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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.

Eπίσκεψη Μαυρογιάννη 
στην περιοχή Ιδαλίου 

Σελ. 4

Ο ΚΟΑΠ δίπλα 
στον αγρότη 

Σελ. 11

28ο φεστιβάλ γάλακτος 
στο Δάλι  

Σελ. 12

Οι Άγιοι Ανδρόνικος και 
Αθανασία 

Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Kοντά στους αγγέλους το παιδί που αγάπησε όλη η Κύπρος

Σ  ημαντική προσφορά στην κοι-
νωνία της περιφέρειας Ιδαλίου 
έχει να επιδείξει η εφημερίδα 

«ΔΑΛΙNEWS». Φέτος συμπληρώνονται 
11 χρόνια από την πρώτη ημέρα που κυ-
κλοφόρησε το μηνιαίο έντυπο της ευρύ-
τερης περιοχής Ιδαλίου. Ήταν Οκτώβριος 
του 2011 όταν το πρώτο τεύχος της «ΔΑ-
ΛΙNEWS» έκανε την εμφάνιση του.  Με 
συνέπεια, αντικειμενικότητα και αξιοπι-
στία η «ΔΑΛΙNEWS» κατάφερε να γίνει 
αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κοινω-
νίας συμβάλλοντας στην προώθηση των 
θεμάτων που απασχολούν την περιοχή 

της Νότιας Λευκωσίας. Η κυκλοφορία της 
εφημερίδας είναι συνεχής και η προβο-
λή της περιοχής μέσα από τις σελίδες της 
μεγάλη. Η «ΔΑΛΙΝEWS» πέτυχε την ενο-
ποίηση της περιοχής και κατάφερε να φέ-
ρει κοντά όλους τους κατοίκους, ανεξάρ-
τητα από κομματική, σωματειακή ή άλλη 
τοποθέτηση. Τεράστια συνεισφορά στην 
καθιέρωση της εφημερίδας έχουν οι επι-
χειρηματίες της περιοχής οι οποίοι επιλέ-
γουν να διαφημίσουν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες τους στις σελίδες της «ΔΑ-
ΛΙNEWS».

σελ.8

Γιορτάζει η εφημερίδα που ενοποίησε 
την περιοχή Ιδαλίου 

Τ ο δικό τους αγώνα 
συνεχίζουν να δί-
δουν οι κάτοικοι της 

Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης οι οποίοι ζη-
τούν από την κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην υλοποίη-
ση της απόφασης για μετακί-
νηση των εργοστασίων πα-
ραγωγής ασφάλτου από την 
περιοχή που βρίσκονται σήμερα, κοντά στην οικιστική ζώνη Ιδαλί-
ου. Πραγματοποίησαν νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας σε μια προσπά-
θεια να πιέσουν ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση. Τα εργοστάσια πα-
ραμένουν κλειστά με διάταγμα δικαστηρίου και όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση από το Μάρτιο που λήφθηκε η απόφαση έχει 
αλλάξει ριζικά η ζωή των κατοίκων και η ποιότητα ζωής τους έχει βελ-
τιωθεί σημαντικά. 

σελ. 4

Ξανά στους δρόμους οι κάτοικοι 
Ιδαλίου για τα εργοστάσια

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

e-mail: info@fmw.com.cy

Π  άλεψε σκληρά ο μι-
κρός Λάμπρος με 
τη σπάνια ασθένεια 

που αντιμετώπιζε και από την 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου βρί-
σκεται δίπλα στους αγγέλους. 
Το χαμογελαστό παιδί από το 
Δάλι έσβησε ξαφνικά στα 11 
του χρόνια, στο Ισραήλ όπου 
βρισκόταν από τις πρώτες μέ-
ρες της γέννησης του. Παρά τις 
δύσκολες στιγμές της ζωής του 

λόγω των προβλημάτων υγείας 
που αντιμετώπισε πρόλαβε και 
αγαπήθηκε απ’ ολόκληρη την 
Κύπρο. Όλοι έχουν να λένε για 
το Λάμπρο της Κύπρου ο οποίος 
ξεχώριζε για το ταλέντο του στη 
ζωγραφική. Ήταν αξιαγάπητος, 
ήταν ένας μαχητής, ένα παι-
δί που έδιδε απλόχερα αγάπη 
και δύναμη στους γύρω του.  
 
                         σελ. 3

O  ι θεατρικές ομάδες του Άδωνη Ιδα-
λίου και της Παράβασης Λυμπι-
ών βραβεύτηκαν στο φεστιβάλ 

ερασιτεχνικού θεάτρου του ΘΟΚ. Πρόκειται 
για σημαντικές διακρίσεις οι οποίες τιμούν 
όλους τους συντελεστές.  Βραβεία και  δια-
κρίσεις  απονεμήθηκαν  και σε ατομικό επίπε-
δο.  Η εκδήλωση απονομής των βραβείων του 
34ου παγκύπριου φεστιβάλ ερασιτεχνικού 
θεάτρου ΘΟΚ 2021 αφιερώθηκε στον  Παντε-
λή Άντωνα, ο οποίος έδωσε πολλά στο θέατρο 
ως επαγγελματίας ηθοποιός και σκηνοθέτης.                                 

σελ.10

Βραβεία και διακρίσεις
 ερασιτεχνικού θεάτρου  Ο Δήμος Ιδαλίου συμ-

μετέχει σε χρημα-
τοδοτούμενο Ευ-

ρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 
ποιότητα  του αέρα. Η χρηματο-
δότηση του Δήμου θα ανέλθει 
σχεδόν στις 50 χιλιάδες Ευρώ.    
Το έργο CiROCCO αφορά την 
ενίσχυση των επιτόπιων περι-
βαλλοντικών παρατηρήσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση για την 
ποιότητα του αέρα σε περιοχές που επηρεάζονται από εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και σωματίδια καταιγίδων σκόνης της ερήμου.  Ο Δή-
μος Ιδαλίου συμπεριλήφθηκε στο εν λόγω έργο κατόπιν πρωτοβουλί-
ας του δημοτικού συμβούλου Δρ. Σταύρου Χατζηγιάννη  μέσω της επι-
τροπής ευρωπαϊκών θεμάτων του Δήμου.   

σελ. 10

Χρηματοδότηση 50 χιλιάδων Ευρώ 
από ευρωπαϊκό πρόγραμμα
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γ ιορτάζει αυτό το μήνα η «ΔΑΛΙΝEWS» η 
οποία συμπλήρωσε 11 χρόνια συνεχούς 
κυκλοφορίας. Η εφημερίδα της περιφέρει-

ας Ιδαλίου έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια μέσα 
από τις σελίδες της να προβάλει με αντικειμενικότη-
τα και αξιοπιστία όλα όσα συμβαίνουν στην περιο-
χή. Η «ΔΑΛΙNEWS» έχει πετύχει να ενοποιήσει από 
το 2011 την περιφέρεια, μια περιοχή προνομιούχα η 
οποία μπορεί να πάει ακόμα πιο μπροστά προς όφε-
λος των κατοίκων της. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότη-
τες στη Νότια Λευκωσία και αυτό είναι κοινά παραδε-
κτό από όλους. Η στήριξη των κατοίκων της περιοχής 
δίδει τη δυνατότητα στην εφημερίδα να συνεχίσει το 
έργο της. Ευχαριστίες απευθύνονται στους επιχειρη-
ματίες οι οποίοι επιλέγουν να προβάλουν τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες τους μέσα από τις σελίδες της 
εφημερίδας. Χωρίς τη δική τους συμβολή δεν θα 
ήταν εφικτή η έκδοση της εφημερίδας. Λαμπρό αστέ-

ρι στον ουρανό ο μικρός Λάμπρος. Το αγόρι από το 
Δάλι, το παιδί όλης της Κύπρου δυστυχώς δεν βρί-
σκεται πια μαζί μας. Πάλεψε γενναία από την πρώτη 
ημέρα της γέννησης του δίδοντας μαθήματα σε όλο 
τον κόσμο. Αιωνία του η μνήμη. Στην εορταστική με 
την ευκαιρία των γενεθλίων της εφημερίδας, έκδο-
ση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε 
για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποί-
ησαν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Ιδαλίου οι οποίοι ζητούν την άμεση υλο-
ποίηση της απόφασης για μετακίνηση των εργο-
στασίων παραγωγής ασφάλτου από την περιοχή. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερώθηκε για την 
πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί το 
Μάιο του 2024.  Η περιοχή Νότιας Λευκωσίας – Ιδα-
λίου θα αποτελέσει ξεχωριστό σχήμα. Αυτή τη στιγ-
μή για τα κόμματα και τους υποψηφίους προέχουν 

οι προεδρικές εκλογές οι οποίες θα πραγματοποι-
ηθούν τον προσεχή Φεβρουάριο.  Συνεχίζονται οι 
επισκέψεις στην περιοχή υποψήφιων προέδρων της 
Δημοκρατίας. Το Δάλι και το Πέρα Χωριό - Νήσου 
επισκέφθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με τους πολίτες και να ακού-
σει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. 
. Σημαντική επιτυχία αποτελεί για το Δήμο Ιδαλίου 
η συμπερίληψη του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 
την ποιότητα του αέρα. Μέσω του προγράμματος 
θα επωφεληθεί χρηματοδότησης 50 περίπου χιλιά-
δων Ευρώ. Ενδιαφέρον για τον αγροτικό κόσμο έχει 
η είδηση που αφορά τη δημοσιογραφική διάσκεψη 
του Επιτρόπου του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτι-
κών Πληρωμών. Ο ΚΟΑΠ θα συνεχίσει να στηρίζει 
τον αγρότη δήλωσε ο Επίτροπος Ανδρέας Κυπρια-
νού ο οποίος έκανε αναφορά και στους νέους γε-

ωργούς. Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν θεατρικές 
ομάδες αλλά και άτομα της περιοχής στο παγκύπριο 
διαγωνισμό ερασιτεχνικού θεάτρου ΘΟΚ. Αυτό το 
μήνα το Δάλι βρέθηκε στο επίκεντρο. Στις αρχές του 
μήνα πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ γάλακτος μια 
εκδήλωση η οποία έχει καταστεί θεσμός. Λίγες μέρες 
αργότερα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της νεο-
λαίας του Ιδαλίου  «Του ποταμού το street food» . 
Όμορφη εκδήλωση διοργανώθηκε και στα Λύμπια. 
Πρόκειται για τα Απολλώνεια 2022. Στο Πέρα Χωριό 
– Νήσου διοργανώθηκε το 3ο φεστιβάλ κυπριακής 
παράδοσης. Οι υπό αναφορά εκδηλώσεις έδωσαν 
την ευκαιρία στον κόσμο να διασκεδάσει και να χα-
ρεί όμορφες στιγμές τις οποίες στερήθηκε το προη-
γούμενο διάστημα λόγω της πανδημίας.                                                  

 Η σύνταξη

11 χρόνια «ΔΑΛΙNEWS»

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 Οκτωβρίου  Ανανίας, Ανανούλα, Ρωμανός 
2 Οκτωβρίου  Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός,  

 Κυπριανή, Κυπρούλα
 3 Οκτωβρίου  Δάμαρις, Διονύσιος, Διονυσία 
4 Οκτωβρίου  Ιερόθεος, Ιεροθέα 
5 Οκτωβρίου  Ερμογένης, Χαριτίνη 
7 Οκτωβρίου  Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία,  

 Σεργιανός, Σεργιανή, Σέργιος, Σεργία 
8 Οκτωβρίου  Πελαγία, Πελάγιος 
10 Οκτωβρίου  Ευλάμπιος, Ευλαμπία 
12 Οκτωβρίου  Ανδρόμαχος, Ανδρομάχη 
13 Οκτωβρίου  Αγαθονίκη, Φλωρέντιος,   

 Φλωρεντία 
14 Οκτωβρίου  Γερβάσιος 
15 Οκτωβρίου  Λουκιανός, Λουκιανή 
16 Οκτωβρίου  Λογγίνος
 18 Οκτωβρίου  Λουκάς, Λούκα 
19 Οκτωβρίου  Ιωήλ 
20 Οκτωβρίου  Αρτέμης, Άρτεμις, Γεράσιμος,   

 Γερασιμία, Κερασία, Κυρατσώ,  
 Ματρώνα, Ματρώνη 

21 Οκτωβρίου  Θεοδότη, Θεόδοτος, Ιλαρίων, 
  Ούρσουλα, Ορσαλία 

22 Οκτωβρίου  Αβέρκιος, Μαξιμιλιανός 
23 Οκτωβρίου  Ιάκωβος, Ιακωβίνα 
24 Οκτωβρίου  Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, Σεβαστός, 
25 Οκτωβρίου  Ταβιθά, Χρυσάφιος, Χρυσαφία 
26 Οκτωβρίου  Δημήτριος, Δήμητρα 
27 Οκτωβρίου  Νέστωρ, Πρόκλος, Πρόκλα 
28 Οκτωβρίου  Ανάξαρχος, Αναξιμένης, Δημάρατος,  

 Δημοκλής, Δημόκλεια, Δημοσθένης,  
 Δημοσθενία, Ετεοκλής, Ηρακλής,  
 Ηφαιστίων, Ήφαιστος, Θεόφραστος,  
 Θησεύς, Θησέας, Ισοκράτης,   
 Μιλτιάδης, Μνήσαρχος, Όμηρος,  
 Πολύβιος, Πολυβία, Πολύνικος,  
 Προμηθέας, Σοφοκλής, Σοφόκλεια,  
 Φιλοποίμην, Φωκίων, Χρόνιος, 

29 Οκτωβρίου  Αναστασία
 30 Οκτωβρίου  Απολλώνιος, Απολλωνία,   

 Αστέριος,  Αστερία, Αστέρω,   
 Ζηνόβιος, Ζηνοβία,   
 Κλαύδιος, Κλαυδία, Κλεόπας 

31 Οκτωβρίου  Αριστόβουλος

Έφτασε στον προορισμό
του κάθε νου πλασμάτου
Τέλος εις το νεκαλητό
του πένθιμου ασμάτου.
Κοσπέντε χρόνια στην φωθκιά 
μάνα χαροκαμένη.
Θέλει να βρει τον γιόκα της
που πάντα περιμένει.
Ήταν μόνο δεκαεφτά,
σε μιαν δουλειάν επήε
τζιαι χρήματα της μάνας του
με μιαν χαρά επήρε.
Τζιειαμαί ο χάρος έστησε του 
Μάκη μας καρτέρι
τζι εφέραν τον της μάνας του
κομμένο περιστέρι.
Η Άντρο πλέον δεν έσιει
θέληση για να ζήσει.
Νερό εν έσιει ακανετόν
έτσι λαμπρόν να σβήσει.
Ποκούμπι έναν, στιβαρό
Χριστό τζιαι Παναγία
μέσα στην πίστη την βαθκειά
βρίσκει παρηγορία.

Λάμνε Άντρο στο καλό,
τωρά θ’ ανταμωθείτε
τα νέα σας τόσων χρονών
εν τέλει θα τα πείτε.
Με την παρέα την καλή,
αγάπη, ευτυχία
ευρίσκεσαι τωρά ψηλά
μέσα στην ηρεμία.
Καλό σου ταξίδι Άντρο μου
τωρά εσού θα πνάσεις
τζιαι αγκαλιά τον Μάκη σου
εν τέλει θα τον πιάσεις.

Εν κλαμένω 
Ιδαλίω
28/7/2022
Καλή σας 
αντάμωση
τζιαι χαιρετί-
σματα.

Αντρούλλα 
Σιάτη

Μια υπέροχη μουσική βρα-
διά με τη σοπράνο Αικα-
τερίνα Βασιλειάδου και το 

Concordia String Quartet με τίτλο 
«Je Veux Vivre” (θέλω να ζήσω) δι-
οργανώθηκε στο αμφιθέατρο Ιδα-
λίου. Την εκδήλωση διοργάνωσαν 
ο Δήμος Ιδαλίου και η Μητρόπολη 

Τριμυθούντος σε συνεργασία με την 
Ομάδα Εθελοντών Συμπόρευσης. Τα 
καθαρά έσοδα της εκδήλωσης πα-
ραχωρήθηκαν σε  μαθητές. Τα μέλη 
της ομάδας εθελοντών Συμπόρευσης 
επιτελούν σημαντικό έργο και βοη-
θούν τα μέγιστα συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη και στήριξη.  

Συναυλία κλασσικής μουσικής

Άντρο Θεμιστοκλέους 
Αντωνέλλου

Η ΠΟΓΟ Ιδαλίου αποχαιρέτησε 
το καλοκαίρι

Με εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε στην πλατεία του 
ποταμού Γυαλιά η ΠΟΓΟ 

Ιδαλίου αποχαιρέτησε το καλοκαί-
ρι. Η εκδήλωση η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου περι-

ελάμβανε μεταξύ άλλων σουβλάκια,  
τόμπολα,  μουσική και πάνω απ’ όλα 
καλή διάθεση. Μέλη του γυναικεί-
ου κινήματος της ΠΟΓΟ και όχι μόνο 
έδωσαν το παρόν τους και πέρασαν 
ένα όμορφο βράδυ.

 Σχολής Βυζαντινής και 
Παραδοσιακής Μουσικής 

«Άγιος Σπυρίδων»

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκε η πρώ-
τη συνάντηση των διδα-

σκάλων, μαθητών και σπουδα-
στών της Σχολής Βυζαντινής και 
Παραδοσιακής Μουσικής «Άγιος 

Σπυρίδων» στη Μητρόπολη Τρι-
μυθούντος για τη σχολική χρονιά 
2022 - 23. Τελέστηκε αγιασμός 
από το Μητροπολίτη Τριμυθού-
ντος Βαρνάβα. Ακολούθησαν εγ-
γραφές των ενδιαφερομένων. 
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Λαμπρό αστέρι στον ουρανό
Ξ αφνικά έφυγε από τη ζωή στα 11 του χρό-

νια ο μικρός Λάμπρος Καλλένος από το 
Δάλι, το παιδί ολόκληρης της Κύπρου. 

Έδωσε σκληρές μάχες από την πρώτη ημέρα της 
γέννησης του. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι την 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Λάμπρος θα παρα-
μείνει στις καρδιές μας. Με τη δύναμη της ψυχής 
του κατάφερε να κερδίσει ολόκληρη την Κύπρο. 
Ήταν ένας μαχητής. Πάντα με χαμόγελο αντιμε-
τώπιζε τους δύσκολους και καθημερινούς αγώ-
νες που έδιδε. Ήταν ένα σύμβολο δύναμης και 
αγωνιστικότητας. Ο Λάμπρος διέθετε πλούσιο 
ταλέντο στη ζωγραφική. Ήταν ένας μικρός καλ-
λιτέχνης που ζωγράφιζε από τα βάθη της ψυχής 
του. Τα τελευταία 11 χρόνια, οι γονείς του Λά-
μπρου, Παντελής και Χριστίνα, βρίσκονταν στο 
πλευρό του σε νοσοκομείο του Ισραήλ, όπου 
νοσηλευόταν. Ο Λάμπρος έπασχε από την ασθέ-
νεια Kaposi Lymphangiomatosis, η οποία δημι-
ουργεί υγρά που καταστρέφουν ζωτικά όργανα 
του σώματος.
Ο θάνατος του Λάμπρου σκόρπισε θλίψη στο πα-
γκύπριο. 
«Ήρθε η ώρα που ο πολυαγαπημένος μας Λά-
μπρος αποφάσισε να λάμψει και στον ουρανό 
όπως άλλωστε έκανε στην ζωή του τα τελευταία 
11 χρόνια» ανακοίνωσε η οικογένεια του τονίζο-
ντας ότι αυτός « ο επίγειος άγγελος που μας έδω-
σε τα μεγαλύτερα μαθήματα ζωής, έφυγε για το 
μεγάλο ταξίδι στον παράδεισο, εκεί που σίγουρα 
θα τον κατατάξει ο Θεός». 
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης η οικογένεια 
του μικρού ήρωα αναφέρει:
«Είμαστε συντετριμμένοι από τον χαμό του, αλλά 
την ίδια ώρα περήφανοι για όσα μας δίδαξε και 
που μας έμαθε τον δρόμο της δύναμης και της 
αγάπης. 
Ένας μαχητής της ζωής που ποτέ δεν παραπονέ-

θηκε, αλλά πάντα με χαμόγελο αντιμετώπιζε τους 
δύσκολους και καθημερινούς αγώνες. 
Ένας φάρος για μας και τόσες άλλες χιλιάδες που 
τον αγάπησαν. 
Καλό ταξίδι Αγγελε μας». Μερικές ημέρες πριν 
φύγει για το μεγάλο ταξίδι επισκέφθηκαν το νο-

σοκομείο στο Ισραήλ 
όπου νοσηλευόταν 
ο Λάμπρος, ο Υπουρ-
γός Υγείας και η Γενι-
κή Διευθύντρια του 
Υπουργείου Υγείας 
όπου έτυχαν λεπτομε-
ρούς ενημέρωσης από 
τους θεράποντες για-
τρούς για την εξέλιξη 
της υγείας του παιδιού. 
Ο Υπουργός Υγείας 
Μιχάλης Χατζηπαντέ-
λα δήλωσε ότι επρό-
κειτο  για ένα περιστα-

τικό μοναδικό στον κόσμο. 
Η νόσος που ταλαιπώρησε τον Λάμπρο, είναι 
εξαιρετικά σπάνια. Μόνο άλλα 3 παιδάκια σε 
ολόκληρο τον πλανήτη πάσχουν από την ίδια 
νόσο και ακόμα 18 περίπου ενήλικες.
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Ν έα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ζητώντας από την πο-
λιτεία να προχωρήσει σε υλοποίηση της απόφασης της για με-

τακίνηση των εργοστασίων από την περιοχή που βρίσκονται σήμερα, κο-
ντά στην οικιστική ζώνη. Η ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Ενορίας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι και ειδικότερα η ποιότητα του 
αέρα που αναπνέουν έχει αναβαθμιστεί ριζικά από τον Μάρτιο του 2022 
που εκδόθηκε το διάταγμα αναστολής των εργασιών των  μονάδων παρα-
γωγής ασφάλτου και δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με την 
πρότερα κατάσταση αναφέρουν σε ανακοίνωση τους κάτοικοι της περιο-
χής.  «Όποιος θεσμός, φορέας ή πρόσωπο εισηγηθεί σενάριο παραμονής 
και επαναλειτουργίας των ασφαλτικών μονάδων στην περιοχή προφα-
νώς δεν γνωρίζει το πρόβλημα αλλά ούτε και τις βασικές επιστημονικές 
παραμέτρους που επιδρούν σε αυτό. Ενδεχομένως μια τέτοια εισήγηση 
να προκύπτει βάσει άλλων κινήτρων, ξένων προς τα περιβαλλοντικά και 
επιστημονικά κριτήρια που ταυτοποιούν το πρόβλημα», προσθέτουν. Σε 
περίπτωση παραμονής των ασφαλτικών μονάδων, αναφέρεται ακόμα, 
αυτό θα σημαίνει ότι η πολιτεία μαζί και οι θεσμοί θα παρανομούν, αφού 
δεν υπάρχει τρόπος να ικανοποιηθούν οι θεμελιώδεις παράμετροι που 
ορίζει η απαραίτητη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η 
πολεοδομική άδεια και η αντίστοιχη άδεια οικοδομής για τέτοιες αναπτύ-
ξεις. Οι παράμετροι που επιδρούν στην περιοχή έχουν κωδικοποιηθεί και 
έχει αποδειχθεί πως ο συγκεκριμένος λανθασμένος χωροταξικός σχεδι-
ασμός δεν αντιμετωπίζεται με τεχνικές λύσεις, προστίθεται. Οι κάτοικοι 
της περιοχής συμπληρώνουν ότι σεβασμός στην νομοθεσία δεν φαίνε-
ται στη θεωρία αλλά στην πράξη και κάποιοι πρέπει να απαντήσουν πως 
λειτουργούσαν τις μονάδες τους, χωρίς την κατοχή της απαραίτητης άδει-
ας λειτουργίας. «Είναι το λιγότερο προκλητικό να ζητείται άδεια επαναλει-
τουργίας, χωρίς προηγούμενη κατοχή άδειας λειτουργίας», αναφέρεται. 
Αναφέρεται επίσης ότι είναι αποδεδειγμένο σε επιστημονικό επίπεδο δι-
εθνώς ότι τα παράγωγα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα κατά την πα-
ραγωγή ασφάλτου είναι πολύ επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Ανα-
φορικά με την εγκατάσταση μονάδας μέτρησης της ποιότητας του αέρα 

στο Δημοτικό σχολείο, καθώς και τους ελέγχους που πραγματοποιήθη-
καν στις εν λόγω μονάδες, σημειώνουν ότι οι μετρήσεις ήταν αποσπα-
σματικές, ακολουθήθηκε ακατάλληλη μεθοδολογία για την ταυτοποίηση 
του προβλήματος και δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για συγκεκρι-
μένες ουσίες και χημικές ενώσεις που εκπέμπονται από τις εγκαταστάσεις 
των εν λόγω εταιρειών. Αναφέρουν επίσης πως το νομικό πλαίσιο κατά 
τη διεξαγωγή των μετρήσεων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο 
δημοτικό σχολείο της Ενορίας ήταν ελλειπές και οδηγούσε στη διεξαγω-
γή ελέγχων για σκόνη. «Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
υπηρεσία έλαβε και άλλου είδους μετρήσεις (ακατάλληλες για την ταυτο-
ποίηση του προβλήματος) το νομικό πλαίσιο δεν υποχρέωνε την εταιρεία 
ή τις υπηρεσίες του κράτους για έλεγχο των οσμών και των ρύπων που εκ-
πέμπονται», αναφέρεται. Σημειώνεται ότι, η εταιρεία αυτή ενέπιπτε στην 
κατηγορία μη αδειοδοτημένων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου δεν καθο-
ρίζονταν όρια εκπομπών από τη νομοθεσία για τη λειτουργία της. Με τις 
προσπάθειες των κατοίκων το νομικό πλαίσιο άλλαξε και ακόμη δεν έχει 

τεθεί σε εφαρμογή. «Το 
ερώτημα που πρέπει να 
απαντήσουν οι εταιρεί-
ες και οι εκπρόσωποι 
τους θα πρέπει να είναι 
εάν η συνείδησή τους, 
τους επιτρέπει να απο-
δεχτούν να αναπνέουν 
τα δικά τους παιδιά τέ-
τοιες ουσίες μέσα στα 
σπίτια και στα σχολεία 
τους. Εάν έχουν πεί-
σει τους εαυτούς τους, 
λόγω των εύλογων οι-
κονομικών κινήτρων 
που καθορίζουν τις το-
ποθετήσεις τους, αυτό 

δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι κάτοικοι στην 
Ενορία Ιδαλίου», αναφέρεται. Τέλος σημειώνουν ότι αν υπάρχει έστω κά-
ποιος που πιστεύει ότι οι κάτοικοι της Ενορίας μας θα αποδεχθούν επανα-
λειτουργία των εν λόγω μονάδων στην περιοχή «τότε πλανάται». Η Ομά-
δα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας «Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης» 
με επιστολή τους προς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Υπουργό Υγείας 
τους καλούν να προβούν στην καταμέτρηση δεδομένων για την επίπτω-
ση περιστατικών καρκίνου στους πολίτες της περιοχής. «Ζητούμε χαρτο-
γράφηση του καρκίνου. Ζητούμε καταμέτρηση σε βάθος δεκαετίας. Ζη-
τούμε να συσχετιστεί στατιστικά η σημαντικότητα του θανάτου και της 
νοσηρότητας. Αυτεπάγγελτα πρέπει να πράξετε», σημειώνεται. Στην επι-
στολή τους, καταγγέλλουν την τοποθέτηση ασφαλτικού σε κοιλάδα με 
υψόμετρο κατώτερο από το ύψος των οικισμών ενώ αναφέρουν ότι οι 
νοτιοδυτικοί άνεμοι μεταφέρουν πάνω από την κοινότητα τους ρύπους.

Ε πίσκεψη στην περιοχή Ιδαλί-
ου πραγματοποίησε ο ανε-
ξάρτητος υποψήφιος πρό-

εδρος της Δημοκρατίας Ανδρέας 
Μαυρογιάννης ο οποίος είχε την ευ-
καιρία να γνωρίσει τον κόσμο που 
βρισκόταν εκεί και να συνομιλήσει 
μαζί τους για τα διάφορα θέματα που 
τους απασχολούν στην καθημερι-
νότητα τους. Πρώτος σταθμός ήταν 
το σωματείο του Άδωνη και ακολού-
θως επισκέφθηκε τα σωματεά του 
Αστέρα Πέρα Χωριού και της Προ-
όδου Νήσου. Η ακρίβεια και οι τρό-
ποι στήριξης των ευάλωτων ομάδων 
των πολιτών, η πορεία του κυπρια-

κού προβλήματος, το ΓΕΣΥ αλλά και 
θέματα όπως η διαφθορά ήταν μετα-
ξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν. 
Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι είναι έτοιμος να εργαστεί 
μαζί με τους πολίτες για να αλλάξει 
τον τόπο. Για το κυπριακό ανέφερε ότι 
χρειάζεται αξιοπιστία προκειμένου η 
διεθνής κοινότητα να μας εμπιστευτεί 
ενώ για την οικονομία είπε ότι όλοι οι 
τομείς είναι αναγκαίοι για την οικονο-
μία της χώρας. Έκανε επίσης αναφο-
ρά στα θέματα της υγείας τονίζοντας 
ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί το γενι-
κό σύστημα υγείας αλλά και να βελ-
τιωθεί.

Ο Μαυρογιάννης τα είπε με πολίτες 
στην περιοχή Ιδαλίου

Τ ο δημοτικό συμ-
βούλιο Ιδαλίου 
αποφάσισε την 

ονοματοδοσία του Γραμ-
μικού Πάρκου στον ποτα-
μό Γυαλιά, από τη συμβο-
λή του με την οδό Γρηγόρη 
Αυξεντίου σε Γραμμικό 
Πάρκο «Βάσου Λυσσαρί-
δη» σε ένδειξη τιμής και 
εκτίμησης προς τον πρώην 
πρόεδρο της Βουλής και 
ιδρυτή της ΕΔΕΚ για την  πολύχρονη προσφορά 
στα πολιτικά και πνευματικά δρώμενα του τόπου. 
Την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ιδαλί-
ου χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής 
ΕΔΕΚ Ιδαλίου Γιάννος Κλεάνθους. Σε δήλωση του 

στη «ΔΑΛΙNEWS» αφού 
ευχαρίστησε το δημοτικό 
συμβούλιο Ιδαλίου ανέ-
φερε ότι η απόφαση απο-
δεικνύει την εκτίμηση στο 
έργο του Βάσου Λυσσα-
ρίδη ο οποίος ήταν αγω-
νιστής της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας του Κύ-
πρου, ήταν ένας πολιτικός 
και πνευματικός άνθρω-
πος που με την προσφορά 

του σηματοδότησε για δεκαετίες την πορεία της 
πατρίδας μας. Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένε-
ται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την τελετή 
των εγκαινίων του πάρκου.

Γραμμικό πάρκο «Βάσου Λυσσαρίδη»

Στους δρόμους οι κάτοικοι της Ενορίας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

 Επιστροφή στο σχολείο 

Σ τις τάξεις και τα θρανία επέστρε-
ψαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες. Με την ευκαιρία 

της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ο 
Υπουργός Παιδειίας, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας Πρόδρομος Προδρόμου σε μήνυ-
μα του αναφέρει ότι πρωτεύων στόχος εί-
ναι να μαθαίνουμε καλά τη γλώσσα μας, 
προϋπόθεση κάθε γνώσης, και οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες να μυηθούν στο δια-
χρονικό και πανανθρώπινο πλούτο της 
ελληνικής γραμματείας, όπως και στον κοι-
νό και πλουραλιστικό ευρωπαϊκό πολιτι-
σμό. «Το σχολείο μάς φέρνει  σε επαφή και 
με όλες τις κατακτήσεις της επιστημονικής 
και τεχνολογικής γνώσης της εποχής μας, 
όπως και με σύγχρονες μεθόδους μάθη-
σης. Ας αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες 
και εμπειρίες, ώστε να μπορούμε στη συνέ-
χεια να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που 
θα παρουσιαστούν μπροστά μας» υπο-
γράμμισε ο κ. Προδρόμου. Σε άλλο σημείο 
αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα μεταρ-
ρύθμισης και καινοτόμων δράσεων που 

εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας τα τελευ-
ταία χρόνια με τον Υπουργό να σημειώνει 
ότι γίνεται  μεγάλη προσπάθεια για εκσυγ-
χρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση του εκ-
παιδευτικού συστήματος. Σύμφωνα με τον 
κ. Προδρόμου αξιοποιούνται συστηματι-
κά οι ψηφιακές τεχνολογικές δυνατότητες 
στην εκπαίδευση και εισάγονται καινοτο-
μίες. Στους σχολικούς στόχους περιλαμβά-
νεται η καταγραφή της μεγάλης συνεισφο-
ράς του μικρασιατικού Ελληνισμού από τα 
χρόνια του Ομήρου μέχρι τον 20ο αιώνα, 
στον σύγχρονο ελληνικό και τον ευρύτε-
ρο πολιτισμό του κόσμου. Ένας ακόμα φε-
τινός στόχος είναι και η ευαισθητοποίηση 
στην ανάγκη για οικουμενική αντίδραση 
απέναντι στην κλιματική κρίση. H ιδιωτι-
κή Σχολή Φόρουμ, απ’ όπου και τα φωτο-
γραφικά στιγμιότυπα, σε ανάρτηση της στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εξέφρασε ευ-
χές για μια καλή και εποικοδομητική χρο-
νιά. Πρόκειται τονίζεται για μια νέα σχολική 
χρονιά γεμάτη προκλήσεις, νέες εμπειρίες 
και γνώσεις.
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Υλοποιείται όπως σχεδιάστηκε η μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τ η διαβεβαίωση ότι η μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι 
πραγματικότητα την 1η Ιουλίου του 2024, 

έδωσε στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, 
ο οποίος ανέφερε ότι στο διάστημα που μεσολαβεί 
θα γίνουν όλα εκείνα, τα οποία χρειάζονται να 
γίνουν, ώστε το Υπουργείο του να είναι έτοιμο για 
την εφαρμογή. Κατά την ενημέρωση, που έκανε 
στη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών, για την 
πορεία της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Νουρής, αναφέρθηκε 
σε προβλήματα που παρουσιάζονται σε πέντε 
Δήμους, ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως 
αυτά θα βρουν τη λύση τους «γιατί στη Δημοκρατία 
δεν υπάρχουν ποτέ αδιέξοδα». Συγκεκριμένα, ο 
Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι συγκεκριμένοι Δήμοι 
και Κοινότητες, που διαφωνούν με την ενσωμάτωσή 
τους σε συγκεκριμένες οντότητες, έχουν ενημερώσει 
την αρμόδια αρχή ότι δεν θα συμμετέχουν 
στους σχεδιασμούς και εργασίες υλοποίησης της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να 
προσθέσει ότι έχει ζητηθεί η γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του ζητήματος. Κληθείς 
μετά από τη συνεδρία να σχολιάσει τις προσφυγές 
που έγιναν στη δικαιοσύνη, ο κ. Νουρής είπε πως το 
ΥΠΕΣ θα αναμένει τις νομικές απαντήσεις είτε αυτό 
λέγεται γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, είτε 
ακόμα και στην περίπτωση που κάποιοι αποφάσισαν 
να προσφύγουν στα Δικαστήρια. Έκανε λόγο για 
μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία καταγράφονται 
«ως παραφωνίες» στην πορεία υλοποίησης της 
μεταρρύθμισης, εκφράζοντας την αισιοδοξία πως 

«θα βρουν τη λύση τους, γιατί στη Δημοκρατία δεν 
υπάρχουν ποτέ αδιέξοδα». Επιπλέον, ο Υπουργός 
Εσωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεργασία 
του Υπουργείου του με τους εμπλεκόμενους φορείς 
και συγκεκριμένα με την Ένωση Δήμων και την Ένωση 
Κοινοτήτων, λέγοντας ότι για τα τρία νομοθετήματα που 
έχουν ψηφιστεί «απαιτείται πολλή δουλειά». Ενημέρωσε 
τους βουλευτές ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο 
μια οργανωτική δουλειά, η οποία «είναι τέτοια που 
επιτρέπει να απαντούμε το ερώτημα κατηγορηματικά 
ότι την 1η Ιουλίου του 2024 ότι η μεταρρύθμιση 
θα είναι πραγματικότητα και ότι στο διάστημα που 

μεσολαβεί θα γίνουν όλα εκείνα, τα οποία χρειάζονται 
να γίνουν για να είμαστε έτοιμοι». Ανέφερε, επίσης, 
ότι η ομάδα του Υπουργείου Εσωτερικών ενισχύθηκε 
εμπειρογνώμονες εξ Ελλάδος, αφού η κυβέρνηση 
θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρία της Ελλάδας στη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξήγησε, 
περαιτέρω, πως «η περισσότερη δουλειά θα γίνει από 
το Υπουργείο Εσωτερικών», ωστόσο, έχουν φροντίσει 
να ενισχύσουν την ομάδα τους με συμβουλευτικό 
ρόλο και με τη συνεργασία που έχουν συνάψει με το 
συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας, ώστε 
να τους μεταφερθούν οι εμπειρίες από τον ελληνικό 

χώρο, ιδιαίτερα στα θέματα των οργανογραμμάτων, 
αλλά και των προϋπολογισμών. Αναφερόμενος 
στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα λειτουργήσει 
ως καθοδηγητικό και συμβουλευτικό όργανο των 
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για όσα πρέπει να 
γίνουν κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον Ιούλιο 
του 2024, είπε ότι συνήλθε δύο φορές και αποφάσισε 
τη σύσταση πέντε ομάδων εργασίας. Σημειώνεται ότι 
η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από τους Γενικούς 
Διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονομικών, καθώς και τους Προέδρους της Ένωσης 
Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων και πρόκειται για 
τις ομάδες προϋπολογισμού, δομής, στελέχωσης 
και αδειοδότησης. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι «το 
νερό μπήκε στο αυλάκι» και πως πρέπει το Υπουργείο 
Εσωτερικών να αντιμετωπίσει με γρήγορους 
ρυθμούς τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην 
πορεία για υλοποίηση της Τοπικής Μεταρρύθμισης. 
Αναφερόμενος στις ενστάσεις που έγιναν από πέντε 
Δήμους αναφορικά με τη μεταρρύθμιση, ο κ. Δαμιανού, 
είπε πως «υπάρχουν ανοικτά ζητήματα, υπάρχουν 
προκλήσεις, υπάρχουν και ενστάσεις», για να σημειώσει 
ότι «είναι φυσιολογικό και καθόλα θεμιτό σε ένα κράτος 
δικαίου να υπάρχουν ενστάσεις και μάλιστα διάφοροι 
Δήμοι να διεκδικούν αυτό που πιστεύουν μέσα από 
το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης». Κάλεσε το 
αρμόδιο Υπουργείο να συνεχίσει την προσπάθεια για 
εξομάλυνση των διαφορών, ενώ τόνισε την ανάγκη να 
αυξηθούν οι ταχύτητες σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε 
τον Ιούλιο του 2024 να είναι σε πλήρη ετοιμότητα η 
εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

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).
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Η ανιδιοτελής προσφορά στην πατρίδα του Μιχαήλ Ολύμπιου

Τ ον πρέποντα σεβασμό στη θυ-
σία του ήρωα Μιχαήλ Ολύμπιου 
απότισαν οι εκτιμητές του έργου 

και της προσφοράς του. Το μνημόσυνο 
του ήρωα τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου 
Επιφανίου στα Λύμπια. Τον επιμνημόσυ-
νο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Εσωτερι-
κών Νίκος Νουρής. Ο Μιχαήλ Ολύμπιος 
κατατάχθηκε από τους πρώτους στις τά-
ξεις της ΕΟΚΑ. Μαζί με άλλους συγχωρι-
ανούς του, όπως τον Αβραάμ Ολύμπιο, 
τον Ανδρέα Παναγή, τον Αβραάμ Θωμά 
και άλλους, με επικεφαλής τον μ. Γιάννη Παπαδόπου-
λο, συγκρότησαν την πρώτη ομάδα της ΕΟΚΑ στα Λύ-
μπια.
Με πρωτεργάτη τον τομεάρχη της περιοχής Ανδρέα 
Σιεηττάνη η κοινότητα καθώς και η ευρύτερη περιοχή 
των Λυμπιών, αποτέλεσαν κατά τη διάρκεια του αγώ-
να, ένα από τους βασικούς διαμετακομιστικούς σταθ-
μούς της οργάνωσης τόσο προς τις ορεινές περιοχές 
Λάρνακας όσο και της Λευκωσίας. Προς αυτό το σκο-
πό, διατηρείτο στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ψευ-
δά και Λυμπιών, ένα από τα μεγαλύτερα κρησφύγε-
τα της ΕΟΚΑ. Βασικός άξονας δράσης των αγωνιστών, 
ήταν η μεταφορά οπλισμού και ανταρτών, η φιλοξενία 

και τροφοδοσία των καταζητούμενων αγωνιστών και 
ανταρτών. Τον Μάρτιο του 1957, ο Μιχαήλ Ολύμπι-
ος συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας και οδη-
γήθηκε στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς και στη 
συνέχεια της Πύλας. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύωρες 
και εξαντλητικές ανακρίσεις, ανακρίσεις  που απέβη-
σαν άκαρπες και ανάγκασαν τους βρετανούς, να ανα-
σύρουν από τον μεσαίωνα, τις πιο απάνθρωπες μεθό-
δους βασανισμού.
Παρά την άγρια κακοποίηση την οποία υποβλήθη-
κε ο Ολύμπιος, παρέμεινε πιστός στον όρκο της σιω-
πής. Η θέληση και το αγωνιστικό του φρόνημα, παρέ-
μειναν ακλόνητα. Οι  βασανιστές τον ανάγκασαν να 

ανοίξει την παλάμη του δεξιού του χεριού, το τοπο-
θέτησαν κάτω από ένα σιδερένιο κρεβάτι και ανέβη-
καν σε αυτό χοροπηδώντας και καγχάζοντας για τους 
αφόρητους πόνους που προκάλεσαν στον ελληνό-
ψυχο νέο. Οι εκκλήσεις για μεταφορά του στο νοσο-
κομείο, απορρίφθηκαν και ο ήρωας υπέμεινε την κτη-
νώδη μεταχείριση σχεδόν μέχρι το τέλος του αγώνα.
Το 1959, οι πολιτικές διαπραγματεύσεις τελεσφόρη-
σαν και η ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ, ολοκληρώθηκε. 
Με την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδί-
νου και την σύσταση του νέου κράτους, πολλοί αγω-
νιστές έλαβαν πολιτειακά αξιώματα και θέσεις ευθύ-
νης. Ο Μιχάλης συνειδητά επέλεξε να απέχει από το 

προσκήνιο. Του αρκεί η θέση που απο-
κτά στο Τμήμα Διαβατηρίων. Του αρκεί 
η εκτίμηση και ο σεβασμός που τυγχάνει 
στο εργασιακό και προσωπικό του περι-
βάλλον.
Η προσφορά του Μιχαήλ Ολύμπιου στον 
αγώνα, υπήρξε ανιδιοτελής, κινούμενη 
μόνο από το χρέος. Όταν η πατρίδα βρέ-
θηκε εκ νέου σε περιπέτειες με την τουρ-
κανταρσία του ‘63, παρότι κωλυόμενος, 
φώναξε ξανά παρών. Η κατάσταση της 
υγείας του αγωνιστή, καθίσταται ολοένα 

και πιο επιβαρυμένη. Το ανοικτό κάταγμα στο δείκτη 
του δεξιού του χεριού του προκάλεσε, χρόνια οστεο-
μυελίτιδα και μεταπλασία σε οστεοσάρκωμα. Οι χει-
ρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σε 
Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία, οδήγησαν στον ακρω-
τηριασμό του δακτύλου και στη συνέχεια του χεριού 
του. Ο Μιχαήλ Ολύμπιος αντιμετώπισε τις αντιξοότη-
τες με ήθος και αξιοπρέπεια. Η αρρώστια κλονίζει το 
σώμα του, τον καθηλώνει στο κρεβάτι του πόνου. 
Σε ηλικία 32 ετών, ο Μιχάλης Ολύμπιος υποκύπτει στο 
μοιραίο και αφήνει απαρηγόρητους την πολυαγαπη-
μένη του σύζυγο Ανδρούλα και τους δύο μικρούς γι-
ους του, Χαράλαμπο και Χαρίτο.

Ένα συναπάντημα από τα παλιά

Η παλιά γειτονιά της Αγιας Μαρίνας στο 
Πέρα Χωριό – Νήσου γέμισε ζωή. Διορ-
γανώθηκε σύναξη στο καφενείο όπου 

συναντήθηκε η γειτονιά, όπως γινόταν σε προ-
ηγούμενες δεκαετίες. Ήταν μια καλή ευκαιρία να 
θυμηθούν τα παλιά και να συζητήσουν το σήμε-
ρα. Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που λείπουν σήμερα 
από τη σημερινή απαιτητική κοινωνία, την κοινω-
νία του άγχους και του διαδικτύου. Ήταν ένα συ-
ναπάντημα γεμάτο ιστορίες αλλά πάνω απ’ όλα 
γεμάτο χαμόγελα. Η κα Γαλάτεια στο καφενείο 
πάντα πρόθυμη να εξυπηρετήσει. Τη διοργάνω-
ση ανέλαβαν η Κατίνα, η Αθηνά, η Δήμητρα, η 
Νάσια, η Ιωάννα και η κα Σταυρούλλα. Μαζί με 
τον καφέ προσφέρθηκαν και πλούσια εδέσματα 
φτιαγμένα σπιτικά από τις χρυσοχέρες της γειτο-
νιάς.

Εργασίες επιδιόρθωσης οδοστρώματος 
στο δρόμο Ιδαλίου – Ποταμιάς

Κ ατασκευαστικά έργα επι-
διόρθωσης του οδοστρώ-
ματος στο δρόμο Ιδαλίου 

– Ποταμιάς. Κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των εργασιών, τμήματα του 
δρόμου παρέμειναν  κλειστά σε 
μήκος 1000μ. περίπου και η τρο-
χαία κίνηση διοχετευόταν διαμέ-
σου παρακείμενων παρόδων.

Τα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου 
Ενέργειας στις κοινότητες 

Ο ι τοπικές αρχές μπορούν να 
αξιοποιήσουν το Σχέδιο χο-
ρηγιών του Υπουργείου Ενέρ-

γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ύψους 
9 εκ. Ευρώ  για ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων και υποδομών. Με πρωτοβου-
λία του Επάρχου Λευκωσίας πραγματο-
ποιήθηκε ενημέρωση των κοινοταρχών 
της επαρχίας Λευκωσίας για τις σημα-
ντικές εξοικονομήσεις που μπορούν 
να πετύχουν προς όφελος των πολιτών.  
Όπως ενημερώθηκαν οι παρευρισκό-
μενοι προτεραιότητα είναι η ώθηση για 
εξοικονόμηση ενέργειας και η εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών. Παρέχεται επί-

σης στήριξη σε τοπικές αρχές, νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις για τη μείωση 
του κόστους ηλεκτρισμού. Λειτουργοί 
του Υπουργείου Ενέργειας παρουσία-
σαν τα σχέδια και απάντησαν σε ερω-
τήσεις των παρευρισκομένων. Οι κοι-
νοτάρχες κλήθηκαν να προωθήσουν 
τα σχέδια για ενεργειακή αναβάθμιση 
καθώς είναι επιβεβλημένη η εξοικονό-
μηση και η αυτοπαραγωγή, με τα ανά-
λογα οφέλη για τους κατοίκους των κοι-
νοτήτων όπως η μείωση φορολογιών, 
τελών και η αξιοποίηση των κονδυλίων 
σε αναπτυξιακά έργα. 

Μνημονεύθηκε ο ηρωομάρτυρας 
της Λουρουτζίνας 

Π ραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πολυδύναμου κέ-
ντρου Λυμπιών το φιλολογικό μνημόσυνο του ηρωομάρτυ-
ρα Παπαχαράλαμπου Μιχαηλίδη της Λουριτζίνας ο οποίος 

εφονέυθη από τους Τούρκους το Σεπτέμβριο του 1924. Το πρόγραμ-
μα περιελάμβανε ομιλία από το Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο με θέμα: 
«Οι διαχρονικοί στόχοι της Τουρκίας στην Κύπρο». Ομιλία έγινε και 
από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Κώστα Λάμπρου με θέμα: «Ζωή, 
δράση και μαρτυρικός θάνατος του Παπαχαράλαμπου Μιχαηλίδη». 
Το εκκλησιαστικό μνημόσυνο του ηρωομάρτυρα Παπαχαράλαμπου 
της Λουρουτζίνας τελέστηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στον ιερό 
ναό Αγίου Επιφανίου Λυμπιών προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πά-
φου Γεώργιου

Στάληκαν οι λογαριασμοί υδροδότησης
 της Αγίας Βαρβάρας

Π ρ ο σ π ά -
θεια για 
την επί-

λυση του προ-
βλήματος που 
προέκυψε με την 
αποστολή των λα-
γαριασμών υδρο-
δότητσης νοικο-
κυριών στην Αγία 
Βαρβάρα κατα-
βάλει το κοινο-
τικό συμβούλιο. 
Κάποια νοικοκυ-
ριά έχουν να πάρουν λογαριασμό υδροδότησης 
εδώ και δυο χρόνια.  Ο κοινοτάρχης Μάριος Γεωρ-
γίου, απέδωσε τη μη αποστολή των λογαριασμών 
σε τεχνικά ζητήματα του συστήματος, ενώ διαβε-

βαίωσε ότι θα 
γίνουν ευκολί-
ες πληρωμής 
στα νοικοκυριά 
που αδυνατούν 
να πληρώσουν 
ολόκληρο το 
ποσό με μια 
δόση.
Ο κ. Γεωργίου δι-
αβεβαίωσε ότι 
και διακανονι-
σμοί θα γίνουν 
και ευκολίες πλη-

ρωμής θα δοθούν στα νοικοκυριά, αφού μέλημα 
της Κοινοτικής Αρχής είναι η διευκόλυνση των πο-
λιτών και όχι η επιβάρυνση τους.

Συλλήψεις στην Αλάμπρα για κλοπές

Δ υο άτομα συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω να κλέβουν από 
αυτοκίνητο στην Αλάμπρα. Η σύλληψη τους έγινε από κα-
τοίκους του χωριού οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. 

Οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα 
Χωριού – Νήσου για τα περαιτέρω. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλά-
μπρας σε ανακοίνωση του συστήνει προσοχή καλώντας τους πολί-
τες να λαμβάνουν και οι ίδιοι μέτρα προστασίας της περιουσίας τους. 
Σε περίπτωση που αντιλαηφθούν ύποπτες κινήσεις να ενημερώνουν 
αμέσως τον Αστυνομικό Σταθμό της περιοχής.

Κλέβουν σχάρες, μετατρέπουν 
δρόμους σε παγίδες

Σ ε ένα επικίνδυνο φαινό-
μενο έχουν εξελιχθεί το 
τελευταίο διάστημα οι 

κλοπές  σιδερένιων σχαρών από 
τα φρεάτια που υπάρχουν σε 
δρόμους του Δήμου Ιδαλίου.
Η αφαίρεση των υλικών αυτών, 
εκτός από την οικονομική ζημιά 
που προκαλεί, δημιουργεί με-
γάλους κινδύνους σε πεζούς και 
οχήματα. Σε κάποιους δρόμους 
μάλιστα, ο Δήμος Ιδαλίου ανα-
γκάστηκε να τοποθετήσει προ-
στατευτικές ενδείξεις ώστε να 
προλάβει τυχόν ατυχήματα, μέχρι να προχωρήσουν 
οι δημοτικές αρχές σε αντικατάσταση τους. Ο Δήμαρ-
χος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος εξέφρασε την αγα-

νάκτηση του για το φαινόμενο 
το οποίο φαίνεται ότι άρχισε και 
πάλι να λαμβάνει διαστάσεις. «Εί-
ναι απαράδεκτο να κλέβουν τη 
δημοτική περιουσία, αλλά πλέ-
ον τίθεται και θέμα ασφάλειας για 
τους πεζούς και τους ανυποψία-
στους οδηγούς, αφού οι δρόμοι 
μετατρέπονται σε παγίδες», σχο-
λίασε ο κ. Καλλένος ο οποίος κά-
λεσε τους πολίτες να ενημερώ-
νουν αμέσως μόλις αντιληφθούν 
την κλοπή, την  Αστυνομία ή το 
Δήμο Ιδαλίου. Εκτιμάται ότι πίσω 

από τις κλοπές των σχαρών των φρεατίων κρύβονται 
άτομα τα οποία τις αφαιρούν με σκοπό να τις πωλή-
σουν σαν παλιοσίδερα. 
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11 
χρόνια συμπληρώνο-
νται φέτος από την πρώ-
τη ημέρα που κυκλοφό-
ρησε το πρώτο τεύχος 

της εφημερίδας «ΔΑΛΙΝEWS» προ-
σφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρω-
ση για όλα όσα συμβαίνουν στην πε-
ριφέρεια Ιδαλίου. Ήταν Οκτώβριος του 
2011 όταν εκδόθηκε το πρώτο τεύχος 
της μηνιαίας περιφερειακής εφημερί-
δας «ΔΑΛΙNEWS».  Κάθε πρώτο Σάβ-
βατο του μήνα οι κάτοικοι του Ιδαλί-
ου και των γύρω κοινοτήτων έχουν 
την ευκαιρία να μαθαίνουν μέσα από 
τις σελίδες της εφημερίδας όλα τα νέα 
της περιοχής. Η «ΔΑΛΙNEWS» μπαίνει 
σε κάθε σπίτι και κατάφερε να γίνει αναπόσπα-
στο μέρος της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η 
«ΔΑΛΙΝEWS» ενημερώνει κάθε μήνα περίπου 30 
χιλιάδες κόσμου. Μέσα από τις σελίδες της προ-
βάλλονται όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που 
απασχολούν τους ανθρώπους της περιφέρειας. 
Τη δική τους θέση στις σελίδες της εφημερίδας 
έχουν και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από 
την κυβέρνηση και οι νομοθεσίες που ψηφίζο-
νται από τη Βουλή και έχουν αντίκτυπο στην κα-
θημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.  H πε-
ριφερειακή εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» διανέμεται 
στα σπίτια, τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις 
στο Δήμο Ιδαλίου και στις κοινότητες Πέρα Χω-

ριό – Νήσου, Λύμπια, Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα 
και Ποταμιά. Είναι εφημερίδα ποικίλης ύλης και 
στις σελίδες της ο αναγνώστης μπορεί να αντλή-
σει πληροφόρηση για όλα όσα συμβαίνουν στην 
περιοχή, εκδηλώσεις, γεγονότα κ.λ.π, αποφάσεις 
των τοπικών αρχών, αποφάσεις της κυβέρνησης 
που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής, προ-
βάλλονται τα καθημερινά προβλήματα και ανα-
ζητούνται λύσεις, υπάρχει σελίδα για θέματα 
υγείας και καλή ζωή και ασφαλώς οι ειδήσεις από 
τον αθλητισμό της περιοχής. Διαβάζοντας κάποι-
ος τη «ΔΑΛΙΝEWS»  σχηματίζει σφαιρική και αντι-
κειμενική εικόνα για τα τεκταινόμενα στην κοινω-
νία της περιφέρειας Ιδαλίου. Μοναδικός στόχος 

της εφημερίδας είναι η συμβολή της στην προβο-
λή και ανάπτυξη της ομολογουμένως πολύ προ-
νομιούχας περιοχής της Νότιας Λευκωσίας. Η 
πρόοδος της περιοχής και των ανθρώπων της εί-
ναι πρωταρχικής σημασίας. Ο πολίτης βρίσκεται 
στο επίκεντρο της  προσπάθειας. Για 11 συνεχή 
χρόνια η «ΔΑΛΙΝEWS» κυκλοφορεί αδιάλειπτα 
πρσφέροντας με σοβαρότητα και αντικειμενικό-
τητα  ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής. 
Η αγάπη και η στήριξη σας προς την εφημερίδα 
δίδει δύναμη για να συνεχιστεί η προσπάθεια. 
Καθοριστική είναι η συνεισφορά στην καθιέ-
ρωση της «ΔΑΛΙNEWS», των επιχειρηματιών της 
περιοχής και όχι μόνο οι οποίοι εμπιστεύτηκαν 

την εφημερίδα για την προβολή 
των προϊόντων και των υπηρεσι-
ών τους. Χωρίς τη δική τους συμ-
βολή δεν θα μπορούσε να κυκλο-
φορήσει η εφημερίδα. Με αφορμή 
τα γενέθλια της «ΔΑΛΙΝEWS» η σύ-
νταξη της εφημερίδας δίδει την 
υπόσχεση ότι θα συνεχίσει με τον 
ίδιο ζήλο και τον ίδιο επαγγελμα-
τισμό με στόχο την προβολή της 
προνομιούχας περιοχής που ζού-
με. Η όλη προσπάθεια θα χαρακτη-
ρίζεται πάντα από την ορθή πλη-
ροφόρηση των πολιτών οι οποίοι 
θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο 
επίκεντρο  μακριά από  οποιεσδή-

ποτε σκοπιμότητες. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης η οποία θα γίνει πραγματικότητα 
το 2024 δημιουργεί νέες μεγάλες προκλήσεις τις 
οποίες η «ΔΑΛΙNEWS» παρουσιάζεται έτοιμη να 
διαχειριστεί. Μέσα από τις σελίδες της εφημερί-
δας προβάλλονται όλα όσα αφορούν τη μεταρ-
ρύθμιση η οποία θα γίνει μέρος της ζωής μας.  
Η ενοποίηση του Ιδαλίου και των γύρω κοινο-
τήτων ήταν κάτι το οποίο οραματίστηκε από το 
2011 η εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS» η οποία κυκλο-
φορεί από τότε σε όλη την επικράτεια του νέου 
Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου καταγράφο-
ντας όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. 

Γιορτάζει 11 χρόνια κυκλοφορίας η «ΔΑΛΙNEWS»
Η εφημερίδα που ενοποίησε την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

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

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

Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 7:00 μ.μ. 
στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (οδός Δημήτρη Χάματσου 82).

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Δημοτική Χορωδία μπορούν να το 
δηλώσουν στο Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου στο τηλ. 22444892 ή 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) cultural@dali.org.cy

Βιογραφικό Δημοτικής Χορωδίας Ιδαλίου 
 
Η Δημοτική Χορωδία Δήμου Ιδαλίου συστάθηκε το 1996. 
Αριθμεί περίπου 45 μέλη, τα οποία είναι δημότες του Δήμου Ιδαλίου και κάτοικοι γειτονικών κοινοτήτων. 
 
Την Δημοτική Χορωδία διευθύνει η διδάκτωρ μουσικής κα Σοφία Συλλούρη  
(PhD Piano Performance, Northwestern University of Illinois). 
 
Παρουσιάζει έργα σοβαρής έντεχνης μουσικής τόσον από τον ελληνικό χώρο όσο και από τον διεθνή χώρο.    
Έχει επίσης παρουσιάσει αξιόλογα έργα βυζαντινής μουσικής. 
 
Στην Κύπρο, παρουσιάζεται σε πολλά φεστιβάλ χορωδιών, πολιτιστικά φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις  
Δήμων και Κοινοτήτων. Παρουσιάστηκε επίσης σε εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.   
 
Στην Ελλάδα συμμετείχε: 

- Το 2005 στους εορτασμούς για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα, με το έργο  
«9η Ιουλίου» (μελοποιημένο το ομώνυμο ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη από τη δρ Σοφία Συλλούρη). 
Το έργο «9η Ιουλίου» παρουσιάστηκε και σε άλλους Δήμους της Κύπρου. 

- Το 2015 στο 1ο Εαρινό Χορωδιακό Φεστιβάλ Θεσαλλονίκης 
- Στο 1ο Εαρινό Χορωδιακό Φεστιβάλ «ΟΛΥΜΠΟΣ 2016» 
- Στο Καλοκαιρινό Χορωδιακό Φεστιβάλ Χαλκιδικής 2017 
- Χορωδιακό Φεστιβάλ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 2019 στο Βόλο 

 
Έχουν κυκλοφορήσει δύο ψηφιακοί δίσκοι της Δημοτικής Χορωδίας με μελοποιημένη ποίηση Κυπρίων ποιητών. 
 
Στόχος της Δημοτικής μας Χορωδίας μέσα από την πλούσια δραστηριότητα της, είναι η συμβολή της στα  
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας και την καλλιέργεια και πνευματική ανάπτυξη των δημοτών μας.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαογραφικός Όμιλος Δήμου Ιδαλίου

Η Επιτροπή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης 
του Δήμου Ιδαλίου ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων χορού του 
Λαογραφικού Ομίλου Ιδαλίου για τη νέα περίοδο 2022-2023.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Ιδαλίου λειτουργεί Χορευτικό Σχήμα Ενηλήκων και
Παιδικό Χορευτικό Σχήμα (ηλικίες 5 ετών και άνω), Παραδοσιακή-Λαϊκή Ορχήστρα
και Ομάδα Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (παραδοσιακά επαγγέλματα,
παραδοσιακές χειροτεχνίες, παραδοσιακά φαγητά-εδέσματα, κλπ).

Τα μαθήματα χορού θα διεξάγονται τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Χορευτικό Σχήμα Ενηλίκων:  
      Τρίτη 20:00-21:30 στο Γ΄ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου
      Πέμπτη 20:00-21:30 στο Β΄ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου

Παιδικό Χορευτικό Σχήμα:  
      Τρίτη 17:00-18:00 στο Γ΄ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου
      Πέμπτη 16:45-17:45 και 17:45-18:45 στο Β΄ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Λαογραφικό Όμιλο Δήμου Ιδαλίου 
μπορούν να αποταθούν:
- Πρόεδρο Λαογραφικού Ομίλου κ. Βιβή Βαλιαντή τηλ. 99200297
- Χοροδιδάσκαλο Λαογραφικού Ομίλου κ. Ανδρέα Κυπριανού τηλ. 99573170
- Πολιτιστικό Τμήμα Δήμου Ιδαλίου τηλ. 22444892 email: cultural@dali.org.cy
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ WIELISZEW

είσοδος ελεύθερη

ώρα 7:00 μ.μ.

Αφιέρωμα
 Δήμος Ιδαλίου - Δήμος Wieliszew 2012 - 2022

10 χρόνια Πολιτιστικής Συνεργασίας

Τελετουργικό
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Διδυμοποίησης

της πόλης του Ιδαλίου με την πόλη του Wieliszew

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα
Συμμετέχουν:

Ελένη Ζένιου - Mother of Art Piano Studio
Μαρία Θεοδώρου

Λαογραφικός Όμιλος Δήμου Ιδαλίου

Διοργανωτής:  Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου

Συνδιοργανωτές:  
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων Δήμου Ιδαλίου
 Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου
 CARDET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου

Υποστηρικτής:

ώώρραα  55::3300--77::3300  μμ..μμ..

Ελεύθερη συμμετοχή για άτομα άνω των 16 ετών.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος τηλ. 22444888 και 22002100

* 3RΔιαδραστικό Εργαστήρι 

Δημιουργία τεχνουργήματος
    και άλλων κατασκευών

*  

R R Reduce - euse - ecycle
(Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 35ΧΡΟΝΑ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ERASMUS+

Έκθεση αποτελεσμάτων Διαδραστικού Εργαστηρίου,
τεχνουργήματος και άλλων κατασκευών

είσοδος ελεύθερη

ώώρραα  77::3300--88::3300  μμ..μμ..

ώώρραα  88::3300  μμ..μμ..

Συναυλία με τη ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ

Γενική είσοδος €20
Πληροφορίες 99059257 (RED)

Προπώληση εισιτηρίων  www.tickethour.com.cy 
και ACS Courier (77777040)

Διοργανωτής:  
Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ιδαλίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

«ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»

ώρα 7:30 μ.μ.

είσοδος ελεύθερη

(Sϋt Babam)

Διοργανωτής:

Επιτροπή Ιστορίας-Πολιτιστικής�Κληρονομιάς-Τουριστικής�Ανάπτυξης Δήμου Ιδαλίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

είσοδος�ελεύθερη
ώρα 8:00-9:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ�ΜΟΥΣΙΚΟ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΑ�ΠΛΑΙΣΙΑ�ΤΗΣ�ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ�ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΤΗΣ�ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ�ΑΓΙΩΝ�ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ�ΚΑΙ�ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

Συμμετέχουν:

Χορευτική�Ομάδα�και�Παραδοσιακή�Ορχήστρα

Λαογραφικού�Ομίλου�Δήμου�Ιδαλίου

Πλατεία�απέναντι�από�την�εκκλησία

Αγίων�Ανδρονίκου�και�Αθανασίας

Διοργανωτής:

Επιτροπή Ιστορίας-Πολιτιστικής�Κληρονομιάς-Τουριστικής�Ανάπτυξης Δήμου Ιδαλίου
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είσοδος�ελεύθερη
ώρα 8:00-9:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ�ΜΟΥΣΙΚΟ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΑ�ΠΛΑΙΣΙΑ�ΤΗΣ�ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ�ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΤΗΣ�ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ�ΑΓΙΩΝ�ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ�ΚΑΙ�ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

Συμμετέχουν:

Χορευτική�Ομάδα�και�Παραδοσιακή�Ορχήστρα

Λαογραφικού�Ομίλου�Δήμου�Ιδαλίου

Πλατεία�απέναντι�από�την�εκκλησία

Αγίων�Ανδρονίκου�και�Αθανασίας
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Τα βραβεία του ερασιτεχνικού 
θεάτρου ΘΟΚ

Η θεατρική ομάδα του Άδωνη Ιδαλίου 
και η Παράβαση Λυμπιών βραβεύτη-
καν στο 34ο παγκύπριο φεστιβάλ ερα-

σιτεχνικού θεάτρου του ΘΟΚ. Η θεατρική ομάδα 
το Άδωνη βραβεύτηκε για την παράσταση του έρ-
γου «Ο Βυσσινό-
κηπος» του Άντον 
Τσέχοφ σε σκηνο-
θεσία της Ελένης 
Αντωνίου και η Πα-
ράβαση για την 
παράσταση «Δεν 
ακούω, δεν βλέπω, 
δεν μιλώ» του Γι-
ώργου Θεοδοσιά-
δη σε διασκευή και 
σκηνοθεσία Σοφο-
κλή Σοφοκλέους. 
Η καλλιτεχνική επι-
τροπή του 34ου 
παγκύπριου φεστι-
βάλ ερασιτεχνικού 
θεάτρου ΘΟΚ απέ-
νειμε και ατομικά 
βραβεία ως εξής: 
Βραβείο 1ου αντρι-
κού ρόλου απονε-
μήθηκε στο Μάριο 
Δημητρίου της Πα-
ράβασης Λυμπιών 
για το ρόλο «Σπί-
θας» στην παρά-
σταση του έργου 
«Δεν ακούω, δεν 
βλέπω, δεν μιλώ». Βραβείο πρώτου γυναικείου 
ρόλου απονεμήθηκε στη Μαρία Μήτσαρου για 
το ρόλο «Βαριά»  στην παράσταση του έργου «Ο 
Βυσσινόκηπος» από τη θεατρική ομάδα του Άδω-
νη. Έπαινος πρώτου γυναικείου ρόλου απονεμή-
θηκε στη Μαρίνα Αχιλλέως της θεατρικής ομάδας 

του Άδωνη για το ρόλο της ως «Λιούμπα» στο έργο 
«Ο Βυσσινόκηπος». Το βραβείο δεύτερου αντρι-
κού ρόλου απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Μι-
χαηλίδη της θεατρικής ομάδας του Άδωνη για 
το ρόλο «Φιρς». Το βραβείο σκηνογραφίας απο-

νεμήθηκε στον 
Κυριάκο Κυριά-
κου για την πα-
ράσταση του έρ-
γου «Αγωνία στον 
αέρα» που έγρα-
ψε και σκηνοθέ-
τησε ο ίδιος για 
τη θεατρική ομά-
δα του Απόλλωνα 
Λυμπιών.  Η εκδή-
λωση απονομής 
των βραβείων 
του 34ου παγκύ-
πριου φεστιβάλ 
ε ρ α σ ι τ ε χ ν ι κ ο ύ 
θεάτρου ΘΟΚ 
2021 αφιερώθη-
κε στον  Παντελή 
Άντωνα, ο οποί-
ος έδωσε πολ-
λά στο θέατρο 
ως επαγγελματί-
ας ηθοποιός και 
σκηνοθέτης αλλά 
υπήρξε και ιδι-
αίτερα σημαντι-
κός για το θεσμό 
του φεστιβάλ, μια 

και αγάπησε τους ανθρώπους του, σκηνοθέτησε 
πολλές και πολύ επιτυχημένες παραστάσεις για το 
Φεστιβάλ, αλλά υπήρξε και βασικός πυλώνας των 
κριτικών και των καλλιτεχνικών επιτροπών που 
ακολούθησαν.

«Μνήμες Μικράς Ασίας»
Ε κδήλωση – αφιέρωμα «Μνήμες Μικράς Ασίας» 

διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης ενός αιώνα από τη Μικρα-

σιατική καταστροφή. Το 1922, εκατό χρόνια μετά την 
καταστροφή και την άφιξη των Μικρασιατών Ελλήνων, 
μας καλεί σε αναστοχασμό και ομοψυχία, την οποία 

απαιτεί και η εποχή μας, αναφέρθηκε στην εκδήλωση. 
Συμμετείχαν ο Λαογραφικός Όμιλος Ιδαλίου, η δημοτι-
κή χορωδία Ιδαλίου, το σωματείο «Ιδαλιάδες», μαθητές 
του Λυκείου Ιδαλίου ενώ συγκλονισμό προκάλεσαν οι 
μαρτυρίες απογόνων Μικρασιατών προσφύγων. Παναγία της Αγάπης 3, 

Πέρα Χωριό - Νήσου, περιοχή Χαλεπιανές
2572 Λευκωσία

Τηλ.: +357 99 253634
info@ktimakousioumi.com

 Αριστοκρατικός, μοντέρνος χώρος 
δεξιώσεων

Ktima Kousioumi Oriental

Συμμετοχή Δήμου Ιδαλίου σε χρηματοδοτούμενο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ποιότητα αέρα

Ο Δήμος Ιδαλίου συμμετέχει σε 
χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
για την ποιότητα  του αέρα. Η χρηματοδότηση 

του Δήμου θα ανέλθει σχεδόν στις 50 χιλιάδες Ευρώ. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δρ. Σταύρος Χατζηγιάννης, 
μέσω της δημοτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
, κατάφεραν τη συμπερίληψη του Δήμου Ιδαλίου 
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κάτω από την ομπρέλα 
HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-07. Η 
χρηματοδότηση του δήμου θα ανέλθει στις 48 χιλιάδες 
438 Ευρώ.  Το έργο CiROCCO αφορά την ενίσχυση των 
επιτόπιων περιβαλλοντικών παρατηρήσεων και την 
έγκαιρη προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα 
σε περιοχές που επηρεάζονται από εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και σωματίδια καταιγίδων σκόνης 
της ερήμου. H Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, γειτνιάζει με τις μεγαλύτερες σε έκταση ερήμους 
του πλανήτη, της Σαχάρας, της Συρίας και της Αραβικής 
χερσονήσου. Ως αποτέλεσμα, το νησί μας επηρεάζεται 
συχνά από το φαινόμενο των καταιγίδων σκόνης της 
ερήμου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συγκεντρώσεις 
των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων 
αυξάνονται σημαντικά ώστε να ξεπερνούν συχνά το 
ημερήσιο όριο των 50μg/m3 που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι 

καταιγίδες σκόνης της ερήμου προκαλούνται όταν 
στροβιλώδεις άνεμοι παρασύρουν μικρά σωματίδια 
από την επιφάνεια της ερήμου και τα διασπείρουν στην 
ατμόσφαιρα, μεταφέροντας τα σε μεγάλες αποστάσεις 
διασχίζοντας θάλασσες και ωκεανούς. Η πρώτη 
επιδημιολογική μελέτη από την Κύπρο είχε δείξει κιόλας 
από το 2008 ότι υπήρχε σημαντική αύξηση στον αριθμό 
εισαγωγών στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας κατά τις 
ημέρες με υψηλές συγκεντρώσεις. Παράλληλα η Κύπρος 
ως ξηρή περιοχή της Μεσογείου αποτελεί κομβικό 

σημείο για μελέτη 
της εκπομπής αερίων 
του θερμοκηπίου, 
του υπόγειου 
αερισμού διοξειδίου 
του άνθρακα σε 
ξηρές εκτάσεις, 
και της ποιότητας 
υπόγειων υδάτων 
που σχετίζεται με την 
ατμοσφαιρική χημεία 
σε ξηρές. Στο πλαίσιο 
ωρίμανσης του 

έργου ο Δρ. Χατζηγιάννης πρότεινε τη μελέτη της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ήδη συμφορημένου 
περιβάλλοντος, όπως η περίπτωση της Ενορίας 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου για πολλές 
εβδομάδες του χρόνου συνδυάζονται ατμοσφαιρικοί 
ρύποι ανθρωπογενούς δραστηριότητας μαζί με 
σωματίδια από καταιγίδες σκόνης της ερήμου. Ο Δήμος 
Ιδαλίου θα αποτελέσει ένα από τα βασικά πιλοτικά μέρη 
του έργου, όπου η ολοκληρωμένη τεχνολογία  CiROC-
CO θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί σε πραγματικές 
συνθήκες. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ιδαλίου παρόλη την 
ατμοσφαιρική ρύπανση των τελευταίων ετών παραμένει 

μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι επίγειοί 
σταθμοί μέτρησης (βλέπε εικόνα). Μέσα από το έργο Ci-
ROCCO, θα εγκατασταθούν στην επικράτεια του Δήμου 
Ιδαλίου, επίγειοί αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, 
υγρασίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου, 
ηλιακής ακτινοβολίας, όζοντος, πίεσης και κατανομής 
σωματιδίων. Τα δεδομένα θα συνδυαστούν με μοντέλα 
τεχνητής νοημοσύνης (AI) με στόχο την ενίσχυση 
των υπαρχουσών δυνατοτήτων των υφιστάμενων 
δορυφορικών δεδομένων, τη μείωση της αβεβαιότητας 
στα μοντέλα πρόβλεψης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
την απόκτηση καλύτερης εικόνας ως προς την τοπική 
ατμοσφαιρική δυναμική που αφορά τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και σωματιδίων σκόνης.  Το έργο 
συντονίζει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμμετέχουν  
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ο Δήμος Ιδαλίου, το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ανάπτυξης της Αιγύπτου καθώς και άλλοι εταίροι από 
την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, 
τη Σερβία και την Ισπανία. 

Νέα έκδοση από τη 
Φλωρεντία Λάμπρου

Κ υκλοφόρησε το 2ο βιβλίο της 
Φλωρεντίας Λάμπρου με τίτ-
λο «Πιλάτες: Συνταγές Ασκή-

σεων». Είναι ένα χρήσιμο βιβλίο για 
όσες ενδιαφέρονται να ενδυναμώ-
σουν τον κορμό τους, να βελτιώ-
σουν τη στάση του σώματος τους και 
να τονώσουν τους γλουτούς και τα 
πόδια τους. Η παρουσίαση του βιβλί-
ου έγινε πρόσφατα και σημείωσε με-
γάλη επιτυχία. Είναι το 2ο βιβλίο της 
Φλωρεντίας Λάμπρου. Το 1ο βιβλίο 

έχει τίτλο  «Γιόγκα: Συνταγές Στάσε-
ων». Αναφέρεται στη γιόγκα και πως 
μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Στο βι-
βλίο της η πολύπειρη δασκάλα γιό-
γκα προσπαθεί να εμπνεύσει τον 
αναγνώστη να ανακαλύψει ένα απο-
τελεσματικό τρόπο να ενώσει σώμα 
και πνεύμα με τεράστια οφέλη για 
την προσωπικότητα του. Τα δυο βι-
βλία της Φλωρεντίας Λάμπρου δια-
τίθενται σε κορυφαία βιβλιοπωλεία. 
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Ο ΚΟΑΠ κοντά στον αγροτικό κόσμο
Η νέα προσέγγιση του Κυπριακού Οργανι-

σμού Αγροτικών Πληρωμών είναι η συνε-
χής επαφή και ενημέρωση του αγροτικού 

κόσμου, δήλωσε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ο 
Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών (ΚΟΑΠ), Ανδρέας Κυπριανού. «Αυτή είναι 
η προσέγγιση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βο-
ηθήσει σίγουρα στην μείωση των ενστάσεων και των 
παραπόνων, ενώ θα συμβάλει στην πιο ορθή και δί-
καιη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων», είπε ο κ. 
Κυπριανού. Ο κ. Κυπριανού υπενθύμισε ότι κεντρικός 
στόχος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πλη-
ρωμών (ΚΟΑΠ) είναι να υλοποιήσει τις πολιτικές και τη 
στρατηγική του υπουργείου Γεωργίας για την ανάπτυ-
ξη της αγροτικής οικονομίας. «Έχουμε επικεντρωθεί 
στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της γεωργικής και 
της κτηνοτροφικής παραγωγής και της μεταποίησης 
και για αυτό υπάρχουν σοβαρότατα προγράμματα 
στήριξης των νέων γεωργών», είπε ο κ. Κυπριανού. Η 
έγνοια μας είναι να στηρίξουμε τους νέους γεωργούς, 
και αυτό πέρα από όλα τα προγράμματα στήριξης στα 
οποία δικαιούνται να συμμετέχουν οι νέοι γεωργοί, 
υπάρχει και το πρόγραμμα της «προίκας του νέου γε-
ωργού», η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους 
γεωργούς να έχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται ού-
τως ώστε να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους στο 
συγκεκριμένο τομέα, ανέφερε ο Επίτροπος. Παράλλη-
λα, ο κ. Κυπριανού δήλωσε ότι πολλά από τα προγράμ-
ματα που θα είναι στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
(ΚΑΠ) 2023-2027 θα έχουν να κάνουν και με περιβαλ-
λοντικές δράσεις και για αυτό ο ΚΟΑΠ, σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Γεωργίας, θα προχωρήσουν σε 
εκστρατεία ενημέρωσης τον Οκτώβριο για ενημέρω-
ση των γεωργών, για τα προγράμματα και τις ευκαιρί-
ες χρηματοδότησης που μπορούν να δοθούν σε φι-
λοπεριβαλλοντικές δράσεις. Όπως αναφέρθηκε κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης, στην παρούσα φάση γί-
νονται διεργασίες για την έγκριση των αιτήσεων που 
έχουν παραληφθεί, με ύψιστη προτεραιότητα τις αιτή-
σεις του Καθεστώτος 5.2. για «στήριξη επενδύσεων για 
αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού», που είναι ένα 

από τα σημαντικά Μέτρα του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και εφαρμόζεται για την 
αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμι-
κού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και κα-
ταστροφικά συμβάντα. Σύμφωνα με στοιχεία που δό-
θηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εντός του 
έτους έχουν καταβληθεί, για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 6 εκατομμύρια Ευρώ και ανα-
μένεται να καταβληθούν άλλα περίπου 10 εκατομμύ-
ρια μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, σημειώνεται 
ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί Μέτρα της Ενιαίας Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς, και εντός του έτους έχουν κατα-
βληθεί, για όλα τα Μέτρα της Κοινής Οργάνωσης Αγο-
ράς, 4 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να καταβλη-
θούν άλλα 3.5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. 
Εντός του 2022 αναμένεται να προκηρυχθούν επιπλέ-
ον Μέτρα / Καθεστώτα της Αγροτικής Ανάπτυξης και 
των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς. Κατά τη διάρκεια 
συνάντησης αναφέρθηκε ότι λόγω της πανδημίας και 
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι τομείς της 
γεωργοκτηνοτροφίας και της μεταποίησης αντιμετω-

πίζουν τεράστιες δυσκο-
λίες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ανέφερε ο κ. 
Κυπριανού, στη βάση και των ευρωπαϊκών οδηγιών 
είναι να αυξήσουμε τη δική μας παραγωγή. «Δεν θα 
λύσουμε το πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα βελτιώσου-
με την κατάσταση, εάν καταφέρουμε να αξιοποιήσου-
με και το τελευταίο μετρό καλλιεργήσιμης γης, ώστε να 
μειωθεί σε κάποιο βαθμό η εξάρτηση μας από τις ξέ-
νες αγορές». Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης, για τα καθεστώτα των 
Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων 10 και 11 έχουν κατα-
βληθεί τους τελευταίους μήνες, 1,1 εκατομμύρια Ευρώ. 
Επίσης, όπως αναφέρεται, βάσει Υπουργικών Αποφά-
σεων έχουν καταβληθεί 10,6 εκατομμύρια ευρώ σε 
περίπου 2.600 δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα ποσό 
6 εκατομμυρίων ευρώ έχει καταβληθεί ως Μεταβατι-
κή Εθνική Ενίσχυση για Στήριξη των Κλάδων της Αι-
γοπροβατοτροφίας και Αγελαδοτροφίας σε 2.200 δι-
καιούχους. Ακόμη, ποσό 4,6 εκατομμυρίων ευρώ έχει 
καταβληθεί σε 370 δικαιούχους ως Κρατικές Ενισχύ-
σεις με βάση προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 

με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια 
της έξαρσης της νόσου Covid-19 προς τους Χοιροτρό-
φους, Πτηνοτρόφους, Αγελαδοτρόφους και Κονικλο-
τρόφους. Το Δεκέμβριο αναμένεται να καταβληθούν 
σε περίπου 31.000 αγρότες περί τα 50 εκατομμύρια 
Ευρώ, εκ των οποίων τα 44 εκατομμύρια αφορούν 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως αναφέρεται, τα 
εν λόγω ποσά θα καταβληθούν μέσω του Καθεστώ-
τος Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης και του Καθεστώ-
τος Ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για 
το Κλίμα και το Περιβάλλον. Επιπρόσθετα 6 περίπου 
εκατομμύρια Ευρώ θα καταβληθούν σε  27.000 δι-
καιούχους μέσω του Μέτρου 13 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 που αφορά Στήριξη 
Περιοχών με Φυσικά ή άλλα Μειονεκτήματα.
Όσον αφορά τις κεφαλικές επιδοτήσεις, σημειώνεται 
ότι, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καταβλη-
θούν περί τα 3,5 εκατομμύρια Ευρώ σε περίπου 900 δι-
καιούχους του Καθεστώτος Προαιρετικής Συνδεδεμέ-
νης Στήριξης Αιγοπροβάτων.

ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΟΓΚΑ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΛΑΤΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μάθετε τι σημαίνει γιόγκα και πως αυτή 
μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας
Χτίσετε αυτοπεποίθηση, δύναμη και ευλυγισία Απλές ασφαλείς και αποτελεσματικές προπονήσεις 

για όλο το σώμα
Θα σας βοηθήσει να ενδυναμώσετε τον κορμό σας, 
να βελτιώσετε τη στάση του σώματος σας και να 
τονώσετε τους γλουτούς και τα ποδιά σας. 

www.bodywisdomcy.com
Μπορείτε να το βρείτε σε κορυφαία βιβλιοπωλεία παγκύπρια 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
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ΘΕΜΑΤΑ

Ένα σπιτικό λαδερό φαγητό που 
όλοι  τρώμε από μικρά παιδιά. 
Πρόκειται για τις μελιτζάνες 
κοκκινιστές με τυριά.

Ρίχνουμε αλάτι στις μελιτζάνες για 
να αποβάλλουν όλη την υγρασία 
τους. Σε περίπτωση που θέλουμε 
να αντικαταστήσουμε το πάνκο, 
μπορούμε να φρυγανίσουμε λίγο 
ψωμί και να το θρυμματίσουμε.

Εκτέλεση

Τοποθετούμε τις μελιτζάνες 
σε ένα ταψί του φούρνου, τις 
πασπαλίζουμε με αλάτι και από 
τις 2 πλευρές και τις αφήνουμε για 
1 ώρα.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο 
στους 200°C, στον αέρα πάνω-
κάτω.

Για το πανάρισμα: 

Έπειτα, ετοιμάζουμε το 
πανάρισμα σε 3 πιάτα. Στο πρώτο 
πιάτο προσθέτουμε το αλεύρι, 
το σκόρδο, λίγο αλατοπίπερο 
και ανακατεύουμε. Στο δεύτερο 
πιάτο προσθέτουμε τα αυγά και τα 
χτυπάμε. Στο τρίτο προσθέτουμε 
το πάνκο, τη φρυγανιά και 
ανακατεύουμε.
Στη συνέχεια, πανάρουμε τις 
μελιτζάνες περνώντας τες πρώτα 
από το αλεύρι, κατόπιν από τα 

αυγά και τέλος από το πάνκο. 
Τις τοποθετούμε τη μία δίπλα 
στην άλλη, σε ένα ταψί του 
φούρνου που έχουμε στρώσει με 
λαδόκολλα.
Πασπαλίζουμε με λίγη παρμεζάνα, 
ψήνουμε για 10 λεπτά, τις 
αναποδογυρίζουμε, πασπαλίζουμε 
με παρμεζάνα και ψήνουμε 
για άλλα 10 λεπτά, μέχρι να 
χρυσαφίσουν.
Μόλις ψηθούν, αφαιρούμε από 
το φούρνο και αφήνουμε τις 
μελιτζάνες να κρυώσουν, για 2-3 
λεπτά.
Έπειτα, σε ένα ορθογώνιο 
ταψί διαστάσεων 33Χ22εκ., 
απλώνουμε λίγη σάλτσα ντομάτας 
στον πάτο, τοποθετούμε τις μισές 
μελιτζάνες τη μία δίπλα στην άλλη 
και καλύπτουμε με λίγη σάλτσα, τη 
μοτσαρέλα, λίγο παρμεζάνα και το 
βασιλικό.
Ακριβώς από πάνω τοποθετούμε 
τις υπόλοιπες μελιτζάνες, 
απλώνουμε την υπόλοιπη σάλτσα, 
πασπαλίζουμε με παρμεζάνα.
Ψήνουμε για 20-25 λεπτά και 
σερβίρουμε τις μελιτζάνες ζεστές.

Υλικά
3 μελιτζάνες φλάσκες, 

κομμένες σε ροδέλες 
πάχους μισού 
εκατοστού

230 γρ. φρέσκια 
μοτσαρέλα, κομμένη 
σε φέτες

100 γρ. παρμεζάνα + 
extra 50 γρ. για το 
πασπάλισμα

½ μάτσο βασιλικό, 
ψιλοκομμένο

450 γρ. έτοιμη σάλτσα 
ντομάτας

Αλάτι
Πιπέρι
 
Για το πανάρισμα
150 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.
2 κ.γ. σκόνη σκόρδου
2 αυγά large, ελαφρώς 

χτυπημένα
100 γρ. πάνκο
100 γρ. φρυγανιά, 

τριμμένη
Αλάτι
Πιπέρι

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Μελιτζάνες 
κοκκινιστές με τυριά

Η Πάολα χάρισε ξεχωριστές στιγμές σε 
όσους παρευρέθηκαν στο 28ο Φεστι-
βάλ Γάλακτος. Μαζί της ήταν οι Ανα-

στάσιος Ράμος, Biased Beast και η Χριστίνα Σάλ-
τη 
Εκ μέρους της κυβέρνησης παρευρέθηκε ο Κυ-
βερνητικοός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος 
ο οποίος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση για 
στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομί-
ας. Ξεχωριστή στιγμή στο φεστιβάλ ήταν όταν η 
τραγουδίστρια η οποία είναι γνωστή για τις κοι-

νωνικές της ευαισθησίες κατέβηκε από τη σκηνή 
και πλησίασε 24χρονο με τετραπληγία, του τρα-
γούδησε και τον πήρε αγκαλιά. Ήταν μια κίνηση 
εκ μέρους της τραγουδίστριας η οποία την τιμά 
ανέφεραν στη «ΔΑΛΙNEWS» πρόσωπα που αντι-
λήφθηκαν το περιστατικό. Το Φεστιβάλ Γάλακτος  
ξεκίνησε με στόχο την ενίσχυση των Κυπρίων 
κτηνοτρόφων και των προϊόντων τους, Τελικά 
με την επιτυχία και την άρτια διοργάνωση, όχι 
απλά ρίζωσε στη ζωή του τόπου μας, αλλά, έγινε 
σημείο αναφοράς και αναδείχθηκε σ’ ένα επιτυ-
χημένο θεσμό.

28o Παγκύπριο Φεστιβάλ Γάλακτος 

Απολλώνεια 2022

Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου 
διοργάνωσε για δεύτερη φορά, το επιτυ-
χημένο «Του ποταμού το street food» στην  

πλατεία του Δήμου,  δίπλα από την πεζογέφυρα του 
ποταμού Γυαλιά. H εκδήλωση διοργανώθηκε στις 
8 Σεπτεμβρίου. Οι παρευρισκόμενοι πέρασαν ένα 
όμορφο απόγευμα το οποίο περιελάμβανε όμορ-

φα μουσικά ακούσματα με παλιές και νέες επιτυχί-
ες,  πλούσια εδέσματα ενώ όσοι ήθελαν είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν και skateboards. Η εκδή-
λωση «Του ποταμού το street food» αγκαλιάστηκε 
από τους νέους του Ιδαλίου  και πλέον έχει καταστεί 
θεσμός προσφέροντας όμορφες στιγμές στους συμ-
μετέχοντες

«Του ποταμού το street food»

Α υτή την περίοδο είθισται οι κυνηγετικοί 
σύλλογοι να πραγματοποιούν εκδηλώ-
σεις  και σκοπευτικούς αγώνες ενόψει της 

έναρξης του κυνηγίου του ενδημικού θηράματος. 
Είναι μια καλή ευκαιρία για συνεύρεση των κυνη-
γών για να πουν τα δικά τους και να διηγηθούν τις 
ιστορίες και τις εμπειρίες τους κατά τις κυνηγετικές 
τους εξορμήσεις. Στις 18 Σεπτεμβρίου ο κυνηγετι-
κός σύλλογος Άρτεμις Ιδαλίου διοργάνωσε σκο-

πευτικούς αγώνες στο ολυμπιακό σκοπευτήριο 
Λευκωσίας. Ο κυνηγετικός σύλλογος Γυαλιάς Πέρα 
Χωριού – Νήσου διοργάνωσε χοροεσπερίδα στο 
πάρκο του Πέρα Χωριού – Νήσου. Οι συμμετέ-
χοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια 
δώρα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν 
τα έπαθλα στους νικητές του σκοπευτικού αγώνα 
που διοργανώθηκε λίγες μέρες προηγουμένως.

 Σκοπευτικοί αγώνες και χοροεσπερίδα 
ενόψει κυνηγίου

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση 
«Απολλώνεια 2022» που διοργάνω-
σε ο Απόλλων Λυμπιών. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρί-
ου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Οι συμμετέχο-

ντες απόλαυσαν πλούσιο φαγητό, άφθονο ποτό 
και διασκέδαση μέχρι τις πρωϊνές ώρες. Το μουσι-
κό σχήμα «Εξιτήριο» με τις μουσικές του επιλογές 
διασκέδασε τον κόσμο. 

Φεστιβάλ κυπριακής παράδοσης 
στο Πέρα Χωριό - Νήσου

Ο πολιτιστικός όμιλος «Το Όραμα» του Πέρα Χω-
ρίου - Νήσου σε συνεργασία με οργανωμένα 
σύνολα διοργάνωσαν το 3ο Φεστιβάλ κυπρια-

κής παράδοσης στο προαύλιο του ιερού ναού Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό. Το Φεστιβάλ περι-
ελάμβανε κυπριακή μουσική και λαϊκό πρόγραμμα από 

τους Μαρίνο Μιχαήλ και Στέλιο Μεσημέρη. Χορευτικά 
συγκροτήματα χάρισαν όμορφες στιγμές στους παρευρι-
σκομένους. Στο χώρο παρασκευάζονταν και πωλούνταν 
παραδοσιακά εδέσματα ενώ παραδοσιακοί τεχνίτες πα-
ρουσίασαν την τέχνη τους. 



13ΔΑΛΙ      news

Σ το κέντρο της κωμόπολης μας, πάνω σε υψωμένο 
περίοπτο χώρο βρίσκεται κτισμένη η μικρή εκκλη-
σία που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρόνικο 

και τη «συμβία αυτού» την Αγία Αθανασία.
Η ιστορία της ίδρυσής της, σύμφωνα με τεκμηριωμένες 
πληροφορίες, μας πάει πολύ πίσω στο χρόνο, κάπου 180 
τόσα χρόνια πριν. Κτίστηκε το 1841, από το Δαλίτη ιερέα, 

τον ΠαπαΧρύσανθο Οικο-
νόμου, στη θέση παλαιό-
τερης μικρής εκκλησίας. Ο 
ΠαπαΧρύσανθος ήταν μια 
φωτισμένη εθνική και εκ-
κλησιαστική φυσιογνωμία, 
της οποίας η ακτινοβολία 
ξεπερνά τα όρια της περι-
οχής Ιδαλίου και τον ανα-
δεικνύει σε μια σημαντική 
μορφή της Κύπρου του 
19ου  αιώνα, ενώ η ιστορία 
της Κυπριακής λογοτεχνίας 
τον τιμά με τον τίτλο του 
«Δασκάλου του εθνικού 
ποιητή της Κύπρου» του 

Βασίλη Μιχαηλίδη, του οποίου ως γνωστόν ήταν θείος. 
Δηλαδή αδελφός της μητέρας του, της Δαλίτισσας Αννέτας 
Οικονόμου.
Το έτος της ανέγερσης του ναού το μαθαίνουμε από επι-
γραφή σε πέτρινη πλάκα εντοιχισμένη πάνω από την κύρια 
είσοδο του ναού, λίγο πιο κάτω από το μικρό ανάγλυφο 
που μάλλον παριστάνει τον ΠαπαΧρύσανθο με καλογερί-
στικο σκούφο και ράσο.
Η επιγραφή αναφέρει:
«1841. ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ 
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΩ ΠΡΩΤΩ, ΕΚΤΙΣΤΗ Ο ΠΑΡΩΝ ΘΕΙΟΤΑ-
ΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΩΜΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙΣ 
ΚΤΗΜΑΣΙ ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΣΙΝ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ..».
Η ανέγερσή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση για την εποχή 
εκείνη του φόβου των Τούρκων και της απίστευτης φτώ-
χειας που μάστιζε τους Δαλίτες και όλο τον κυπριακό λαό. 
Αρκεί να αναφερθεί ότι την εποχή εκείνη στην εξαθλιωμένη 
Καρπασία και άλλα μέρη συνεχίζονταν ακόμη οι σφαγές 
των κληρικών και άλλων αθώων μετά το κίνημα του Ιωαν-

νίκιου το 1833.
Ο ΠαπαΧρύσανθος όμως άφοβος και αλύγιστος ξεκινού-
σε τότε το αναγεννητικό του έργο. Με δική του χρηματική 
δωρεά, και όταν αυτή δεν άρκεσε, με την πώληση κτη-
μάτων του, και με δική του επιστασία, ο ναός κτίστηκε και 
ολοκληρώθηκε. Για άγνωστους ως τώρα λόγους, ο ναός 
καθαγιάστηκε πενήντα χρόνια αργότερα, «επί Σωφρονίου 
Αρχιερέως τη 24η Οκτωρβίου 1893», όπως μαρτυρεί άλλη 
επιγραφή. Δώρισε ακόμα δικό του σπίτι ο ΠαπαΧρύσανθος 
που βρισκόταν δίπλα στην εκκλησία, για να χρησιμοποιη-
θεί σαν το πρώτο σχολείο του Δαλιού το οποίο λειτούργη-
σε το 1858 και με πρώτο δάσκαλο τον ίδιο τον ΠαπαΧρύ-
σανθο. Είναι σ’ αυτό το σχολείο που μικρός φοίτησε και ο 
εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης και είναι εδώ που 
έμαθε τα πρώτα του γράμματα από το θείο του τον Πα-
παΧρύσανθο. Στον ίδιο χώρο μαζί με την εκκλησία και το 
σχολείο υπήρχε και το κοιμητήριο του μικρού τότε χωριού 
μας. Κάπου εκεί πιθανόν να βρίσκεται και ο τάφος του μα-
καριστού ΠαπαΧρύσανθου, που ίσως κάποτε στο μέλλον 
να ανακαλυφθεί και να του δοθούν οι τιμές που αξίζουν 
στον μεγάλο αυτό ευεργέτη του Ιδαλίου.
Ο ΠαπαΧρύσανθος δεν περιορίστηκε μόνο στο εκκλησια-
στικό κτήριο, το τέμπλο και στο προσκυνητάρι. Προίκισε το 
ναό με εικόνες και άλλα αντικείμενα που δώρισε ο ίδιος. Στο 
δισκοπότηρο του ναού διαβάζουμε την αφιέρωση: «Υπό 
Χρυσάνθου ιερέως αφιερώθει τη εκκλησία του χωρίου Ιδα-
λίου 1888». Υπάρχουν επίσης και άλλα ιερά κειμήλια, έργα 
περίτεχνης αργυροχοΐας με χαραγμένο πάλι το όνομα του 
δωρητή τους ΠαπαΧρύσανθου.
Ακόμα ενέπνευσε το θεϊκό ζήλο στους συγχωριανούς του, 
που ένας μετά τον άλλο παράγγελναν εικόνες στους αγιο-
γράφους του Σταυροβουνιού, για την εκκλησία του Αγίου 
Ανδρονίκου όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα.
Αναφέρω κάποιες αφιερώσεις σε μερικές από τις εικόνες 
στο τέμπλο.
Διαβάζουμε λοιπόν στην εικόνα του Προφήτη Ηλία: «Δέη-
σις της δούλης σου Αντωνούς και των γονέων αυτής, 1866».
Στην εικόνα του Αγίου Νικολάου: «Δέησις του δούλου σου 
Χρύσανθου Ιερομονάχου, μετά παντός του οίκου αυτού, 
1864».
Στην εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: «Μνήσθητι 
Άγιε των δούλων σου Νικολάου και της συζύγου αυτού Νε-
ραντζούς και τέκνων αυτών, 1861».
Στην εικόνα των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας διαβά-
ζουμε: «Δεήθητε άγιοι τω Θεώ των δούλων σας Φιλίππου 
προσκυνητού μετά συμβίας και τέκνων, 1844» και στα 

ασημένια φωτοστέφανα των Αγίων στην ίδια εικόνα γρά-
φει: «Δέησις Δεσποινούς προσκυνητρίας, 1867» που όπως 
δείχνουν οι χρονολογίες αυτά είχαν προστεθεί στην εικόνα 
μερικά χρόνια αργότερα. Ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρο-
νίκου και της Αγίας Αθανασίας που ο γλυκός ήχος από το 
καμπαναριό του καλούσε κάθε πρωί και κάθε απόγευμα τα 
παιδιά στο σχολείο, ήταν η κύρια εκκλησία και το κέντρο της 
ζωής του χωριού μας για πολλά χρόνια.
Σ’ αυτήν εκκλησιάζονταν κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή 
ο κόσμος και σ’ αυτήν τελούνταν τα μυστήρια και όλες οι 
άλλες ιερές ακολουθίες. Στον μικρό, αγιασμένο της χώρο, 
πόσα παιδάκια έγιναν Χριστιανοί στην κολυμπήθρα της 
κλαψαριστά! Πόσα νέα ζευγάρια ευλογήθηκαν χαρούμενα 
και γελαστά την ημέρα του γάμου τους!
Πόσες φορές στην ίδια θέση άνθρωποι θλιμμένοι αποχαι-
ρέτησαν αγαπημένα
τους πρόσωπα όταν ο Θεός τους καλούσε κοντά του!
Και ακόμα πόσες προσευχές και πόσα δάκρυα δέχτηκαν οι 
άγιες εικόνες της! Τη νύχτα της Ανάστασης ο ιερέας ρωτού-
σε πρώτα το εκκλησίασμα αν ήταν όλοι οι χωριανοί παρό-
ντες και μετά ν’ αρχίσει τη λειτουργία και να ψάλλει τον Καλό 
Λόγο. Τόσο λίγες ήταν οι οικογένειες.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στην πανέμορφη 
αυτή εκκλησούλα στα 1908 λειτούργησε ο τότε Πατριάρ-
χης Αλεξάνδρειας Φώτιος. Περνά τώρα από τη σκέψη μου, 
όπως πολύ παραστατικά την περίγραφαν οι γονείς μου, μια 
Θεία Λειτουργία κάποια μακρινή Κυριακή στον Άγιο Αν-
δρόνικο, πολλά χρόνια πριν.
Ελάτε να πάρουμε μαζί το μονοπάτι της μνήμης που θα μας 
πάει πολύ πίσω στο χρόνο, στο παλιό Δάλι για να την παρα-
κολουθήσουμε νοερά και να χαρούμε αυτήν την όμορφη 
σύναξη. Να αναπαραστήσουμε στη φαντασία μας μια, μια 
τις εικόνες μέσα στο ναό και να τις συνδέσουμε σε πίνακα 
ζωής νοσταλγικό. Λοιπόν, το βλέμμα κινείται ολόγυρα, τα 
καντήλια είναι αναμμένα και τα κεριά στον πολυέλαιο ρί-
χνουν παντού ένα γλυκό απαλό φως. Το λιβάνι σκορπά 
στον αέρα το λεπτό άρωμά του και οι ύμνοι από τον ιερέα 
και τους ψάλτες σαν θυμίαμα ανεβαίνουν στον ουρανό.
Οι χωριανοί κατάκοποι από τον κάματο της εβδομάδας 
παρευρίσκονται με τις παραδοσιακές, γιορτινές ενδυμασί-
ες τους στη Θεία Λειτουργία, να πάρουν μια ανάσα από τη 
σκληρή δουλειά, μα προ πάντων να προσευχηθούν και να 
ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, με τις πρεσβείες του Αγίου 
Ανδρονίκου.
Γι΄ αυτούς ο Άγιος - μεγάλη η χάρη του - ήταν ο βοηθός, ο 
συμπαραστάτης, ο γιατρός ακόμη...

Αυτό το λέει και το Απολυτίκιον του.
«Ουράνια χαρίσματα λαβών θεραπεύεις τους νοσούντας 
και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντως σοι ….» 
Ξεχωριστό στολίδι στην όλη εικόνα μέσα στον ναό σαν 
πολύχρωμο γαϊτάνι, ήταν οι νέες κοπέλλες της εποχής εκεί-
νης, αράδα στον ξύλινο γυναικωνίτη με τα καλά μεταξωτά 
υφαντά τους ρούχα και το δαντελλωτό μαντήλι, όμορφα 
«σκουφωμένο» στα καλοχτενισμένα πλεγμένα σε μακριές 
πλεξούδες μαλλιά τους.
Όλα γύρω μια μοναδική ομορφιά. Μια ανεπανάληπτη σαν 
ζωγραφιά σελίδα στο κιτρινισμένο βιβλίο του χρόνου.
Και πέρασαν τα χρόνια και την λειτουργικότητα του ναού 
του Αγίου Ανδρονίκου, αντικατέστησε αργότερα η νέα με-
γάλη Εκκλησία μας της Παναγίας της Ευαγγελίστριας.
Από τότε και για πολλά χρόνια, ο ναός του Αγίου Ανδρο-
νίκου ξεχασμένος, λειτουργούσε μόνο  κάθε χρόνο, στις 
9 του Οκτώβρη, ημέρα της γιορτής του Αγίου και γινόταν 
μικρή θρησκευτική πανήγυρις. 
Και ο καθένας μπαίνοντας μέσα στον ναό μπορούσε να 
προσέξει πως τα πολλά χρόνια που πέρασαν άφησαν τα 
ίχνη της φθοράς, στην άλλοτε κύρια Εκκλησία μας, που 
ήταν το μοναδικό στολίδι του χωριού, το καμάρι των προ-
γόνων μας, και για μας τώρα πολύτιμη πνευματική, ιστορι-
κή και πολιτιστική κληρονομιά.
Και ήρθε πια το πλήρωμα του χρόνου για αποκατάσταση 
και ευπρεπισμό της. Η παλιά μας Εκκλησία έχει τώρα ανα-
καινισθεί και έχει βρει την πρωτινή ομορφιά της. Είναι ένα 
κόσμημα  στο κέντρο του Ιδαλίου.
Μια επιγραφή, πάνω σε μια μαρμάρινη πλάκα εντειχισμένη 
στον εσωτερικό νότιο τοίχο του ναού μας πληροφορεί ότι 
ο ναός έχει ανακαινισθεί «εκ βάθρων», «φιλοτίμω δαπάνη 
των μελών του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Ιδαλίου 
Ευαγγελισμός» εν έτει σωτηρίω 2012, Αρχιερατεύοντος  του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα». 
Έτσι έχουμε τώρα την ευλογία και την χαρά να λειτουργη-
θούμε και να νιώσουμε κατάνυξη, μέσα στην ανακαινισμέ-
νη, 
«στην μικρή μας εκκλησούλα
που όλους κι όλους δεν μας πιάνει».
Κι όμως εκεί μέσα,
«Του Θεού το μεγαλείο το αισθανόμαστε τρανό».
Γιατί
«πουθενά πιο μυρωμένο δεν καπνίζει το λιβάνι
πουθενά  το καντηλάκι δεν σπιθάει πιο φωτεινό».

Μαρία Σκορδή – Λαζαρίδου

Ιερός Ναός των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας Ιδαλίου

Ατμοκαθαριστήριο - Σιδερωτήριο
Γιώργος Ούρρης

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

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

Αναλαμβάνουμε
σιδέρωμα ρούχων
Προσιτές τιμές

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
 ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
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Μ 
ε το δεξί μπήκε στο πρωτάθλη-
μα της Β’ κατηγορίας η ΜΕΑΠ η 
οποία στην πρεμιέρα κέρδισε 

εκτός έδρας με 3-1 την Ε.Ν. Ύψωνα. Οι 
κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου έκα-
ναν εξαιρετική εμφάνιση και με τη νίκη 
τους στην πρεμιέρα έστειλαν ενθαρρυ-
ντικά μηνύματα για τη συνέχεια του 
πρωταθλήματος. Η πρώτη διακοπή του 
πρωταθλήματος λόγω των αγώνων της 
εθνικής έδωσε την ευκαιρία στον προπο-
νητή Γιάννο Λυμπουρή να δουλέψει σε 
λάθη που εντόπισε ώστε να μην επανα-
ληφθούν στα επόμενα παιχνίδια. Ο μέχρι 
σήμερα απολογισμός της ομάδας είναι 
μια νίκη και μια ισοπαλία. Τρεις βαθμοί και η ΜΕΑΠ συνεχίζει την προσπάθεια με στόχο μια καλή πορεία 
μακριά από βαθμολογικές περιπέτειες. Η αξιολόγηση των δυο πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος 
δείχνει ότι ο στόχος που έθεσαν οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ είναι εφικτός. Στη 2η αγωνιστική η ΜΕΑΠ φιλοξέ-
νησε την Ομόνοια 29Μ. Η ΜΕΑΠ έχασε με 1-0 αφού η ομάδα της Ομόνοιας 29Μ φάνηκε πιο τυχερή στην 
τελική προσπάθεια, πέτυχε ένα γκολ και εξασφάλισε το τρίποντο.  Η ισοπαλία στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα 
ήταν ενδεχομένως πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Στη ΜΕΑΠ σκέφτονται πλέον το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με 
αντίπαλο την Αναγέννηση στη Δερύνεια. Είναι μια δύσκολη έξοδος στην οποία η ομάδα του Πέρα Χωριού 
– Νήσου θέλει να έχει βαθμολογικό όφελος. Ο προπονητής Γιάννος Λυμπουρής προσπαθεί να προετοιμά-

σει όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα τόσο 
για το συγκεκριμένο όσο και για τα επόμε-
να που έρχονται. Τον Οκτώβριο οι κόκκι-
νοι έχουν και άλλα σημαντικά παιχνίδια. 
Στην 4η αγωνιστική θα παίξει στο γειτο-
νικό ντέρμπι με αντίπαλο την Ολυμπιάδα 
Λυμπιών. Στην 5η αγωνιστική θα παίξει 
εκτός έδρας με την ΑΛΚΗ. Εκτός έδρας παι-
χνίδι και στην 6η αγωνιστική. Οι κόκκινοι 
του Πέρα Χωριού – Νήσου θα φιλοξενη-
θούν από την ΠΑΕΕΚ. Στην 7η αγωνιστική 
θα παίξουν στο «Θεοδώρειο» με την Ομό-
νοια Αραδίππου. Όσο περισσότερους 
βαθμούς μαζέψει η ομάδα στις πρώτες 
7 αγωνιστικές του πρωταθλήματος τόσο 

καλύτερα θα είναι τα πράγματα για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ απευθύνει έκκλη-
ση στους φίλους της ομάδας να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας στηρίζοντας την προσπάθεια που 
καταβάλλεται από το Δ.Σ. Η διοίκηση της ΜΕΑΠ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση βοηθη-
τικού γηπέδου το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των ακαδημιών του σωματείου. Πρόκειται για 
μια πρωτοποριακή απόφαση η οποία ανεβάσει αρκετά τη ΜΕΑΠ στο ποδοσφαιρικό στερέωμα του τόπου. 
Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου κέρδισαν οι 
αριθμοί. 800 Ευρώ ο αριθμός 886 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 729, 186, 609, 385 και 013.

Μ ε αισιοδοξία άρχισε την προετοιμασία του για 
τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ο Άδωνης. Το 
κλίμα στο σωματείο των πρασίνων του Δαλι-

ού είναι εξαιρετικό και όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι 
να δουλέψουν σκληρά για να ανεβάσουν το σωματείο 
εκεί που του αξίζει.  Ο Άδωνης στη νέα ποδοσφαιρική πε-
ρίοδο θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ και στό-
χος είναι η δημιουργία μιας δυνα-
τής ομάδας η οποία θα μπορέσει να 
πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση 
ώστε το συντομότερο η ομάδα να 
επανέλθει στην επίλεκτη κατηγορία 
της ΣΤΟΚ. Στις τάξεις της ομάδας 
υπάρχει θέληση από όλους για 
μια καλή πορεία η οποία θα δώσει 
χαρά στους φίλους των πρασίνων. 
Στο ρόστερ του Άδωνη έγιναν φέτος 
κάποιες αλλαγές.  Οι άνθρωποι του 
Άδωνη επιδιώκουν να δημιουργή-
σουν τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα ανεβάσουν 
το σωματείο επίπεδο ώστε να μπορέσει το συντομότερο 
να επανέλθει στο δρόμο των επιτυχιών. Μέχρι την έναρ-
ξη του πρωταθλήματος το προπονητικό επιτελείο έχει 
προγραμματίσει κάποιους φιλικούς αγώνες οι οποίοι θα 
δώσουν την ευκαιρία στον προπονητή να βγάλει τα συ-
μπεράσματα του και στην ομάδα να μονταριστεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να παρουσιαστεί πανέτοι-
μη στους επίσημους αγώνες. Από τη μέχρι τώρα προετοι-
μασία ο προπονητής έβγαλε κάποια συμπεράσματα για 
τη δυναμικότητα της ομάδας η οποία σύμφωνα με αν-

θρώπους που βρίσκονται κοντά στο σωματείο είναι αρκε-
τά δυνατή και θα έχει απαιτήσεις στη νέα διοργάνωση. Σε 
συνεργασία με τη διοίκηση γίνονται οι προσθαφαιρέσεις 
ποδοσφαιριστών. Τα νέα μέλη της ομάδας θεωρείται ότι 
μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω και να βοηθή-
σουν στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν.  Πέραν 
από το αγωνιστικό κομμάτι στο σωματείο δίδουν ιδιαίτε-

ρη βαρύτητα και στο οικονομικό 
κομμάτι. Η διοίκηση του Βάσου 
Ποταμίτη με την ορθολογική δι-
αχείριση στην οποία προβαίνει 
έχει καταφέρει τα τελευταία χρό-
νια να νοικοκυρέψει τα οικονο-
μικά του σωματείου. Ο Άδωνης 
χρόνο με το χρόνο είναι οικο-
νομικά σε καλύτερη κατάσταση 
και οι άνθρωποι του σωματείου 
θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου 
να επανέλθει το σωματείο σε πιο 

προηγμένα πρωταθλήματα. Κακά τα ψέματα το οικονο-
μικό είναι συνυφασμένο με την αγωνιστική κατάσταση 
του σωματείου.  Οι κινήσεις που γίνονται στοχεύουν προς 
αυτή την κατεύθυνση. Κοντά στη νέα προσπάθεια που 
άρχισε ήδη και θα κορυφωθεί με την έναρξη του πρωτα-
θλήματος της ΕΠΕΛ, αναμένεται να βρεθούν και οι φίλοι 
του Άδωνη οι οποίοι θα στηρίξουν με το δικό τους τρόπο 
από την κερκίδα τους ποδοσφαιριστές. Ο Άδωνης επεν-
δύει στους φίλους του οι οποίοι διαχρονικά βρίσκονται 
κοντά στο σωματείο τους και βοηθούν ποικιλοτρόπως. 
Αυτό αναμένεται και στη φετινή περίοδο. 

Π υρετώδεις είναι οι προετοιμασίες 
στη ΔΑΛΙ F.C για τη νέα ποδοσφαι-
ρική περίοδο η οποία θα αρχίσει 

το Σαββατοκυρίακο 8-9 Οκτωβρίου. H ομά-
δα παρουσιάζεται αρκετά ενισχυμένη και 
στη φετινή περίοδο θα επιδιώξει να έχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο τόσο στο πρωτάθλημα 
όσο και στο κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ. Αυτή την 
περίοδο διεξάγονται φιλικά παιχνίδια ώστε 
να δοθεί η δυνατότητα στον προπονητή της 
ομάδας να καταστρώσει τα σχέδια του και να 
δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα η οποία θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της νέας διοργάνωσης. Στις τάξεις της ομά-
δας υπάρχει αισιοδοξία. Η ομάδα αποτελεί-
ται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχο-
νται από την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Οι 
φίλοι της «ΔΑΛΙ F.C.» αναμένεται να στηρί-
ξουν και φέτος την ομάδα δίδοντας το πα-
ρόν τους στο γήπεδο ενισχύοντας την προ-
σπάθεια των ποδοσφαιριστών.  Τα εισιτήρια 
διαρκεία της ομάδας έχουν κυκλοφορήσει 
και όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν με μέλη της διοίκη-
σης του σωματείου. Τιμώνται στα 20 Ευρώ.  
Στην 1η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου 
θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Δικέφαλο 
Αγκαστίνας. Αναμένεται να γίνει ένα πολύ 
καλό παιχνίδι αφού η ομάδα της Αγκαστίνας 
είναι από τις πρωταγωνίστριες τα τελευταία 

χρόνια στη διοργάνωση της ΑΠΟΕΣΠ. Το 
παιχνίδι, πρώτο του νέου πρωταθλήματος, 
αναμένεται ότι θα προσελκύσει και μεγάλο 
αριθμό φιλάθλων οι οποίοι θα θελήσουν να 
παρακολουθήσουν την ομάδα της νέας πο-
δοσφαιρικής περιόδου.  Η «ΔΑΛΙ F.C.» θέλει 
να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα και μια 
νίκη στην πρεμιέρα θα δώσει δυναμική στην 
ομάδα για τη συνέχεια. 

Η ΜΕΑΠ έστειλε ενθαρρυντικά 
μηνύματα στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας

Στήνεται ο Άδωνης της νέας περιόδου

Μ ε στόχο μια καλή πο-
ρεία στο πρωτάθλημα 
της ΑΠΟΕΣΠ αρχίζει 

τη νέα διοργάνωση ο Απόλλων 
Λυμπιών. Η προετοιμασία της 
ομάδας βρίσκεται στο τελικό στά-
διο και στόχος είναι να δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες 
που θα επιτρέψουν στο σωματείο 
να πετύχει τους στόχους που τέ-
θηκαν από τη διοίκηση. Το κλίμα 
στην ομάδα είναι εξαιρετικό και 
όλοι αναμένουν με ανυπομονη-
σία την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Ο Απόλλων 
Λυμπιών αρχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη 
νέα ποδοσφαιρική περίοδο με εκτός έδρας αποστολή. Οι 
γαλάζιοι θα πάνε στην πρεμιέρα στην Κοκκινοτριμιθιά για 
να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι της πρεμιέρας 

του νέου πρωταθλήματος εί-
ναι καθορισμένο για το Σαβ-
βατοκυρίακο 8-9 Οκτωβρίου. 
Ένα καλό αποτέλεσμα στην 
πρεμιέρα και μάλιστα σε εκτός 
έδρας παιχνίδι μ’ ένα δυνατό 
αντίπαλο θα βοηθήσει τα 
μέγιστα την προσπάθεια της 
ομάδας για τη συνέχεια. Προ-
πονήσεις άρχισε και η ακα-
δημία του σωματείου. Στον 
Απόλλωνα Λυμπιών δίδουν 
μεγάλη σημασία στα νεαρά 

βλαστάρια του σωματείου τα οποία μέσα από σκληρή 
δουλειά αναμένεται στο μέλλον να στελεχώσουν την 
πρώτη ομάδα ή να εξασφαλίσουν μια καλή μετεγγραφή 
σε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα. 

Με ανυπομονησία περιμένουν την 
πρεμιέρα στον Απόλλωνα Λυμπιών

Αισιοδοξία στη ΔΑΛΙ F.C. 
για το νέο πρωτάθλημα

Δυνατή στο νέο 
πρωτάθλημα η ΕΝΑΒ

Τ η διάκριση θα επιδιώξει στο νέο πρω-
τάθλημα της ΕΠΟΠΛ η Ένωση Νέων 
Αγίας Βαρβάρας. Με τη βοήθεια του 

κόσμου της η ομάδα της Αγίας Βαρβάρας 
μπορεί να πετύχει το στόχο που τέθηκε. Στο 
σωματείο όλοι είναι αποφασισμένοι να δώ-
σουν τον καλύτερο τους εαυτό για να ανεβά-
σουν την ομάδα επίπεδο. Η ομάδα έδωσε ήδη 
τον πρώτο της αγώνα στο νέο πρωτάθλημα 
με αντίπαλο την ομάδα του Κορμακίτη. Τελι-
κό αποτέλεσμα 0-0.  Η ΕΝΑΒ έδειξε πολύ καλά 
στοιχεία γεγονός που έχει χαροποιήσει όλους 
στο σωματείο. Στις 12 Σεπτεμβρίου πριν από 
την προπόνηση της ομάδας τελέστηκε αγι-
ασμός. «Ευχή μας μια παραγωγική, υγιές και 
μακριά από τραυματισμούς ποδοσφαιρική 

χρονιά» το μήνυμα που στέλνει το σωματείο 
της Αγίας Βαρβάρας.



15ΔΑΛΙ      news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Μ ε ανυπομονησία αναμένουν στο Χαλκάνο-
ρα την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της 
Γ’ κατηγορίας, μια διοργάνωση στην οποία η 

ομάδα του Ιδαλίου θέλει να διακριθεί και γιατί όχι να διεκ-
δικήσει την άνοδο της στη Β’ κατηγορία. Η προετοιμασία 
έχει ολοκληρωθεί και στο σωματείο των γαλάζιων αναμέ-
νουν το παιχνίδι της πρεμιέρας με αντίπαλο τον Εθνικό 
Άσσιας, μια παραδοσιακή δυνατή 
ομάδα της Γ’ κατηγορίας η οποία 
έχει παρόμοιους στόχους με το 
Χαλκάνορα. Αναμένεται ότι θα δι-
εξαχθεί ένα καλό παιχνίδι το οποίο 
θα απολαύσουν όλοι όσοι θα το 
παρακολουθήσουν.  Στο Χαλκά-
νορα θέλουν να μπουν με το δεξί 
στη νέα διοργάνωση. Πρόκειται 
για εντός έδρας παιχνίδι, μ’ ένα 
δυνατό αντίπαλο. Η νίκη σε τέτοι-
ους αγώνες δίδει δυναμική στην 
ομάδα για τη συνέχεια της διοργά-
νωσης. Στο παιχνίδι της πρεμιέρας αναμένεται να δώσει 
το παρόν του μεγάλος αριθμός φιλάθλων οι οποίοι θα 
σπεύσουν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη νέα 
ομάδα που ετοίμασε ο προπονητής Γιώργος Οδυσσέας. 
Στις τάξεις του Χαλκάνορα υπάρχει ενθουσιασμός αφού 
η παρουσία της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια δημιουργεί 
προσδοκίες για το πρωτάθλημα. Το κλίμα στο σωματείο 
είναι εξαιρετικό και όλοι αναμένουν το παιχνίδι της πρε-
μιέρας. Στη φετινή περίοδο ο Χαλκάνωρ αναμένεται να 

είναι μια νέα ομάδα αφού έγιναν προσθήκες και αλλαγές 
στο ρόστερ. Στο πλευρό της ομάδας θα βρεθούν και οι 
φίλοι του Χαλκάνορα για να ενισχύσουν από την κερκί-
δα τη νέα προσπάθεια που γίνεται.  Πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός στην 
παρουσία μελών της διοίκησης. Το Δ.Σ το οποίο μετά τη Γε-
νική Συνέλευση του καλοκαιριού είναι ενισχυμένο όσον 

αφορά αριθμό προσώπων,  βρίσκεται 
κοντά στην ομάδα έτοιμο να διαχειρι-
στεί κάθε θέμα που αναφύεται. Ενδι-
αφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα του Χαλκάνορα για τον 
Οκτώβριο. Στη 2η αγωνιστική οι γαλά-
ζιοι του Δαλιού θα πάνε στην Ερήμη 
για να αντιμετωπίσουν τον Κούρρη. 
Στην 3η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν 
στο Δάλι την ΑΠΕΠ. Ακολουθεί στην 
4η αγωνιστική το γειτονικό ντέρμπι με 
τον Εθνικό στα Λατσιά. Στην 5η αγωνι-

στική θα φιλοξενήσουν στο Δάλι το Δι-
γενή Μόρφου. Η ακαδημία του Χαλκάνορα, η ομάδα των 
U16 (2007), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πήγε στην 
Αθήνα όπου έδωσε φιλικά παιχνίδια με τις αντίστοιχες 
ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ατρόμητου. Οι νεαροί 
ποδοσφαιριστές του Χαλκάνορα έδειξαν ότι βρίσκονται 
στη σωστή πορεία. Στόχος της ακαδημίας του Χλακάνορα 
είναι μέσα από τα ανταγωνιστικά φιλικά παιχνίδια με ομά-
δες υψηλότερου επιπέδου οι ποδοσφαιριστές να αποκομί-
σουν εμπειρίες για την περαιτέρω ανέλιξη τους. 

Ο Πανιδαλιακός ρίχνεται στη μάχη 
του πρωταθλήματος

Σ το τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία 
του Πανιδαλιακού για το νέο πρωτάθλημα 
πετόσφαιρας το οποίο αρχίζει στις 19 Οκτω-

βρίου. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει αισιοδοξία 
ότι η φετινή περίοδος θα είναι 
καλύτερη από την περσινή. Ο 
Πανιδαλιακός θα αρχίσει τις 
αγωνιστικές του υποχρεώσεις 
με εντός έδρας αγώνα ο οποί-
ος θα πραγματοποιηθεί στο 
Λύκειο Ιδαλίου στις 19 Οκτω-
βρίου. Είναι μια καλή ευκαιρία 
για τους φίλους της ομάδας να 
δώσουν το παρόν τους στο 
γήπεδο και να στηρίξουν την 
προσπάθεια των κοριτσιών 
του Πανιδαλιακού. Στην πρεμιέρα ο Πανιδαλιακός 
θα αντιμετωπίσει τον Αχιλλέα. Ακολουθεί στη 2η 
αγωνιστική ο αγώνας με αντίπαλο τον Εθνικό Λατσι-

ών. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως γειτονικό ντέρμπι. Συνεχίζονται οι εγγραφές 
στις ακαδημίες του σωματείου. Όσοι γονείς ενδια-
φέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους μπορούν 

να το κάνουν επικοινωνώντας με 
ανθρώπους του σωματείου. «Στό-
χος μας η υγιής ενασχόληση των 
νεαρών κοριτσιών της περιοχής με 
τον αθλητισμό και η καλλιέργεια της 
ομαδικότητας σε ένα φιλικό και ευ-
χάριστο περιβάλλον» σημειώνεται 
σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από 
τη διοίκηση του σωματείου. Η προ-
πονητική ομάδα του Πανιδαλιακού 
έχει καταρτίσει και το πρόγραμμα 

προπονήσεων το οποίο έχει ανακοι-
νωθεί και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να πληρο-
φορηθούν τις λεπτομέρειες. 

Α θλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Αθλητισμού και της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Κινητικότητας διοργανώθηκαν το διήμερο 25 και 26 

Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τα αθλήματα που προσφέρονται και να ανακαλύψουν το ταλέντο 
τους με τη βοήθεια των προπονητών και αθλητών σωματείων που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Επίσης διοργανώθηκαν περπά-
τημα και τρέξιμο με τη συμμετοχή των πολιτών να είναι μεγάλη. 

Έπιασε δουλειά η ακαδημία 
καλαθόσφαιρας του Χαλκάνορα

Μ ε τρεις βαθμούς στις δυο πρώτες αγωνιστι-
κές του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας 
η Ολυμπιάδα Λυμπιών θα επιδιώξει ακό-

μα καλύτερη συνέχεια στη διοργάνωση. Η Ολυμπι-
άδα θέλει να έχει μια καλή πορεία στη διοργάνωση, 
στόχος ο οποίος είναι εφικτός σύμφωνα και με τα όσα 
διαφάνηκαν στις δυο πρώτες αγωνιστικές του πρωτα-
θλήματος. Παιχνίδι με παιχνίδι φαίνεται ότι οι πράσι-
νοι των Λυμπιών βρίσκουν τον ρυθμό τους παρου-
σιάζοντας σημαντική βελτίωση από εβδομάδα σε 
εβδομάδα. Η ομάδα είναι ενισχυμένη, το κλίμα στην 
ομάδα είναι εξαιρετικό και όλοι δηλώνουν αποφασι-
σμένοι να δουλέψουν σκληρά ώστε να πετύχουν τους 
στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Δύσκολη απο-
στολή είχαν στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος 
της Β’ κατηγορίας οι ποδοσφαιριστές της Ολυμπιάδας 
οι οποίοι αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Αναγέννη-
ση Δερύνειας. Οι γηπεδούχοι πιο εύστοχοι στην τε-
λική προσπάθεια, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που 
τους παρουσιάστηκαν, κερδίζοντας με 2-0. Η παρου-
σία της ομάδας του Γιάννη Στεφανίδη στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος δεν ήταν άσχημη και ήδη η προ-
σπάθεια επικεντρώνεται στα επόμενα παιχνίδια. Νέα 

δύσκολη αποστολή είχε στη 2η αγωνιστική η Ολυ-
μπιάδα η οποία αντιμετώπισε εκτός έδρας την ΠΑΕΕΚ. 
Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο οι πράσινοι των Λυμπι-
ών κέρδισαν με 2-0. Η εκτός έδρας νίκη στο συγκεκρι-
μένο παιχνίδι ανεβάζει τη ψυχολογία των ποδοσφαι-
ριστών της ομάδας για τη συνέχεια. Μετά τη διακοπή 

του πρωταθλήματος η ομάδα των Λυμπιών θα παίξει 
για πρώτη φορά στο νέο πρωτάθλημα στην έδρα της. 
Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
θα φιλοξενήσει την ΑΛΚΗ Ορόκλινης σ’ ένα παιχνίδι το 
οποίο υπόσχεται ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα. Αναμέ-
νεται ότι οι φίλοι της Ολυμιάδας θα δώσουν δυναμικά 

το παρόν τους και θα ενισχύουν από την εξέδρα την 
προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Στην 
4η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα πάνε στο 
Πέρα Χωριό – Νήσου για να αντιμετωπίσουν τη ΜΕΑΠ, 
σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο έχει και το 
χαρακτήρα του γειτονικού ντέρμπι και αναμένεται να 
προσελκύσει αρκετούς φίλους του ποδοσφαίρου που 
θα το παρακολουθήσουν. Στην 5η αγωνιστική η Ολυ-
μπιάδα θα φιλοξενήσει την Ομόνοια Αραδίππου. Ακο-
λουθεί στην 6η αγωνιστική η έξοδος στην Αγία Νάπα 
για τον αγώνα με την τοπική ομάδα. Στην 7η αγωνιστι-
κή η Ολυμπιάδα θα παίξει στην έδρα της με την ομάδα 
της Ξυλοτύμπου. Η Ολυμπιάδα θα επιδιώξει τον Οκτώ-
βριο να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθ-
μούς. Όπως έδειξε στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έδω-
σε μπορεί να έχει πολύ καλή συγκομιδή βαθμών οι 
οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στό-
χους της οι οποίοι δεν είναι άλλοι από μια καλή πορεία 
μακριά από περιπέτειες και βαθμολογικό άγχος. Στην 
πρώτη φάση του κυπέλλου Κύπρου η Ολυμπιάδα θα 
αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ένωση Νέων Παραλι-
μνίου. Ο αγώνας θα είναι μονός και θα πραγματοποι-
ηθεί στις 5 Οκτωβρίου. 

Καλύτερη συνέχεια θα επιδιώξει η Ολυμπιάδα

Πανέτοιμος για το νέο 
πρωτάθλημα ο Χαλκάνωρ

Εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Αθλητισμού

Ά ρχισε η προετοιμασία 
της ακαδημίας καλαθό-
σφαιρας του Χαλκάνο-

ρα.  H 1η ιστορική προπόνηση της 
ομάδας έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 
στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. 
Διευθυντής της Ακαδημίας  είναι ο 
αθλητής της ΑΕΚ Λάρνακας Άρης 
Κορωνίδης «Living Legend» της 
κυπριακής καλαθόσφαιρας, ενώ 
προπονητής θα είναι ο παίκτης 
του Αχιλλέα Ανδρέας Χειμώνας, 
ένα από ανερχόμενα ταλέντα του 
μπάσκετ στην Κύπρο. Το «παρών» 
στην πρώτη συγκέντρωση έδωσε 
ο ιδρυτής της ακαδημίας Νεοκλής 
Θεοχαρίδης ο οποίος στην ομιλία 
του ανέφερε ότι  υλοποίησε την 
ιδέα του πατέρα του Νίκου Θεοχα-
ρίδη, πρώην προέδρου του σω-
ματείου. Όπως ανέφερε, στόχος 
της ακαδημίας είναι τα παιδιά να 
αγαπήσουν το μπάσκετ από νεαρή ηλικία και να παρα-
μείνουν κοντά στον αθλητισμό. Επίσης, τόνισε πως ότι 
γίνεται μια νέα προσπάθεια και απαιτείται υπομονή από 

όλους. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος 
Καλλένος χαιρέτισε με θέρμη την προ-
σπάθεια που γίνεται και υποσχέθηκε ότι 
θα σταθεί δίπλα στην ακαδημία του Χαλ-
κάνορα. Ο πρόεδρος του σωματείου Λο-
ΐζος Παπαλοΐζου ανέφερε από  πλευράς 
του ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική 
ημέρα για τον Χαλκάνορα καθώς ξεκινά 
μια καινούρια πορεία για τα παιδιά της 
περιοχής, ενώ στάθηκε και στη σημασία 
της άθλησης η οποία μπορεί να τους απο-
μακρύνει από άλλες άσχημες συνήθειες. 
Ο υπεύθυνος Τύπου της ΚΟΚ Ανδρέας 
Χριστοφή  ο οποίος εκπροσώπησε την 
ομοσπονδία  χαιρέτισε την προσπάθεια 
που γίνεται προκειμένου να επεκταθεί η 
κυπριακή καλαθόσφαιρα στο Δάλι και 
την ευρύτερη περιοχή.  Όπως ανέφερε 
η ομοσπονδία στηρίζει τη συγκεκριμένη 
προσπάθεια και παροτρύνει τα παιδιά 
και τους γονείς τους να εμπιστευτούν την 
ακαδημία του Χαλκάνορα. Οι μέρες και 

οι ώρες λειτουργίας της ακαδημίας είναι οι ακόλουθες: 
Δευτέρα: 16:00 – 18:00,  Τετάρτη: 16:00 – 18:00,  Πέμπτη: 
16:00 – 18:00 και Σάββατο: 10:30 -11:30.

 Νέστορας Χατζηγιάννης:
 7ος στους Βαλκανικούς 

αγώνες τζούντο
Σ ημαντική διάκριση για τον αθλητή 

του τζούντο Νέστορα Χατζηγιάννη 
από το Δάλι ο οποίος κατέλαβε την 7η 

θέση στα 46 κιλά. Ο νεαρός αθλητής φάνηκε 
άτυχος αφού τραυματίστηκε και δεν μπόρε-
σε να συνεχίσει την προσπάθεια του διεκδι-
κώντας μια θέση στα μετάλλια. Ο Νέστορας 
Χατζηγιάννης είναι ένα πολύ υποσχόμενο τα-
λέντο και σύμφωνα με τους ανθρώπους που 
παρακολουθούν το άθλημα του τζούντο το 
μέλλον του ανήκει.




