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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.

Αλλαγές στη 
λειτουργία 
των λαϊκών 
αγορών
σελ.6

Εκδήλωση 
για τους  
ήρωες του 
Ιδαλίου 
σελ.8 

Κατέστρεψαν 
στάση 
λεωφορείου 
σελ.10

Φεστιβάλ 
θεάτρου 
Λυμπιών 
σελ. 12

Τα νέα των 
ομάδων μας
σελ.14-15

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

 Δήμαρχος, 6 Αντιδήμαρχοι και 20 δημοτικοί 
σύμβουλοι στο νέο σχήμα της περιοχής Ιδαλίου

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η απόφαση της μετακίνησης των ασφαλτικών μο-
νάδων από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου στη-
ρίζεται σε κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικά και όχι πο-

λιτικά κριτήρια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Η Κίνηση Βελτίωση Ποιότητα 
Ζωής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι με 
έκπληξη οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στο Δάλι παρακολουθούν τη συζήτηση που εκτυ-
λίσσεται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τα κριτήρια της 
λήψης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μετακίνηση των ασφαλτικών μονάδων από την ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου σε άλλες ενδεικνυόμενες περιοχές της Κύπρου.

Σελ.5

Στο πόδι οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Δ ουλεύουν σκληρά  οι αρμόδιες υπηρεσίες 
για να τηρήσουν πιστά τα χρονοδιαγράμ-
ματα και να αντιμετωπίσουν θέματα που 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Μάϊος του 2024 πλησιάζει 
και μέχρι τότε θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα ώστε την 
επόμενη μέρα των εκλογών να ξεκινήσει η λειτουργία 
των νέων σχημάτων. Στην περιοχή δημιουργείται ο 
Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ο οποίος αριθμεί 
πέραν των 20 χιλιάδων κατοίκων. Στο ρεπορτάζ κατα-
γράφονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο 
διοίκησης του νέου σχήματος αλλά και τον τρόπο 
εκλογής των τοπικών αρχόντων. Ο Δήμος Νότιας Λευ-
κωσίας – Ιδαλίου θα αποτελείται από το Δήμο Ιδαλίου 
και τις κοινότητες Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα 
Χωρίου και Ποταμιάς. Έδρα του νέου Δήμου θα είναι 

το Ιδάλιο.                                                                  σελ. 3

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εξορμήσεις των υποψήφιων Προέδρων της Δημοκρατίας. Στο πρόγραμμα 
τους περιλαμβάνεται και η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Το προηγούμενο διάστημα επισκέφθηκαν το Δάλι 
οι υποψήφιοι για το ύπατο αξίωμα της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδούλίδης. Συ-

νομίλησαν με τον κόσμο ενώ παρευρέθηκαν σε δείπνα που διοργάνωσαν υποστηρικτές τους. Κατά τη διάρκεια 
των σύντομων ομιλιών τους αναφέρθηκαν στις θέσεις και το πρόγραμμα τους για τη διακυβέρνηση του τόπου. Το 
επόμενο διάστημα αναμένεται στην περιοχή να παρευρεθούν και άλλοι υποψήφιοι πρόεδροι της Δημοκρατίας. 

Σελ.4

Επισκέψεις υποψήφιων Προέδρων 
της Δημοκρατίας στο Δάλι

Η Κοινοτάρχης της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διορίστη-
κε η Ζωή Μπάσιο. Διαδέχεται τον Ιωάννη Γεωργίου ο οποίος πέθανε 
πρόσφατα. Μιλώντας στη «ΔΑΛΙNEWS» ανέφερε ότι θα καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να φανεί αντάξια του διορισμού της τονίζοντας 
ότι στόχος και επιδίωξη της είναι να βοηθά τους συνδημότες της. Θα εκτελεί 
τα καθήκοντα της στο παράρτημα του Δήμου Ιδαλίου που βρίσκεται στην οδό 
Οδυσσέως. 

Σελ.10

Η Ζωή Μπάσιο κοινοτάρχης Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης
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Τα κεφάλια μέσα

Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού – Νήσου
Ελευθερίας 36, 2572, Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, Λύμπια, Αλάμπρα, Σια, 
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης, 
Ηλιούπολη, Νέα Λήδρα, Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ποταμιά 

και Βιομηχανική περιοχή.

Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020

Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α, 2540, Δάλι . Τηλ: 22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι. Τηλ: 22521922
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου
Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572, Πέρα Χωριό Τηλ: 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό Τηλ: 22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας
Αθηνάς 1. 2560. Αγία Βαρβάρα. Τηλ: 22521715, 22441151. 
Φαξ. 22441150
Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα. Τηλ: 22522457, 99384530, 
99865287. Φαξ:22526402
Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών
Αρχ. Μακαρίου 13. 2566 Λύμπια. Τηλ: 22521656, Φαξ: 
22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. Τηλ: 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας
Αρχι. Μακαρίου Γ’ 6, 2574, Σια. Τηλ: 22532703, 22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. Τηλ: 22455902, 22526682, Φαξ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. Τηλ: 22524110

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
1 Σεπτεμβρίου  Αγίων Σαράντα Παρθένων και 

ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, 
Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου 
Συμεών του Στυλίτου

2 Σεπτεμβρίου  Μάμας 
3 Σεπτεμβρίου  Άνθιμος, Ανθιμία, Αρχοντίων, 

Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, 
Πολυδώρα, Φοίβος, Φοίβη 

4 Σεπτεμβρίου  Ααρών, Άνθιμος, Ανθιμία, Ερμιόνη, 
Μωυσής 

5 Σεπτεμβρίου  Ελισάβετ, Ζαμπέτης, Ζαμπέτα, 
Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα 

6 Σεπτεμβρίου  Ρωμύλος, Ρωμυλία 
7 Σεπτεμβρίου  Κασσιανή, Κασσιανός, Ονησιφόρος, 

Ονησιφόρα, Σώζων 
8 Σεπτεμβρίου  Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, 

Μαρία, Μαριέττα, Μαριανός, 
Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, 
Παναγιώτα, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα 

9 Σεπτεμβρίου  Άννα, Ιωακείμ, Ιωακειμία 
10 Σεπτεμβρίου  Μηνοδώρα, Μητροδώρα, 

Νυμφοδώρα
11 Σεπτεμβρίου  Ευανθία, Ευάνθιος, Ευφρόσυνος 
12 Σεπτεμβρίου  Αυτόνομος 

13 Σεπτεμβρίου  Αριστείδης, Κορνήλιος, Κορνηλία 
14 Σεπτεμβρίου  Θεοκλής, Θεόκλεια, Σταύρος, 

Σταυρούλα 
15 Σεπτεμβρίου  Βησσαρίων, Νικήτας, Νικητία, 

Νικητούλα 
16 Σεπτεμβρίου  Ευφημία, Λουντμίλα 
17 Σεπτεμβρίου  Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Αγάπιος, 

Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, 
Σοφιανός, Σοφιανή 

18 Σεπτεμβρίου  Αριάδνη, Ρωμύλος, Ρωμυλία 
20 Σεπτεμβρίου  Αγάπιος, Ευστάθιος, Ευσταθία, 

Θεοπίστη, Θεόπιστος 
21 Σεπτεμβρίου  Ιωνάς 
22 Σεπτεμβρίου  Φωκάς 
23 Σεπτεμβρίου  Ξανθίππη, Ξάνθιππος, Πολυξένη 
24 Σεπτεμβρίου  Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ 
25 Σεπτεμβρίου  Ευφροσύνη 
26 Σεπτεμβρίου  Γεδεών 
27 Σεπτεμβρίου  Αρίσταρχος, Ζήνων, Καλλίστρατος, 

Καλλιστράτη 
28 Σεπτεμβρίου Βαρούχ, Νεόφυτος, Χαρίτων, 

Χαριτώ 
29 Σεπτεμβρίου  Κυριάκος, Πετρωνία

Ο
ι Σύνδεσμοι Αγωνιστών 

ΕΟΚΑ 1955 - 1959 εκφρά-

ζουν τα συλλυπητήριά τους 

προς την οικογένεια 

του αγωνιστή της ΕΟΚΑ 

Τάκη Πελετιέ από το 

Δάλι, ο οποίος απεβί-

ωσε στις 22 Ιουλίου  σε 

ηλικία 90 ετών. Ο Τάκης 

Πελετιές ήταν ο ιδρυτής 

του Ομίλου Πελέτικο 

ο οποίος ξεκίνησε το 

1960 με την εισαγωγή 

και παραγωγή καινο-

τόμων προϊόντων προ-

σφέροντας πρακτικές λύσεις για την 

οικοδομική βιομηχανία. Η οικογένεια 

Έφυγε ο Τάκης Πελετιές

Η Μητρόπολη Τριμυθούντος σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της 
Τιφλίδας στη Γεωργία και το Palamaw Seminar an International Re-
search Cooperative on the work and legacy of St Gregory Palamas 
οργάνωσε Διεθνές Συνέδριο για τον Άγιο Γεώργιο Παλαμά. 

Διεθνές Συνέδριο για τον Άγιο 
Γεώργιο Παλαμά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τ
ο καλοκαίρι αποτελεί πλέον παρελθόν, 

διακοπές τέλος, τα κεφάλια μέσα και επιστροφή 

στη ρουτίνα και την καθημερινότητα μας. Ο 

Σεπτέμβριος πάντα αποτελεί το μήνα επανεκκίνησης. 

Αυτό γιατί είτε αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, είτε 

γιατί είναι ο μήνας που ακολουθεί τις διακοπές.  Ο 

Σεπτέμβριος ως είθισται αποτελεί σημείο επανέναρξης, 

κατά κάποιο τρόπο, της χρονιάς. Οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών αυτό το 

μήνα θα επανεκκινήσουν τις διαδικασίες και θα 

προχωρήσουν το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο 

για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και θα πρέπει μέχρι το Μάιο του 2024 

να είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουν δουλειά τα νέα 

σχήματα που αποφασίστηκαν από την Κυβέρνηση 

και εγκρίθηκαν από τη Βουλή. Στην ευρύτερη περιοχή 

Ιδαλίου ως γνωστό θα δημιουργηθεί ο Δήμος 

Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ο οποίος θα αποτελείται 

από το Δάλι, το Πέρα Χωριό, τη Νήσου, τα Λύμπια, 

την Αλάμπρα και την Ποταμιά. Το νέο μοντέλο 

διοίκησης του σχήματος που θα δημιουργηθεί θα 

αποτελείται από το Δήμαρχο, τους έξι Αντιδημάρχους 

και 20 δημοτικούς συμβούλους. Στο ρεπορτάζ 

που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες μπορείτε να 

διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες. Πολύ ενδιαφέρουσα 

είναι η συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 

«ΔΑΛΙNEWS» η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας 

Ιδαλίου Αγγελική Χατζηγιάννη. Αναφέρεται σε όλα 

τα θέματα που απασχολούν τη Σχολική Εφορεία 

Ιδαλίου, λίγες μέρες πριν κτυπήσει το κουδούνι για 

να ανοίξουν και πάλι τα σχολεία. Η συζήτηση που 

αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα για τα εργοστάσια 

παραγωγής ασφάλτου τα οποία θα μετακινηθούν 

σε άλλες περιοχές έχει θορυβήσει το Δήμο Ιδαλίου 

και τα οργανωμένα σύνολα της Ενορίας Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης. Δηλώνουν ότι η απόφαση 

για μετακίνηση των εργοστασίων στηρίχθηκε σε 

περιβαλλοντικά και όχι πολιτικά κριτήρια. Το Δάλι 

βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας 

που βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει των προεδρικών 

εκλογών του προσεχούς Φεβρουαρίου. Στο Δάλι 

βρέθηκαν οι υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας 

Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης ενώ τον 

περασμένο μήνα, όπως διαβάσετε στην προηγούμενη 

έκδοση, βρέθηκε στο Δάλι και ο υποψήφιος Πρόεδρος 

Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος ήταν ομιλητής 

σε εκδήλωση για τις μαύρες επετείους. Το επόμενο 

διάστημα αναμένεται ότι θα βρεθούν ξανά στην 

περιοχή υποψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας. Σε 

εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου ανήμερα 

της επετείου της 2ης φάσης της τουρκικής εισβολής 

τιμήθηκαν οι Δαλίτες ήρωες. Ο Δήμος Ιδαλίου στους 

αγώνες της Κύπρου πλήρωσε βαρύ τίμημα ενώ 

άτομα που κατάγονται από το Δάλι περιλαμβάνονται 

ακόμα στον κατάλογο των αγνοουμένων. Ένας 

από αυτούς ήταν και ο ήρωας Γεώργιος Εικοσάρης 

του οποίου τα οστά ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

του DNA και στις αρχές Αυγούστου τελέστηκε 

το μνημόσυνο του. Τους ήρωες της τίμησε και η 

κοινότητα Αλάμπρας η οποία επίσης πλήρωσε βαρύ 

τίμημα στους αγώνες της Κύπρου. Ο Αρχαιολογικός 

Χώρος του Αρχαίου Ιδαλίου βρέθηκε στο επίκεντρο 

εκδήλωσης αστροπαρατήρησης που διοργάνωσε 

το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Στην έκδοση που έχετε στα 

χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε και για την πράξη 

βανδαλισμού στην οποία προέβησαν άγνωστοι 

οι οποίοι κατέστρεψαν τη στάση λεωφορείου στην 

Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. 

Τέτοιες πράξεις προκαλούν εκνευρισμό στους πολίτες 

και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές.

Η σύνταξη

της Πελέτικο σε ανακοίνωση αναφέ-

ρει: θα θυμόμαστε και θα τιμούμε πά-

ντα τον άνθρωπο, τον οραματιστή και 

πρωτοπόρο ιδρυτή του 

Ομίλου μας, ένα ακού-

ραστο δημιουργό, που 

δεν έχασε ποτέ την πί-

στη του στους ανθρώ-

πους και στο δίκαιο. «Ο 

Τάκης Πελετιές, άφησε 

τη δική του σφραγίδα, 

όχι μόνο στο δικό μας 

Όμιλο, αλλά και στην 

επιχειρηματική και βι-

ομηχανική δραστηριό-

τητα της Κύπρου» σημειώνεται στην 

ανακοίνωση της Πελέτικο.

Το Τμήμα Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους εν-
διαφερόμενους παραγωγούς ότι υπάρχουν διαθέσιμες οι πιο κάτω ποικιλί-
ες πιστοποιημένων σπόρων:

Είδος Ποικιλία Τιμή/τόνο *
  €
Σκληρό σιτάρι Ουρανία 750.00
Κριθάρι Άχνα 620.00
Μαλακό σιτάρι Γαύδος 630.00
* Στις πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο 
Φ.Π.Α.
Οι σπόροι διατίθενται σε συσκευασίες χάρτινες 25Kg και big bag (500-1000Kg).
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να προμηθεύονται τους 
πιστοποιημένους σπόρους από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο. Για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 
22466239, 22466240, 22466248 και 22466251. H καταβολή της αξίας αγοράς 
των σπόρων μπορεί να γίνει με μετρητά, επιταγή ή/και πιστωτική κάρτα.

Διαθέσιμες ποικιλίες πιστοποιημένων 
σπόρων σιτηρών για το 2022-2023

Κ
άθε Αύγουστο, στον κατασκηνωτικό χώρο της 

Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου στον Σαϊττά, μαθητές 

και μαθήτριες των κατηχητικών σχολείων της Ιε-

ράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος στεγάζονται στον δι-

αμορφωμένο χώρο υπό την εποπτεία και καθοδήγηση 

του γραφείου θρησκευτικής διαφωτίσεως. Οι κατασκη-

νώσεις στα βουνά του Σαϊττά παραχωρούνται από την  

Ιερά Μητρόπολη Κιτίου. 

Κατασκήνωση Μητρόπολης 
Τριμυθούντος 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας ώρες γραφείου: 22573057

Ποιος είναι ο Πάμπος Χαραλάμπους

• Προέρχεται από 10μελή οικογένεια, κάτοικος Ιδαλίου
• Αυτοδημιούργητος επιτυχημένος επιχειρηματίας 
• Έμπειρος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Ο άνθρωπος των έργων με πανεπιστημιακές γνώσεις           

BSc & ΜΒΑ
• Με ικανότητες Συναλλακτικού & Μετασχηματιστικού Ηγέτη*
• Ασχολείται ανελλιπώς με τα κοινά τα τελευταία 27 χρόνια 
• Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και σχολικός έφορος 

Ιδαλίου
• Γηράσκει αεί διδασκόμενος

Όραμα του η ανάδειξη του νεοσύστατου Δήμου «Νότιας 
Περιφέρειας Λευκωσίας-Ιδαλίου» σε ένα σύγχρονο Δήμο, 
με ευημερούντες και υπερήφανους κατοίκους για το 
τόπο που γεννήθηκαν, αλλά και αυτούς που επέλεξαν να 
κατοικήσουν στον μεγαλύτερο σε γεωγραφική έκταση δήμο 
της Επαρχίας Λευκωσίας με ιστορία 3000 χρόνων. 
(Δημοτικές εκλογές Μαΐου 2024) 
Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης βάσει του περί δήμων 
Νόμος Αρ. 4887, 15/4/2022 καθορίζει ότι: «Η Διοικητική Ικανότη-
τα των αιρετών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί ση-
μαντικό κριτήριο που προσδιορίζει την οικονομική βιωσιμότη-
τα του Δήμου». Στην πραγματικότητα, τα αιρετά μέλη θα είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο μιας πολύπλοκης επιχείρησης που προδια-
γράφεται:
• με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
• με πρόσθεση αρμοδιοτήτων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες
• με νέο μοντέλο διοίκησης
• να παρουσιάζει ισοσκελισμένο ή πλεονάζον ισολογισμό, 
• να εκτελεί έργα κοινής ωφελείας 
• να προσφέρει υπηρεσίες που να συμβάλουν στην αναβάθμιση 

και συντήρηση της ποιότητας ζωής σε όλη τη γεωγραφική επι-
κράτεια του δήμου.

 *  θεωρία της Συναλλακτικής και Μετασχηματιστικής ηγεσίας. «Η 
Συναλλακτική και η Μετασχηματιστική ηγεσία αλληλοσυμπληρώ-
νονται, δεν αποτελούν αλληλοσυγκρουόμενες προσεγγίσεις ως προς 
τον τρόπο επίτευξης των στόχων. Η Μετασχηματιστική Ηγεσία στηρί-
ζεται στη συναλλακτική ηγεσία, και παράγει επίπεδα προσπάθειας και 
απόδοσης των υφισταμένων υψηλότερα από αυτά που θα μπορούσε 
να παράγει μόνη της η συναλλακτική ηγεσία. Το αντίστροφο δεν ισχύ-
ει. Αν λοιπόν είστε καλός συναλλακτικός ηγέτης αλλά δεν διαθέτετε με-
τασχηματιστικές ικανότητες, θα είστε μάλλον ένας μέτριος ηγέτης. (Ορ-
γανωσιακή Συμπεριφορά, κεφάλαιο 12, σελίδες 376-380, By Stephen 
P. Robbins & Timothy A. Judge,2018).                        

Έχει εκπονήσει το 2021 υπό την εποπτεία της σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, διατριβή 
99 σελίδων στην μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία 
και αρίστευσε. (Η εν λόγω διατριβή είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στη 
βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου στα Λατσιά Λευκωσίας).

Σ 
το επόμενο στάδιο έχει εισέλθει η μεταρρύθμι-

ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προσπάθεια 

υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το μεταβατι-

κό στάδιο για υλοποίηση της μεταρρύθμισης που ψήφισε 

η Βουλή των Αντιπροσώπων τον περασμένο Μάρτιο θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δυο χρόνια. Το 

Μάιο του 2024 θα διεξαχθούν οι εκλογές κατά τις οποίες 

οι πολίτες θα επιλέξουν τους νέους τοπικούς άρχοντες 

στα νέα σχήματα.  Μέχρι τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες σε 

συνεργασία με τους υφιστάμενους Δήμους και τα κοινο-

τικά συμβούλια δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να επιλύ-

σουν όλα τα θέματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 

εκκρεμότητα. Το επόμενο διάστημα αρχίζει η εκπαίδευ-

ση των αιρετών και του προσωπικού των υφιστάμενων 

δήμων προκειμένου να δοθούν τα αναγκαία εφόδια για 

την ομαλή και εύρυθμη μετάβαση στο νέο πλαίσιο λει-

τουργίας. Το έργο της εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί από το 

Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνη-

ση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με τις 

Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και την Ακαδημία Δη-

μόσιας Διοίκησης. Στην περιφέρεια Ιδαλίου ως γνωστό 

δημιουργείται ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου με 

έδρα το Ιδάλιο. Στο νέο σχήμα εκτός από το Δάλι έχουν 

περιληφθεί η Αλάμπρα, τα Λύμπια, η Νήσου, το Πέρα – 

Χωριό και η Ποταμιά. Ο πληθυσμός του νέου σχήματος, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών εί-

ναι 20066 κατοίκους. Το νέο μοντέλο διοίκησης του σχή-

ματος που θα δημιουργηθεί θα έχει ως εξής: Δήμαρχος: 

Θα εκλέγεται σε ενιαία εκλογή. Αντιδήμαρχος: θα εκλέγε-

ται από τους εκλογείς του δημοτικού του διαμερίσματος. 

Θα εκλέγεται ένας Αντιδήμαρχος για κάθε δημοτικό δια-

μέρισμα. Ο Αντιδήμαρχος θα προεδρεύει της δημοτικής 

επιτροπής του οικείου διαμερίσματος και θα ασκεί τις αρ-

μοδιότητες που του μεταβιβάζει ο Δήμαρχος αναφορικά 

Ξεκίνησε η δημιουργία του Δήμου Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου
Το μοντέλο διοίκησης του σχήματος που θα δημιουργηθεί το Μάϊο 2024    

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

υπουργό Εσωτερικών. Το ύψος της μισθολογικής δαπά-

νης για πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στον 

Δήμο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο του 40% του 

συνόλου των πάσης φύσεως δαπανών του Δήμου, το 

οποίο, με έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο-

νομικών, δύναται να ανέλθει μέχρι το 45% εντός μεταβα-

τικού σταδίου διάρκειας πέντε ετών από την ημερομηνία 

εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, τον Μάιο του 2024.

 Το δημοτικό συμβούλιο θα καθορίζει το ανώτατο ύψος 

του προϋπολογισμού δαπανών του κάθε δημοτικού δι-

αμερίσματος και θα δεσμεύει τους διαθέσιμους αναπτυ-

ξιακούς πόρους για την εκτέλεση έργων των δημοτικών 

διαμερισμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό και τις ανά-

γκες τους. 

Η οικεία Επιτροπή Διαμερίσματος θα καταρτίζει προσχέ-

διο του προϋπολογισμού του δημοτικού διαμερίσματος, 

το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που θα κα-

θορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο.

με το οικείο διαμέρισμα που δυνατόν να περιλαμβάνουν: 

τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, την παρακο-

λούθηση της εξέλιξης των έργων, τη μέριμνα για την καλή 

κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού, 

την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων. Πρώην δήμοι και κοινότητες: με-

τονομάζονται σε «δημοτικό διαμέρισμα» με αρμοδιότη-

τες και δεσμευμένους πόρους στον ενιαίο δημοτικό προ-

ϋπολογισμό. Εκλογή δημοτικών συμβούλων: Ο αριθμός 

τους κυμαίνεται από 16-30, ανάλογα με τον αριθμό των 

εκλογέων. Στο Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου θα εκλέ-

γονται 20 δημοτικοί σύμβουλοι. Τοπικά γραφεία- παρο-

χή δημοτικών υπηρεσιών: Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα 

θα λειτουργούν ένα ή περισσότερα τοπικά γραφεία στα 

οποία υποχρεωτικά θα λειτουργούν γραφεία εξυπηρέτη-

σης των δημοτών για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του 

δήμου, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων σε πο-

λίτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στις 

δημοτικές υπηρεσίες. Δημοτική Υπηρεσία: Οι νέοι δήμοι 

θα στελεχώνονται με καταρτισμένο και προσοντούχο 

προσωπικό. Προβλέπεται απαραίτητα η δημιουργία των 

ακόλουθων θέσεων: Διευθυντής: Θα διορίζεται από το 

συμβούλιο. Θα έχει την ευθύνη έναντι του Δημάρχου 

για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία όλων 

των τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου, για την εφαρ-

μογή των διατάξεων του μεταρρυθμιστικού νόμου και 

των δημοτικών κανονισμών, για την εξέταση υποθέσεων 

και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου 

και υποβολή εισηγήσεων ή και τη λήψη αποφάσεων για 

την επίλυσή τους, την εποπτεία της τήρησης και φύλαξης 

των πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, της 

διεκπεραίωσης των αποφάσεών του κ.ο.κ. Προϊστάμενος 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,  Προϊστάμενος Οικονο-

μικού Τμήματος, Προϊστάμενος Υγειονομικού Τμήματος. 

Ο προϋπολογισμός των νέων Δήμων: Πρέπει να είναι 

ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός. Θα ετοιμάζεται από 

τη Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου, και αφού εγκρι-

θεί από το συμβούλιο θα υποβάλλεται για έγκριση στoν 
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O υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε 
επίσκεψη σε καφετέρια του Ιδαλίου όπου 

συναντήθηκε με νέους όπου είχε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει μαζί τους. «Οι συζητήσεις με τους νέους 
είναι πάντα εποικοδομητικές και ουσιαστικές. Είναι 
το μέλλον της νέας γενιάς που καλούμαστε να δια-
χειριστούμε. Με αυτή την προσέγγιση πορευόμαστε 
για τη διαμόρφωση του τελικού μας προγράμματος», 
έγραψε στην ανάρτηση του στην προσωπική του 
σελίδα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Χρι-
στοδουλίδης. Ακολούθησε επίσκεψη στα γραφεία 
της ΕΔΕΚ Ιδαλίου όπου συναντήθηκε με στελέχη του 
κόμματος το οποίο ως γνωστό ανακοίνωσε ότι υπο-
στηρίζει την υποψηφιότητα του. Ο κ. Χριστοδουλίδης 
στη συνέχεια παρευρέθηκε σε δείπνο που διοργάνω-
σαν φίλοι και υποστηρικτές του. Χαιρέτισε το γεγονός 
ότι έδωσαν το παρόν τους άτομα προερχόμενα από 
διαφορετικές κομματικές αφετηρίες σημειώνοντας 
ακόμα ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση πέραν από τα 
εθνικά θέματα να ασχολείται και με την καθημερινό-
τητα του πολίτη. 

Σ το Δάλι προσκλήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
και υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος ήταν καλε-

σμένος σε δείπνο που οργανώθηκε στο σωματείο 
του Χαλκάνορα. Ο κ. Νεοφύτου ευχαρίστησε όλους 
όσοι παρευρέθηκαν τονίζοντας ότι η Κύπρος χρειά-
ζεται μια στιβαρή κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να 
διαχειριστεί τις δύσκολες μέρες  που έρχονται εξαιτίας 
των συνθηκών που δημιουργούνται λόγω του πλη-
θωρισμού  αλλά και λόγω της προκλητικής συμπε-
ριφοράς που επιδεικνύει η Τουρκία. «Δεν είναι ώρα 
για πειραματισμούς αλλά χρειάζεται μια κυβέρνηση 
η οποία θα διατηρήσει τη σταθερότητα στη χώρα» 
είπε ο κ. Νεοφύτου ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφο-
ρά στις κρίσεις που διαχειρίστηκε με επιτυχία και με τη 
συμβολή του ΔΗΣΥ η κυβέρνηση του Νίκου Αναστα-
σιάδη. Ο κ. Νεοφύτου άκουσε τις απόψεις και τις ειση-
γήσεις των παρευρισκομένων για τα διάφορα θέματα 
που τους απασχολούν. Κατά τη διάρκεια του δείπνου 
στον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιφυλά-
χθηκε και μια τούρτα – έκπληξη με την ευκαιρία των 
γενεθλίων του που ήταν στις 31 Ιουλίου. 

Επίσκεψη Χριστοδουλίδη στο ΔάλιΔείπνο προς τιμή του Αβέρωφ

«Προτεραιότητα μας η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων»

Το μνημόσυνο του Γεώργιου Εικοσάρη 

H απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών κτηρίων υπό 
συνθήκες ασφάλειας και υγείας για όλη τη σχολική 
κοινότητα αποτελεί προτεραιότητα για τη Σχολική 

Εφορεία ιδαλίου δηλώνει σε συνέντευξη της στη «ΔΑΛΙNEWS» 
η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου Αγγελική Χατζη-
γιάννη. Ο υπερπληθυσμός στα σχολεία της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης αλλά και στο Λύκειο Ιδαλίου είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί η Σχολική 
Εφορεία με την Πρόεδρο της να τονίζει ότι το θέμα τέθηκε στις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Στη συνέντευξη της η κα. Χατζηγιάννη 
αναφέρεται στην αναγκαιότητα ανέγερσης Τεχνικής Σχολής 
στην περιοχή ενώ περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται για  
τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία με στόχο την ομαλή 
ένταξη τους τόσο  στη σχολική κοινότητα όσο και στην κυπρι-
ακή κοινωνία γενικότερα. 
1. Κυρία Χατζηγιάννη βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι έτοιμη η Σχολική 
Εφορεία Ιδαλίου για τη νέα σχολική περίοδο;
Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου βρίσκεται συνεχώς και ειδικά κατά 
τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, σε επικοινωνία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς (Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Διευθύνσεις 
των επτά σχολείων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, Συν-
δέσμους Γονέων), με στόχο τα σχολικά της κτήρια καθώς και η 
υλικοτεχνική τους υποδομή να είναι σε θέση να υποδεχθούν 
τους μαθητές με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Πρό-
κειται για μια δυναμική διαδικασία η οποία δεν σταματά ποτέ και 
για να υπάρχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα χρειάζεται σκληρή 
δουλειά και συνεργασία από πλευράς όλων.   
2. Ποιές θα είναι οι προτεραιότητες της Σχολικής Εφορείας Ιδα-
λίου για τη νέα σχολική χρονιά;
Προτεραιότητα της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου για τη νέα σχο-
λική χρονιά καθώς και για κάθε σχολική χρονιά, είναι η απρό-

Β’ Νηπιαγωγείο Ιδαλίου.
v. Τοποθέτηση στεγάστρου πάνω από υδατοστάτη στο Γ’ Δη-

μοτικό Ιδαλίου. Πρόσθετα θα τοποθετηθεί τέντα πίσω από το 
κυλικείο την οποία θα επιχορηγήσει με ευγενική προσφορά 
ο Δήμος Ιδαλίου. Επίσης προχωρεί η διάνοιξη διάτρησης και 
η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ποτίσματος.

vi. Ολική κτηριακή αναβάθμιση Λυκείου συνολικού κόστους 
€1.000.000 περίπου-τελικές επιδιορθωτικές εργασίες από 
τον εργολάβο. Επίσης λόγω της ύπαρξης διάτρησης θα το-
ποθετηθεί αυτόματο σύστημα ποτίσματος.

vii. Στα τρία δημοτικά και στο λύκειο έχουν τοποθετηθεί φωτο-
βολταϊκά και αναμένεται σύντομα να τεθούν σε λειτουργία.  

5. Ένα από τα θέματα που απασχολούν την παιδεία του τόπου 
είναι τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Στο Δάλι υπάρ-
χουν τέτοια παιδιά, πώς αντιμετωπίζονται από τη σχολική κοι-
νωνία και γενικά πως είναι η προσαρμογή τους στα δεδομένα 
του σχολείου;
Έχουμε αρκετά παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στα σχο-
λεία του Ιδαλίου, τα οποία θεωρώ ότι η σχολική μας κοινότητα 
αγκαλιάζει με μεγάλη ευαισθησία και αγάπη. Άλλωστε ο λαός 
μας έχει ζήσει στο πετσί του την προσφυγιά και τον ξενιτεμό 
άρα δεν θα μπορούσε η αντιμετώπιση να ήταν διαφορετική. 
Προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν αλλά με καλή θέληση όλα 
επιλύονται. Το εκπαιδευτικό προσωπικό κυρίως, αλλά και η εφο-
ρεία μας κάνουν το παν για ομαλή ένταξη των συγκεκριμένων 
παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. 
Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων ενεργειών, λειτουργεί βουλ-
γάρικο σχολείο τα σαββατοκύριακα στο Α’ Δημοτικό εδώ και 
έξι τουλάχιστον χρόνια, ενώ λειτουργούν στο ΚΙΕ Ιδαλίου τάξεις 
εντατικής εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλόγλωσσους 
μαθητές. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργεί ρουμάνικο 
σχολείο στον χώρο του λυκείου τα Σάββατα, εδώ και τουλάχι-
στον δέκα χρόνια.

σκοπτη λειτουργία των σχολικών της κτη-
ρίων υπό συνθήκες ασφάλειας και υγείας 
για όλη τη σχολική κοινότητα καθώς και 
υπό συνθήκες επάρκειας σε υλικοτεχνική 
υποδομή. Προσπαθούμε να ανταποκρι-
νόμαστε θετικά και στον βαθμό που ο 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός μας το 
επιτρέπει, στα αιτήματα τόσο της σχολι-
κής κοινότητας όσο και των δημοτών του 
Ιδαλίου, διότι πιστεύουμε ότι οι σχολικές 
υποδομές οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, και σύγχρονες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πρέπει να είναι προσβά-
σιμες σε όλους τους δημότες για βέλτιστη 
εκπαίδευση, άθληση και ψυχαγωγία. 
Η συντήρηση των υποδομών αποτελεί 

έναν καθημερινό αγώνα για την εφορεία μας αλλά το αίσθημα 
προσφοράς στην κοινότητα μας αποζημιώνει.     
3. Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου βρίσκεται πάντα κοντά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα του Δήμου Ιδαλίου και αντιμετωπίζει 
προβλήματα, διαχειρίζεται θέματα και δίδει λύσεις. Ποιά κατά 
τη γνώμη σας είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που υπάρ-
χουν;
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σχολική Εφο-
ρεία Ιδαλίου είναι το πρόβλημα υπερπληθυσμού στο Γ’ Δη-
μοτικό και Γ’ Νηπιαγωγείο Ιδαλίου καθώς και στο Λύκειο. Το Γ’ 
Δημοτικό έχει επεκταθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, από 12-τά-
ξιο σε 18-τάξιο, εδώ και αρκετά χρόνια και αυτό έχει βοηθήσει 
σε κάποιο βαθμό αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΝ η 
ανέγερση Δ’ Δημοτικού και Δ’ Νηπιαγωγείου στην Ενορία Κων-
σταντίνου και Ελένης, γεγονός που θα επίλυε το πρόβλημα σε 
μόνιμη βάση. Η εφορεία μας κάθε χρόνο, σε συστηματική βάση, 
προβαίνει σε διαβήματα προς το ΥΠΑΝ για έγκριση του συγκε-

κριμένου έργου, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν το έχει επιτύχει. Το 
ΥΠΑΝ είχε πριν λίγα χρόνια δεσμευτεί να το εντάξει στους μεσο-
πρόθεσμους σχεδιασμούς του αλλά ακόμη δεν έχει δρομολο-
γηθεί κάτι τέτοιο. Στο Λύκειο Ιδαλίου επίσης υπάρχει πρόβλημα 
υπερπληθυσμού και πρόσφατα το επισκέφθηκε λειτουργός των 
Τεχνικών Υπηρεσιών για τροχοδρόμηση κτηριακής επέκτασής 
του που εκτιμάται ότι θα κοστίσει συνολικά €400.000. Η ευρύτε-
ρη όμως περιοχή χρειάζεται επειγόντως την ανέγερση Τεχνικής 
Σχολής η οποία θα διευρύνει τις μεταγυμνασιακές επιλογές των 
μαθητών μας και θα αμβλύνει οριστικά το πρόβλημα υπερπλη-
θυσμού στο λύκειο μας. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η σχολική 
μας εφορεία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης 
τόσο σε επιμελητές/τριες (τα γραφεία μας λειτουργούν με 1,5 
άτομα προσωπικό) όσο και σε εργατοτεχνίτες (1 αντικαταστά-
της),  για 7 σχολεία τα πλείστα εκ των οποίων με υπερπληθυσμό, 
όπως προαναφέραμε.        
4. Τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες κτιριακές αναβαθμίσεις 
σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιδαλίου. Υπολείπονται κάποια 
έργα ή βρίσκονται κάποια σε εξέλιξη τα οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς;
Είναι αλήθεια ότι, τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολλές ανα-
βαθμίσεις, βελτιώσεις και συντηρήσεις  στα σχολικά μας κτήρια 
και μια επίσκεψη σε αυτά θα πείσει και τον πιο δύσπιστο. Υπολεί-
πονται όμως να γίνουν ακόμη τα έργα που προανέφερα. Επίσης 
αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη τα εξής έργα:
i. Ολική κτηριακή αναβάθμιση στο Α’ Νηπιαγωγείο Ιδαλί-

ου, έργο συνολικού κόστους €100.000 περίπου, το οποίο 
θα δώσει νέα όψη στο κτήριο και θα ενισχύσει το αίσθημα 
ασφάλειας των χρηστών του.

ii. Αναδιαμόρφωση των γηπέδων ποδοσφαίρου/καλαθό-
σφαιρας στο Α’ Δημοτικό.

iii. Αναδιαμόρφωση κερκίδων στο Β’ Δημοτικό Ιδαλίου. 
iv. Τοποθέτηση πολυπαιχνιδιού και πατώματος ασφαλείας στο 

58 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το θάνατο του ήρωα Γεώργιου Εικοσάρη ο οποίος σκοτώθηκε 
στις μάχες της Μανσούρας τον Αύγουστο του 1964. Το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα τελέστηκε 
την Κυριακή  7 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Τον 

επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου.  Ο ήρωας Γεώργιος 
Εικοσάρης ήταν τότε νεοσύλλεκτος εθνοφρουρός. Τραυματίστηκε στις μάχες και νοσηλευόταν στο πρόχειρο 
νοσοκομείο του Παχυάμμου, όταν η περιοχή βομβαρδίστηκε από την τουρκική αεροπορία. Τα οστά του ήρωα 
ταυτοποιήθηκαν μετά από χρόνια με τη μέθοδο του DNA και παραδόθηκαν στην οικογένεια. Τάφηκε όπως του 
άρμοζε, με τις πρέπουσες τιμές.  Το μνημόσυνο οργάνωσε το σωματείο «Άδωνης» Δαλιού, ποδοσφαιριστής του 
οποίου ήταν ο Εικοσάρης. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του  ήρωα η 
οποία βρίσκεται δίπλα από το σωματείο του Άδωνη. Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος, 
δημοτικοί σύμβουλοι και η οικογένεια του ήρωα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνέντευξη 
της  Αγγελικής 
Χατζηγιάννη 
Προέδρου 
της Σχολικής 
Εφορείας Ιδαλίου

Eπίσκεψη Ανδρέα 
Μαυρογιάννη στο Δάλι

Ο Ανεξάρτητος Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Ανδρέας Μαυρογριάννης θα πραγματοποιή-
σει την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 μέ-

χρι τις 19:00 το απόγευμα επίσκεψη στο σωματείο του Άδωνη 
Ιδαλίου. Πρόκειται για επίσκεψη γνωριμίας με τους πολίτες. 
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Δήμος Ιδαλίου και Κίνηση Βελτίωση Ποιότητα Ζωής 
για μετακίνηση ασφαλτικών

Η απόφαση της μετακίνησης των ασφαλτικών 
μονάδων από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου 
στηρίζεται σε κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικά και όχι 

πολιτικά κριτήρια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος. Ο Δήμαρχος προβαίνει σε 
σειρά διευκρινίσεων μετά από δημοσιεύματα που έχουν 
προκύψει αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου για τη μετακίνηση των ασφαλτικών μονάδων 
από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου σε άλλες περιοχές της 
Κύπρου. Πρώτον, υπενθυμίζει ότι οι κάτοικοι Ιδαλίου εδώ 
και χρόνια ταλαιπωρούνται από τα φαινόμενα αποπνικτικής 
ατμόσφαιρας στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Δάλι και από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκάδες 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και αμέτρητες ενέργειες προς όλες 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους για την επίλυση 
του προβλήματος. «Η απόφαση της μετακίνησης στηρίζεται 
σε κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικά και όχι πολιτικά κριτήρια» 
αναφέρει ο Δήμαρχος και σημειώνει ότι ο Δήμος Ιδαλίου 
έχει χρηματοδοτήσει ανεξάρτητη μελέτη από ειδική ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τη χαρτογράφηση της περιοχής η 
οποία επιβεβαιώνει όλα τα περιβαλλοντικά δεδομένα που 
συνηγορούσαν στα φαινόμενα αποπνικτικής ατμόσφαιρας 
στην περιοχή και είχαν κωδικοποιήσει από την πρώτη στιγμή 
οι αρχές του Δήμου. Τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά 
δεδομένα (π.χ. εγγύτητα, κατεύθυνση ανέμων, υψόμετρα, 
σωρευτικότητα οχληρών βιομηχανιών στην περιοχή) 
καθιστούν αδήριτη ανάγκη την άμεση μετακίνηση των 
ασφαλτικών μονάδων, συμπληρώνει. Τρίτον, ο κ. Καλλένος 
αναφέρει ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μετά από 
τόσα χρόνια αγώνων ακόμη προκύπτει το ερώτημα σε 
σχέση με τα κριτήρια λήψης της απόφασης της κυβέρνησης. 
«Τα κριτήρια ήταν περιβαλλοντικά και πολεοδομικά και ο 
Δήμος Ιδαλίου έχει τη δυνατότητα να το αποδείξει στη βάση 
πραγματικών δεδομένων. Παρακαλούμε οποιοδήποτε 
φορέα, εμπλεκόμενη υπηρεσία ή μέσο μαζικής ενημέρωσης 
να επικοινωνήσει μαζί μας για να ενημερωθεί για τα εν λόγω 
κριτήρια». Τέταρτον, αναφέρει πως η κυβέρνηση πήρε μια 

μέτρα.
3) Μεγάλο εύρος της οικιστικής περιοχής βρίσκεται σε 

σημαντικά υψηλότερο υψόμετρο από τα φουγάρα των εν 
λόγω μονάδων.

4) Οι καταβατατικοί (δυτικοί και νοτιοδυτικοί) άνεμοι του 
Τροόδους ταξιδεύουν με τέτοιες ταχύτητες μεταφέροντας 
όλες τις εκπομπές από τις μονάδες που γειτνιάζουν μέσα 
στις κατοικίες των κατοίκων.

5) Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και 
υγρασίας τα φαινόμενα εντείνονται αφού οι εκπομπές 
των εν λόγω μονάδων εγκλωβίζονται στις κοιλότητες 
της οικιστικής περιοχής και κατ’ επέκταση στις οικίες των 
κατοίκων.

Βάσει των πιο πάνω δεδομένων που δεν δύνανται να 
αμφισβητηθούν, θα παραβιάζονταν οι όροι οποιασδήποτε 
μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βλ. 
ΜΕΕΠ) για τη νόμιμη εγκατάσταση τέτοιων μονάδων στην 
περιοχή. Η παντελής έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού 
στην Ενορία στο Δάλι έχει φέρει 5 βιομηχανικές ζώνες 
πέριξ της Ενορίας εκ των οποίων οι 3 είναι οχληρές 
(οχληρά βιομηχανική ζώνη Λευκωσίας) με πέραν των 1800 
καταχωρημένων επιχειρήσεων όλων των δραστηριοτήτων 
(βλ. επιπρόσθετα κριτήριο σωρευτικότητας). Το διάταγμα 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου για παύση της λειτουργίας 
ασφαλιστικών εργοστασίων στο Δάλι παραβιάζεταια 
αφού ένα εργοστάσιο εξακολουθεί να δραστηριοποιείται, 
αναφέρει η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας  
«Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης» - Δάλι σε επιστολή της 
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Γενικό Εισαγγελέα 
και τον Αρχηγό Αστυνομία. «Σε καμία περίπτωση δεν θα 
γίνει ανεκτό για άλλη μια σχολική χρονιά να υποφέρουν 
τόσα παιδιά επειδή τα εργοστάσια λειτουργούν παρανόμως 
και κατά παράβαση Διατάγματος Ανώτατου Δικαστηρίου», 
σημειώνεται. Προστίθεται ότι για την παρούσα παραβίαση 
έχει ενημερωθεί η Γενική Εισαγγελία και η Αστυνομία 
Κύπρου μέσω επιστολών που στάληκαν αλλά και μετά από 
καταγγελίες κατοίκων που έγιναν σε Αστυνομικό Σταθμό. 

τολμηρή απόφαση για επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος 
που δεν έχει αγγίξει κανείς προηγουμένως. Ακολουθήθηκε, 
λέει ο Δήμαρχος, μια χρονοβόρα και άνευ προηγουμένου 
διαδικασία σχεδιασμού για να γίνει η μετακίνηση και 
προσθέτει πως αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να 
προκύπτουν αποσπασματικές εκτιμήσεις που να ρισκάρουν 
την υποθήκευση των ζωών των κατοίκων της Ενορίας στο 
μολυσμένο αέρα που αναπνέουν εδώ και χρόνια. Εξάλλου 
σε απάντηση του σε επιστολή πολιτών που αποφάσισαν 
να κινηθούν νομικά για το θέμα των ασφαλτικών και των 
περιβαλλοντικών συνεπειών τους στην Ενορία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης του Δήμου Ιδαλίου ο κ. Καλλένος 
εκφράζει την ετοιμότητά του για λήψη νομικών μέτρων. 
«Στην περίπτωση που χρειαστεί να παρθούν νομικά μέτρα 
αυτό θα γίνει και μάλιστα θα καλέσουμε και τους Δήμους 
Γερίου, Τσερίου και Λατσιών να κινηθούμε συλλογικά, 
έτσι ώστε το αίτημα μας να έχει περισσότερα ερείσματα 
και πιθανότητες επιτυχίας», απάντησε ο κ. Καλλένος στην 
επιστολή των πολιτών, προσθέτοντας ότι «ο Δήμος σας θα 
συνεχίσει να είναι δίπλα σας». Η Κίνηση Βελτίωση Ποιότητα 
Ζωής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι με 
έκπληξη οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο Δάλι παρακολουθούν τη συζήτηση που 
εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τα κριτήρια 
της λήψης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για 

τη μετακίνηση των ασφαλτικών μονάδων από την ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου σε άλλες ενδεικνυόμενες περιοχές της 
Κύπρου. Άμεσα ή άδηλα προκύπτουν αναφορές οι οποίες 
αμφισβητούν εν μέρει τα κριτήρια λήψης της απόφασης, 
υποβαθμίζοντας το δράμα που ζουν οι κάτοικοι τις περιοχής 
όλα αυτά τα χρόνια .Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση οι 
κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
Δάλι εδώ και 8 χρόνια έχουν προβεί σε όλες τις ενέργειες 
για να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα 
φαινόμενα αποπνικτικής ατμόσφαιρας στην περιοχή που 
προκύπτουν από τις ασφαλτικές μονάδες. Μάλιστα τα πρώτα 
4 έτη έκαναν συντονισμένες προσπάθειες για τη ρύθμιση 
του προβλήματος και την παραμονή των μονάδων στην 
περιοχή. Όταν έγινε αντιληπτό από όλους ότι αυτό δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με τεχνικές λύσεις, τα τελευταία 4 έτη οι 
κάτοικοι αγωνίστηκαν νυχθημερόν για την επιβίωσή τους 
μέσα στα σπίτια τους: δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο 
Προεδρικό μέγαρο, στους δρόμους, έξω από τις πύλες των 
ασφαλτικών μονάδων, καταγγελίες σε όλα τα θεσμικά όργανα 
του κράτους μα πρωτίστως τεκμηρίωση των παραμέτρων και 
των συγκυριών που δρουν στην περιοχή για τη δημιουργία 
των φαινομένων αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Συνοπτικά:
1) Περιμετρικά της Ενορίας δραστηριοποιούνται 3 

ασφαλτικές μονάδες.
2) Η μία μονάδα απέχει από την πρώτη κατοικία περίπου 285 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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T ην Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022, 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα 

Χωριό Νήσου, τελέστηκε ο Μέγας πανηγυρικός 
Εσπερινός χοροστατούντος του Επισκόπου 
Μεσαορίας Γρηγορίου, τον οποίον πλαισίωσαν 
ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Βορκάς, ο 
Πρεσβύτερος π. Λοΐζος Πελεκάνος και ο Διάκονος 
π. Ανδρέας Ματέι. Στο κήρυγμα του θείου λόγου 
ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στη σημασία του 
πανίερου γεγονότος της Μεταμορφώσεως του 
Κυρίου, ο οποίος ήρθε στα ημέτερα, έλαβε την 
ανθρώπινη φύση και την θέωσε. Επισήμανε ότι 
από όλους τους μαθητές του επέλεξε μόνο τον 
Πέτρο και τους υιούς του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο 
και τον Ιωάννη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έκανε 
διάκριση μεταξύ των Αποστόλων, αφού η σοφία 
του Θεού δεν έχει τίποτα κοινό με τη σοφία αυτού 
του κόσμου. Λίγο πριν το εκούσιο Πάθος ο Κύριος 
μεταμορφώνεται ενώπιον των μαθητών του, 
δίνοντάς τους την δυνατότητα να δουν την δόξα 
του Θεού «καθὼς ὼδύναντο», δηλαδή, τόσο 
όσο είχαν την δυνατότητα να την δουν και να 
την καταλάβουν ως άνθρωποι με αδυναμίες και 
ελλειματικότητες. Όπως μάς εξηγεί το κοντάκιον 
της εορτής, ο Χριστός δια της Μεταμορφώσεώς 
του ήθελε να δώσει θάρρος στους μαθητές του 
και να καταλάβουν ότι πορεύεται εκούσια προς το 
πάθος, ως αληθινός Θεός. Ένεκα της σχέσης της 
Μεταμόρφωσης του Κυρίου και της Σταύρωσης, 
οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν η 
Μεταμόρφωση να εορτάζεται 40 ημέρες πριν 
την εορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου 
και Ζωοποιού Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου.   
Τέλος, ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη της επαρχίας 
Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα και τους 
πατέρες της ενορίας για τη φιλοξενία και μετέφερε 
σε όλους τις πατρικές ευχές του Αρχιεπισκόπου 

Πανηγυρικός εσπερινός για τη 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Τιμή και δόξα στους ήρωες της Αλάμπρας

Τ Η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών με την παράσταση «Δεν ακούω δεν βλέπω δεν μιλώ» 
συμμετείχε στο 18ο Φεστιβάλ Θεάτρου «Κορίνθος 2022». Η παράσταση ανέβηκε στο Αμφιθέατρο 
«Ειρήνη Παπά» στο Χιλιομόδι. 

Η παράσταση διακρίθηκε με τα πιο κάτω βραβεία: βραβείο πρώτης καλύτερης παράστασης
βραβείο κοινού, βραβείο σκηνοθεσίας Σοφοκλής Σοφοκλέους, βραβείο  Α’ Ανδρικού ρόλου δόθηκε από 
κοινού  στους τρείς ηθοποιούς: Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντρέας Κασκαούνιας και Αντρέας Σοφοκλέους, 
βραβείο σκηνογραφίας: Έλενα Τερέπεη, βραβείο φωτισμού: Σοφοκλής Σοφοκλέους βραβείο αφίσας: Γιώργος 
Αλεξάνδρου. Σε ανακοίνωση εκφράζονται ευχαριστίες στην κριτική επιτροπή για την τιμή και το Κορινθιακό 
Θέατρο «Βασίλης Ρωτάς» καθώς και τον Δήμο Κορίνθου για τη φιλοξενία και την άρτια διοργάνωση του 
φεστιβάλ.

Σάρωσε η «Παράβαση» 
τα βραβεία στην Κόρινθο

M 
ε τις πρέπουσες τιμές η κοινότητα 

Αλάμπρας τίμησε τους ήρωες της. Το 

ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων της 

κοινότητας τελέστηκε στον ιερό ναό της Αναστάσεως 

του Σωτήρος Χριστού. Επίσης αναπέμφθηκε δέηση για 

την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων της. Τον 

επιμνημόσυνο λόγο ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής 

του Υπουργείου Άμυνας Ανδρέας Λουκά ο οποίος 

μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τα μνημόσυνα των ηρώων 

μας αποτελούν φάρο για τον αντικατοχικό μας αγώνα, 

ιστορική υπενθύμιση ενότητας και ομοψυχίας, και 

παράλληλα, υπόμνηση για επαγρύπνηση επί των 

επάλξεων με στόχο τον τερματισμό της σημερινής 

απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων στο νησί μας. Η 

κοινότητα της Αλάμπρας, πλήρωσε βαρύτατο τίμημα 

κατά τις μάχες με τον Τούρκο εισβολέα και κατακτητή. 

Οκτώ ηρωικώς πεσόντες στις μάχες με τον βάρβαρο 

εισβολέα και δύο αγνοούμενοι. Πεσόντες είναι ο 

καθώς πολεμούσαν στην αμυντική γραμμή Μιας 

Μηλιάς-Κουτσοβέντη τη μαύρη ημέρα της έναρξης 

της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, στις 14 

Αυγούστου 1974. 

Παντελής Νικηφόρου, ο Αντρέας Γεωργίου Σάββα, 

ο Αντρέας Παύλου Χ’ Χριστοδούλου, ο Γεώργιος 

Κυπριανού, ο Νίκος Νικολάου, ο Σοφοκλής Γεωργίου, 

ο Στυλιανός Κυριάκου και ο Σωτήρης Σπύρου Ιωάννου. 

Αναπέμφθηκε για ανεύρεση των αγνοουμένων 

Αγαθάγγελου Λαζάρου και Μιχάλη Ηλία Γεωργίου 

που χάθηκαν, αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκαν. Τα έξι από 

τα οκτώ ηρωικά τέκνα της Αλάμπρας θυσιάστηκαν 

Χρυσοστόμου. Στο τέλος του Εσπερινού τελέστηκε 
Αρτοκλασία και ακολούθως έγινε λιτάνευση της 
εικόνας της Μεταμορφώσεως του Κυρίου πέριξ 
του Ιερού Ναού, κάτω από την οποία πέρασαν 
οι πιστοί επικαλούμενοι το έλεος και την χάρι του 
Τριαδικού Θεού.

N ομοσχέδιο που διαφοροποιεί τον τρόπο 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και 
μεταφέρει την εποπτεία τους από το 

ΥΠΕΣ στο Υπ. Γεωργίας, ενέκρινε το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 
ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών με 
τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των προδιαγραφών 
των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται σε 
αυτές, την οριοθέτηση και συμπλεγματοποίηση 
αυτών,  την έκδοση αδειών χρήσης χώρου εντός 
αυτών και τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των κατοχών των εν λόγω αδειών. 
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας 
Καδής, οι διαδικασίες λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών, απλοποιούνται και γίνονται πιο εύκολες. 
Χαρακτήρισε ως σημαντικότερο την πρόνοια 
για αποκλειστική συμμετοχή των παραγωγών, 
αγροτών στις λαϊκές αγορές. «Δεν θα επιτρέπεται 
δηλαδή η παρουσία μεσαζόντων κι αυτό ήταν 

Διαφοροποιείται η λειτουργία 
των λαϊκών αγορών

ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κινήματος», 
ανέφερε. Την αμέσως επόμενη περίοδο, είπε ο κ. 
Καδής, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή κι 
εξέφρασε την ελπίδα να συζητηθεί σύντομα, ώστε 
να περάσει στην εφαρμογή.

Π υρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή της κοινότη-
τας Λυμπιών. Σε ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή 

«Κάτω Λάκκος».  Η παρέμβαση των δυνάμεων δασο-
πυρόσβεσης ήταν άμεση με αποτέλεσμα η πυρκαγιά 

Πυρκαγιά στα Λύμπια
να τεθεί υπό έλεγχο, αφού έκαψε μικρή έκταση με 
ξερά χόρτα και σκουπίδια. Στην επιχείρηση κατάσβε-
σης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 
πυροσβεστικά οχήματα και 4 άτομα της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

T ο Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων πραγματοποίησε εργασίες αντικατάστασης των αρμών συστολής/
διαστολής στη γέφυρα του ποταμού Γυαλιά, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού. Κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το έρεισμα και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας πριν και μετά τη 
γέφυρα του Γυαλιά στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τη Λεμεσό παρέμεινε κλειστή για περίπου 
400μ. και η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό διοχετευόταν μέσω των δυο δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας.

Αντικατάσταση αρμών στη γέφυρα 
του ποταμού Γυαλιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ
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Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους ήρωες του Ιδαλίου
A νήμερα της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, 

στις 14 Αυγούστου, ο Δήμος Ιδαλίου διοργάνωσε 
εκδήλωση μνήμης και τιμής των Δαλιτών ηρώων 

και πεσόντων και αγνοουμένων 1974 και φοενυθέντων 1964 
και 1974. Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Αγνοουμένων 
και Παθόντων  Νίκος Κέττηρος. Χαιρετισμούς απήυθυναν 
ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και ο Πρόεδρος της 
Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Τζόζεφ Βασιλείου.  Εκ 
μέρους των οικογενειών των ηρώων μίλησε η Ανδρούλλα 
Ψυλλή, αδελφή του ήρωα Μάρκου Μάρκου Πιττή. Το Δάλι 
κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής πλήρωσε βαρύ 
τίμημα ενώ στον κατάλογο των αγνοουμένων παραμένουν 
ακόμα τα ονόματα παλικαριών που κατάγονται από το Δάλι. 
Ο Χριστόφορος Σκορδής ήταν ο πρώτος αγνοούμενος από 
το Δάλι του οποίου μετά από χρόνια διακριβώθηκε η τύχη 
του. Τάφηκε στις 30 Αυγούστου 2009. Ακολούθησε ο Νίκος 
Τσελεπής, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ υπερασπιζόμενος 
την πατρίδα στην  περιοχή της Μιας Μηλιάς. Το οστά του 
εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στο Μπέκιογιου. Τάφηκε 
στις 10 Μαρτίου 2013. Τα οστά του στρατιώτη Νικόλαου 
Περικλέους ανευρέθηκαν στην περιοχή «Κορνόκηπος» σε 
βουνοπλαγιά του Πενταδακτύλου. Τάφηκε στις 28 Απριλίου 
2013. Σε ομαδικό τάφο στο χωριό Μπέκιογιου ανευρέθηκαν 
και τα οστά του έφεδρου στρατιώτη Μιχαλάκη Γρούτα. 
Τάφηκε στις 8 Ιουνίου 2014. Μετά από δεκαετίες επέστρεψε 
στο Δάλι και ο Μιχάλης Σολομώντος. Τα ίχνη του είχαν χαθεί 
την περίοδο της τουρκοανταρσίας.
Τα οστά του ανευρέθηκαν σε σημείο του τουρκοκυπριακού 
χωριού Χαμίτ Μάντρες. Τάφηκε στις 21 Ιουνίου 2014. Μετά 
από 42 χρόνια καρτερίας επέστρεψε στη γενέτειρά του και ο 
Σάββας Σαββίδης. Χάθηκε στις πλαγιές του Πενταδακτύλου 
μετά από σκληρές μάχες με τον εχθρό. Τα οστά του 
ανευρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Συγχαρί. Τάφηκε στις 16 
Απριλίου 2016. Στις μάχες του Πενταδακτύλου χάθηκε και 
ο Μάρκος Μάρκου Πιττή.  Τα οστά του εντοπίστηκαν στην 
περιοχή Σκυλλούρας,  στα υψώματα Λαπάτσα. Τάφηκε στις 2 
Απριλίου 2017. Ένας άλλος εθνοφρουρός που αγνοείτο και 
ανευρέθηκαν τα οστά του, στην περιοχή του Κουτσοβέντη, 
είναι ο Αντώνης Ευθυμίου του Ευθύμιου. Τάφηκε στις 29 
Ιουλίου 2017. Μετά από 45 χρόνια εντοπίστηκαν και τάφηκαν 
και τα λείψανα του Χριστάκη Χριστοδούλου του Νικόλα. Είχε 

περιοχή του Τράχωνα μαζί με τα οστά 35 εθνοφρουρών. 
Τάφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2017. Από το Δάλι κατάγονταν ο 
Δημήτρης Χάματσος και ο Γεώργιος Εικοσάρης. Ο Δημήτρης 
Χάματσος, εθελοντής-μαθητής έπεσε μαχόμενος στη μάχη 
του Αγίου Σωζομένου στις 6 Φεβρουαρίου 1964. 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 θύλακα Μανσούρας – Κοκκίνων, τον 
οποίο παράνομα είχαν δημιουργήσει οι Τούρκοι για να 
προωθήσουν τα επεκτατικά και διχοτομικά τους σχέδια. Στη 
λίστα των αγνοουμένων παραμένουν τα ονόματα των Λοϊζου 
Ζαβού,  Μιχάλη Δημητρίου και Γεώργιου Μηλικούρη που 
χάθηκαν στην περιοχή της Μιας Μηλιάς, του Νίκου Παντελή 
στην περιοχή του Τζιάους, του Δημήτρη Συμεών στην περιοχή 
Βόνης- Κυθρέας, του Ιωνά Χρίστου στον Κουτσοβέντη, του 
Ανδρέα Ταλιαδώρου στην περιοχή Καραβά – Λαπήθου και 
του Χαράλαμπου Θεοχάρους στην περιοχή Παλαικύθρου 
– Κυθρέας. Στο χώρο της εκδήλωσης μεταφέρθηκε από τον 
Άγιο Σωζόμενο φλόγα από δρομείς του σωματείου «Περικλής 
Δημητρίου». Τελέστηκε τρισάγιο για τους πεσόντες και 
αναπέμφθηκε δέηση για την ανεύρεση των αγνοουμένων. 
Τραγούδησε η δημοτική χορωδία ενώ προβλήθηκε το 
ντοκυμαντέρ «Μνήμες κατεχόμενης γης, οδοιπορικό στη 
Μεσαορία και την Καρπασία».

χαθεί και αυτός στην περιοχή Μιας Μηλιάς. Η κηδεία του 
έγινε 17 Νοεμβρίου 2019. Σε ομαδικό τάφο στην περιοχή Τ/Κ 
χωριού Σίντα ανευρέθηκαν τα οστά του Ανδρέα Κωνσταντή 
Ποϊράζη, ο οποίος χάθηκε σε ηλικία 65 χρόνων αφήνοντας 
σύζυγο και έξι παιδιά. Τάφηκε 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 χωριού Σίντα. Τάφηκε στις 
22 Οκτωβρίου 2016. 
Ο μαθητής – εθελοντής στρατιώτης του 211 Τ.Π.  δεν 
δίστασε 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 εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στην 

ΘΕΜΑΤΑ
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Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δήμου θα πραγματοποιηθούν οι πιο 
κάτω εκδηλώσεις:
23 Σεπτεμβρίου  Εκδήλωση-Αφιέρωμα «Μικρά Ασία» στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 

Ιδαλίου
27 Σεπτεμβρίου  Ξεναγήσεις στα Ιστορικά και Πολιτιστικά Μνημεία του Ιδαλίου 

στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού»
28 Σεπτεμβρίου  «Παραδοσιακό Φεστιβάλ Ιδαλίου»  στη νέα πλατεία της οδού 

Αγίου Ανδρονίκου
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν και:
25 Σεπτεμβρίου και 26 Σεπτεμβρίου 
Αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού» 
και «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» στους χώρους άθλησης του Λυκείου 
Ιδαλίου

Εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου 2022
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ΘΕΜΑΤΑ

Ά 
λλη μια ενέργεια στην Ενορία Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης έχει προκαλέσει 

τα αισθήματα των φιλήσυχων κατοίκων 

της περιοχής και όχι μόνο. Άγνωστοι κατέστρεψαν 

τη στάση λεωφορείου που βρίσκεται στα σύνορα 

των Δήμων Ιδαλίου και Λατσιών  Το απαράδεκτο 

γεγονός έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση 

των Δημάρχων Λεόντιου Καλλένου και Χρίστου 

Πιτταρά οι οποίοι δημοσιοποίησαν το περιστατικό 

δηλώνοντας μεταξύ άλλων. «Ποιούς τιμωρούν με 

Τους έφταιξε η στάση του λεωφορείου
την ενέργεια τους οι ανεγκέφαλοι που το έκαναν; 

Τους φτωχούς συνταξιούχους, τους μαθητές και 

τους ξένους εργάτες που τώρα θα είναι εκτεθειμένοι 

μέσα στο καυτό Αυγουστιάτικο ήλιο». Για το γεγονός 

ενημερώθηκε η Αστυνομία ενώ την καταστροφή 

της στάσης του λεωφορείου καταδίκασαν με 

αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και άλλοι πολίτες 

οι οποίοι απηύθυναν έκκληση να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για εντοπισμό, σύλληψη και 

παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Τ 
ο Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε 

σε διορισμό της Ζωής Μπάσιο στη θέση 

του κοινοτάρχη της Ενορίας Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης μετά τον αδόκητο θάνατο 

του Ιωάννη Γεωργίου. Η Ζωή Μπάσιο έχει πλούσια 

κοινωνική δράση στην Ενορία, χαίρει εκτίμησης από 

τους συνδημότες της και γνωρίζει τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι 

κάτοικοι της περιοχής.  Διετέλεσε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα Γραμματέας του Συνδέσμου Κατοίκων της 

Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ενώ έχει 

σημαντική συνεισφορά και στην εύρυθμη λειτουργία 

του ιερού ναού της περιοχής. Σε δήλωση της αφού 

ευχαρίστησε όλους όσοι την πρότειναν και τη 

στήριξαν, ανέφερε ότι θα εργαστεί σκληρά στο μέτρο 

των δυνατοτήτων της με στόχο την ευημερία και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. «Σε στενή 

συνεργασία με το Δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου θα προσπαθήσω να προσφέρω στην 

περιοχή μας από αυτό το τιμητικό πόστο που μου 

εμπιστεύτηκε η πολιτεία. Θα είμαι πάντα στη διάθεση 

των συνδημοτών μου για να τους προσφέρω κάθε 

βοήθεια». Στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης, στην οδό Οδυσσέως λειτουργεί παράρτημα 

του Δήμου Ιδαλίου. Το εν λόγω γραφείο θα 

χρησιμοποιείται από την κα. Μπάσιο για να συναντά 

τους κατοίκους και να προσφέρει τις υπηρεσίες της, 

όπως πιστοποιήσεις εγγράφων, έκδοση βεβαιώσεων 

κλπ. Οι κάτοικοι  της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης θα μπορούν να την επισκέπτονται κάθε 

Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη και Παρασκευή από τις 10:00 

εώς τη 13:00 και το Σάββατο από τις 09:00 το πρωί 

μέχρι τη 13:00. Επίσης την κάθε Τετάρτη απόγευμα 

από τις 17:00 μέχρι τις 19:00.Στην Ενορία Παναγίας 

Η Ζωή Μπάσιο κοινοτάρχης της Ενορίας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ευαγγελίστριας κοινοτάρχης είναι ο Παναγιώτης 

Κουσιουμάρης τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής 

όταν χρειάζονται τις υπηρεσίες του, τον  επισκέπτονται 

στην Υπεραγορά «Αμπελερή» που διατηρεί στην οδό 

Γρίβα Διγενή στο Δάλι. 

Ο 
Δήμος Ιδαλίου έχει καταρτίσει Σχέδιο 

Δράσης για την ισότητα των φύλων 

με χρονικό ορίζοντα 2022 -25. Το Σχέ-

διο για την ισότητα των φύλων είναι ένα σύνολο 

δεσμεύσεων και δράσεων που στοχεύουν στην 

προώθηση της ισότητας των φύλων σ’ ένα οργα-

νισμό μέσω θεσμικών και πολιτισμικών αλλαγών. 

Ο γενικός στόχος του Σχεδίου είναι να οικοδομή-

σει ικανότητα που να μπορεί να διευκολύνει την 

αλλαγή της κουλτούρας εντός του Δήμου, κάτι που 

καθίσταται εφαρμοστέο και υλοποιήσιμο χωρίς την 

ανάγκη υλοποίησης αντίστοιχου Σχεδίου. Το Σχέ-

διο στοχεύει επίσης στο να υποστηρίξει το Δήμο να 

άρει τυχόν υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ τους και 

να αμβλύνει τους αντιληπτούς παράγοντες που πε-

ριορίζουν την ίση συμμετοχή και την πρόοδο των 

Σχέδιο Δράσης για 
την ισότητα των φύλων

γυναικών θέτοντας επί μέρους στόχους οι οποίοι 

καθορίζονται και ως οι πυλώνες σταθερότητας του 

Σχεδίου. 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η προώθηση νοο-

τροπίας χωρίς αποκλεισμούς φύλου και εξάλειψη 

των ασυνείδητων προκαταλήψεων του φύλου σε 

όλες τις πτυχές της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Επίσης περιλαμβάνονται μέτρα κατά 

της βίας με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης 

της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στο Σχέδιο Δρά-

σης καταγράφονται συγκεκριμένες δράσεις και συ-

γκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το Σχέδιο Δράσης 

για την ισότητα των φύλων βρίσκεται αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιδαλίου. Η ισότητα των 

φύλων είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. 

Η 
Κυβέρνηση θα στηρίξει τις Αρχές Το-

πικής Αυτοδιοίκησης για να βαδίσουν 

στον δρόμο της «Πράσινης Συμφω-

νίας», ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής. Σε 

χαιρετισμό του στην παρουσίαση της «Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας» είπε πως η συγκεκριμένη 

Συμφωνία ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ανησυ-

χία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πού κινούμαστε 

και ως ΕΕ και ως πλανήτης γενικότερα και στοχεύει 

στο να κινηθούμε σε μια πιο πράσινη και σε ένα 

πιο αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό, συνέχισε 

ο Υπουργός, είναι το μοντέλο, που θα δίνει στη 

δική μας γενιά τα εργαλεία και τους πόρους για να 

ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, χωρίς όμως να 

στερεί από τις επόμενες γενιές τη δυνατότητα να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Πρόσθεσε 

ότι τα μοντέλα που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμε-

ρα δυστυχώς δεν ακολουθούσαν αυτή την κατεύ-

θυνση. «Γι’ αυτό και στο επίκεντρο της «Πράσινης 

Συμφωνίας» βρίσκονται πολιτικές που είναι άμεσα 

συνυφασμένες και με το Υπουργείο Γεωργίας και 

Πράσινη Συμφωνία και Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων 

πολιτών, χωρίς όμως αυτό να γίνει εις βάρος των 

επόμενων γενιών». Το πλαίσιο που θέτει η «Ευρω-

παϊκή Πράσινη Συμφωνία», συνέχισε ο Υπουργός 

«το εφαρμόζουμε σε δράσεις, μέσα από εργαλεία 

που έχει δώσει η ΕΕ, με πρώτο και κύριο το Σχέ-

διο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο οποίο η 

Κύπρος έχει εντάξει έργα πέραν του μισού δισε-

κατομμυρίου ευρώ, που αντιστοιχούν στο 42% 

του συνολικού σχεδίου». Δηλαδή από όλους τους 

τομείς τα έργα Πράσινης Μετάβασης καλύπτουν το 

42% του προϋπολογισμού του Σχεδίου «Κύπρος 

του Αύριο», ενώ δίνει και εργαλεία μέσα από τα Δι-

αρθρωτικά Ταμεία και άλλα Ταμεία όπως η κοινή 

αγροτική πολιτική, όπως επεσήμανε. Σημείωσε πως 

«η κυβέρνηση θα στηρίξει τις Αρχές Τοπικής Αυτο-

διοίκησης για να βαδίσουν στο δρόμο της «Πρά-

σινης Συμφωνίας». Υπάρχουν αρκετά κονδύλια 

που αφορούν την ΤΑ και θα συνεργαστούμε και 

θα δώσουμε τις κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να 

κινηθούν για να αξιοποιήσουν όσο γίνεται περισ-

σότερο τα συγκεκριμένα εργαλεία».
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ΘΕΜΑ

Οι αυξήσεις στις τιμές ανησυχούν τους κτηνοτρόφους
Ο 

ι τιμές των πρώτων υλών που συνεχίζουν να 

είναι σε πρωτοφανή επίπεδα, η μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, κα-

θώς και ο χρόνος που  μεσολάβησε σε σχέση με την πα-

ραγωγή χαλλουμιού Π.Ο.Π., εντείνουν τις ανησυχίες για 

έναν δύσκολο χειμώνα για την κυπριακή κτηνοτροφία. 

Εκπρόσωποι όλων των κλάδων ανησυχούν ότι από τον 

χειμώνα η συρρίκνωση του κλάδου μπορεί να γίνει ακό-

μα πιο έντονη και ενώ οι επιπτώσεις του πολέμου στην 

Ουκρανία συνεχίζουν να μαστίζουν τις οικονομίες της 

Ευρώπης. Η Κύπρος μετά την πρόσφατη εισαγωγή σιτη-

ρών από την Κυβέρνηση, διαθέτει 36 χιλιάδες τόνους σε 

αποθέματα αραβόσιτου και καλαμποκιού τα οποία έχουν 

κατανεμηθεί στις εταιρείες εισαγωγής σιτηρών ανάλογα 

με το μέγεθός τους.  «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σιτηρά 

για να αγοράσεις, ωστόσο οι τιμές είναι ακόμα υψηλές», 

ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Κώστας Κωνσταντίνου της εταιρείας 

εισαγωγής σιτηρών Miloubar Cyprus LTD, ενώ πρόσθεσε 

ότι οι τιμές δεν αναμένεται να επανέλθουν. Παράγοντες 

που οδηγούν στις αυξήσεις είναι όπως είπε, μεταξύ άλλων 

το γεγονός ότι το ναύλο διπλασιάστηκε, όπως και τα δια-

χειριστικά έξοδα, ενώ υπάρχουν και τα τεχνάσματα των 

μεγάλων εμπόρων που εκμεταλλεύονται τον πόλεμο και 

τις ελλείψεις. Παράλληλα ανέφερε ότι από τον χειμώνα 

αναμένονται νέες αυξήσεις και λόγω των αυξήσεων στις 

τιμές της ενέργειας, της ξηρασίας στην Ευρώπη, αλλά και 

της πτώσης του ευρώ έναντι του δολαρίου. Τόνισε επίσης 

ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ενώ οι 

εισαγωγείς έχουν επιστροφές επιταγών ύψους 4 εκατ. ει-

δικά από την χοιροτροφία η οποία έχει πολύ λίγα περιθώ-

ρια κέρδους.«Η μείωση της κατανάλωσης λόγω αύξησης 

των τιμών και το συνεχιζόμενο αυξημένο κόστος παρα-

γωγής οδηγούν παραγωγούς να φύγουν από το παζάρι», 

ανέφερε ο Γιώργος Ανδρέου, Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρείας Αδελφοί Ανδρέου Χοιροστάσια. Προέβλεψε πα-

ράλληλα ότι τα προβλήματα των χοιροστασίων θα συνε-

χιστούν παρά την ομαλοποίηση της αγοράς στο θέμα των 

με προφανείς επιπτώσεις στην παραγωγή χαλλουμιού 

ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

(Π.Ο.Π). «Από τη στιγμή που δεν μπορείς να αλλάξεις τις 

τιμές των σιτηρών, αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι οι 

τιμές των προϊόντων μας. 

Δυστυχώς και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρότι υπο-

γράφηκε αυτό το άτυπο πλαίσιο συμφωνίας, δεν έχουμε 

έρθει σε συμφωνία για τις τιμές του γάλακτος», ανέφερε. 

Το πλαίσιο συμφωνίας που προέβλεπε αύξηση των τιμών 

του γάλακτος στο πλαίσιο παραγωγής χαλλουμιού ως 

Π.Ο.Π προνοεί αυξήσεις τιμών από 1η Αυγούστου, ωστό-

σο όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος του «Ποιμένα», ακόμα 

δεν έχει γίνει κατάληξη σε τιμές με τους τυροκόμους που 

θα πληρώσουν τους παραγωγούς για τον Αύγουστο στις 

αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα η αύξηση της παραγωγή 

αιγοπρόβειου γάλακτος από το 2013 μέχρι το 2021 ύψους 

67% λόγω και του μεγαλύτερου επαγγελματισμού με τον 

οποίο λειτουργούν οι μονάδες, φαίνεται όπως αναφέρθη-

κε να αντιστρέφεται τώρα και αναμένεται να υπάρξει μεί-

ωση. Τόσο οι διεθνείς αυξήσεις, όσο και η απογοήτευση 

των παραγωγών για το θέμα του χαλλουμιού και του δια-

χρονικού «εμπαιγμού» που θεωρούν ότι τυγχάνουν από 

την πολιτεία, οδήγησαν όπως αναφέρθηκε σε πτώση του 

ηθικού των αιγοπροβατοτρόφων. «Όταν οι τροφές έχουν 

τύχει αύξησης 125% και το γάλα δεν έχει πάρει ούτε ένα 

σεντ αύξηση και το κρέας έχει μειωθεί, μαθηματικά οδη-

γείται ο παραγωγός στο κλείσιμο και στην καταστροφή», 

αναφέρθηκε. Ο κλάδος, πρόσθεσε, είχε εναποθέσει ελπί-

δες στο χαλλούμι, η παραγωγή του οποίου ως Π.Ο.Π θα 

έπρεπε να είχε αρχίσει τον Οκτώβριο του 2021, κάτι που 

δεν έγινε και ακολούθησαν οι γνωστές διαπραγματεύσεις. 

«Αυτός όμως ο χρόνος που πέρασε οδήγησε σε εξαθλί-

ωση τον κλάδο», είπε. Ωστόσο ο εκπρόσωπος του «Ποι-

μένα» ανέφερε ότι αν μπει το συμφέρον της Κύπρου 

υπεράνω και παραμεριστούν τα προσωπικά συμφέροντα 

κάποιων, το χαλλούμι μπορεί να είναι χρυσορυχείο για 

τους παραγωγικούς κλάδους.

σιτηρών. Πρόσθεσε ότι το κόστος παραγωγής παραμένει 

ψηλό, ωστόσο αφού έφτασε στο αποκορύφωμά του ξεκί-

νησε μια πτωτική τάση μετά και την έναρξη των εξαγωγών 

από την Ουκρανία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπρι-

ου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Νίκος Παπακυ-

ριάκου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι τα πράγματα δεν έχουν 

ομαλοποιηθεί και ότι καθημερινά γίνονται και δυσκολό-

τερα.Εξέφρασε ανησυχία ότι αυτό το ράλι με τις αυξήσεις 

στις πρώτες ύλες σε όλα τα επίπεδα θα φορτωθεί στις πλά-

τες του καταναλωτή, κάτι που θα τον οδηγήσει σε λιγότε-

ρη κατανάλωση και θα επιφέρει αλυσιδωτά προβλήματα 

στην παραγωγική διαδικασία. «Τόσο οι αγελαδοτρόφοι 

όσο και οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι σήμερα βρίσκονται 

σε οριακά επίπεδα επιβίωσης», ανέφερε,Είπε επίσης ότι η 

ροή σιτηρών δεν είναι συνεχής και χωρίς προβλήματα και 

ότι κατά καιρούς παρατηρούνται προβλήματα σε ορισμέ-

να προϊόντα, ενώ οι παραγωγοί λόγων των αυξημένων 

τιμών αλλάζουν συχνά τα σιτηρέσια των ζώων τους με 

επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Πριν από πέντε μήνες, 

σημείωσε, το κόστος της κτηνοτροφίας από την αύξηση 

των σιτηρών ήταν γύρω στα 110 εκατ. ευρώ σε σχέση με 

την προηγούμενη χρονιά, ενώ τους τελευταίους μήνες το 

κόστος αυξήθηκε στα 140 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις αυ-

ξήσεις στο αγελαδινό γάλα, ο κ. Παπακυριακού ανέφερε 

ότι οι αυξήσεις έχουν τεθεί από την 1η Σεπτεμβρίου κάτι 

που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις από τις υπεραγορές 

και τους εμπόρους. «Θεωρώ ότι θα αντιληφθούν ότι δεν 

έχουμε άλλα περιθώρια», είπε, ενώ εξέφρασε ανησυχία 

για την επίδραση που θα έχουν αυτές οι αυξήσεις στον 

καταναλωτή που μπορεί λειτουργήσουν αρνητικά στη 

ζήτηση. Παράλληλα επεσήμανε ότι ήδη στην Ευρώπη 

συρρικνώνεται η γεωργοκτηνοτροφία κάτι που οδηγεί 

σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές, ενώ είπε ότι ανησυχεί 

για περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου και στην Κύπρο. 

Εκπρόσωπος της ομάδας αιγοπροβατοτρόφων  «Ο Ποι-

μένας» ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι τα αποτελέσματα της μείω-

σης της τιμής των σιτηρών δεν έχει φτάσει ακόμα στους 

παραγωγούς. Όπως είπε, η τιμή του κριθαριού έπεσε λίγο 

αλλά η σόγια έχει εκτιναχθεί στα ύψη, ενώ αναμένονται 

αυξήσεις και στο καλαμπόκι. Πρόσθεσε ότι η τιμή ενός σι-

τηρεσίου έχει αυξηθεί. 

«Οι απαγορευτικές τιμές οδηγούν τουλάχιστον τον κλάδο 

τον δικό μας στο κλείσιμο», ανέφερε. Συμπλήρωσε πως 

το χειρότερο είναι ότι δεν έχει γίνει ανανέωση του πλη-

θυσμού των ζώων που κάθε χρόνο έφτανε στο 20-25%. 

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία του συνδέσμου από τα 

400.000 αιγοπρόβατα ο πληθυσμός πέφτει φέτος περί-

που στις 350.000 με συνεχείς τάσεις μειώσεων. Μείωση 
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Μία απόλυτα φθινοπωρινή συνταγή για τα 
κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια. Αυτό 
το χοιρινό που μπαίνει στην κατσαρόλα 
με κυδώνια, μήλα και κάστανα -τα πιο 
χαρακτηριστικά φρούτα και καρπούς της 
εποχής-, είναι η καλύτερη επιλογή.

Εκτέλεση
Βήμα 1
Σε επίπεδο σκεπαστό σκεύος, 
διαλύετε το λευκό κρασί με 
μια γεμάτη κουταλιά μέλι. 
Αλατοπιπερώνετε και βάζετε 
μέσα το χοιρινό. Το αφήνετε μια 
νύχτα. Την επόμενη μέρα βάζετε 
το κρέας σε ένα σουρωτήρι -που 
από κάτω έχετε τοποθετήσει μια 
λεκανίτσα- για να στραγγίξει από 
τη μαρινάδα του. Δεν πετάτε τη 
μαρινάδα.
Βήμα 2
Αφού το κρέας στραγγίξει από τα υγρά του, ξεκινάτε το μαγείρεμα: 
ζεσταίνετε το λάδι με το βούτυρο σε φαρδιά κατσαρόλα και 
σοτάρετε το κρέας μαζί με τα κρεμμύδια. Όταν πάρει χρώμα, 
ρίχνετε το κρασόμελο της μαρινάδας και λίγο νερό, χαμηλώνετε 
τη φωτιά, το σκεπάζετε και το μαγειρεύετε μέχρι να μαλακώσει. Αν 
χρειαστεί, προσθέτετε λίγο νερό ακόμα.
Βήμα 3
Στο μεταξύ χαράζετε τα κάστανα, τα ψήνετε στη σχάρα, κι αφού 
κρυώσουν τα ξεφλουδίζετε.
Βήμα 4
Βάζετε πάνω από το κρέας τα φρούτα, τα κάστανα, τα 
δαφνόφυλλα και την κανέλα και τα περιχύνετε με το χυμό από 
το λεμόνι. Σκεπάζετε την κατσαρόλα και συνεχίζετε το μαγείρεμα 
σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν τα φρούτα χωρίς να 
ανακατέψετε το φαγητό. Μόλις η σάλτσα του δέσει, κατεβάζετε το 
φαγητό από τη φωτιά και σερβίρετε.

Υλικά για γέμιση
• 1½ κιλό χοιρινή σπάλα, 

σε κύβους
• ½ κιλό κάστανα
• 2 κυδώνια μεγάλα, σε 

χοντρές φέτες, με τη 
φλούδα

• 4 μήλα κόκκινα, σε 
χοντρές φέτες, με τη 
φλούδα

• 2 κρεμμύδια μέτρια, 
ψιλοκομμένα

• χυμό από 1 λεμόνι
• 2 κουτ. σούπας 

ελαιόλαδο
• 2 κουτ. σούπας 

βούτυρο
• 1 φλιτζάνι κρασί λευκό
• 3 κουτ. σούπας μέλι
• 2 δαφνόφυλλα
• 1 ξυλάκι κανέλας
• αλάτι, πιπέρι

Το χοιρινό μαρινάρεται 
πρώτα σε μέλι και 
κρασί και στη συνέχεια 
σιγομαγειρεύεται παρέα με 
κάστανα, κυδώνια και μήλα. 
Το αποτέλεσμα; Θεσπέσιο!

Βήμα - βήμα στην κουζίνα
Χοιρινό με 
κυδώνια, μήλα 
και κάστανα Μ ΥΘΟΣ 1 : Ο πόνος στον ώμο οφείλεται 

πάντα στον τραυματισμό του πετάλου 
τον στροφέων. Αυτό δεν ισχύει!  Έρευ-

νες που έχουν γίνει το 2014 έχουν δείξει ότι το 
9,7% σε άτομα κάτω των 20 ετών που είχαν αλ-
λοιώσεις στο πέταλο των στροφέων δεν είχαν κα-
θόλου πόνο ούτε κάποια συμπτωματολογία. Όσο 
αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και το ποσοστό των 
ατόμων που ναι μεν έχουν αλλοιώσεις αλλά δεν 
έχουν συμπτώματα.
Το 2009 έρευνα έχει δείξει 17,3% είχαν αλλοιώσεις 
σε τουλάχιστον ένα από τους δύο ώμους αλλά 
ήταν ασυμπτωματικοί.
Επίσης έρευνα που έγινε το 2010 έχει δείξει 16,9 
% ενώ είχαν ρήξη και  τραυματισμό κανένας απ’ 
αυτούς δεν εμφάνιζε πόνο. 
Έτσι από αυτές τις έρευνες καταλαβαίνουμε ότι ο 
πόνος στον ώμο είναι μία περίπλοκη υπόθεση και 
θα πρέπει να κάνουμε σωστή αξιολόγηση και να 
μη στεκόμαστε μόνο στον απεικονιστικό έλεγχο.
ΜΥΘΟΣ 2 : Εάν κάποιος έχει ρήξη πρέπει να κάνει 
σίγουρα χειρουργείο.
Δεν ισχύει . Αυτός ο μύθος έχει επίσης καταρρι-

Μύθοι για τον πόνο στον ώμο 
και το πέταλο των στροφέων οι οποίοι 

έχουν καταρριφθεί

Μ εγάλο ενδιαφέρον υπήρξε για την εκδήλωση αστροπαρατήρησης που διοργάνωσε το Τμήμα Αρχαι-
οτήτων το βράδυ της 12ης Αυγούστου στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αρχαίου Ιδαλίου. Μικροί και 
μεγάλοι συμμετείχαν στην εκδήλωση και παρακολούθησαν τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό με 

τηλεσκόπια. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στ’ αστέρια και στο ολόγιομο φεγγάρι. 

Αστροπαρατήρηση στο Αρχαίο Ιδάλιο

ΘΕΜΑΤΑ

φθεί . Έρευνα που έχει γίνει 
το 2021 έχει καταδείξει ότι σε 
τραυματικές ρίξεις ιδιαίτερα 
εάν είναι πλήρεις και με μεγάλα 
ελλείμματα στη λειτουργικότη-
τα και η φυσικοθεραπεία δεν 
βελτιώσει τότε ναι ενδείκνυται 
το χειρουργείο σε άλλες όμως 
περιπτώσεις οι έρευνες έχουν 
δείξει ότι το χειρουργείο σε 
σχέση με την συντηρητική θε-
ραπεία σε βάθος χρόνου δεν 
παρατηρούνται μεγάλες δια-
φορές.
ΜΥΘΟΣ 3 : Η άσκηση χειροτε-

ρεύει την ρήξη
Αυτό και αν είναι λάθος!! Εντελώς λανθασμένη εί-
ναι αυτή η αντίληψη.
Έρευνα που έχει γίνει το 2018 έχει αποδείξει ότι 
η άσκηση μειώνει τον πόνο, βελτιώνει το εύρος 
κίνησης, αυξάνει τη δύναμη και βελτιώνει τη λει-
τουργικότητα, φτάνει όμως να χρησιμοποιούμε το 
σωστό κλινικό συλλογισμό. 

Μαρία Καλλενου 
Κέντρο 
Φυσικοθεραπειας 
PhysiKALL στο 
Δαλι 99881222. 
ΓΕΣΥ

Μ Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου που διοργάνωσε η «Παράβαση» Λυμπιών  
από τις 24 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Οι παραστάσεις δόθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Λυμπιών. Ανέβηκαν πέντε παραγωγές από την Κύπρο και την Έλλάδα. Οι συντελεστές τους είχαν 

την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να γνωριστούν μεταξύ τους και ν’ ανταλλάξουν γνώσεις και 
εμπειρίες με αφορμή ένα όμορφο θεατρικό συναπάντημα.
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και των ομάδων που συμμετείχαν φανερώνουν τη μεγάλη επιτυχία του. Σύμ-
φωνα με τους διοργανωτές το πρώτο Φεστιβάλ Θεάτρου έγινε το 2003 και είχε σκοπό να προσφέρει στους κατοί-
κους της κοινότητας Λυμπιών την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις. Το 
Φεστιβάλ σαν θεσμός καθιερώθηκε το 2006 και από τότε πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ο σκοπός του ήταν και 
παραμένει η ενθάρρυνση του κοινού στην παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, η δημιουργία θεατρικής 
παιδείας στην ύπαιθρο, η δυνατότητα προβολής της αξιόλογης δουλειάς που γίνεται από τις ερασιτεχνικές ομά-
δες του τόπου μας και η μεταξύ τους επαφή, με όλα τα θετικά επακόλουθα όπως σύσφιξη των μεταξύ τους σχέ-
σεων, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της δουλειάς που κάνουν.

16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Λυμπιών
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Ιεροσόλυμα.
Η είδηση διαδόθηκε σαν αστρα-
πή σε όλα τα μέρη της Ιερουσα-
λήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να 
συρρέουν για να προσκυνή-
σουν το Τίμιο Ξύλο. 
Και όπως ο Ιερός συναξαριστής 
σημειώνει, 
«Ζητών και ο κοινός λαός προ-

σκυνήσαι αυτόν, ουκ ηδύνατο».  
Τότε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέβηκε πάνω στον άμ-
βωνα του ναού και ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό προς τα πάνω 
για να μπορέσουν να τον ιδούν όλοι. Και όταν τον είδαν, 
άρχισεν ο λαός να φωνάζει το «ΚΥΡΙΕ  ΕΛΕΗΣΟΝ».  
Έκτοτε επεκράτησεν κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου να 
γιορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
Την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας ψάλλει το εξαποστειλάριον : 
«Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης 
Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας.
Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα.
Σταυρός πιστών το στήριγμα
Σταυρός αγγέλων η δόξα
και των δαιμόνων το τραύμα». 
Ο Τίμιος Σταυρός κατέχει δεσπόζουσα θέση στην λατρεία 
της Εκκλησίας μας. Με τον Σταυρό γίνεται η έναρξη κάθε εκ-
κλησιαστικής ακολουθίας και με αυτήν τελειώνει. 
Με τον Σταυρό τελείται η Βάπτιση των βρεφών και ευλογού-
νται τα μυστήρια όλα.
Με τον Σταυρό αγιάζονται τα νερά.
Με τον Σταυρό το ψωμί και το κρασί μεταβάλλονται σε σώμα 
και αίμα Χριστού.
Το σημείον του Σταυρού είναι η πρώτη κίνηση του χεριού 
μας κάθε πρωί, σε κάθε αρχή και σε κάθε τέλος, σε ότι κά-
νουμε όλη την ημέρα, και είναι η τελευταία κίνηση μας το 
βράδυ. Γιατί το σημείο του Σταυρού που κάνουμε κάθε 
μέρα, ή που έχουμε κρεμασμένο στον λαιμό μας, κρύβει 
μεγάλη δύναμη.
Αυτό ατσάλωσε τους Αγίους και τους Μάρτυρες τον καιρό 
των διωγμών.
Γιγάντωσε το φρόνημα σε νέους και σε γέροντες για να αντι-
μετωπίσουν ατρόμητοι τα ξίφη των δημίων, ν΄ αντικρίσουν 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

Σταυρός: Η ωραιότης της Εκκλησίας
Τ ο ιερότερο σύμβολο του Χριστιανισμού είναι ο 

Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Η σημαία και το λά-
βαρο της Εκκλησίας. Κάποτε ήταν όργανο θανατι-

κής εκτελέσεως των κακούργων και των παρανόμων, ξύλο 
καταισχύνης και κατάρας. Από τότε όμως που υψώθηκε 
στην κορυφή του Γολγοθά και πάνω σ΄ αυτό καρφώθηκε το 
άχραντο σώμα του αναμάρτητου Κυρίου ημών Ιησού Χρι-
στού, που πρόσφερε τον εαυτό του θυσία για να σώσει το 
ανθρώπινο γένος, ο Σταυρός έγινε το Τρισμακάριστον Τίμιο 
Ξύλο. Έγινε το σύμβολο της ευλογίας. 
Κι έτσι τον συναντούμε παντού. Από τις κατακόμβες των 
πρώτων Χριστιανών μέχρι τα στέμματα των Χριστιανών βα-
σιλιάδων, μετά τους διωγμούς. 
Σημάδι της νίκης στον ουρανό για τον Μέγα Κωνσταντίνο 
που «Εν πλήρει μεσημβρία». 
(αναφέρει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος) 
«είδε λάμποντα εις τον ουρανόν Σταυρόν, και πέριξ αυτού 
γράμματα εξ αστέρων» να γράφουν: «εν τούτω νίκα.»
Ο Σταυρός υψώνεται στις εκκλησίες και τα εξωκκλήσια. Στο-
λίζει τα καμπαναριά. Είναι χαραγμένος στο εθνικό μας σύμ-
βολο, την σημαία του Ελληνικού Έθνους. 
Είναι φυλακτό και στολίδι στο στήθος των Χριστιανών. Φυ-
λαχτό και στολίδι στις κούνιες των μωρών. Σημάδι στα μνή-
ματα των προσφιλών μας και του καθενός μας σημάδι στην 
τελευταία του κατοικία.
Με φυλαχτό το Τίμιο Ξύλο από τον Σταυρό του Κυρίου, που 
η Αγία Ελένη έχει φέρει στην Κύπρο, πριν πολλούς αιώνες, 
οι πρόγονοι μας αγωνίστηκαν και άντεξαν την σκλαβιά, και 
κράτησαν την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Με την δύναμη 
του Σταυρού, η Εκκλησία μας, σαν άλλη κιβωτός διεφύλαξε 
και διέσωσε την Ορθοδοξία. Πέρασε την σκληρή και καταπι-
εστική Φραγκοκρατία και δεν φράγκεψε. 
Πέρασε την βάρβαρη και απάνθρωπη Τουρκοκρατία και 
δεν τούρκεψε. 
Δίπλα στον Εσταυρωμένο Κύριο ημών Ιησού Χριστό ένας 
ληστής μας δίδαξε την μετάνοια λέγοντας το «Μνήσθητι μου 
Κύριε εν τη βασιλεία Σου».
Από τον Σταυρό η φωνή του Κυρίου φανερώνει το μέγεθος 
της φιλανθρωπίας Του.  
«Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».
Ο Σταυρός του Χριστού, ενισχύει τον κάθε πιστό, να ανεβεί 

τα δόντια των θηρίων, να μη δειλιάσουν μπροστά στις φω-
τιές, αλλά να βαδίζουν με πίστη και γαλήνη στη ψυχή για να 
συναντήσουν τον πιο φριχτό θάνατο.
Ο Σταυρός του Χριστού είναι πάντα η δύναμη μας.
«Κύριε όπλον κατά του διαβόλου 
τον Σταυρό Σου ημίν δέδωκας» 
λέει η Εκκλησία
«Όποιος κάνει τον Σταυρόν του 
έχει όπλο στο πλευρό του» 
λέει ο λαός. 
Μας δίνει θάρρος και υπομονή στον φόβο και στον πόνο.
Δίνει δύναμη στην προσευχή και δυναμώνει την πίστη.  Μας 
δίνει την σιγουριά πως μετά τον Γολγοθά ακολουθεί πάντα 
ο θρίαμβος της Ανάστασης. 
Ο Σταυρός ταυτίζεται και με κάθε δοκιμασία. 
Και ακούμε να λένε:
«Αυτός τραβά τον Σταυρό του»
«Είναι βαρύς ο Σταυρός του»
«Να εύχεσαι να είναι ο Σταυρός ελαφρός»
«Αγωνίσου να σηκώσεις τον Σταυρό σου 
με  υπομονή και με τη δύναμη 
της προσευχής».
Όμως ας μη νομισθεί πως όταν μιλούμε για Σταυρό εννοού-
με απλώς και μόνο την αντιμετώπιση, κάποιων δυσκολιών 
της ζωής. 
Δεν γίνεται πνευματική ζωή μέσα στην εκκλησία χωρίς να 
σηκώσουμε τον Σταυρό των παθών μας. 
Ο Σταυρός του Χριστού, έγινε άμβωνας κηρύγματος για τα-
πείνωση, συγνώμη, υπομονή. Προ πάντων όμως, για αγάπη 
που φτάνει ως την θυσία. 
Αυτός που πιστεύει στον Σταυρό και στο κήρυγμα του Σταυ-
ρού, που ζει και κινείται στην σκιά του είναι ο σωστός Χρι-
στιανός, που δαπανάται για τον Χριστό και για τον πλησίον 
του. 
Είναι Θεού δύναμη και σοφία ο Σταυρός, για όσους πορεύ-
ονται στον δρόμο του αγιασμού. 
Ο Τίμιος Σταυρός είναι το κέντρον της ζωής και το καύχημα 
των πιστών. 
Είναι 
Η  ΩΡΑΙΟΤΗΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μαρία Σκορδή – Λαζαρίδου

πιο ψηλά στην πνευματική ζωή, ιδιαίτερα όταν η Εκκλησία 
μας γιορτάζει και τιμά τον Τίμιο Σταυρό, δύο φορές τον χρό-
νο.
Η μια γιορτή είναι η «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως», 
τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που βρισκόμαστε στο στάδιο 
των αρετών.
Και η δεύτερη γιορτή του Σταυρού είναι στις 14 Σεπτεμβρί-
ου, που η Εκκλησία μας γιορτάζει την «Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού». 
Η γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει την αρχή 
της, στα χρόνια της Αγίας Ελένης, της μητέρας του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου.
Η Αγία Ελένη έχοντας θείο ζήλο και ιερή επιθυμία, να βρει 
τον Τίμιο Σταυρό πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο αναμάρ-
τητος Σωτήρας του κόσμου, έψαξε και τον βρήκε το 326 στα 
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Μ ε αισιοδοξία για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά άρχισε την 
προετοιμασία της η «ΔΑΛΙ F.C.» η οποία στοχεύει σε μια 
καλή πορεία. Η ομάδα θέλει στη φετινή ποδοσφαιρική 

περίοδο να κατακτήσει ένα τίτλο. Στο σωματείο πιστεύουν ότι έφθασε η 
ώρα και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται όλοι για να πετύχουν 
το στόχο που τέθηκε από τη διοίκηση. Ο προπονητής Χρίστος Πέππος 
και οι ποδοσφαιριστές αυτή την περίοδο προετοιμάζονται κατάλληλα 
ώστε να είναι έτοιμοι με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Το 
στάδιο της προετοιμασίας είναι αρκετά επίπονο ωστόσο είναι το πλέον σημαντικό αφού όπως λέγεται η 
«η αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κάποια φιλικά παιχνίδια 
που έχουν διευθετηθεί και θα δώσουν την ευκαιρία στον προπονητή να βγάλει τα συμπεράσματα του. 
Θα δοκιμαστούν τα διάφορα σχήματα που έχει στο μυαλό του ο προπονητής με στόχο να δημιουργήσει 
ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας διοργάνωσης. Με 
τις προσθήκες κάποιων ποδοσφαιριστών φαίνεται ότι η «ΔΑΛΙ F.C.» θα είναι αρκετά ενισχυμένη και πολύ 
ανταγωνιστική. Οι φίλοι της ομάδας αναμένεται ότι θα στηρίξουν τη νέα προσπάθεια που καταβάλει η 
διοίκηση του σωματείου με την παρουσία τους στο γήπεδο. Η διοίκηση της «ΔΑΛΙ F.C.» θα κυκλοφορήσει 
και στη φετινή περίοδο εισιτήρια διαρκείας τα οποία θα μπορούν να τα προμηθευτούν οι φίλοι της 
ομάδας από τα μέλη του Δ.Σ.

Ετοιμάζεται για τη νέα 
χρονιά η «ΔΑΛΙ F.C.»

Πανέτοιμη η ΜΕΑΠ για τη μεγάλη πρόκληση
N έες προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει στη νέα 

ποδοσφαιρική περίοδο η ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα 
Χωριού – Νήσου θα αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία και 

σε καμία περίπτωση δεν θέλει να είναι μια από τις ομάδες που 
θα υποβιβαστούν στην Γ’ κατηγορία. Η καλή παρουσία της 
ομάδας στα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει κατά την περίοδο της 
προετοιμασίας ανέβασαν τη ψυχολογία όλων στο σωματείο.  Η 
νέα ομάδα που κτίζεται έδειξε στα μέχρι στιγμής φιλικά παιχνίδια 
που έδωσε ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστική, ωστόσο αυτό σε 
καμία περίπτωση αυτό δεν κάνει τους ανθρώπους της ομάδας 
να πετούν στα σύννεφα. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι οι καλές 
εμφανίσεις και κυρίως τα καλά αποτελέσματα θα συνεχιστούν και 
στις επίσημες εμφανίσεις της ΜΕΑΠ. Μέχρι στιγμής στο σωματείο 
του Πέρα Χωριού – Νήσου όλα κυλούν όπως έχουν σχεδιαστεί 
γεγονός που ικανοποιεί όλους.   Η διοίκηση σε συνεργασία 
με τον προπονητή Γιάννο Λυμπουρή έχουν προετοιμάσει 
κατάλληλα την ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στη νέα διοργάνωση 
η οποία αρχίζει το Σαββατοκυρίακο 10 - 11 Σεπτεμβρίου. Στην 
πρεμιέρα οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα πάνε στον 
Ύψωνα για να αντιμετωπίσουν την Ε.Ν. Ύψωνα, μια ομάδα 
με την οποία πέρσι αγωνίζονταν μαζί στη Γ’ κατηγορία και 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν μαζί την άνοδο. Κάθε πρεμιέρα 

και στην Α’ κατηγορία. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τόμπολα 
της ΜΕΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου στο 
κοινοτικό πάρκο Αγίας Παρασκευής στη Νήσου. Ήταν άλλη μια 
ευκαιρία για τους φίλους του σωματείου να στηρίξουν έμπρακτα 
τη ΜΕΑΠ κερδίζοντας ταυτόχρονα και πλούσια δώρα. Στην 
κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που 
έγινε στις 9 Αυγούστου κέρδισαν οι λαχνοί 800 Ευρώ ο αριθμός 
853 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 089, 559, 172, 020 και 254.  

έχει τις ιδιαιτερότητες της. Η ΜΕΑΠ με μια τυχόν εκτός έδρας νίκη 
στην πρεμιέρα θα μπει με άλλο αέρα στο πρωτάθλημα και θα τη 
βοηθήσει για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη 2η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει την Ομόνοια 29Μ. 
Πρόκειται για άλλο ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί σε περίπτωση 
νίκης της ομάδας του Πέρα Χωριού – Νήσου να δώσει ψυχολογία 
στους ποδοσφαιρστές για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα 
είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς για τη ΜΕΑΠ και 

αναμένεται ότι ο  κόσμος της ομάδας θα κάνει έντονη παρουσία 
και να βοηθήσει από την κερκίδα τους ποδοσφαιριστές στην 
προσπάθεια τους για τη νίκη. Τελευταίο παιχνίδι μέσα στο 
Σεπτέμβριο για τη ΜΕΑΠ θα είναι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, 
εκτός έδρας με την Αναγέννηση στη Δερύνεια. Θα είναι μια εκτός 
έδρας αποστολή με αυξημένο βαθμό δυσκολίας αφού η ομάδα 
της Δερύνειας είναι από τις παραδοσιακά δυαντές ομάδες της 
Β’ κατηγορίας, με παρουσία μάλιστα πριν από μερικά χρόνια 

Σ το πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ θα συμμετάσχει 
στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο Άδωνης. 
Οι πράσινοι θα επιδιώξουν στη νέα ποδο-

σφαιρική περίοδο να έχουν μια καλή πορεία διεκδι-
κώντας ένα από τα εισιτήρια που θα δώσουν τη δυνα-
τότητα στην ομάδα να επιστρέψει στο πρωτάθλημα 
της ΣΤΟΚ.  Ο στόχος τέθηκε και η διοίκηση σε συνερ-
γασία με το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές 
εργάζονται σκληρά για να επαναφέρουν τον Άδωνη 
εκεί που του αξίζει. Γνωρίζουν ότι η προσπάθεια τους 
δεν θα είναι εύκολη ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι 
ο Άδωνης με σκληρή δουλειά θα τα καταφέρει. Η 
προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα. Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό 
και όλοι στον Άδωνη ευελπιστούν ότι στη νέα περί-
οδο θα δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία θα 
μπορέσει να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν. Το 
προπονητικό επιτελείο μέσα από τους φιλικούς αγώ-
νες που θα πραγματοποιηθούν θα έχει τη δυνατότη-
τα να εξαγάγει συμπεράσματα και να καταρτίσει τα 
πλάνα του ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοι-
μη με την έναρξη της διοργάνωσης. Στο ρόστερ του 
Άδωνη έγιναν προσθαφαιρέσεις ποδοσφαιριστών 
σε σύγκριση με την προηγούμενη ποδοσφαιρική 
χρονιά. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την απαι-
τούμενη πίστωση χρόνου μέχρι να προσαρμοστούν 
όλοι οι ποδοσφαιριστές στα νέα δεδομένα. Μέχρι τον 
Οκτώβριο που αρχίζει το νέο πρωτάθλημα υπάρχει η 
χρονική δυνατότητα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
κινήσεις και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις 
ώστε ο Άδωνης να παρουσιαστεί πανέτοιμος μέχρι 
την πρεμιέρα.  Δίπλα από την ομάδα αναμένεται να 

Με προσδοκίες άρχισε ο Άδωνης

βρεθούν και φέτος οι φίλοι του Άδωνη για να ενισχύ-
σουν τη νέα προσπάθεια της διοίκησης.  Τα τελευταία 
χρόνια το πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ έχει ανέβει επίπεδο. 
Είναι πολύ ανταγωνιστικό και κάποιες από τις ομάδες 
που συμμετέχουν σ’ αυτό δεν έχουν τίποτα να ζηλέ-
ψουν από ομάδες που αγωνίζονται στην επίλεκτη κα-
τηγορία της ΣΤΟΚ. Αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολο 
το έργο του Άδωνη. Οι άνθρωποι του συλλόγου εμ-
φανίζονται αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μια 
δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. 

Σ ε μια χρονιά καλύτερη από την περσινή, η οποία ήταν η πρώτη μετά την επαναδραστηριοποίηση 
της ποδοσφαιρικής ομάδας, ευελπιστούν οι άνθρωποι της Αθλητικής Πολιτιστικής Έπαλξης 
Αλάμπρας. Το αποτέλεσμα της περσινής ποδοσφαιρικής περιόδου έχει χαροποιήσει όλους στο 

σωματείο οι οποίοι στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα επιδιώξουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η 
ΑΠΕ Αλάμπρας χρησιμοποιεί ως έδρα της το γήπεδο της Αναγέννησης Λυθροδόντα. Η διοίκηση του 
σωματείου αυτή την περίοδο τρέχει τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου. Βασική προτεραιότητα 
του σωματείου είναι να προσφέρει υγιή απασχόληση στους κατοίκους του χωριού. 

Καλύτερα αποτελέσματα 
θα επιδιώξει η ΑΠΕΑ

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Τ ιμητική θέση κατέλαβε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στην Κολομβία ο Ιωσήφ Παπά. Ο 
αθλητής από το Δάλι στην πρώτη συμμετοχή του σε παγκόσμια πρωτάθλημα με βολή 55,07 
κατέλαβε την 15η θέση. Ο νεαρός πρωταθλητής δισκοβολίας κρατάει τις εμπειρίες από τέτοιου 

υψηλού επιπέδου αγώνες και προετοιμάζεται για τη συνέχεια. Η μέχρι τώρα πορεία του δεικνύει ότι έχει 
όλα τα φόντα για να φθάσει στο μέλλον πολύ ψηλά. 

15ος στον κόσμο ο Ιωσήφ Παπά
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ρ όλο πρωταγωνιστή θα επιδιώξει ο 
Χαλκάνωρ στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ 
κατηγορίας. Η ομάδα έχει στελεχωθεί 

κατάλληλα με ποδοσφαιριστές στους οποίους 
ο προπονητής  Γιώργος Οδυσσέως πιστεύει ότι 
μπορούν να βοηθήσουν στη νέα προσπάθεια 
που γίνεται. Η ομάδα,  σύμφωνα με ανθρώπους 
που παρακολουθούν από κοντά τα τεκταινόμενα 
στο Χαλκάνορα, έχει ενισχυθεί σημαντικά 
γεγονός που ανεβάζει τις προσδοκίες όλων για 
τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.  Αυτή την περίοδο 
βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της ομάδας. 
Όλα κυλούν σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που 
έγιναν και στις τάξεις των αρμοδίων του σωματείου 
υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση για τη δουλειά 
που επιτελείται. Υπάρχει αισιοδοξία ότι φέτος τα 
πράγματα θα είναι διαφορετικά και η ομάδα θα 
καταφέρει να κάνει την πορεία που θέλουν οι 
φίλοι και οι οπαδοί της.  Μέσα από τους φιλικούς 
αγώνες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο 
ο προπονητής επιδιώκει να μοντάρει την ομάδα 
η οποία θα προσπαθήσει στη νέα ποδοσφαιρική 
περίοδο να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν από 
τη διοίκηση. Το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας θα 
αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Ο Χαλκάνωρ αρχίζει τις 
αγωνιστικές του υποχρεώσεις από το Δάλι. Στην 1η 
αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό Άσσιας, 
μια παραδοσιακά καλή ομάδα του πρωταθλήματος 
η οποία έχει τις δικές της απαιτήσεις και επιδιώξεις. 

Ο Χαλκάνωρ θέλει ρόλο πρωταγωνιστή

Με υψηλούς στόχους στο νέο 
πρωτάθλημα η Ολυμπιάδα

Τ ην προεργασία που είθισται να γίνεται πριν 
από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα 
αθλητική περίοδο κάνουν στον Πανιδαλιακό 

ώστε με την έναρξη της προετοιμασίας να είναι όλα 
έτοιμα και ο καθένας να γνωρίζει το ρόλο και τις αρμο-
διότητες του. Το σωματείο του Ιδαλίου ανακοίνωσε τη 
συνεργασία με τον προπονητή Αλέκο Ευθυμίου για την 
αγωνιστική χρο-
νιά 2022—23. 
Ο κ. Ευθυμίου 
θα αναλάβει τις 
ηλικίες U14-U16. 
«Τον καλωσο-
ρίζουμε  στην 
οικογένεια του 
Π α ν ι δ α λ ι α κ ο ύ 
και του ευχόμα-
στε καλή δου-
λειά» αναφέρεται 
σε ανακοίνωση 
του σωματείου. 
Την ίδια στιγμή 
συνεχίζονται οι 
εγγραφές στις 
ακαδημίες του 
σωματείου. Όσοι 
γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους 
μπορούν να το κάνουν επικοινωνώντας με ανθρώ-
πους του σωματείου. «Στόχος μας η υγιής ενασχόληση 
των νεαρών κοριτσιών της περιοχής με τον αθλητισμό 
και η καλλιέργεια της ομαδικότητας σε ένα φιλικό και 
ευχάριστο περιβάλλον» σημειώνεται σε ανακοίνωση 

Ετοιμάζονται για τη νέα περίοδο στον Πανιδαλιακό

Π 
ολύ καλύτερη πορεία από την περσινή 

παρθενική της παρουσία στο πρωτάθλημα 

της Β’ κατηγορίας θα επιδιώξει η 

Ολυμπιάδα στη νέα διοργάνωση η οποία αρχίζει 

το Σαββατοκυρίακο 10 – 11 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα 

των πρασίνων των Λυμπιών εμφανίζεται ενισχυμένη 

σε σύγκριση με την περσινή περίοδο γεγονός που 

δημιουργεί αισιοδοξία στους φίλους της ομάδας ότι η  

φετινή πορεία θα είνα καλύτερη από την προηγούμενη. 

Επιπλέον στο νέο πρωτάθλημα η ομάδα έχει και τις 

εμπειρίες της περσινής περιόδου οι οποίες αναμένεται 

να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ώστε να αποφευχθούν λάθη 

και παραλείψεις.  Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 

έγιναν τα απαραίτητα φιλικά παιχνίδια τα οποία έδωσαν 

την ευκαιρία στον προπονητή της ομάδας να δοκιμάσει 

διάφορα σχήματα και να βγάλει τα συμπεράσματα του 

για τους ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ. Οι φίλοι 

γνωστό πέρσι αγωνιζόταν στην Α’ κατηγορία και στη 

νέα διοργάνωση έχει αυξημένες απαιτήσεις με στόχο να 

επανέλθει στα σαλόνια του κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Στην 3η αγωνιστική νέα δύσκολη αποστολή για 

τους πράσινους των Λυμπιών. Θα φιλοξενήσουν την 

ΑΛΚΗ. Θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της 

νέας ποδοσφαιρικής περιόδου και αναμένεται ότι οι 

φίλοι της ομάδας θα πάρουν θέση στην κερκίδα για 

να βοηθήσουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. 

Γίνεται αντιληπτό ότι κάποια καλά αποτελέσματα στις 

τρεις πρώτες αγωνιστικές θα βοηθήσουν την ομάδα 

να πάρει τα πάνω της με στόχο την πραγματοποίηση 

μιας καλής πορείας στο πρωτάθλημα, μακριά από 

περιπέτειες. Το τεχνικό επιτελείο εργάζεται σκληρά για 

να ετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα ώστε να μπορέσει 

να ανταποκριθεί στην αποστολή της.  

της Ολυμπιάδας ανυπομονούν για την έναρξη του 

πρωταθλήματος αφού και αυτοί θέλουν να δώσουν 

με τον τρόπο τους, από την κερκίδα, τη δική τους 

βοήθεια στο σωματείο τους. Οι οπαδοί της 

Ολυμπιάδας διαχρονικά στηρίζουν 

την ομάδα τους και είναι από τους 

φιλάθλους που παρακολουθούν 

τα παιχνίδια τόσο εντός όσο και 

εκτός έδρας. Η βοήθεια τους 

είναι πολύ σημαντική για τους 

ποδοσφαιριστές. Αναμένεται 

ότι και φέτος οι οπαδοί της 

Ολυμπιάδας θα αποτελέσουν τον 

12ο παίκτη της ομάδας. Η κλήρωση 

του πρωταθλήματος έφερε δύσκολους 

αγώνες για την ομάδα στις πρώτες 

αγωνιστικές της διοργάνωσης. Αυτό έχει μικρή 

σημασία για τους ποδοσφαιριστές της Ολυμπιάδας 

αφού γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα όλοι θα παίξουν 

με όλους. Εκείνο που χρειάζεται στους αγώνες είναι 

αυτοσυγκέντρωση, προσήλωση στο στόχο 

και καλές εμφανίσεις.  Στην πρεμιέρα 

του νέου πρωταθλήματος της Β’ 

κατηγορίας η Ολυμπιάδα θα έχει 

την πρώτη δύσκολη αποστολή. 

Θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας 

την Αναγέννηση Δερύνειας. Σε 

τέτοια παιχνίδια, ιδιαίτερα στην 

πρεμιέρα, ένα θετικό αποτέλεσμα 

θα βοηθήσει την ομάδα για τη 

συνέχεια της διοργάνωσης. Στη 2η 

αγωνιστική η ομάδα των Λυμπιών θα έχει 

νέα εκτός έδρας δοκιμασία. Θα αντιμετωπίσει 

την ΠΑΕΕΚ στο «Κερύνεια – Επιστροφή». Η ΠΑΕΕΚ ως 

Στο Χαλκάνορα θέλουν να μπουν με το δεξί 
στο νέο πρωτάθλημα ώστε να μπορέσουν να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες που 
θα βοηθήσουν το σωματείο για τη συνέχεια της 
διοργάνωσης. Το γεγονός ότι ο Χαλκάνωρ θα 
δώσει το πρώτο παιχνίδι της νέας ποδοσφαιρικής 
χρονιάς στην έδρα του θα δώσει την ευκαιρία 
στους φίλους του σωματείου να δώσουν βροντερό 
παρόν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την 
ομάδα και να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές 
να πάρουν το πρώτο τρίποντο της χρονιάς. 

που εκδόθηκε από τη διοίκηση του σωματείου. Η προ-
πονητική ομάδα του Πανιδαλιακού έχει καταρτίσει και 
το πρόγραμμα προπονήσεων το οποίο έχει ανακοινω-
θεί και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να πληροφορη-
θούν τις λεπτομέρειες. 

Σ το Δάλι θα βρίσκεται στην επικείμενη ποδοσφαιρική περίοδο η έδρα της Ομόνοιας 29 Μαίου η 
οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίαας.  Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΟΠ, 
ως γήπεδο για τα εντός έδρας παιχνίδια των «πρασίνων» δηλώθηκε το «Δημήτρης Χάματσος» 

στο Δάλι, έδρα του Χαλκάνορα ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. 

«Δαλίτισσα» η Ομόνοια 29 Μαίου

Ν έα χρονιά, νέες προκλήσεις για τον 
Απόλλωνα Λυμπιών ο οποίος θα λάβει 
μέρος στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Οι 

άνθρωποι του σωματείου αυτή την περίοδο δημι-
ουργούν την ομάδα που θα λάβει μέρος στο νέο 
πρωτάθλημα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας δυ-
νατής ομάδας η οποία θα μπορέσει να ανταποκρι-
θεί αφενός στις απαιτήσεις του νέου πρωταθλήμα-
τος και αφετέρου στις προσδοκίες των φίλων του 
σωματείου. Μέχρι τον Οκτώβριο που θα αρχίσει 
το νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ υπάρχει χρόνος 
και όπως διαμηνύουν τα μέλη του Δ.Σ. θα γίνουν 
οι απαραίτητες κινήσεις ώστε ο Απόλλων να δια-
δραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διορ-
γάνωση. Οι κινήσεις που γίνονται είναι σύμφωνα 
με τα οικονομικά δεδομένα του Απόλλωνα και σε 
καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει εκτρο-
χιασμός από τον οικονομικό προγραμματισμό του 
σωματείου.  Την προσπάθεια της διοίκησης του 

Ετοιμάζεται ο Απόλλων της νέας περιόδου

Απόλλωνα ενισχύουν και οι φίλοι του σωματείου 
οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο σύλλογο και βο-
ηθούν με κάθε τρόπο. Στο σωματείο των Λυμπιών 
ετοιμάζονται για τα Απολλώνια 2020. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Αγίου Γε-
ωργίου στις 16 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή του 
μουσικού σχήματος «Εξιτήριο».

Σ 
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προεργασία για την 

έναρξης της νέας αθλητικής περιόδου στην Ένω-

ση Νέων Αγίας Βαρβάρας. Η ομάδα στην πρώτη 

παρουσία της στην Α’ κατηγορία του πρωταθλήματος χειρο-

σφαίρισης έκανε εξαιρετική πορεία ενώ πολύ καλή ήταν και η 

παρουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας στο πρωτάθλημα που 

συμμετείχε.

 Όπως ανακοινώθηκε έχει ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων 

διαρκείας της ομάδας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Σύμ-

φωνα με την ανακοίνωση η τιμή έχει καθοριστεί στα €20 με 

δώρο ένα κασκόλ της ομάδας.

Τα εισιτήρια διαρκείας 
της ΕΝΑΒ




