφερε τη ζωή του οδηγημένος από το χρέ-
ος που ένιωθε προς την πατρίδα του.  Ο Γεώργιος 
Εικοσάρης έπεσε μαχόμενος στην Τηλλυρία, κατά 
τους βομβαρδισμούς που για τρεις συνεχείς μέρες 
τον Αύγουστο του 1964 διενεργούσε η Τουρκική 
πολεμική αεροπορία για να υπερασπίσει τον θύ-
λακα Μανσούρας – Κοκκίνων, τον οποίο παράνο-
μα είχαν δημιουργήσει οι Τούρκοι για να προω-
θήσουν τα επεκτατικά και διχοτομικά τους σχέδια. 
Στη λίστα των αγνοουμένων παραμένουν τα ονό-
ματα των Λοϊζου Ζαβού,  Μιχάλη Δημητρίου, και 
Γεώργιου Μηλικούρη που χάθηκαν στην περιοχή 
της Μιας Μηλιάς, του Νίκου Παντελή στην περιο-
χή του Τζιάους, του Δημήτρη Συμεών στην περι-
οχή Βόνης- Κυθρέας, του Ιωνά Χρίστου στον Κου-
τσοβέντη, του Ανδρέα Ταλιαδώρου στην περιοχή 
Καραβά – Λαπήθου και του Χαράλαμπου Θεοχά-
ρους στην περιοχή Παλαικύθρου – Κυθρέας. Αυτοί 
και πολλά άλλα παλληκάρια του Ιδαλίου ανταπο-
κρίθηκαν με θάρρος και ενθουσιασμό στο κάλε-
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιδαλίου σας προσκαλεί
στην Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής των

Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων και Αγνοουμένων 1974
και φονευθέντων 1964 και 1974.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
14 Αυγούστου 2022, στις 8:00 μ.μ.

στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του
ο Βουλευτής κ. Νίκος Κέττηρος

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.

Β΄ ΜΕΡΟΣ:   (9:00-10:00 μ.μ.)

Το ντοκιμαντέρ παραχωρήθηκε στον Δήμο Ιδαλίου από την Ένωση Εκτοπισμένων 
Κοινοτήτων Αμμοχώστου.

Προβολή ντοκιμαντέρ «Μνήμες Κατεχόμενης Γης, Οδοιπορικό στη Μεσαορία
και την Καρπασία».

Συντονιστές:  Ντίνος Τσιαηλής και Αντωνία Νικολάου

Διοργανωτής:  Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου

Α΄ ΜΕΡΟΣ:   (8:00-9:00 μ.μ.)
   
  
   
   
    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εθνικός Ύμνος

Τραγούδια από τη Δημοτική Χορωδία Ιδαλίου υπό τη δ/νση της Δρ Σοφίας Συλλούρη.

Ομιλία από τον κ. Νίκο Κέττηρο, Βουλευτή, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.

Χαιρετισμός από τον κ. Λεόντιο Καλλένο, Δήμαρχο Ιδαλίου.

Χαιρετισμός από την κ. Ανδρούλλα Ψυλλή, αδελφή του Ήρωα Μάρκου Μάρκου Πιττή,
εκ μέρους των οικογενειών των Δαλιτών Ηρώων Πεσόντων και Αγνοουμένων.

Χαιρετισμός από τον κ. Τζόζεφ Βασιλείου, Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής
Δήμου Ιδαλίου.

Τρισάγιο για τους Πεσόντες και Δέηση για ανεύρεση των Αγνοουμένων.
Προσκλητήριο Πεσόντων και Αγνοουμένων.

Μεταφορά φλόγας από τον Άγιο Σωζόμενο στο χώρο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου
Ιδαλίου, από τους Δρομείς του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου».

Μάνα μου και Παναγιά

Τάσος Λειβαδίτης

Ο ήλιος ήσουν κι η αυγή

της νύχτας μου φεγγάρι

της μάνας μου ήσουν η ευχή

της Παναγιάς η χάρη.

Έφυγες και κλαίει ο άνεμος το κύμα

κλαίνε τ΄ άστρα κι η νυχτιά

κλαίει η μάνα μου στο μνήμα

κλαίει, κλαίει κι η Παναγιά.

Στον πυρετό ήσουνα δροσιά

κερί μες στο σκοτάδι

άστρο στην κοσμοχαλασιά

βασιλικός στον Άδη.

Χριστόφορος Σκορδή Νίκος Τσιελεπή Νικόλας Περικλέους Μιχάλης Γρούτα Σάββας Σαββίδης

Μάρκος Μάρκου Πιττή Αντώνης Ευθυμίου Χριστάκης Χριστοδούλου Γεώργιος Μιχαήλ

Μιχάλης Σολομώντος Ανδρέας Κ. Ποϊράζη Αντώνης Α. Αντωνίου

Ανδρέας Ταλιαδώρος Γεώργιος Μηλικούρη Δημήτρης Δημητρίου Ιωνάς Χρίστου

Λοΐζος Ζαβός Μιχαλάκης Δημητρίου Νίκος Παντελή Χαράλαμπος Θεοχάρους
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Ο Λαογραφικός Όμιλος Δήμου 
Ιδαλίου εκπροσώπησε επάξια 
τον Δήμο μας στο 4ο Φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών για νέους 
και ενήλικες «συριανοπατώ» που 
πραγματοποιήθηκε στις 23-24-25 
και 26 Ιουνίου 2022 στη Σύρο.

Οι χορευτές του Λαογραφικού 
μας Ομίλου παρουσίασαν 
παραδοσιακούς Κυπριακούς 
χορούς, αφήνοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Το Φεστιβάλ «συριανοπατώ» 
διοργανώθηκε από τον 
Λαογραφικό-Χορευτικό Όμιλο «η 
σοφία της παράδοσης», με την 
υποστήριξη του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης και της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 



Κανονισμοί για διαχείριση αποβλήτων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε των 
περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών 
Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτο-

διοίκησης) Κανονισμών. Με την ψήφιση των Κα-
νονισμών προβλέπεται αναθεώρηση του θεσμού 
πλαισιού πλαισίου. Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΑΤΑ) πλέον μπορούν να εγκαθιδρύουν συ-
στήματα διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλο-
γής των δημοτικών αποβλήτων και να εφαρμόζουν 
συστήματα «Πληρώνω όσο Πετώ» (ΠΟΠ), τα οποία 
τίθενται σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2024.   Οι Κανονι-
σμοί εισάγουν τις ακόλουθες πρόνοιες για τις ΑΤΑ:    
Εκπόνηση, μέχρι το τέλος του 2023, εξαετών τοπι-
κών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δημι-
ουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλή-
των. Τα σχέδια αυτά, θα καθορίζουν τα μέτρα που 
θα πρέπει να εφαρμοστούν για την αποτελεσματι-
κή διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τους Κανονι-
σμούς. Στο πλαίσιο των σχεδίων, οι ΑΤΑ θα πρέπει 
να αρχίσουν να εφαρμόζουν συστήματα υποχρε-

ωτικής διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής 
για τα οργανικά απόβλητα, περιλαμβανομένων ορ-
γανικών αποβλήτων κουζίνας και εστιατορίων και 
οργανικών απο-
βλήτων κήπων και 
πάρκων, για τα ανα-
κυκλώσιμα ρεύμα-
τα αποβλήτων (χαρ-
τί, γυαλί, πλαστικά, 
μέταλλα, ξύλινες 
και συνθετικές συ-
σκευασίες), για τα 
προϊόντα κλωστοϋ-
φαντουργίας (ρού-
χα και υφάσματα), 
για τον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες οικι-
ακού τύπου και, τέλος, για τα ογκώδη απόβλητα.                                                                                                                 
Εφαρμογή συστημάτων υποχρεωτικής διαλογής 
στην πηγή και χωριστής συλλογής των δημοτι-
κών αποβλήτων. Για τα ρεύματα τα οποία υπόκει-

νται σε διατάξεις διευρυμένης ευθύνης του παρα-
γωγού, οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις 
που αφορούν τη συνεργασία των ΑΤΑ με τα συλ-

λογικά συστήματα (π.χ. Green 
Dot - απόβλητα συσκευασιών, 
WEEE - απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
ΑΦΗΣ -μπαταρίες, ΔΙΧΑ - χαρτί 
μη συσκευασίας). Όσον αφορά 
την ανακύκλωση, στους Κανο-
νισμούς έχει περιληφθεί σχετική 
πρόνοια που λαμβάνει υπόψη τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
αρκετές κοινότητες, οι οποίες δεν 
εξυπηρετούνται από τα συλλογι-

κά συστήματα. Συγκεκριμένα, σε 
περίπτωση που δεν αιτιολογείται η κάλυψη μιας το-
πικής αρχής από σύστημα διευρυμένης ευθύνης 
του παραγωγού για τη χωριστή συλλογή συγκεκρι-
μένων ρευμάτων αποβλήτων και για σκοπούς ισό-
τιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης όλων 

των κατόχων δημοτικών αποβλήτων σε συστήματα 
χωριστής συλλογής, θα λαμβάνονται τα μέτρα που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη κατάλληλων μηχα-
νισμών ή διαδικασιών στήριξης μέσω της παροχής 
χρηματοδότησης και της παραχώρησης κινήτρων.                                                                                                                 
Εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ, και κατ’ επέκταση 
νέας τιμολογιακής πολιτικής, ώστε να παρασχε-
θούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες για τη δια-
λογή στην πηγή και χωριστή συλλογή των δημοτι-
κών τους αποβλήτων. Με βάση τον σχετικό Νόμο, 
οι ΑΤΑ μπορούν να διορίζουν επιθεωρητές και να 
προβαίνουν σε ελέγχους για την εφαρμογή της χω-
ριστής συλλογής και του συστήματος ΠΟΠ. Εάν δια-
πιστωθεί ότι πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες των 
κανονισμών, επιδίδεται γραπτή ειδοποίηση συμ-
μόρφωσης και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο 
επιθεωρητής έχει την εξουσία να προβεί σε εξώδι-
κη ρύθμιση ύψους μέχρι 200 ευρώ για φυσικά πρό-
σωπα και 4000 ευρώ για νομικά πρόσωπα. Το ποσό 
της εξώδικης ρύθμισης καταβάλλεται στο ταμείο της 
οικείας ΑΤΑ. 
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Σάρωσε τα βραβεία 
ο Άριστος Πασατέμπος

Η Cosmos Aσφαλιστική πραγματοποίησε την 
τελετή βράβευσης των συνεργατών και των 
ασφαλιστικών της συμβούλων για το 2021. 

Η Α. Π. Άριστος Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Πράκτο-
ρες ΛΤΔ έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμέ-
να έχει βραβευθεί με τα πιο κάτω βραβεία:
1ος Πράκτορας σε συνολική παραγωγή.
1ος Πράκτορας σε παραγωγή Μηχανοκίνητων.
1ος Πράκτορας σε κερδοφορία.
3ος Πράκτορας σε αύξηση συνολικής παραγωγής.
 Μέλος του Premium Star Club

Ρεκόρ επιτυχίας της Σχολής Φόρουμ 
στις παγκύπριες εξετάσεις

Π οσοστό επιτυχίας που φθάνει στο 80%, στην 
πρώτη κατανομή,  πέτυχαν στις παγκύπριες εξε-
τάσεις για εισδοχή στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο  
ΤΕΠΑΚ παιδιά της Ιδιωτικής Ελ-
ληνικής Σχολής Φόρουμ. 
Εξασφάλισαν τέσσερις θέσεις 
στην Ιατρική Σχολή και θέσεις 
στις Σχολές Νομικής, Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικών, Ψυ-
χολογίας, Οικονομικών, Βιολογί-
ας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρ-
χιτεκτονικής, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Λογοθε-
ραπείας και σε άλλες Σχολές υψηλού ανταγωνισμού. 
Το ποσοστό εισδοχής των αποφοίτων της Σχολής  στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ, με την πρώτη κα-
τανομή, φτάνει το 80% με τη συντριπτική πλειοψηφία των 

αποφοίτων  να εξασφαλίζουν θέση 
στην πρώτη τους επιλογή.
«Είμαστε περήφανοι και συγκινη-
μένοι για τις σημαντικές αυτές επι-
τυχίες των μαθητών μας και τους 
ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια 
της ζωής τους. 
Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές 
μας, τις οικογένειές τους αλλά και 
τους εξαιρετικούς καθηγητές μας 
που με την αγάπη και τον επαγγελ-

ματισμό τους συνέβαλαν σ’ αυτές τις επιτυχίες» αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση της Σχολής.

Καθαρισμός ποταμού Γυαλιά

Ο  Δήμος Ιδαλίου και 
η Επιτροπή Περι-
βάλλοντος, Υγεί-

ας και Καθαριότητας του 
Δήμου στήριξαν την εθε-
λοντική ομάδα Precious 
Plastic Cyprus, που εδρεύ-
ει στο Ιδάλιο, στον καθαρι-
σμό που διοργάνωσε στο 
ποταμό Γυαλιά. Η ομάδα 
εστιάζει στην ανάπτυξη ευ-
αισθητοποίησης, κουλτού-
ρας και νοοτροπίας για τη 
μείωση και εύλογη χρήση 
των πλαστικών. Συγκεκρι-
μένα συλλέγουν πλαστικά 
απορρίμματα, τα επεξερ-

γάζονται μεταποιώντας τα 
σε εύχρηστα προϊόντα και 
μέσω της δημιουργικής τέ-
χνης, μέσω ημερίδων ενη-
μέρωσης, καθαρισμών 
και εκπαιδευτικών εργα-
στηρίων στοχεύουν στη 
ενίσχυση της συλλογικής 
παιδείας σε σχέση με την 
πολυτιμότητα και επανα-
χρησιμοποίηση κυρίως 
πλαστικών απορριμμάτων 
αλλά και άλλων υλικών. Ο 
Δήμος Ιδαλίου υποστηρί-
ζει τέτοιου είδους περιβαλ-
λοντικές πρωτοβουλίες και 
πρακτικές.

Αντικατοχική πορεία στα Λύμπια

Τ η βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη για 48 χρόνια κατοχή του εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας καταδίκασε ο Απόλλων Λυμπιών με αντικατοχική πορεία που πραγματο-
ποιήθηκε στις 20 Ιουλίου. Την εκδήλωση διοργάνωσε η νεολαία του σωματείου στέλνοντας ισχυ-

ρό μήνυμα για μια ελεύθερη πατρίδα. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ακολούθη-
σε εκδήλωση στο σωματείο. 

Το ΑΚΕΛ Λυμπιών τίμησε τους 
ήρωες της κοινότητας 

Ο ι λαϊκές οργανώσεις Λυμπιών, ανήμερα της 
20ης Ιουλίου τίμησαν τον Θεόδωρο Παπακων-
σταντή και όλους τους ήρωες της κοινότητας 

που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδας. Την εκδήλωση η 
οποία έγινε στο χώρο όπου βρίσκεται η προτομή του Θε-

όδωρου Παπακωνσταντή διοργάνωσε η οικογένεια του 
ήρωα. Εκ μέρους των φίλων του Θεόδωρου Παπακων-
σταντή στην εκδήλωση μίλησε ο Παντελάκης Ξυνιστέρης 
ενώ από πλευράς του ΑΚΕΛ την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
βουλευτής του κόμματος Χρίστος Χριστοφίδης. 

Βραβείο σε παιδιά 
της Σχολής Φόρουμ

Ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης 
απένειμε βραβείο στα παιδιά της Σχο-
λής Φόρουμ που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου 2021 – 2022».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, 
η πρόεδρος της βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο 
Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Πρόδρομος Προδρόμου και μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής.
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Για αυτό το μήνα σας προτείνουμε να φτιάξετε 
μακαρόνια παστίτσιο. Είναι το αγαπημένο φαγητό 
μικρών και μεγάλων. Είναι πραγματικά ένα 
απολαυστικό φαγητό. 
 

Εκτέλεση

Βράζεις τα μακαρόνια 
σου δέκα λεπτά μέχρι 
να μαλακώσουν. Τα 
σουρώνεις και προσθέτεις 
το βούτυρο. Σε μια 
κατσαρόλα βάζεις τον 
κιμά, το ψιλοκομμένο 
κρεμμύδι, τα μπαχαρικά 
και ανακατεύεις να βράσει 
και να μαλακώσει ο κιμάς. 
Βγάζεις από το μάτι της 
κουζίνας την κατσαρόλα 
και προσθέτεις στον κιμά το αυγό. Ανακατεύεις. 
Για την μπεσαμέλ βάζεις όλα τα υλικά εκτός από το αλάτι και το πιπέρι 
και ανακατεύεις με έναν αβγοδάρτη συνέχεια για 5-10 λεπτά μέχρι να 
σφίξει το μείγμα. Στο τέλος προσθέτεις το αλάτι και το πιπέρι.

Βουτυρώνεις ελαφρά το ταψί και στρώνεις τα μισά μακαρόνια, από 
πάνω ρίχνεις τον κιμά, μετά τα άλλα μισά μακαρόνια και στο τέλος την 
μπεσαμέλ. Ψήνεις στους 180 βαθμούς για 50-60 λεπτά.

Υλικά για γέμιση
 1 πακέτο μακαρόνια 

χοντρά
 50 γραμμ. βούτυρο
 600-700 γραμμ. 

κιμά μοσχαρ.
 1 μεγάλο κρεμμύδι 

ξερό
 1 κουτ. γλ. κύμινο
 1/2 κουτ. γλ. κανέλα
 1 κουτ. γλ. αλάτι
 λίγη ζάχαρη
 1 αυγό

Υλικά για μπεσαμέλ
 8 κουτ. σούπας 

αλεύρι
 1 λίτρο γάλα
 3 αυγά
 3 κουτ. σούπας 

βούτυρο
 αλάτι, πιπέρι

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Μακαρόνια 
παστίτσιο 

Μ ε τον τίτλο «Τραγουδώ στο χωριό μου» 
το Σωματείο Γεωργικός Σύλλογος «Ομό-
νοια» Αγ. Βαρβάρας 

Λευκωσίας παρουσίασε το Μι-
χάλη Βιολάρη σε μια υπέροχη 
μουσική βραδιά. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο δροσε-
ρό Αμφιθέατρο Αγ. Βαρβάρας 
Μαζί του τραγούδησαν ο Μι-
χάλης Χατζημιχαήλ, η Ευδοκία 
Καδή και ο Δημήτρης Μεσημέ-
ρης. Στην εκδήλωση χόρεψαν 
οι «Ακρίτες» Γερίου. Ο Μιχάλης Βιολάρης φανερά 
συγκινημένος δήλωσε:  «Η μοίρα μου έταξε να 
τραγουδήσω στο χωριό που γεννήθηκα». Ήταν μια  

μουσική εκδήλωση που ταξίδεψε νοσταλγικά στις 
εποχές των μεγάλων ποιοτικών δημιουργιών του 

ελληνικού τραγουδιού.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης, στο πλαίσιο 
του θεσμού απόδοσης τιμής σε 
Κύπριους Αποδήμους για τη δι-
αχρονική τους προσφορά προς 
την Κύπρο απένειμε μετάλλιο 
«Εξαίρετης Προσφοράς», στον 
Μιχάλη Βιολάρη.
Η απονομή έγινε κατά την διάρ-

κεια της δεξίωσης που παρέθεσε ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και η Πρώτη Κυρία με την ευκαιρία του 
Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς.

«Τραγουδώ στο χωριό μου»

Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα 
στο Πέρα Χωριό - Νήσου

Τ ο κτήμα Κουσιουμή βραβεύτηκε ως κορυ-
φαίο κτήμα δεξιώσεων για το 2022. 
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Κτήμα Κου-

σιουμή διακρίθηκε από τα Best Cyprus Food Award 
σύμφωνα με τις κριτικές των επισκεπτών από το σύ-
νολο των κορυφαίων μηχανών αναζήτησης παγκο-
σμίως. 
Ο αριστοκρατικός, μοντέρνος χώρος δεξιώσεων δί-
δει τη  δυνατότητα στη δημιουργία αναμνήσεων και 
μεταμορφώνει την κάθε γιορτή σε ξεχωριστό γεγο-
νός. 

Βραβεύτηκε το κτήμα Κουσιουμή 

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε η παρά-
σταση «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν 
μιλώ» που ανέβασε η θεατρική ομά-

δα «Παράβαση» Λυμπιών στο Αμφιθέατρο Ιδαλί-
ου. Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η πολιτι-
στική επιτροπή του Δήμου Ιδαλίου. Η κωμωδία 

«Δεν ακούω, δεν βλέπω δεν μιλώ» του Γιώργου 
Θεοδοσιάδη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του 
Σοφοκλή Σοφοκλέους, έχει αποσπάσει τις καλύ-
τερες εντυπώσεις. Πρόκειται για μα παράσταση 
γεμάτη γέλιο, χιούμορ, συγκίνηση αλλά και με 
πολλά μηνύματα.

 «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλώ»

Ε κδήλωση – αφιέρωμα στο μουσικοσυνθέ-
τη Μάριο Τόκα διοργάνωσε το κοινοτικό 
συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου στο 

πλαίσιο της οποίας έγινε η ονοματοδοσία της αί-
θουσας εκδηλώσεων του Β’ Δημοτικού Σχολείου 
Πέρα Χωριού – Νήσου σε αίθουσα εκδηλώσεων 
«Μάριου Τόκα». Στη συγκεκριμένη αίθουσα τρα-

γούδησε πριν από χρόνια ο Μάριος Τόκας κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης του στο σχολείο. Στην εκδή-
λωση η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ συγκι-
νησιακό κλίμα παρέστη o γιος του Μάριου Τόκα. 
Ο κόσμος που παρευρέθηκε στην εκδήλωση από-
λαυσε τη μουσική, τους χορούς και τα τραγούδια. 

Γ ια δυο εβδομάδες οι κάτοικοι του Ιδαλίου 
και όχι μόνο είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν το φεστιβάλ θερινού κινηματο-

γράφου που πρόσφερε δωρεάν ο Δήμος Ιδαλίου. 
Από τις 17 μέχρι τις 21 Ιουλίου οι προβολές γίνο-

νταν στο πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» και από τις 
24 Ιουλίου μέχρι τις 29 Ιουλίου οι προβολές έγι-
ναν στο αμφιθέατρο Ιδαλίου. Μικροί και μεγάλοι 
έδωσαν το παρόν τους και απόλαυσαν τις ταινίες 
που προβλήθηκαν. 

Καλοκαιρινό σινεμά στο Δήμο Ιδαλίου

Π ραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου περι-
ήγηση κλασσικού αυτοκινήτου και μο-
τοσυκλέττας στο Δήμο Ιδαλίου. Σκοπός 

της εκδήλωσης ήταν η οικονομική στήριξη της 
Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός». Ήταν  
μια περιήγηση -διαγωνισμός παρατηρητικότητας.
Μετά το πέρας της περιήγησης τα αυτοκίνητα και 

οι μοτοσυκλέτες παρέμειναν σταθμευμένα στην 
πλατεία του ποταμού Γυαλιά και ο κόσμος είχε την 
ευκαιρία να τα θαυμάσει και να αντλήσει πληρο-
φόρηση για την ιστορία τους. Τα αυτοκίνητα που 
συμμετείχαν έχουν συμπληρώσει τα 25 χρόνια. 

Περιήγηση κλασσικού αυτοκινήτου 
και μοτοσυκλέττας
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Ε ίναι Αύγουστος. Ένα Καλοκαίρι ξανά στη γη. 
Ο κόσμος λάμπει. Βουνά και κάμποι, δέντρα, 
νερά, γιορτάζουν πάλι  και είναι Θεού χαρά. 

Έχει όμως και μιαν άλλη ομορφιά το Καλοκαίρι. Είναι 
οι πρώτες δεκαπέντε μέρες του Αυγούστου. Δεσπόζει σ’ 
αυτές η ολοφώτεινη μορφή της βασίλισσας των ουρα-
νών. Είναι οι μέρες οι αφιερωμένες από την Εκκλησία 
στην Παναγία μας και είναι από τις πιο όμορφες ημέρες 
του χρόνου. 
Έχουν μια άλλη ξεχωριστή χάρη. Είναι γιατί αυτές τις 
μέρες ψάλλονται μελωδικά στην Εκκλησία οι δυο κα-
τανυκτικές Παρακλήσεις στην Παναγία. Η Μικρή και η 
Μεγάλη.
Τα δύο αυτά αριστουργήματα είναι οι ύμνοι που μας 
συγκεντρώνουν κάθε δειλινό στην Εκκλησία. Καλλιερ-
γούν την κατάνυξη και δίνουν βάλσαμο παρηγοριάς 
στην ψυχή  του πονεμένου ανθρώπου. 
Τα νοήματα τους είναι ασύγκριτα. Ο λυρισμός τους 
είναι υπέροχος. Αν κανείς διαβάζει ή ψάλλει με πίστη 
την Παράκληση και αν καταλαβαίνει τις έννοιες και τα 
συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις, δεν 
μπορεί παρά να συγκινείται και να δακρύζει. 
Την ώρα της Παράκλησης οι καρδιές φορτωμένες με τα 
άνθη της ευλάβειας ανοίγουν διάπλατα, καθώς το ψηλό 
καμπαναριό της Μεγαλόχαρης Κυράς, προβάλλει κάτω 
από το χρυσαφί φως του Αυγουστιάτικου δειλινού. 
Συγκίνηση και δέος και ένα αίσθημα παγκόσμιας γαλή-
νης πλημμυρίζουν τις ψυχές, που θυμιατήρια γίνονται 
αυτή την ώρα.
Σε λίγο οι προσευχές σαν θυμίαμα θα αρχίσουν να 
ανεβαίνουν «στην αειμακάριστον Μητέρα του Θεού 
ημών». Στεφάνια από  ευχαριστίες και δάκρυα αλλά και 
με την θλίψη και τον πανανθρώπινο πόνο πλεγμένα, 
αφήνονται τώρα μπρος στην μάνα της παρηγοριάς, της 
χαράς, της ελπίδας. 
Δεν υπάρχει γλυκύτερη παρηγοριά από την προσευχή 
μπροστά στο εικόνισμα Της. 
Γιατί είναι μάνα η Παναγία και έχει πονέσει τόσο πολύ. 
Γι’ αυτό είναι: «Πάντων θλιβομένων η χαρά και αδικου-
μένων προστάτις». 
Κάθε χρόνο στις Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις της Πα-

ναγίας, των δακρύων 
η ροή, θα σκορπιστεί 
σαν γιασεμί ευωδιαστό 
μπροστά στα πόδια Της. 
Και ψάλλουμε: «Ροήν 
μου των δακρύων, μη 
αποποιήσεις Παρθένε». 
Πόσες θλίψεις και πό-
νους δεν έχουμε εμπι-
στευτεί τα δειλινά του 
Αυγούστου στην Πανα-
γία Παρθένα, ψιθυρίζο-
ντας: «Σε γαρ και μόνην 
ελπίδα κεκτήμεθα». 
«Ω Δέσποινα του κόσμου, γενού μεσήτρια» παρακαλεί 
η γονατισμένη ψυχή. 
«Μη μου παρίδεις την δέησιν». 
«Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον Παρθένε».
«Πρεσβεία Θερμή. Του κόσμου καταφύγιον». 
Πάσχα του καλοκαιριού ονομάζει ο λαός μας τον Δεκα-
πενταύγουστο, την μεγάλη αυτή γιορτή της Κοίμησης 
της Θεοτόκου. 
Γιορτή που θεσπίστηκε στα Ιεροσόλυμα τον 6ον αιώνα. 
Αυτή τη μέρα σε όλους τους ναούς ακούεται το εξαπο-
στειλάριον,
«Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γε-
σθημανή τω χωρίω κηδεύσατε μου το σώμα. Και συ Υιέ 
και Θεέ μου παράλαβε μου το Πνεύμα». 
Στην Γεσθημανή θέλησε να ενταφιασθεί η Θεοτόκος 
και καλεί τους Αποστόλους. 
Και εκείνα έρχονται από τα πέρατα του κόσμου πάνω σε 
σύννεφα και προσκυνούν την Αειπάρθενο. 
Κι ενώ προσεύχονται όλοι μαζί, βροντή ακούεται και 
βοή φοβερή.
Ανοίγουν οι ουράνιες πύλες και ο Χριστός σε θρόνο Χε-
ρουβικό την καλεί κοντά Του. 
Οι Απόστολοι την ενταφιάζουν στην Γεσθημανή. Επί 
τρεις ημέρες ακούονται αγγελικοί  Ύμνοι  και μοσχοβο-
λά το μνήμα Της.
Ο πόνος γίνεται χαρά, κι η θλίψη αγαλλίαση. Γιατί δεν 
είναι θάνατος. Είναι Κοίμηση και Θεία Μετάσταση και 

εκδημία προς τον Κύριο. Εί-
ναι εορτή εορτών. Τούτη η 
Μετάσταση είναι Πάσχα. Το 
Πάσχα του Καλοκαιριού.
Πολλοί έχουν γράψει 
ύμνους εγκωμιαστικούς 
στην Κοίμηση της Παναγίας. 
Όμως εκείνος που έγραψε 
εγκώμια υψηλού επιπέδου 
και μεγάλου Θεολογικού 
βάθους είναι ο «Πρύτανης 
των Μελωδών», ο Ιωάννης 
Δαμασκηνός. Διαβάζουμε 

από τα εγκώμια του μερικά αποσπάσματα: 
«Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα 
σου αντίκρυσε φθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου, ούτε 
τ΄ ανέγγιχτο κι’ απείραχτο σώμα σου στην γη μα με την 
Μετάσταση συ κατοικείς στα ουράνια βασιλικά δώ-
ματα. Βασίλισσα Κυρά μας και Δέσποινα Μητέρα του 
Θεού αληθινή Θεοτόκε». 
Στην συνέχεια ο Ιωάννης Δαμασκηνός περιγράφει λε-
πτομερώς τα θαυμαστά γεγονότα, κατά την ημέρα της 
Κοιμήσεως. 
«Από την γη σε πέρασαν στον ουρανό Άγγελοι και Αρ-
χάγγελοι.
Καθώς διαβαίνεις, κάνεις ευλογημένο τον αέρα. Ο αιθέ-
ρας ψηλά αγιάζεται. Χαρούμενος ο ουρανός υποδέχε-
ται την ψυχή σου. Σε προσκυνούνε με Ύμνους ιερούς, 
και ολόφωτες λαμπάδες ολόχαρης γιορτής, αγγελικές 
δυνάμεις. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, ακολουθείστε 
την βασίλισσα για να παρασταθείτε στα δεξιά του Κυ-
ρίου».
Ο ποιητής, ο Ιωάννης Δαμασκηνός ο Καλλικέλαδος 
κλείνει τον εγκωμιαστικό λόγο του στην Κοίμηση με 
τούτα τα λόγια : 
«Δέξου λοιπόν τον ζήλο μου
και δίνε μου την σωτηρία,
την αποξένωση από τα ψυχικά πάθη, 
την γαλήνη του βίου και τον φωτισμό του πνεύματος.
Παναγία μου κάμε να λαμπαδιάσει
ο πόθος για τον Γιο σου.

Και τον βίο μας κάνε τον
έτσι που να του αρέσει».
Τον Δεκαπενταύγουστο χιλιάδες πιστοί  στο κάλεσμα 
της καμπάνας γεμίζουν τις εκκλησίες και τα κάτασπρα 
μικρά ξωκλήσια, στολίδια των βουνών και των νησιών 
μας. 
Πορεύονται ευλαβικά ν’ ανάψουν την λαμπάδα τους 
και να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της 
Μεγαλόχαρης, της Ελεούσας, της Οδηγήτριας, της Ιαμα-
τικής, της Μεσίτριας και τα τόσα άλλα πολλά ονόματα 
που ο πιστός λαός της χάρισε, απαύγασμα της ευγνω-
μοσύνης του, για την προστασία της και την βοήθεια 
της. 
Το προσκύνημα στα πανέμορφα μοναστήρια, δίνει σε 
όλους μας την ευκαιρία να δούμε τον εσωτερικό εαυτό 
μας, να κουβεντιάσουμε μαζί του και να διορθώσουμε  
ενδεχομένως την πορεία μας. 
Βοηθούν την περισυλλογή, την αυτοκριτική, την αυτο-
γνωσία και την καλύτερη επικοινωνία μας με τον Θεό. 
Ωστόσο αν δεν μπορέσουμε ν’ ανηφορίσουμε σε κορυ-
φές βουνών, σε χαράδρες και ακρογιαλιές στην Αιγαι-
οπελαγίτικη ομορφιά  ή στου Κύκκου τα καταπράσινα 
ψηλά βουνά για να συναντήσουμε την Παναγία μας  
και να προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα της, 
ας κάνουμε κάτι άλλο.
Ας ψάξουμε να βρούμε μέσα μας την Μεγαλόχαρη 
Κυρά. 
Να βρούμε και να πάρουμε, λίγη από την ταπείνωση 
της, την ολόλευκη αγνότητα της, τον πλούτο της υπακο-
ής της. Και αν τα βρούμε μέσα στην καρδιά μας, να τα 
προσφέρουμε ταπεινά στον Γιό της. 
Ίσως τότε δυο δάκρυα να κυλίσουν, δάκρυα μετάνοιας 
μετά από την συνάντηση μαζί της. 
Μεγαλόχαρη Κυρά
Δεν θάρθω απόψε Παναγιά μου να σε βρω
σε μια εκκλησιά Σου που γιορτάζει.
Ούτε σ’ ένα ξωκλήσι μακρινό δικό Σου. 
Θάθελα απόψε στην καρδιά μου να σε βρω
δική μου να Σε κάνω. 
Μαρία – Σκορδή – Λαζαρίδου 

Δεκαπενταύγουστος: To Πάσχα του καλοκαιριού

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Μ ε φιλοδοξίες, όρεξη και στόχο για μια καλή 
πορεία στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορί-
ας άρχισε την προετοιμασία της για τη νέα 

ποδοσφαιρική περίοδο η ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα 
Χωριού – Νήσου έχει ριχθεί με τα μούτρα στη δουλειά 
και στόχος όλων στο σωματείο είναι να παρουσια-
στούν πανέτοιμοι με την έναρξη της νέας διοργάνω-
σης. Όπως ανακοίνωσε η ΚΟΠ το  πρωτάθλημα  της Β’ 
κατηγορίας θα αρχίσει στις 10 Σεπτεμβρίου. Το πρω-
τάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομάδων  σε 
δυο φάσεις.  Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης 
που θα διεξαχθεί σ’ ένα γύρο (15 αγωνιστικές) από την 
κλήρωση που θα προκύψει, οι ομάδες ανάλογα με τη 
βαθμολογική τους θέση θα συνεχίσουν στη δεύτερη 
φάση σε δύο ομίλους των οκτώ ομάδων. Οι πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης της πρώτης φάσης 
θα αποτελέσουν τον πρώτο όμιλο και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16 θα αποτελέσουν το δεύτερο 
όμιλο. Η δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί σε δύο γύρους, σύνολο 14 αγωνιστικές και οι ομάδες 
θα μεταφέρουν μαζί τους τους βαθμούς που θα εξασφαλίσουν στην πρώτη φάση. Με τη λήξη της δεύτερης 
φάσης, οι τρεις πρώτες ομάδες από τον πρώτο όμιλο θα εξασφαλίσουν άνοδο στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 
και οι τρεις τελευταίες ομάδες από το δεύτερο όμιλο θα διαβαθμιστούν στο πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας. Το Δ.Σ. 
της ΜΕΑΠ σε συνεννόηση πάντα με τον προπονητή της ομάδας Γιάννο Λυμπουρή προβαίνουν σε στοχευμένες 

μετεγγραφικές κινήσεις οι οποίες έχουν ως γνώμονα την ενδυνάμωση 
της ομάδας. Η ΜΕΑΠ στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα είναι αρκετά 
αλλαγμένη σε σχέση με την ομάδα που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα 
της Γ’ κατηγορίας. Οι κινήσεις που έγιναν έχουν ως μοναδικό στόχο την 
ενδυνάμωση του ρόστερ ώστε η ομάδα να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του απαιτητικού πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας. Η ΜΕΑΠ 
θα επιδιώξει στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να μην κινδυνεύσει με 
υποβιβασμό. Στην ομάδα θα ακολουθήσουν και φέτος την επιτυχημένη 
συνταγή που εφάρμοσαν και κατά την περσινή περίοδο και στο τέλος 
χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις και πολλά λόγια η ΜΕΑΠ κατάφερε να πε-
τύχει την άνοδο. Η ομάδα θα βλέπει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κάθε 
εβδομάδα θα καταστρώνονται τα πλάνα για την αντιμετώπιση της επό-
μενης αντίπαλης ομάδας. Όλοι στο σωματείο εργάζονται προσγειωμένα 
επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό για το σωματείο. Το κλίμα στη ΜΕΑΠ 

είναι εξαιρετικό και όλοι, ποδοσφαιριστές, προπονητικό επιτελείο και διοίκηση, παρουσιάζονται αποφασισμένοι 
να δημιουργήσουν ένα αξιόλογο σύνολο το οποίο θα μπορέσει να δικαιώσει τις προσδοκίες των φίλων του σω-
ματείου. Οι οπαδοί της ΜΕΑΠ βρίσκονται πάντα κοντά στην ομάδα και βοηθούν με κάθε τρόπο. Η βοήθεια από 
την κερκίδα κατά τη διάρκεια των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας θα είναι απαραίτητη ώστε 
η ομάδα να επιτύχει του στόχους της. Η ΜΕΑΠ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας 
την Ε.Ν. Ύψωνα.  Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που έγινε στις 5 Ιουλίου κέρδισαν οι λαχνοί: 800 
Ευρώ ο αριθμός 274 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 369, 011, 686, 245 και 674.

Τ ον Άδωνη της νέας περιόδου δημιουργούν αυτή την 
περίοδο οι άνθρωποι του σωματείου των πρασίνων 
του Δαλιού. Στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο Άδω-

νης θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ και στόχος 
όλων είναι η ομάδα να παρουσιαστεί δυνατή 
και να διεκδικήσει την επιστροφή της στην επί-
λεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Το εγχείρημα δεν θα 
είναι εύκολο ωστόσο υπάρχει πίστη στις δυνά-
μεις της ομάδας και αισιοδοξία ότι ο Άδωνης θα 
μπορέσει να επιτύχει το στόχο που τέθηκε από 
τη διοίκηση. Αυτή την περίοδο ο προπονητής 
της ομάδας σε συνεργασία με το Δ.Σ καταβά-
λουν προσπάθειες για στελέχωση του Άδωνη. 
Επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας δυνατής 
ομάδας η οποία θα μπορέσει να ανταποκρι-
θεί στις προσδοκίες των φίλων του Άδωνη. Το 
κλίμα στο σωματείο των πρασίνων του Δαλιού 
είναι εξαιρετικό και όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι ότι θα 
καταβάλουν, ο καθένας από πλευράς του, κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα η οποία 
θα μπορέσει να να διακριθεί στη νέα διοργάνωση. Αναμένε-
ται ότι τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα υπάρξουν αρκετές 
αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας.  Οι μετεγγραφικές κινήσεις 
που γίνονται είναι όλες στο πλαίσιο των οικονομικών δυνα-
τοτήτων του Άδωνη. Στο σωματείο σε καμία περίπτωση δεν 
θέλουν να κάνουν μεγάλα οικονομικά ανοίγματα στα οποία 

δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στη συνέχεια. Συνεπώς 
όλες οι κινήσεις που γίνονται στο μετεγγραφικό πεδίο είναι 
στα οικονομικά δεδομένα του σωματείου. Μέχρι την έναρξη 
του πρωταθλήματος υπάρχει χρόνος γεγονός που δίδει τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους του σωματείου 
να κάνουν τις επιλογές τους χωρίς βιασύνη. Ση-
μαντικό ρόλο στην προσπάθεια επανόδου του 
Άδωνη στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ θα δι-
αδραματίσει ο κόσμος του σωματείου. Η στήριξη 
και η βοήθεια όλων σ’ αυτή την προσπάθεια είναι 
αναγκαία. Η διοίκηση έστειλε το μήνυμα και οι 
οπαδοί του σωματείου το έχουν λάβει αφού με 
κάθε τρόπο στηρίζουν το σωματείο τους. 
Όμορφη εκδήλωση διοργάνωσε ο Άδωνης Ιδα-
λίου στην οποία έδωσαν το παρόν τους φίλοι του 
σωματείου. Ο Πρόεδρος του σωματείου Βάσος 
Ποταμίτης ευχαρίστησε τους φίλους του Άδωνη 

για την παρουσία τους στην εκδήλωση τονίζοντας ότι στη νέα 
ποδοσφαιρική χρονιά θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από 
το Δ.Σ για να επανέλθει το συντομότερο ο Άδωνης στις κατη-
γορίες της ΚΟΠ. Ο Πρόεδρος του Άδωνη ευχαρίστησε τους 
χορηγούς του σωματείου για τη διαχρονική στήριξη τους. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο προπονητής Κώ-
στας Καλλής για την προσφορά του τα τελευταία χρόνια στον 
Άδωνη. Τους παρευρισκομένους διασκέδασε με την κιθάρα 
του ο Μύρων  Ευαγγελίδης.

Σημαντικές διακρίσεις για 
τον Μιχάλη Γρούτα

Έ να πολύ υποσχόμενο τα-
λέντο για την κυπριακή 
κολύμβηση είναι ο Μιχά-

λης Γρούτας από το Δάλι. Ο νεαρός 
κολυμβητής στο πρόσφατο πρωτά-
θλημα κατηγοριών της κυπριακής 
ομοσπονδίας κολύμβησης έχει πε-
τύχει δυο πρώτες θέσεις στα 100 και 
200 μέτρα ελεύθερο ενώ κατέλαβε 
τη 2η θέση στα 50μέτρα. Επίσης 
ήταν μέλος της ομάδας παίδων η 
οποία πέτυχε δυο νέες παγκύπριες 
επιδόσεις στα 4 Χ 100 μικτή ομαδική και στα 4 Χ 
200 ελεύθερο. Ο Μιχάλης Γρούτας ήταν μέλος 
και της εθνικής ομάδας η οποία έλαβε μέρος στο 

Μεσογειακό κύπελο νέων, Comen 
Cup. Ο κολυμβητής του ναυτικού 
ομίλου Λάρνακας, υπό τις οδηγίες 
του προπονητή του Φοίβου Δου-
κανάρη, δείχνει με την απόδοση 
του ότι στο ταλέντο του μπορεί να 
επενδύσει ο κυπριακός αθλητι-
σμός. Δείχνει με τις επιδόσεις του 
ότι το μέλλον του ανήκει. Αυτή την 
περίοδο ο Μιχάλης Γρούτας παρά 
το γεγονός ότι η αθλητική περίο-
δος έχει ολοκληρωθεί συνεχίζει τη 

σκληρή δουλειά και προετοιμάζεται για τη νέα 
περίοδο και τις νέες αθλητικές προκλήσεις που 
θα έχει ενώπιον του.

Η ΜΕΑΠ προετοιμάζεται για μια καλή πορεία 

Κτίζεται ο Άδωνης της νέας περιόδου

Τ ο πλάνο της νέας αγωνιστικής περιόδου καταστρώ-
νουν στον Πανιδαλιακό με στόχο να δημιουργηθεί 
ένα αξιόμαχο σύνολο το οποίο θα κάνει 

μια καλύτερη πορεία από την πορεία που έκανε 
στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε την πε-
ρασμένη Άνοιξη. Μετά τις καλοκαιρινές διακο-
πές αναμένεται να δοθεί ώθηση σε θέματα που 
αφορούν τον προγραμματισμό, εξάλλου το νέο 
πρωτάθλημα έχει χρόνο μέχρι να αρχίσει γεγο-
νός που δίδει τη δυνατότητα στη διοίκηση του 
σωματείου να προβεί στις καλύτερες δυνατές 
επιλογές. Ταυτόχρονα με την πρώτη ομάδα θα τρέξει και η 
προσπάθεια ενίσχυσης της ακαδημίας του Πανιδαλιακού. Το 

Δ.Σ. του Πανιδαλιακού επιδιώκει να δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις εκείνες προσφέροντας τα απαιτούμενα κίνητρα 

που θα οδηγήσουν ακόμα περισσότερα παιδιά 
να ασχοληθούν με το άθλημα. Οι εγγραφές για τη 
νέα χρονιά  στην ακαδημία του σωματείου έχουν 
αρχίσει. Όπως ανακοινώθηκε η εγγραφή κοστίζει 
15 Ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνεται και μια φανέλα 
προπόνησης. Η μηνιαία συνδρομή καθορίστηκε 
στα 30 Ευρώ, για δεύτερο παιδί είναι 20 Ευρώ. Οι 
προπονήσεις αρχίζουν για τις ακαδημίες από τις 5 
Σεπτεμβρίου. Θα λειτουργήσουν ακαδημίες U12, 

U14(παγκορασίδες) και U16 (κορασίδες).  

Ετοιμάζεται ο Πανιδαλιακός 
για τη νέα περίοδο 

3η θέση για την AEK Iδαλίου στο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ Γ’ κατηγοριας 

Τ ην 3η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης Γ’ κατηγορίας, κατάφερε να εξασφαλίσει 
το τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της ΑΕΚ ΙΔΑΛΙΟΥ, 

για την αγωνιστική περίοδο 2021/22.
Ως νεοσύστατη, η ομάδα συμμετεί-
χε για πρώτη φορά στο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας και ως 
εκ τούτου, η κατάληψη της 3ης θέσης 
θεωρείται σημαντική επιτυχία για το 
σωματείο.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 11 
συνολικά ομάδες.  Η ομάδα της ΑΕΚ 
Ιδαλίου έδωσε συνολικά 18 παιχνίδια (αγωνιστικές), με τελικό 
απολογισμό 15 νίκες και 3 ήττες.  Οι παίκτες της ομάδας κατάφε-
ραν να πραγματοποιήσουν πολύ καλές εμφανίσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πρωταθλήματος, κάτι εξάλλου που αντανακλάται 
και στην τελική κατάταξη.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 3 αγωνιστικές κατά τις οποίες η ομάδα 
δεν κατάφερε να κερδίσει, αφορούσαν τα παιχνίδια με τις δύο 

ομάδες που τελικά τερμάτισαν πρώτες, αυτές του Άρη Λεμεσού 
και του Αστέρα Μέσα Γειτονιάς, ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν 
κατηγορία και θα αγωνίζονται κατά την επόμενη αγωνιστική πε-

ρίοδο στο Πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας.
Η σημαντική εμπειρία που αποκόμισε η 
ομάδα και οι παίκτες της, από τη συμμε-
τοχή τους για πρώτη φορά σε επίσημα 
παιχνίδια πρωταθλήματος της ομοσπον-
δίας (Π.Ο.ΕΠ.Α), θα αποτελέσει τη βάση 
για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες τα επό-
μενα χρόνια. 
Στόχος της ΑΕΚ για την αγωνιστική πε-

ρίοδο 2022/23 θα είναι η κατάληψη μίας εκ των δύο πρώτων 
θέσεων, ώστε η ομάδα να ανέβει στην Β’ κατηγορία, όπως και 
η διάκριση στους αγώνες για τις μικρές ηλικίες μια και ΑΕΚ, σε 
συνεργασία με την Ανατολή Λατσιών, διατηρούν και ακαδημίες 
για αγόρια και κορίτσια. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις ακαδημίες στο 99881683 
(Κώστας Βιολάρης).  

Μ ε στόχο να μην ξανασυμβούν γεγονό-
τα τα οποία έφεραν το Χαλκάνορα στον 
υποβιβασμό στην επίλεκτη κατηγορία 

της ΣΤΟΚ άρχισε η προετοιμασία των γαλάζιων 
του Δαλιού για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. 
Ευτυχώς λένε στο σωματείο η ομάδα παρέμει-
νε τελικά στην Γ’ κατηγορία λόγω συγχώνευσης 
του Ονήσιλου με τον Αχυρώνα. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΚΟΠ  ομόφωνα αποφάσισε στην 
παραμονή του Χαλκάνορα στο πρωτάθλημα Γ’ 
Κατηγορίας περιόδου 2022-2023. Ο Χαλκάνωρ 
τερμάτισε στην 13η θέση του πρωταθλήματος Γ’ 
Κατηγορίας περιόδου 2021-2022. Το πρωτάθλη-
μα της Γ’ κατηγορίας θα αρχίσει το  Σάββατο 1η 
Οκτωβρίου. Το νέο πρωτάθλημα θα 
διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέ-
ξι ομάδων σε δύο φάσεις. Με την 
ολοκλήρωση του πρώτου γύρου 
(15 αγωνιστικές), οι ομάδες ανάλο-
γα με τη βαθμολογική τους θέση θα 
συνεχίσουν στη δεύτερη φάση σε 
δύο ομίλους των οκτώ ομάδων. Η 
δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος 
θα διεξαχθεί σε δύο γύρους, σύνο-
λο 14 αγωνιστικές. Η πρώτη φάση θα 
ολοκληρωθεί στις 14-15 Ιανουαρίου 
2023 και η δεύτερη φάση στις 30 Απριλίου 2023. 
Με τη λήξη της δεύτερης φάσης, οι τρεις πρώτες 
ομάδες από τον πρώτο όμιλο θα εξασφαλίσουν 
άνοδο στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας και οι 
τρεις τελευταίες ομάδες από το δεύτερο όμιλο θα 
διαβαθμιστούν στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κα-
τηγορίας ΣΤΟΚ. Στόχος της ομάδας στο νέο πρω-
τάθλημα της Γ’ κατηγορίας είναι μια καλή πορεία 
στη διοργάνωση.  Όλοι στο Χαλκάνορα γύρισαν 
τη σελίδα και δηλώνουν ότι τα λάθη του παρελθό-
ντος είναι πλέον ιστορία και όλοι ενωμένοι σαν μια 
γροθιά θα εργαστούν για το καλό του σωματείου. 
Η διοίκηση σε συνεργασία με το νέο προπονητή 
της ομάδας Γιώργο Οδυσσέως στρώθηκαν στη 
δουλειά για να δημιουργήσουν ένα δυνατό σύ-
νολο το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες των φίλων του σωματείου έχοντας μια 
καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι του 
Χαλκάνορα θέλουν χωρίς μεγάλα λόγια να δημι-
ουργήσουν μια ομάδα η οποία θα είναι δυνατή 
ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους 
που τέθηκαν από τη διοίκηση. Σ’ αυτή την προ-

σπάθεια ρόλο θα έχουν και οι φίλοι του Χαλκάνο-
ρα οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλουν ο καθένας 
με τον τρόπο του για το καλό του σωματείου. Η 
νέα προσπάθεια που γίνεται απαιτεί τη βοήθεια 
όλων, λένε στελέχη της διοίκησης του Χαλκάνο-
ρα, τονίζοντας ότι στόχος και επιδίωξη είναι ένα 
ευοίωνο μέλλον για το σωματείο. Ο Χαλκάνωρ 
αρχίζει την προσπάθεια για τη νέα ποδοσφαιρι-
κή χρονιά με εντός έδρας αγώνα απέναντι στον 
Εθνικό Άσσιας.  Στο Χαλκάνορα δίδεται μεγάλη 
έμφαση και στην ακαδημία του σωματείου. Από 
τις 25 μέχρι τις 29 Ιουλίου υπό τη γενική εποπτεία 
του προπονητή της πρώτης ομάδας διεξήχθησαν 
δοκιμαστικές προπονήσεις για σκοπούς στελέχω-

σης της ομάδας  των Κ-19 η οποία θα 
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Γ’ κα-
τηγορίας της Κ.Ο.Π. H ακαδημία του 
Χαλκάνορα αποτελεί διαχρονικά ένα 
από τα πλεονεκτήματα του σωματείου 
αφού πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν 
αρχίσει την καριέρα τους από εκεί και 
στη συνέχεια έφθασαν πολύ ψηλά πο-
δοσφαιρικά. Στόχος είναι η ομάδα των 
Κ-19 να αποτελέσει τον προθάλαμο για 
ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν 
στο μέλλον την πρώτη ομάδα του Χαλ-

κάνορα. Πέραν από την ποδοσφαιρική ομάδα ο 
Χαλκάνωρ έχει προχωρήσει και στη δημιουργία 
ακαδημίας καλαθόσφαιρας.
Το αίτημα του σωματείου έχει εγκριθεί από την 
ΚΟΚ για εγγραφή στα μητρώα της ομοσπονδίας. 
Ο Άρης Κορωνίδης είναι ο πρώτος προπονητής 
στην Ακαδημία CHALKANOR SUNS. Ξεκίνησαν 
οι εγγραφές στην ακαδημία καλαθοσφαίρισης 
CHALKANOR SUNS. Η ακαδημία ευελπιστεί να 
δώσει ώθηση στο άθλημα στην ευρύτερη περιοχή 
του Ιδαλίου. Οι προπονήσεις, όπως ανακοινώθη-
κε, θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και αρχικά θα 
αφορούν τις ηλικιακές ομάδες 8-10, 10-12 και 12-
14 χρόνων σε κορίτσια και αγόρια. Θα χρησιμο-
ποιούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Λυκείου 
Ιδαλίου και του Γυμνασίου Πέρα-Χωρίου και Νή-
σου. Το φεστιβάλ Γάλακτος που διοργανώνει το 
σωματείο επιστρέφει φέτος μετά από δυο χρόνια, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Όπως ανα-
κοινώθηκε το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 
2 Σεπτεμβρίου και θα τραγουδήσει η Πάολα.  

Όλοι ενωμένοι δημιουργούν 
το Χαλκάνορα της νέας περιόδου



15ΔΑΛΙ      news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Τ ο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 
στρώνεται στη δουλειά η «ΔΑΛΙ F.C.» με στόχο 
τη δημιουργία μιας δυνατής 

ομάδας η οποία θα μπορέσει να διακρι-
θεί στο νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. 
Η νέα διοργάνωση αρχίζει μέσα στον 
Οκτώβριο και μέχρι τότε ο προπονητής 
της ομάδας Χρήστος Πέππος έχει το χρό-
νο να δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα η 
οποία θα διεκδικήσει τους στόχους που 
τέθηκαν από τη διοίκηση. Ο προπονητής 
σε συνεργασία με τη διοίκηση της ομά-
δας έχουν προχωρήσει ήδη σε κάποιες 
προσθήκες ποδοσφαιριστών ενώ μέχρι 
την έναρξη της προετοιμασίας της ομά-
δας αναμένεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να 
μετεγγραφούν στη «ΔΑΛΙ F.C.» και κάποιοι ποδοσφαιρι-
στές τους οποίους θέλει ο προπονητής για να τους προ-

σθέσει στο ρόστερ της ομάδας. Θα ακολουθήσει το μο-
ντάρισμα της ομάδας. Ο προπονητής θα προσπαθήσει 

να «παντρέψει» τους παλιούς με τους 
νέους ποδοσφαιριστές δημιουργώ-
ντας ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα 
μπορέσει να διεκδικήσει τους στόχους 
που έθεσε η διοίκηση. Στη «ΔΑΛΙ F.C» 
πιστεύουν ότι έφθασε η ώρα για να 
πανηγυρίσει η ομάδα ένα τίτλο. Ανα-
μένεται και φέτος να κυκλοφορήσουν 
εισιτήρια διαρκείας τα οποία διατε-
θούν στους φίλους του σωματείου. Το 
κλίμα στη «ΔΑΛΙ F.C.» είναι πολύ καλό 
και όλοι στο σωματείο εμφανίζονται 
αισιόδοξοι για το μέλλον. Η διοίκηση 

απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει την προ-
σπάθεια που γίνεται. 

Μ ε στόχο την αποφυγή λαθών της περασμένης 
ποδοσφαιρικής περιόδου η Ολυμπιάδα Λυμπι-
ών άρχισε την προετοιμασία της για τη νέα πο-

δοσφαιρική περίοδο. Η Ολυμπιάδα  παρέμεινε στη Β’ κα-
τηγορία και μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια της για 
τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα έχει ση-
μαντικό ρόλο στη διοργάνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΚΟΠ λόγω της  ενοποίησης του Ονήσιλου και του Αχυ-
ρώνα αποφάσισε όπως την κενή θέση πάρει η Ολυμπιάδα 
η οποία τερμάτισε στην 15η θέση του πρωταθλήματος πε-
ριόδου 2021-2022.Το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας αγωνι-
στικής περιόδου 2022 - 2023 θα αρχίσει το Σάββατο 10 Σε-
πτεμβρίου 2022 και θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή  δεκαέξι 
ομάδων μεταξύ των οποίων είναι και η ομάδα των Λυμπι-
ών. Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου (15 αγωνιστι-
κές), οι ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση θα 
συνεχίσουν στη δεύτερη φάση σε δύο ομίλους των οκτώ 

ομάδων.Η δεύτερη φάση του πρω-
ταθλήματος θα διεξαχθεί σε δύο γύ-
ρους, σύνολο 14 αγωνιστικές.Η πρώ-
τη φάση θα ολοκληρωθεί στις 7-8 
Ιανουαρίου 2023 και η δεύτερη φάση 
στις 30 Απριλίου 2023. Με τη λήξη 
της δεύτερης φάσης, οι τρεις πρώτες 
ομάδες από τον πρώτο όμιλο θα εξα-
σφαλίσουν άνοδο στο πρωτάθλημα 
Α’ Κατηγορίας και οι τρεις τελευταίες 
ομάδες από το δεύτερο όμιλο θα δια-
βαθμιστούν στο πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας.
Η διοίκηση του Τάσου Αναστασίου από την πρώτη στιγμή 
που έγινε επίσημα γνωστό ότι η ομάδα θα παραμείνει στη 
Β’ κατηγορία στρώθηκε στη δουλειά με στόχο να ενισχύ-
σει την Ολυμπιάδα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές από το περ-
σινό ρόστερ έχουν αποχωρήσει. Στη θέση τους έχουν έρ-

θει άλλοι. Επιδίωξη της διοίκησης σε 
συνεργασία πάντα με το προπονητι-
κό επιτελείο της ομάδας είναι η δημι-
ουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία 
θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρ-
κεια στις απαιτήσεις του πρωταθλήμα-
τος της Β’ κατηγορίας. Η Ολυμπιάδα 
στη νέα αγωνιστική περίοδο έχοντας 
και τις εμπειρίες της περσινής χρονιάς 
αναμένεται να παρουσιαστεί πολύ πιο 
ώριμη, αποφεύγοντας λάθη τα οποία 

κόστισαν σημαντικούς βαθμούς. Η κλήρωση του πρωτα-
θλήματος της Β’ κατηγορίας έφερε αντίπαλο στην 1η αγω-
νιστική την Αναγέννηση την οποία θα την αντιμετωπίσει 
στη Δερύνεια.  Κοντά στην ομάδα θα είναι για άλλη μια πο-
δοσφαιρική περίοδο οι φίλοι της Ολυμπιάδας. Ο κόσμος 
της ομάδας των Λυμπιών στηρίζει διαχρονικά την ομάδα. 

Μεγάλο μερίδιο της επιτυχημένης πορείας που έχει τα τε-
λευταία χρόνια η Ολυμπιάδα, η οποία έφθασε στο πρωτά-
θλημα της Β’ κατηγορίας το οφείλει εκτός από τη σημαντι-
κή συνεισφορά του Προέδρου της Τάσου Αναστασίου και 
στον κόσμο της. Η βοήθεια των φίλων των πρασίνων από 
την κερκίδα είναι πολύ σημαντική. Πέραν από το αγωνι-
στικό κομμάτι στο οποίο γίνονται οι απαραίτητηες κινήσεις 
ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη με την έναρξη 
του πρωταθλήματος η  διοίκηση του σωματείου έχει ανα-
κοινώσει ότι έχουν προχωρήσει τα βελτιωτικά έργα στον 
χλοοτάπητα του σταδίου. Πρόκειται για σημαντική παρά-
μετρο η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην   αγω-
νιστική κατάσταση της ομάδας. Η διοίκηση της Ολυμπιά-
δας ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες 
άδειες για αντικατάσταση του φωτισμού για να πληροί τις 
προδιαγραφές για νυχτερινούς τηλεοπτικούς αγώνες.

Η Ολυμπιάδα στοχεύει να παραμείνει μακριά από περιπέτειες 

Βάζει μπρος και η «ΔΑΛΙ F.C» Αρχίζει τέλος Αυγούστου 
ο Απόλλων Λυμπιών

Μ ια καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα της 
ΑΠΟΕΣΠ θα επιδιώξει ο Απόλλων Λυμπι-
ών. Οι άνθρωποι του σωματείου άρχισαν 

σιγά – σιγά να στήνουν την ομάδα της 
νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Η προε-
τοιμασία της ομάδας θα αρχίσει στα τέλη 
Αυγούστου και στόχος είναι η δημιουργία 
ενός συνόλου το οποίο θα μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας διοργά-
νωσης. Υπάρχει χρόνος μέχρι την έναρξη 
του πρωταθλήματος γεγονός που δίδει την ευκαιρία 
στα μέλη του Δ.Σ. να κάνουν τις καλύτερες δυνατόν 
επιλογές. Στις τάξεις του σωματείου υπάρχει αισιο-
δοξία ότι ο Απόλλων στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 
θα παρουσιαστεί πολύ βελτιωμένος σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο παρουσιάζοντας ταυτόχρονα 
ελκυστικό ποδόσφαιρο το οποίο θα χαίρονται οι φίλοι 
του σωματείου. Στη νέα προσπάθεια που γίνεται ση-

μαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο κόσμος της 
ομάδας ο οποίος βρίσκεται πάντα κοντά στο 
σωματείο και βοηθά με κάθε τρόπο στην προ-
σπάθεια που καταβάλλεται.  Την Παρασκευή 
1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 
του Αγίου Γεωργίου έξω από το σωματείο του 
Απόλλωνα μια υπέροχη βραδιά με stand up 

comedy και τη μεγάλη τόμπολα του σωματείου. Συμ-
μετείχαν ο Αντρικής και η Φώτου Summer Edition με 
σπέσιαλ καλεσμένους την «Πάολα και τον Πανταζή». 
Οι εκδηλώσεις που κατά καιρούς διοργανώνει το σω-
ματείο αγκαλιάζονται από τον κόσμο. 




