
Διδυμοποίηση Ιδαλίου 
και Wieliszew Πολωνίας

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου l Έτος 11 l Τεύχος 134 l ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022

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.

Αρχίζει η επιμόρφωση 
για τη μεταρρύθμιση 

Σελ. 4

Αντιδρούν για ηλιθοερμικό 
πάρκο 

Σελ.6

Εικαστικό έργου 
«Συλλαβάριο Κύπριο» 

Σελ. 10

«Κύπρος η νήσος 
των Αγίων»

Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Ακόμα πιο κοντά οι δυο Δήμοι,  ισχυροποίησαν τη μεταξύ τους σχέση και επικοινωνία

M  ε θρησκευτική ευλάβεια πλήθος πιστών συνέρρευσαν στον 
ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας για να προσκυνήσουν την τί-
μια κάρα της Αγίας Βαρβάρας η οποία μεταφέρθηκε από το  

Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης  Χρυσόστομο και την υποδέ-
χθηκε ο Μητροπολίτης  Ησαΐα. Η υποδοχή έγινε στις 14 Οκτωβρίου. Οι το-
πικές και οι εκκλησιαστικές αρχές της κοινότητας απέδωσαν τις πρέπου-
σες τιμές. Η τίμια κάρα μεταφέρθηκε με  την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
140 χρόνων από τα εγκαίνια του ιερού ναού της Αγίας Βαρβάρας.

σελ.8

Πλήθος προσκυνητών 
στην Αγία Βαρβάρα

 Επισκέψεις υποψήφιων 
Προέδρων στην περιοχή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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N  έοι ορίζοντες διανοίγονται στη 
συνεργασία Ιδαλίου και της 
πόλης Wieliszew Πολωνίας. 

Οι δυο πόλεις έχουν διδυμοποιηθεί επι-
σφραγίζοντας τη στενή συνεργασία που 
ανέπτυξαν την τελευταία δεκαετία στον 
πολιτιστικό τομέα. Η πόλη Wieliszew είναι 
η τέταρτη ευρωπαϊκή πόλη με την οποία ο 
Δήμος Ιδαλίου έχει προχωρήσει σε διδυ-

μοποίηση. Προηγήθηκαν η Γαλλική πόλη 
Κομ – Λα – Βιλ , οι Αχαρνές της Ελλάδας 
και ο Δήμος του Όρτε στην Ιταλία. Οι διδυ-
μοποιήσεις συμβάλουν στην αντιμετώπι-
ση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες, φέρνουν κοντά τις κοινωνίες και 
τους ανθρώπους ισχυροποιώντας τις με-
ταξύ τους σχέσεις και επικοινωνία. 
                                                     σελ. 3

Ή  ταν όλοι εκεί, στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστρι-
ας Ιδαλίου για να αποχαιρετήσουν το μικρό Λάμπρο, το παι-
δί από το Δάλι το οποίο έγινε σύμβολο μαχητικότητας. Ο Λά-

μπρος όλης Κύπρου, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι μετά από πολύχρονη μάχη 
με σπάνια ασθένεια. Επιθυμία της οικογένειας ήταν οι παρευρισκόμενοι  
στην κηδεία να φορέσουν φωτεινά ρούχα όπως ήταν η στάση ζωής του 
Λάμπρου.                               

σελ.10

Μας βλέπει από ψηλά ο Λάμπρος

Μ  ε συναυλία με τη Μαρίζα Ρίζου στο αμφιθέατρο Ιδαλίου  γιορτάστη-
καν τα 35 χρόνια προγράμματος Erasmus+. Η συναυλία πραγματο-
ποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου. Στόχος του προγράμματος Erasmus+ 

είναι να προωθηθούν οι  ευρωπαϊκές αξίες, τα οφέλη αλλά και τα αποτελέσματα 
του έργου έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η δράση αυτή.  Το Erasmus+ δημι-
ουργήθηκε το 1987.

σελ. 12

35 χρόνια Erasmus +

Η  προεκλογική περίοδος ενόψει των προεδρικών εκλογών βρίσκεται σε πλή-
ρη εξέλιξη. Η περιοχή της Νότιας Λευκωσίας αποτελεί ασφαλώς μέρος των 
προεκλογικών συγκεντρώσεων των υποψήφιων προέδρων της Δημοκρα-

τίας. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα μιλήσει σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στο Χαλκά-
νορα στις 11 Νοεμβρίου, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μίλησε στην Ποταμιά και ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. 

σελ.4



2 ΔΑΛΙ      news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο Δήμος Ιδαλίου συνεχίζει την πορεία 
εξωστρέφειας που άρχισε πριν από 
πολλά χρόνια καταφέρνοντας μέσω 

των διδυμοποιήσεων με Ευρωπαϊκές πόλεις να 
αναπτύξει συνεργασίες μέσα από τις οποίες απο-
κομίζουν πολλαπλά οφέλη οι κάτοικοι του. Πριν 
από μερικές μέρες σφραγίστηκε με διδυμοποίη-
ση η πολιτιστική συνεργασία με την Πολωνική 
πόλη Wieliszew. Η πόλη Wieliszew είναι η τέταρ-
τη ευρωπαϊκή πόλη με την οποία ο Δήμος Ιδα-
λίου έχει προχωρήσει σε διδυμοποίηση. Με λα-
μπρότητα και με την πρέπουσα τιμή κλήρος και 
λαός  υποδέχθηκαν την τίμια κάρα της Αγίας εν-
δόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από τον Ιερό 
Ναό της Παναγίας Επισκέψεως της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Βαρβάρας στην 
ομώνυμη κοινότητα. Η τίμια κάρα μεταφέρθηκε 
με  την ευκαιρία της συμπλήρωσης 140 χρόνων 
από τα εγκαίνια του ιερού ναού της Αγίας Βαρ-
βάρας. Στο πλαίσιο των προεκλογικών τους εξορ-
μήσεων οι τρεις βασικοί υποψήφιοι Πρόεδροι της 
Δημοκρατίας μίλησαν σε συγκεντρώσεις στην πε-
ριοχή. Η  περιφέρεια Ιδαλίου τίμησε και φέτος με 
μεγαλοπρέπεια της εθνική γιορτή της 28ης Οκτω-
βρίου. Επίκεντρο των εορτασμών ήταν το Πέρα 
Χωριό – Νήσου όπου πραγματοποιήθηκε η πα-
ρέλαση με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητρι-
ών, μελών της Εθνικής Φρουράς και της Πολιτικής 
Άμυνας, σωματείων και οργανώσεων της περιο-

χής. 
Ράγισαν και οι πέτρες στην κηδεία του μικρού Λά-
μπρου Καλλένου, του μαχητή της ζωής ο οποί-
ος αγαπήθηκε απ’ όλη την Κύπρο. Ο θάνατος του 
σκόρπισε απέραντη θλίψη σ’ ολόκληρη την Κύ-
προ. Το έργο με την ονομασία «Το ταξίδι προς το 
ηλιοβασίλεμα», το οποίο ολοκλήρωσε λίγες ημέ-
ρες πριν φύγει από τη ζωή, ο μικρός Λάμπρος, 
δόθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό στο δείπνο του 
ΚΕΒΕ.  Την κάθετη διαφωνία τους με την ανέγερση 
στην περιοχή τους ηλιοθερμικού πάρκου  εκφρά-
ζουν τα κοινοτικά συμβούλια Αγίας Βαρβάρας 
και Αλάμπρας. Με την υλοποίηση του εικαστικού 
έργου το Συλλαβάριο Κύπριο, το οποίο βρίσκεται 
στο προαύλιο του Λυκείου Ιδαλίου, στους πρό-

ποδες του Αρχαίου Ιδαλίου προσφέρεται τόσο 
στους μαθητές όσο και στους επισκέπτες η ευκαι-
ρία να συνδυάσουν μια αισθητική και καλλιτεχνι-
κή αξία, με την τέχνη και τη μάθηση, αφού ταυ-
τόχρονα αποτελεί και εκπαιδευτικό εργαλείο. Το 
έργο φιλοτέχνησε η εικαστικός Μαρία Κυριάκου. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε το σωματείο «Μιχα-
ήλ Ολύμπιος» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
20 χρόνων προσφοράς στο Δήμο Ιδαλίου. Μέ-
ρος των εορτασμών για τα 35 χρόνια του Εrasmus 
πραγματοποιήθηκαν στο Δάλι με τη συναυλία της 
Μαρίζας Ρίζου. 

                                              Η σύνταξη

Πορεία εξωστρέφειας

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 Νοεμβρίου  Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος,  

 Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή,  
 Κοσμάς, Κοσμία 

2 Νοεμβρίου  Ακίνδυνος, Ακίνδυνη, Αφθονία,  
 Ελπιδοφόρος, Πήγασος 

3 Νοεμβρίου  Ακεψιμάς
 4 Νοεμβρίου  Ιωαννίκιος, Ιωαννίκη, Νίκανδρος,  

 Νικάνδρα, Πορφύριος, Πορφυρία 
5 Νοεμβρίου  Γαλακτίων, Γαλακτία, Επιστήμη,  

 Λίνος, Λίνα, Σιλβανός, Σιλβάνα,  
 Σύλβια, Σύλβιος 

6 Νοεμβρίου  Λεονάρδος 
7 Νοεμβρίου  Θεσσαλονίκη, Σαλονικιός,  
  Σαλονικιά,  Σαλόνικος 
8 Νοεμβρίου  Άγγελος, Αγγελική, Γαβριήλ 
  Γαβριηλία, Γαβριέλα,   

 Ευταξία, Λεμονιά, Μεταξάς,
]  Μεταξία, Μιχαήλ, Μηχαηλία,  

 Μιχαέλα, Πανορμίτης, Πανορμίτα,  
 Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σταμάτιος,  
 Σταματίνα, Σταματία, Στρατηγός,  
 Στρατηγώ, Ταξιάρχης, Ταξιαρχία 

9 Νοεμβρίου  Νεκτάριος, Νεκταρία,   
 Ονησιφόρος, Ονησιφόρα 

10 Νοεμβρίου  Αρσένιος, Αρσενία, Σωσίπατρος 
11 Νοεμβρίου  Βικέντιος, Βικεντία, Βίκτωρ,  

 Βικτωρία, Δράκος, Δράκων 
 

 12 Νοεμβρίου  Νείλος 
13 Νοεμβρίου  Χρυσόστομος, Χρυσοστομία 
14 Νοεμβρίου  Φίλιππος, Φιλιππία 
16 Νοεμβρίου  Ιφιγένεια, Ματθαίος, Ματθίλδη 
17 Νοεμβρίου  Γεννάδιος 
18 Νοεμβρίου  Πλάτων 
21 Νοεμβρίου  Δέσποινα, Καισαριανή, Μαρία,  

 Μαριέττα, Μαριανός, Μαριανή,  
 Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα 

22 Νοεμβρίου  Βαλεριανός, Βαλεριανή, Βαλέριος,  
 Βαλέρια, Κάλλιστος, Κικιλία,  
 Φιλήμων 

23 Νοεμβρίου  Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία 
24 Νοεμβρίου  Κλήμης, Κλημέντιος, Κλημεντία,  

 Κλημεντίνη 
25 Νοεμβρίου  Αικατερίνη, Μερκούριος 
26 Νοεμβρίου  Νίκων, Στέργιος, Στεργία,   

 Στεργιανός, Στεργιανή, Στυλιανός,  
 Στυλιανή 

28 Νοεμβρίου  Ειρήναρχος 
29 Νοεμβρίου  Φαίδρα, Φαίδρος, Φιλούμενος,  

 Φιλουμένη 
30 Νοεμβρίου  Ανδρέας, Ανδρεάνα, Φρουμέντιος

Ελειφτήκαν τους αγγέλους 
πάνω στ’ουρανού τα άψη 
τζιαι εσκέφτηκεν ο Πλάστης
μια μιάλη φωθκιάν να άψει.
Έπιασεν τους τον Λάμπρο τους
που μες στην αγκαλιά τους,
εχάσαν τες ελπίδες τους, 
εκόπην η μιλιά τους.
Έντεκα χρόνους πόλεμο με 
ύπουλην ασθένειαν
εφκάλαν την στο Ισραήλ,
κόπην η οικογένεια.
Μα η ομορφιά έχει όνομα,
έχει σχήμα και χρώμα,
διά ελπίδα στην ζωή,
χαμόγελο στο στόμα.
Λάμπρο
Πεταλούδα ήρτες στην γη,
ζωή μίας ημέρας,
εσκόρπισες την ομορκιά
τζι έφυες σαν αέρας.

Μα της ψυσιής η ομορφκιά 
ποττέ εν πεθανίσκει.
Έρκεται τζιαι δημιουργεί,
πάντα δαμαί μεινίσκει.

Aνδρούλα Σιάτη
Εν θλιμμένω Ιδαλίω
28/9/2022

Με μεγαλοπρέπεια το Δάλι 
γιόρτασε την εορτή των 
Αγίων Ανδρονίκου και 

Αθανασίας. Το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 8 Οκτωβρίου τελέστηκε ο 
Μέγας Εσπερινός της Κυριακής και 
η εορτή των Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας. Κατά την Ακολουθία 
του Μεγάλου Εσπερινού στον Ναό 
των Αγίων στο Δάλι, χοροστάτη-
σε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Τριμυθούντος Βαρνάβας. Πλήθος 
πιστών συνέρρευσαν στο ναό και 
προσκύνησαν τη θαυματουργή ει-
κόνα των Αγίων. 

Εορτή των Αγίων Ανδρονίκου 
και Αθανασίας

Λάμπρος Καλλένος

 Πήγε στην εκκλησία 
καβάλα σε άλογο

Ανήμερα της γιορτής του ευλο-
γημένου χριστιανικού ζεύγους, 
των Αγίων Ανδρονίκου και Αθα-

νασίας, οι οποίοι έζησαν γύρω στα τέλη 
του 6ου αιώνα μ.χ  τελέστηκε γάμος νε-
αρού ζευγαριού στο ομώνυμο εκκλη-
σάκι το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα 
του Ιδαλίου. Η νύμφη πήγε στην εκκλη-
σία καβάλα σε άλογο με τη συνοδεία 
παραδοσιακής γαμήλιας μουσικής. Η 
πομπή διέσχισε τον πυρήνα του Ιδα-
λίου και έφθασε στο ναό όπου η νύμ-
φη συνάντησε τον καλό της.  Το ζεύ-
γος επέλεξε να παντρευτεί την ημέρα 

που γιορτάζει το ευλογημένο χριστια-
νικό ζεύγος το οποίο  με χριστιανικές 
αρετές και τη βαθειά χριστιανική του πί-
στη είχε ένα γάμο ταιριαστό και ευλο-
γημένο. 

Αιμοδοσία στο Πέρα Χωριό – Νήσου

Η Τοπική Επιτροπή Αιμο-
δοσίας Πέρα Χωριού 
και Νήσου ανακοίνω-

σε ότι η  επόμενη προγραμμα-
τισμένη αιμοδοσία των κοινο-
τήτων θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, μεταξύ 
των ωρών 6.00 μ.μ. και 9.00 μ. 
μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Κοινοτικού Συμβουλίου 
«Ελένη Πετροπούλου».  «Με 
την ευγενή ανθρώπινη μας 
πράξη να χαρίσουμε ελάχιστο 
από τον ελεύθερο μας χρόνο 
και λίγο από το αίμα μας σε πο-
νεμένους συνανθρώπους μας, 

σώζουμε ζωές. Ας μην πούμε 
όχι σε αυτό το κάλεσμα» σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση.
Όπως και τις προηγούμενες 
φορές θα τηρηθούν όλα τα μέ-
τρα που προβλέπονται από το 
Υπουργείο Υγείας σε σχέση με 
τον κορωνοιό. 

Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ τί-
μησε την επέτειο της ανεξαρ-
τησίας της Κύπρου, με μια 

ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματο-
ποίησε στο προαύλιο της. Σύσσω-
μοι μαθητές, καθηγητές, διευθυντές 
και λοιπό προσωπικό συγκεντρώ-
θηκαν στον προαύλιο χώρο της σχο-
λής για να τιμήσουν την ένδοξη 1η 
του Οκτώβρη. Τραγούδια, παραδο-
σιακοί χοροί, δρώμενα και ποιήματα 
«έστειλαν» το μήνυμα τους μέσα από 
τη νέα γενιά για τους ηρωικούς αγώ-

νες που οδήγησαν στην πολυπόθητη 
ανεξαρτησία του τόπου. Παράλληλα, 
υπενθύμισαν ότι η χαρμόσυνη αυτή 
επέτειος αποτελεί εμφαντική υπενθύ-
μιση πως παρά τους ηρωικούς αγώ-
νες του λαού της μέσα στους αιώ-
νες της πολυκύμαντης ιστορίας της, 
η χώρα γιορτάζει την ανεξαρτησία 
της κάτω από συνθήκες συνεχιζόμε-
νης τουρκικής κατοχής και καταπά-
τησης θεμελειωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων.

62 Χρόνια Κυπριακής 
Δημοκρατίας
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Διδυμοποίηση Ιδαλίου Wieliszew Πολωνίας

Μ ε την επίσημη τελετή διδυμοποίη-
σης σφραγίστηκε η εξαιρετική συ-
νεργασία που έχει αναπτύξει την τε-

λευταία δεκαετία ο Δήμος Ιδαλίου με την πόλη 
Wieliszew Πολωνίας. Η τελετή έγινε στο δημοτικό 
αμφιθέατρο Ιδαλίου. Ο Δήμος Ιδαλίου και η πόλη 
Wieliszew τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν πολι-
τιστική συνεργασία με εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Η τελετή διδυμοποίησης άρχισε με καλωσόρι-
σμα από τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ιδαλίου Τζόζεφ Βασιλείου. Ακο-
λούθησε χαιρετισμός από το Δήμαρχο  Λεόντιο 
Καλλένο ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικό-
τητα της διδυμοποίησης του Ιδαλίου με την πόλη 
Wieliszew. Τη χαρά του που βρέθηκε στο Δάλι 
για την τελετή εξέφρασε ο Δήμαρχος Wieliszew 
Powel Kownacki ο οποίος τόνισε πως αρχίζει 
μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ των δυο πόλε-
ων.  Παρούσα στην τελετή ήταν και η πρέσβειρα 
της Πολωνίας στην Κύπρο Irena Lichnerowlez 
Auguslyn η οποία εξέφρασε τα συγχαρητήρια 
στους εμπνευστές της ιδέας της διδυμοποίησης. 
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενώ στο 
χώρο της εκδήλωσης υπήρξε παρουσίαση πα-
ραδοσιακών επαγγελμάτων της Κύπρου.  H πόλη 
Wieliszew έχει κοινά χαρακτηριστικά με το Δάλι 
όπως είναι για παράδειγμα η απόσταση από την 
πρωτεύουσα. Απέχει από τη Βαρσοβία  26 χιλι-
όμετρα, όση περίπου είναι και η απόσταση του 
Ιδαλίου από τη Λευκωσία. Βρέχεται από δυο πο-
ταμούς όπως συμβαίνει και με το Δάλι με τον πο-

ταμό Γυαλιά.  Η πόλη Wieliszew είναι η τέταρτη 
ευρωπαϊκή πόλη με την οποία ο Δήμος Ιδαλίου 
έχει προχωρήσει σε διδυμοποίηση. Προηγήθη-
καν η Γαλλική πόλη Κομ – Λα – Βιλ , οι Αχαρνές 
της Ελλάδας και ο Δήμος του Όρτε στην Ιταλία. 
Μέσω των διδυμοποιήσεων ο Δήμος Ιδαλίου 
έχει πετύχει να αναπτύξει στενή συνεργασία με 
ανταλλαγές επισκέψεων και άλλες εκδηλώσεις.  
Οι διδυμοποιήσεις συμβάλουν στην εξωστρέ-
φεια του Ιδαλίου το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
αποκομίσει εμπειρίες και γνώσεις από τους Δή-
μους με τους οποίους έχει αναπτύξει συνεργα-
σία. Μέσω των διδυμοποιήσεων ο Δήμος Ιδαλί-
ου στοχεύει στην προσέγγιση με άλλους Δήμους 
επιδιώκοντας να λειτουργήσει με προοπτική. Οι 
διδυμοποιήσεις συμβάλουν στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων και στην ανάπτυξη στενότερων 
δεσμών φιλίας. Στην Ευρώπη ο θεσμός των διδυ-
μοποιήσεων πόλεων εμφανίστηκε μετά τη λήξη 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ως μια από τις πολ-
λές ανάγκες των ανθρώπων και δη των κοινω-
νιών για γεφύρωση των διαφορών και επούλω-
ση αρκετών από τις ανοικτές πληγές που άφησε 
πίσω του ο πόλεμος. Σήμερα οι δεσμοί σχέσεων 
διδυμοποίησης ή αδελφοποίησης μεταξύ πόλε-
ων, όπως επικράτησε να λέγονται, πλησιάζουν 
τις 20.000 παγκοσμίως, αριθμός που αναμφι-
σβήτητα παραπέμπει στην ανάγκη που υπάρ-
χει ανάμεσα στις πόλεις και τις αστικές περιοχές, 
τις κοινωνίες και τους ανθρώπους να ισχυροποι-
ήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και επικοινωνία.

Αρχίζει μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω συνεργασία
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Σ υνεχίζοντας τον ανοικτό διάλογο με 
τους πολίτες ο ανεξάρτητος υποψήφι-
ος για την Προεδρία 

της Δημοκρατίας Ανδρέας 
Μαυρογιάννης επισκέφθη-
κε το οίκημα της ΠΕΟ στην 
Ποταμιά όπου πραγματο-
ποιήθηκε παγκοινοτική συ-
γκέντρωση. Το συνόδευαν 
μέλη του επιτελείου του, ο 
βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος 
Χριστοφίδης, φίλοι και υπο-
στηρικτές της υποψηφιότη-
τας του. Οι κάτοικοι της Πο-
ταμιάς είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν 
με τον κ. Μαυρογιάννη, να του εκφράσουν τους 
προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, όπως 

επίσης και να καταθέσουν ενώπιον του προτά-
σεις για την επίλυση προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζει η κοινότητα τους. Ο 
κ. Μαυρογιάννης ανέλυσε το 
το όραμά του για την Κύπρο 
του αύριο. Έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στο κυπριακό επι-
σημαίνοντας ότι η Ποταμιά 
αποτελεί απόδειξη ότι στην 
Κύπρο μπορούν να συμβι-
ώσουν ελληνοκύπριοι και 
τουρκοκύπριοι. Στη συζήτη-
ση που έκανε με τους πολίτες 
ο κ. Μαυρογιάννης δεσπό-

ζουσα θέση είχαν και κοινωνικά ζητήματα όπως 
είναι η αύξηση των τιμών, η κοινωνική πρόνοια 
κλπ.

Ο Μαυρογιάννης στην Ποταμιά

Η ιστορική εξέλιξη σε ότι αφορά το 
Κυπριακό κατά την περίοδο 1948-
2021, παρουσιάζεται μέσα από το 

νέο βιβλίο του πρώην Υπουργού και Βου-
λευτή του ΔΗΣΥ Λεόντιου Ιεροδιακόνου, με 
τίτλο «Μοιραία ηγεσία 1948-2021: Ο Μακά-
ριος και συνεχιστές». Ο κ. Ιεροδιακόνου με-
ταξύ άλλων στην εκδήλωση παρουσίασης 
του βιβλίου είπε πως μελετώντας τη διαδρο-
μή του Κυπριακού από το τέλος της δεκαε-
τίας του 1940, κατά τη διάρκεια αυτής του 
1950 και μέχρι σήμερα, η διαπίστωση είναι 
ότι τα πιο σοβαρά σφάλματα, άρα και η πιο 
σοβαρή ζημιά έγιναν στα αρχικά στάδια δι-
εθνοποίησης του εθνικού προβλήματος. Σε 
άλλο σημείο της ανάλυσης του βιβλίου του, 
ο κ. Ιεροδιακόνου ανέφερε ότι στην πολιτι-
κή δεν είναι αρκετό να έχεις δίκαιο και πρό-
σθεσε ότι πρέπει να διαθέτεις και τα μέσα 
να το διεκδικήσεις. Ακολούθησε συζήτηση. 
Μια από τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν η 
εκλογή το Φεβρουάριο του 8ου Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον κ. Ιερο-
διακόνου να απαντά ότι ο υποψήφιος του 
ΔΗΣΥ είναι γαλουχημένος μέσα στην πα-
ραδοσιακή γραμμή που τηρεί το κόμμα 

που είναι η ρεαλι-
στική γραμμή, την 
οποία χάραξε ο ίδι-
ος ο Κληρίδης πριν 
από 40 χρόνια και εί-
ναι ο μόνος που μιλά 
καθαρά και εκφράζει 
αυτή την πραγματι-
στική, την ρεαλιστική 
γραμμή χωρίς διαρ-
ροές. Παρόντες στην παρουσίαση του βι-
βλίυ του κ. Ιεροδιακόνου ήταν οι υποψήφιοι 
πρόεδροι της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεο-
φύτου και Αχιλλέας Δημητριάδης. Ο Πρό-
εδρος του ΚΥΠΕ και συντονιστής της εκδή-

λωσης, Ιωσήφ Ιωσήφ, 
ανέφερε στο εναρκτή-
ριο καλωσόρισμα του 
ότι το βιβλίο, το οποίο 
κυκλοφορεί με επιτυχία 
στα βιβλιοπωλεία, κα-
ταπιάνεται με τα ιστορι-
κά γεγονότα που σημά-
δεψαν το εθνικό θέμα 
τα τελευταία 73 χρόνια 

και επισημαίνει λάθη, παραλείψεις και αδυ-
ναμίες, «που επιδείξαμε ως ελληνοκυπρια-
κή πλευρά στην πολιτική και στους προσα-
νατολισμούς μας με αποτέλεσμα σήμερα να 
είμαστε σε αυτή τη δεινή θέση».

Η παρουσίαση του βιβλίου του Λεόντιου Ιεροδιακόνου

Ο Χριστοδουλίδης στην Ενορία 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ζ ητήματα που αφορούν την καθημερινό-
τητα, όπως ο πληθωρισμός, το κόστος του 
ηλεκτρισμού, το μεταναστευτικό, οι συντά-

ξεις και θέματα της νεολαίας συζήτησε ο υποψήφιος 
Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας Νίκος Χριστοδουλίδης 
κατά τη διάρκεια της συ-
γκέντρωσης που διοργά-
νωσαν οι υποστηρικτές 
του στην Ενορία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης.  
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέ-
πτυξε τις προτάσεις του 
αναλύοντας τους στόχους 

και τις επιδιώξεις του. Κατά τη συζήτηση έγινε ανα-
φορά και στο κυπριακό με τον υποψήφιο Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας να ενημερώνει τους πολίτες για τη 
στρατηγική που θα ακολουθήσει ώστε να καμφθεί 

η τουρκική αδιαλλαξία και να 
αντιμετωπιστεί η τουρκική προ-
κλητικότητα. Συζητήθηκαν επί-
σης θέματα ειδικού ενδιαφέρο-
ντος όπως είναι για παράδειγμα 
η παρουσία κοντά στην οικιστι-
κή περιοχή της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης ερ-
γοστασίων παραγωγής ασφάλ-
του. 

Α ρχίζει το Νοέμ-
βριο πρόγραμ-
μα επιμόρφω-

σης τόσο των αιρετών 
όσο και του προσωπι-
κού των τοπικών αρχών, 
ώστε να δοθούν τα ανα-
γκαία εφόδια για την ομα-
λή και εύρυθμη μετάβα-
ση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης η οποία θα εφαρμοστεί 
από τον Ιούνιο του 2024. Η συνολι-
κή διάρκεια υλοποίησης του προ-
γράμματος επιμόρφωσης είναι 30 
μήνες και θα υλοποιηθεί από το Κέ-
ντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την 
Καλή Διακυβέρνηση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, με τη συνεργα-
σία των Ενώσεων Δήμων και Κοι-
νοτήτων, καθώς και της Ακαδημίας 
Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης έχουν 
συσταθεί και ξεκίνησαν δουλειά 
και οι ομάδες εργασίας της Κε-
ντρικής Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής στις διάφορες θεματικές όπως 
τα θέματα προσωπικού, τα πληρο-
φοριακά συστήματα, η αδειοδό-

τηση της ανάπτυξης και το επόμε-
νο διάστημα θα συνέλθουν και οι 
ομάδες για τα θέματα εκπαίδευσης 
και προϋπολογισμού. Το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών απευθύνθηκε και 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζη-
τώντας βοήθεια και στήριξη, κυρί-
ως σε θέματα εμπειρογνωμοσύνης 
και τεχνοκρατικής προσέγγισης. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει 
προχωρήσει σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλά-
δας για να συνδράμουν σε θέματα 
οργανογραμμάτων, προσωπικού, 
αλλά και κατάρτισης προϋπολογι-
σμών στηριζόμενοι στη δική τους 
εμπειρία από την εφαρμογή ανά-
λογων σχεδίων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στην Ελλάδα, όπως  του 
προγράμματος «Καλλικράτης». 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 
για τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής  ΑυτοδιοίκησηςΣ ε λειτουργία τέθηκε  η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής 

αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, που έχει ανα-
πτυχθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινο-

τομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενόψει των επερχόμενων Προεδρικών 
Εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 5 Φεβρουαρίου 2023. Σε ανα-
κοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι η εφαρμογή της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης υλοποιείται τμηματικά. Η 
πρώτη φάση της υπηρεσίας, η οποία ενεργοποιήθηκε στις  20 Οκτω-
βρίου 2022, υποστηρίζει την υποβολή αίτη-
σης για πρώτη εγγραφή στον εκλογικό κα-
τάλογο για τις ηλικίες 18-25 ετών, καθώς 
και για τα άτομα που συμπληρώνουν τα 18 
έτη μέχρι την ημερομηνία των επικείμενων 
Προεδρικών Εκλογών στις 05.02.2023. Η 
διαδικασία εγγραφής στον εκλογικό κατά-
λογο για τις ηλικίες αυτές γίνεται με έλεγχο 
της κυπριακής υπηκοότητας και της ηλικί-
ας μόνο, και καλύπτει και πρόσωπα που δι-
αμένουν προσωρινά στο εξωτερικό λόγω 
σπουδών. Δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-
βολής αίτησης έχουν και οι Τουρκοκύπρι-
οι (T/κ) κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, οι γονείς των οποίων είναι ήδη εγγεγραμμένοι 
στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο. Οι δικαιούχοι μπορούν να εγγρα-
φούν ηλεκτρονικά στον εκλογικό κατάλογο στη διεύθυνση στο www.
elections.gov.cy. Η δεύτερη φάση ανάπτυξης της ηλεκτρονικής υπη-
ρεσίας, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί πριν τις Ευρωεκλογές και τις Εκλο-
γές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα διεξαχθούν τον 
Μάιο 2024, θα περιλάβει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και για την 
κατηγορία πολιτών με ηλικία άνω των 25 ετών, για τους οποίους απαι-
τούνται πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που θα πιστοποιούν την εξά-
μηνη παραμονή τους στη Δημοκρατία πριν την υποβολή της αίτησης. 
Θα υπάρξει, επίσης, σύζευξη της υπηρεσίας με τη βάση δεδομένων 

του συστήματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευκόλυνση της 
πιστοποίησης στοιχείων. Η δεύτερη φάση, θα καλύψει και τις περιπτώ-
σεις μεταφοράς των εκλογικών δικαιωμάτων, λόγω αλλαγής της διεύ-
θυνσης του εκλογέα, για τις οποίες απαιτείται βεβαίωση Κοινοτάρχη, 
καθώς και τις περιπτώσεις των Τ/κ που αποδεδειγμένα διαμένουν στις 
ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι στις Προ-
εδρικές Εκλογές 2023, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δη-
μοκρατίας, ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμο-

νή τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι 
στον εκλογικό κατάλογο. Όσοι/όσες δεν είναι 
εγγεγραμμένοι/νες στον εκλογικό κατάλογο, 
έχουν δικαίωμα εγγραφής εφόσον, κατά την 
ημερομηνία διεξαγωγής των Προεδρικών 
Εκλογών, δηλαδή μέχρι και την 5η Φεβρου-
αρίου 2023, θα συμπληρώσουν το 18ο έτος 
της ηλικίας τους. Διευκρινιστικά αναφέρεται 
ότι ταυτόχρονα με την εισαγωγή της ηλεκτρο-
νικής υποβολής, ισχύει και η έντυπη μορφή 
υποβολής αίτησης. Τα σχετικά έντυπα, οι πο-
λίτες μπορούν να τα εξασφαλίσουν από τα 
κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοι-
κήσεων, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη, τα Κέντρα Πολίτη (Κυπριακά Ταχυδρομεία), από την Κεντρική 
Υπηρεσία Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ μπορούν επίσης 
να τα κατεβάσουν και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών www.elections.gov.cy. Η τελευταία ημέρα υποβολής, 
τόσο της ηλεκτρονικής όσο και της έντυπης αίτησης για εγγραφή στον 
εκλογικό κατάλογο, είναι η 27η Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι μετά 
την πιο πάνω ημερομηνία, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νέα εγ-
γραφή ή/και αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο. Ως εκ τούτου, προτρέπο-
νται οι δικαιούχοι να προβούν έγκαιρα στις σχετικές ενέργειες, προκει-
μένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής
 στον εκλογικό κατάλογο

Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
παρευρεθεί και θα μιλήσει σε συγκέντρωση 

υποστηρικτών του στο σωματείο του 
Χαλκάνορα Ιδαλίου. 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Δάλι

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
Ώρα: 20:00
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   Αλλάζει ο τρόπος εξυπηρέτησης για 
τις συναλλαγές της Ελληνικής Τράπεζας

Α ποφασιστικά βήματα προς την κα-
τεύθυνση του εκσυγχρονισμού κά-
νει η Ελληνική Τράπεζα. Στo πλαί-

σιo του ψηφιακού μετασχηματισμού της και 
με στόχο την εφαρμογή το νέου μοντέλου, 
ο τρόπος εξυπηρέτησης για τις καθημερι-
νές τραπεζικές συναλλαγές αλλάζει, φέρνο-
ντας τους πελάτες πιο κοντά στα εναλλακτι-
κά κανάλια.Με γνώμονα την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση, η Ελληνική Τράπε-
ζα ενισχύει τον θεσμό των «meeter greeter», 
εκπαιδεύοντας τους πελάτες στη χρήση των 
εναλλακτικών καναλιών. Παράλληλα, από τις 
15 Δεκεμβρίου 2022 προχωρά σε αλλαγές 
όσον αφορά τις συναλλαγές που μπορούν 
να γίνουν εντός του καταστήματος.
Συγκεκριμένα:  
• Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις μετρητών 

για ποσά μικρότερα των €500 θα πραγ-
ματοποιούνται αποκλειστικά στις ΑΤΜ.

• Οι καταθέσεις από τρίτους (για οποιοδή-
ποτε ποσό) δεν θα γίνονται δεκτές στα τα-
μεία.

 Διευκρινίζεται ότι τα πιο πάνω ισχύουν 
για λογαριασμούς φυσικών προσώπων

• Καταθέσεις νομισμάτων πέραν των €200 
θα γίνονται αποκλειστικά στα καταστή-
ματα που διαθέτουν μηχανές Cash360.

Σημειώνεται ότι οι ευάλωτες ομάδες πληθυ-
σμού που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν 
τις ΑΤΜ θα συνεχίζουν να εξυπηρετούνται 
κανονικά μέσω των Ταμείων της Τράπεζας.
Επιπρόσθετα, από την 1η Νοεμβρίου 2022 οι 
πιο κάτω υπηρεσίες θα προσφέρονται πλέ-
ον σε συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας https://www.hellenicbank.com/
ourlocations(link is external).

• Συναλλαγές με ξένα χαρτονομίσματα 
(αγορά, ανάληψη, κατάθεση)

• Έκδοση επιταγών ξένου νομίσματος.
172 ΑΤΜ σε 78 σημεία Παγκύπρια
Οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν από το ευρύ και 
παγκύπριο δίκτυο ΑΤΜ νέας γενιάς 24/7 και 
να πραγματοποιήσουν καθημερινές τραπε-
ζικές εργασίες όπως: δωρεάν αναλήψεις και 
καταθέσεις μετρητών με άμεση πίστωση των 
συνδεδεμένων λογαριασμών ή της πιστω-
τικής κάρτας, καταθέσεις επιταγών, να δουν 
τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους να εκτυ-
πώσουν το IBAN τους, και άλλα. Υπενθυμίζε-
ται ότι υπάρχει και η δυνατότητα κατάθεσης 
επιταγών μέσω των ΑΤΜ ή δωρεάν υπηρε-
σία συλλογής επιταγών (courier) από τα γρα-
φεία των πελάτων (για περισσότερες από έξι 
(6) επιταγές).
Hellenic Bank Online Banking 
Oι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας μπορούν 
να εγγραφούν στα ηλεκτρονικά της κανάλια 
χωρίς να επισκεφθούν κάποιο κατάστημα, 
συμπληρώνοντας μια απλή ηλεκτρονική αί-
τηση. Με τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς 
κωδικούς τους μπορούν να πραγματοποιή-
σουν τις συναλλαγές τους εύκολα, γρήγορα 
και οικονομικά. Μεταξύ άλλων μπορούν:
• Να δουν το IBAN τους και να εκτυπώσουν 

δωρεάν το σχετικό πιστοποιητικό
• Να δουν υπόλοιπα λογαριασμών και να 

εκτυπώσουν καταστάσεις λογαριασμών
• Να πληρώσουν λογαριασμούς κοινής 

ωφελείας, φορολογίες, Οργανισμούς ή 
να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας 
τους

• Να μεταφέρουν χρήματα δωρεάν μετα-
ξύ των λογαριασμών τους ή σε άλλο άτο-

μο στην Κύπρο και στο εξωτερικό (έως και 
€1000 σε χώρες SEPA)

• Να παγoποιήσουν προσωρινά τη χρήση 
της κάρτα τους αν αυτή χαθεί ή κλαπεί ή 
να δημιουργήσουν νέο κωδικό πρόσβα-
σης σε περίπτωση που το ξεχάσουν ή το 
κλειδώσουν.

Contact Pay
Με το αναβαθμισμένο Hellenic Bank Mobile 
App οι καθημερινές συναλλαγές με το κινη-
τό γίνονται τόσο απλές όσο η αποστολή ενός 
μηνύματος. Μέσω του Contact Pay όλα γίνο-
νται πιο εύκολα, καθώς ο χρήστης μπορεί να 
αποστείλει ή να λάβει χρήματα από και προς 
τις αποθηκευμένες επαφές του κινητού του, 
από και προς λογαριασμούς της Ελληνικής 
Τράπεζας.
Cash360 coin /notes
Φροντίζοντας για την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των επιχειρηματικών πελατών της η Ελλη-
νική Τράπεζα διαθέτει 11 μηχανές Cash360 
coin και 5 Cash360 notes σε επιλεγμένα κα-
ταστήματα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνα-
κα, προσφέροντας τη δυνατότητα κατάθεσης 
μεγάλου όγκου κερμάτων με τη χρήση ειδι-
κού κώδικα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μ ε απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε τις διήμερες εργασίες της στην Κύ-
προ η 29η ετήσια συνάντηση των Ευρωπαίων Ελεγκτών Ταμείων 
Συνοχής. Της συνάντησης προήδρευσε, ως φιλοξενούσα Ελεγκτι-

κή Αρχή, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, με την ατζέντα των 
συζητήσεων που έλαβαν χώρα να περιλαμβάνει ουσιαστικά ζητήματα σε σχέ-
ση με το σύστημα ελέγχου που αφορά τη συγχρηματοδότηση και τον έλεγχο 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα κράτη μέλη. Η Άννα Ζαβού- Χριστοφό-
ρου Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της  Κυπριακής Δημοκρατίας μιλώντας κατά 
τη συνάντηση των Ευρωπαίων ελεγκτών των ταμείων συνοχής τόνισε ότι τα 
αποτελέσματα της Κύπρου είναι εξαιρετικά με μηδαμινά σφάλματα και παρατη-
ρήσεις , σχεδόν μηδαμινές αποκοπές κονδυλίων και 100% απορρόφηση μέσω 
και της ΕΠΣΑ.    
 Στο συνέδριο το οποίο διεξήχθη στην Πάφο έλαβαν μέρος πέραν των 160 συνέ-
δρων από τις 27 χώρες μέλη της Ένωσης και από αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οι Ευρωπαίοι Ελεγκτές στην Κύπρο



6 ΔΑΛΙ      news
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΝΕΑ

Πλήθος πιστών προσκύνησε την κάρα της Αγίας Βαρβάρας 

Μ ε εκκλησιαστική λαμπρότη-
τα και με την πρέπουσα τιμή 
κλήρος και λαός  υποδέχθη-

καν την τίμια κάρα της Αγίας ενδόξου 
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από τον 
Ιερό Ναό της Παναγίας Επισκέψεως της 
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου 
και Πύλης, στον Ιερό Ναό της Αγίας Με-
γαλομάρτυρας Βαρβάρας στην ομώνυ-
μη κοινότητα. Η τίμια κάρα μεταφέρθηκε 
με  την ευκαιρία της συμπλήρωσης 140 
χρόνων από τα εγκαίνια του ιερού ναού 
της Αγίας Βαρβάρας. 
Την τιμία κάρα μετέφερε ο Μητροπολίτης 
Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης  Χρυσόστομος και την 
υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης  Ησαΐας πλαισιούμενος 
από ιερείς της Μητροπόλεως Ταμασού και άλλων Μη-
τροπόλεων, καθώς και πλήθος κόσμου, που συνέρ-
ρευσε να λάβει την χάρη της Αγίας.
Μετά την επίσημη υποδοχή της τιμίας Κάρας, την από-
δοση τιμών από τη φιλαρμονική της Εθνικής Φρου-
ράς και της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) και 
τη μεταφορά της στο Ναό της Αγίας Βαρβάρας, ο Μη-
τροπολίτης Ταμασού καλωσόρισε τον Σεβασμιώτα-
το και τη συνοδεία του, η οποία αποτελείτο υπό του 
Πρωτοσυγκέλλου της Μητροπόλεως Τρίκκης, πατρός 
Αλεξίου Κανίνα, του Αρχιδιακόνου πατρός Χρυσο-

στόμου Κοτίδη, και του εφημερίου του Ναού Πανα-
γίας Επισκέψεως, πατρός Γεωργίου Γραδούλα. Στην 
ομιλία του ο Μητροπολίτης Ησαϊας αναφέρθηκε στη 
σημασία των ιερών λειψάνων, που αποτελεί αένναο 
πηγή αγιασμού και μία από τις μεγαλύτερες ευλογί-
ες, που ο Χριστός χάρισε στους αγωνιζόμενους Χρι-
στιανούς. «Τα ιερά λείψανα αποτελούν πηγές ιαμά-
των και θαυμάτων, είναι απαραίτητα στοιχεία για τον 
πνευματικό μας αγώνα. Τα ιερά λείψανα μαζί με τον 
Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας είναι η κορωνίδα των 
όπλων για την ενίσχυσή μας στην πνευματική ζωή. Εί-
ναι φορείς των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Φανερή 
απόδειξη τα άπειρα θαύματα σε όλη την Ορθοδοξία». 
Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Τρίκκης 

για την προσκόμιση αυτού του ανεκτίμητου θησαυ-
ρού, ώστε να ευλογηθεί ο λαός της Κύπρου από την 
χάρη της Αγίας. Επίσης, την ευχαριστία του την εξέ-
φρασε τόσο προς τον προϊστάμενο της ενορίας, Αρ-
χιμανδρίτη Δημητριανό Πέτσα και τους συνεφημερί-
ους του, όσο και προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
εκκλησιαστικής επιτροπής, την πρόεδρο και τα μέλη 
του Χριστιανικού Συνδέσμου, και προς τον πρόεδρο 
και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου για την άρτια 
οργάνωση του προσκυνήματος.
Ακολούθησε η αντιφώνηση του Σεβασμιωτάτου, ο 
οποίος με αισθήματα χαράς και αγαλλιάσεως εξέφρα-
σε την ευχαριστία του για την πρόσκληση του Μη-
τροπολίτου Ταμασού να κομίσει την κάρα της Αγίας 

στη Μητρόπολη Ταμασού και συνεχάρη 
τον Ποιμενάρχη της Μητροπόλεως Τα-
μασού, «ο οποίος με πολλή αγωνία και 
ευθύνη πράττει για την ανάπαυση και 
παραμυθία του ποιμνίου του. Στο πολυ-
σχιδές και ποιμαντικό του έργο προσβλέ-
πουμε όλοι, παραδειγματιζόμενοι από 
τον θείο ζήλο και τις άοκνες πρωτοβου-
λίες και δράσεις σε όλους τους πνευμα-
τικούς τομείς της Εκκλησίας. Ακολούθη-
σαν οι χειροθεσίες των δύο εφημερίων 
του Ναού, του πατρός Ζήνωνος Παρα-
δεισιώτη εις Πρωτοπρεσβύτερο, και του 
πατρός Παναγιώτη Σταύρου εις Οικονό-

μο, τις οποίες τέλεσε κατόπιν παρακλήσεως του Μη-
τροπολίτου Ταμασού ο χοροστατών Αρχιερεύς Μη-
τροπολίτης Τρίκκης.
Έπειτα εψάλη Δοξολογία και σύντομη δέηση υπέρ της 
ταχείας αναρρώσεως του Προκαθημένου της Εκκλη-
σίας Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄, κα-
θώς και των κατοίκων της κοινότητος, και πάντων των 
συνεργατών της Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας.
Παρόντες στην υποδοχή ήταν ο Αρχηγός της Εθνικής 
Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, και 
ο Επιτελάρχης της Εθνικής Φρουράς, Υποστράτηγος 
Ιωάννης Βασιλάκης, ο κοινοτάρχης της κοινότητος και 
πλήθος κόσμου.

Τιμήθηκε η μνήμη του ήρωα Σπύρου 
Χατζηγιακουμή

Παγίδα τα χαλίκια στους δρόμους 

Τ ελέστηκε στον ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας το 
ετήσιο μνημόσυνο του Κυθρεώτη ήρωα του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 -59 

Σπύρου Χατζηγιακουμή ο οποίος υπέστη φρικτά βα-
σανιστήρια από τους Βρετανούς αποικιοκράτες και ξε-
ψύχησε στις 16 Οκτωβρίου 1958. Τον επικήδειο λόγο 
εκφώνησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Τε-
θωρακισμένων  Κωνσταντίνος Κτωρίδης ο οποίος εξή-
ρε το έργο και την προσφορά του ήρωα προς την πα-
τρίδα. Ο Σπύρος Χατζηγιακουμή συνελήφθη από τους 
Βρετανούς μετά από προδοσία. Οι βασανιστές του Τον 
συνέθλιψαν σε όλα τα μέρη του σώματος του με στό-
χο να του αποσπάσουν μυστικά της ΕΟΚΑ. Ο ήρωας πι-
στός στον όρκο του δεν έβγαλε λέξη από το στόμα του 
παίρνοντας μαζί του όλα όσα ήξερε για τον αγώνα. Από 
τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη έγινε αγνώριστος 

γι’ αυτό οι Βρετανοί επιχείρησαν να τελέσουν κρυφά 
την κηδεία του ώστε να μην γίνουν γνωστές οι εγκλη-
ματικές τους πράξεις. Το σχέδιο τους αποκαλύφθηκε. Οι 
συγχωριανοί του ήρωα την ώρα που οδηγείτο για ταφή 
άρπαξαν με τη βία το φέρετρο και το μετέφεραν στην 
εκκλησία του χωριού για την τέλεση της κηδείας. Ποτέ 
δεν επιτράπηκε από τους αποικιοκράτες η διενέργεια 
νεκροψίας όπως ζητούσε επίμονα η οικογένειά του, 
φοβούμενοι της αποκάλυψης του φρικτού εγκλήματος 
που διέπραξαν. Η προτομή του ήρωα που βρίσκεται 
στο προαύλιο του σωματείου «Ομόνοια» Αγίας Βαρβά-
ρας. Εκ μέρους του Προέδρου Αναστασιάδη στεφάνι 
κατέθεσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιωσήφ ο οποίος εκ-
προσώπησε την κυβέρνηση στο μνημόσυνο. 

     Παραβίασαν εκτροφείο λαγών
στα Λύμπια 

Η Αστυνομία Πέρα Χωριού - Νήσου διερευνά 
υπόθεση παραβίασης αδειοδοτημένου περι-
φραγμένου εκτροφείου λαγών στα Λύμπια και 

θανάτωση με βίαιο τρόπο 16 λα-
γών με απώτερο σκοπό οι δρά-
στες να τα πωλήσουν. Το περι-
στατικό έγινε το βράδυ της 19ης 
Οκτωβρίου. Ο Πρόεδρος του 
«Ενεργοί Πολίτες-Κίνημα Ενω-
μένων Κυπρίων Κυνηγών» Νι-
κόλας Προδρόμου, με επιστολή 
του προς τον Αρχηγό Αστυνομί-
ας ζήτησε την άμεση παρέμβαση 
του για την εξιχνίαση της υπόθεσης. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ιδιοκτήτης του εκτροφεί-
ου, στις 20 Οκτωβρίου το πρωί καθώς προσέγγισε τον 
χώρο για να ταΐσει τα ζώα, αντιλήφθηκε ότι ο χώρος 
είχε παραβιαστεί.Σπεύδοντας στις κάμερες ασφαλείας, 
είδε τους παραβάτες που έβγαλαν τα ζώα από τα κλου-
βιά τους και τα χτυπούσαν στο πάτωμα μέχρι να πεθά-

νουν. Ο κ. Προδρόμου, με την επιστολή του ζητά από 
την Αστυνομία να διερευνήσει την υπόθεση. Το κίνη-
μά μας, συμπληρώνει, σέβεται την κάθε μορφή ζωής και 

καταδικάζει με τον πιο απερίφρα-
στο τρόπο την αποτρόπαια πρά-
ξη των δραστών. Ο κ. Προδρό-
μου αναφέρει ότι «προωθούμε 
την δημιουργία εκτροφείων λα-
γών, τους οποίους απελευθερώ-
νουμε στη φύση 6 μήνες πριν 
την έναρξη του κυνηγίου για να 
έχουν τα ζώα περίοδο προσαρ-
μογής. Είμαστε υπέρ της εξισορ-

ρόπησης και προστασίας των ειδών 
της πανίδας. Το κυνήγι διενεργείται “επι ίσοις όροις” στη 
φύση και δεν είναι αυτοσκοπός η κρεατοσυλλογή».Κα-
ταδικάζουμε, συνεχίζει, τους λαθροθήρες, αυτούς που 
δεν σέβονται τα ζώα. Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης, 
στο Κίνημα Οικολόγων, στο Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου 
και στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Αντιδρούν Αγία Βαρβάρα και Αλάμπρα 
στη λειτουργία ηλιοθερμικού πάρκου

Σ 
τη λειτουργία θερμικού ηλιακού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρισμού στις κοινότητες 
Αλάμπρας και Αγίας Βαρβάρας  προσανατο-

λίζεται εταιρεία  η οποία υπέβαλε στην Περιβαλλοντι-
κή Αρχή μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περι-
βάλλον. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 
το υπό μελέτη έργο προγραμματίζεται να πραγματο-
ποιηθεί σε πέντε τεμάχια, από τα οποία τρία βρίσκο-
νται στην κοινότητα Αλάμπρας και δύο στην κοινό-
τητα Αγίας Βαρβάρας. Όλα τα τεμάχια βρίσκονται σε 
κρατική γη σε Πολεοδομική Ζώνη Γα4 και Γα4*. Την 
κάθετη διαφωνία τους με την ανέγερση του ηλιοθερ-
μικού πάρκου ισχύος 65 MW εκφράζουν τα κοινο-
τικά συμβούλια 
Αγίας Βαρβά-
ρας και Αλά-
μπρας. Εγείρουν 
ζητήματα περι-
βαλλοντικά και 
π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ά , 
ανησυχίες πως 
το προτεινόμενο 
έργο θα αποτε-
λέσει τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη 
των κοινοτήτων. 
Ο Πρόεδρος του 
Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Αγίας 
Βαρβάρας Μάριος Γεωργίου δήλωσε επιπλέον ότι 
ότι ένα από τεμάχια που θα εκμισθωθεί στην εταιρεία 
εφάπτεται της οικιστικής περιοχής και μέρος του έχει 
παραχωρηθεί για δημιουργία οικοπέδων σε οικογέ-
νειες με χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Γεωργίου επικαλεί-
ται την πολιτική του Τμήματος Πολεοδομίας όπου τέ-
τοιου είδους αναπτύξεις δεν μπορούν να εφάπτονται 
οικιστικών ζωνών και πρέπει να δημιουργούνται ζώ-
νες προστασίας, οι οποίες μηδενίζουν τις αξίες των 
γειτονικών τεμαχίων και υποβαθμίζουν την περιοχή. 
Διερωτήθηκε επίσης κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες εξετάζουν αίτημα για ανάπτυξη 
σε γη που δεν ανήκει στην αιτήτρια εταιρεία. Παράλ-
ληλα, ο κ. Γεωργίου επισημαίνει ότι στο ίδιο τεμάχιο 
έχουν γίνει αρχαιολογικές ανασκαφές από Πανεπι-
στήμιο της Ελβετίας, όπου ανάδειξαν την επεξεργα-
σία χαλκού στον Αλμυρά και χρονολογούνται από το 
600 π.Χ. Ένας άλλος λόγος που διαφωνούν έχει να 
κάνει με τη ραγδαία ανάπτυξη των κοινοτήτων και 
επομένως θα απαιτηθεί διαθέσιμη γη για δημιουρ-
γία υποδομών, σχολείων, βρεφοκομικών σταθμών 
γηπέδων, χώρων αναψυχής κ.λπ. Επικαλείται, επί-
σης, μελέτη που το ίδιο το Τμήμα Πολεοδομίας πραγ-
ματοποίησε στα Ρυθμιστικά Σχέδια Δράσης των κοι-

νοτήτων, όπου η 
εν λόγω περιο-
χή χαρακτηρίζε-
ται ιδιαίτερου εν-
διαφέροντος και 
θα πρέπει να δι-
αφυλαχθούν τα 
γεωμορφολογι-
κά χαρακτηριστι-
κά της, η χλωρίδα 
και η πανίδα της. 
Ο κοινοτάρχης 
Αλάμπρας Αχιλ-
λέας Μαλαχου-
ρίδης, ανέφερε 
ότι η εταιρεία δεν 

έδωσε πειστικές απαντήσεις, ούτε σε θέματα πιθανής 
τοξικότητας της θερμικής αποθήκευσης σε περίπτω-
ση διαρροής, ούτε κατά πόσο θα προκληθεί αλλοίω-
ση του οπτικού περιβάλλοντος με αντανάκλαση των 
καθρεφτών, ούτε για τις επεμβάσεις στο ανάγλυφο 
της περιοχής με χώματα που θα μετακινηθούν εντός 
του χώρου για την εγκατάσταση των ιχνηλατών. Ανη-
συχία εκφράζουν και οι οργανωμένοι κυνηγοί από τη 
στιγμή που στην περιοχή επιτρέπεται το κυνήγι και η 
συγκεκριμένη ανάπτυξη θα έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό της. 

Τ ύχη βουνό είχε οδηγός από 
τη Λεμεσό ο οποίος έτυχε 
να διέρχεται από τη συμβο-

λή των οδών Ιδαλίου και Αισώπου 
στην περιοχή η οποία είναι γνω-
στή ως «Μούττη του ελέφαντα». Ο 
οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτο-
κινήτου του το οποίο κατέληξε σε 
παρακείμενα χωράφια. Ευτυχώς ο 
οδηγός κατάφερε να βγει σώος από 
το όχημα του. Περαστικοί του πρό-
σφεραν βοήθεια. Το νέο οδικό ατύ-
χημα φαίνεται να οφείλεται σύμφω-
να με άτομα που χρησιμοποιούν 
καθημερινά το δρόμο και από την 
κακή κατάσταση του οδικού δικτύ-
ου αφού στο συγκεκριμένο σημείο 
έχει συσσωρευθεί αρκετή ποσότη-

τα χαλικιών. Σύμφωνα με κάτοικο 
της περιοχής ο οποίος επικοινώνη-
σε με την εφημερίδα το συγκεκρι-
μένο σημείο του δρόμου είναι εξαι-
ρετικά επικίνδυνο για οδηγούς οι 
οποίοι δεν γνωρίζουν καλά την πε-
ριοχή. Πρόσφατα  για τον ίδιο λόγο 
σημειώθηκε τροχαίο και στον πα-
λαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού, 
παρά τα φώτα τροχαίας που οδη-
γούν στην Ποταμιά. Οδηγός μοτο-
ποδηλάτου στην προσπάθεια του 
να ακινητοποιήσει το όχημα του 
έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο 
έδαφος με αποτέλεσμα να τραυμα-
τιστεί και να μεταφερθεί στο νοσο-
κομείο. 
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Μ  
ε παρελάσεις, λαμπαδηφορίες και ενδοσωματειακές εκδηλώσεις 
τίμησε η περιοχή Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου την επέτειο του 
«ΟΧΙ». Επίκεντρο  των  φετινών εκδηλώσεων ήταν το Πέρα Χω-
ριό – Νήσου  όπου πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση. Η 

μαθητιώσα νεολαία έστειλε και φέτος το μήνυμα ότι η  28η Οκτωβρίου 1940 
αποτελεί μια κορυφαία στιγμή της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, μια επέτειο 
από την οποία ακόμη και σήμερα προσλαμβάνουμε σημαντικά μηνύματα και 

αντλούμε πολύτιμα διδάγματα. Η επέτειος του «ΟΧΙ» μνημονεύει την άρνηση 
της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε 
στον Ιωάννη Μεταξά, με αποτέλεσμα την «είσοδο» της χώρας στον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Το χαιρετισμό της 
παρέλασης δέχθηκαν οι τοπικές αρχές της περιοχής. Προηγουμένως στον ιερό 
ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ψάλθηκε η δοξολογία. Μαθητική παρέλα-
ση πραγματοποιήθηκε και στην Αγία Βαρβάρα.

Η περιοχή Νότιας Λευκωσίας – 
Ιδαλίου τίμησε το «ΟΧΙ»

Μ ε ιδιαίτερη τιμή και λαμπρότητα η Σχολή Φό-
ρουμ πραγματοποίησε ενδοσχολικό εορτα-
σμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση άρχισε με τη γιορτή της Σημαίας, κατά την 
οποία ανακοινώθηκαν τα ονόματα των σημαιοφόρων 
και παραστατών της Σχολής, ενώ ακολούθως ακούστηκε 
ο όρκος των σημαιοφόρων και παραστατών. Διαβάστη-
κε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας. Στη συνέχεια ξανα-
ζωντάνεψε το ηρωικό έπος του ’40  μέσα από τραγούδια, 
χορούς, ποιήματα αλλά και δρώμενα από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Σχολής που απέσπασαν το θερμό 
χειροκρότημα των παρευρισκομένων. 

Ο ενδοσχολικός 
εορτασμός της 

28ης Οκτωβρίου



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 5 Δεκεμβρίου
 Ώρα:19:00

Εγκαίνια του εξωραϊσμένου 
πυρήνα και του Γραμμικού 

Πάρκου του Ιδαλίου από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

κ. Νίκο Αναστασιάδη

11 Δεκεμβρίου

Φωταγώγηση 
του Δήμου Ιδαλίου 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  στην οδό 
Ελευθερίας (δίπλα στον ποταμό Γυαλιά 

προς το γήπεδο Χαλκάνορα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Τα Τέλη Σκυβάλων είναι ανταποδοτικό Τέλος 
και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού. 
Ο Περί Δήμων Νόμος καθορίζει ανώτατα 
όρια του Τέλους για οικίες ως και για τις 
άλλες κατηγορίες υποστατικών. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το τέλος για 
κάθε κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα 
κριτήρια.

Τα Τέλη Σκυβάλων τα οποία επιβάλλονται 
σκοπό έχουν να καλύψουν τις πιο κάτω 
δαπάνες του Δήμου:

1)  Περισυλλογής σκυβάλων με σκυβαλοφόρα
2)  Δικαιώματα απόρριψης σκυβάλων στα ΧΥΤΥ 

( Κόσιη )
3)  Εκμίσθωση ντίκερ και φορτηγών για 

σκοπούς καθαριότητας δρόμων, 
πεζοδρομίων και δημόσιων χώρων

4)  Κόστος Λειτουργίας Πράσινου Σημείου

5)  Αγορά υπηρεσιών για κόψιμο Χόρτων και 
καθάρισμα πεζοδρομίων και παγκέτων

6)  Καθαριότητα και συντήρηση Ανοικτών 
Δημόσιων Χώρων ( Νησίδες, κυκλικ.
κόμβους κ.α)

7)  Καθάρισμα και Συντήρηση Χώρων 
Πρασίνου

8)  Αγορά υπηρεσιών για συντήρηση πάρκων
9)   Καθάρισμα Δρόμων με Σάρωθρο
10)     Μεταφορά και Απόρριψη Αδρανών 

υλικών σε αδειοδοτημένη μονάδα

Οικίες
Ο Περί Δήμων Νόμος καθορίζει ανώτατο ύψος 
Τέλους Σκυβάλων €250 για κάθε οικία. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα καθόρισε τις 
ακόλουθες κατηγορίες με τα αντίστοιχα τέλη 
σκυβάλων οικιών όπως παρουσιάζονται στο 
συνημμένο πίνακα.

Άλλες πληροφορίες
Η υποβολή ενστάσεων θα γίνεται μόνο με τους 
πιο κάτω τρόπους:

1.  Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση accounts@
dali.org.cy συνοδευόμενες με όλα τα 
δικαιολογητικά.

2.  Στο Κουτί στην είσοδο του Δήμου (δίπλα 
από τις σκάλες) κλειστές σε φάκελο 
συνοδευόμενες με όλα τα απαραίτητα 
αντίγραφα δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για να δοθεί η οποιαδήποτε 
έκπτωση.(Τα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών δεν θα ετοιμάζονται στα 
γραφεία του Δήμου).

3.  Έντυπα ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προμηθευτούν από την 
ιστοσελίδα του Δήμου www.dali.org.cy

Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής 
των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου:

• Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
• Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων

καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με 
απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης 

πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δήμου.
Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει  
εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα 
πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση διεθνούς 
λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο 
πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας 
λογαριασμού.

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας 
αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση 

αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι έχει 
υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.

Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία 
εκτέλεσης των εντολών άμεσης πληρωμής 
παρέχεται δωρεάν από τα τραπεζικά ιδρύματα.

H  εκτέλεση την εντολής θα γίνεται στην 
ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) 
ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ
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Ιδέες μαθητών για την κυκλική 
οικονομία

Π 
αιδιά του γυμνασίου της Σχολής Φόρουμ 
συμμετείχαν στην ημερίδα του Ευρωπα-
ϊκού προγράμματος «Girls Go Circular», 

στην οποία παρουσίασαν τις ιδέες τους γύρω από 
την κυκλική οικονομία και την αναβίωση «χαμέ-
νων επαγγελμάτων».
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από διαδικτυ-
ακές δραστηριότητες, έμαθαν πως να αναγνωρί-
ζουν επαγγελματικές ευκαιρίες εργοδότησης και 
να δουλεύουν ομαδικά. Οι ομαδικές δραστηριό-
τητες ενεργοποίησαν δεξιότητες στα παιδιά όπως 
η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ανά-
λυση και επίλυση προβλημάτων.

Χοροεσπερίδες κυνηγών 
πριν τις εξορμήσεις

Ο Λάμπρος παραμένει στις καρδιές μας
Τ ο έργο με την ονομασία «Το ταξίδι προς το 

ηλιοβασίλεμα», το οποίο ολοκλήρωσε λίγες 
ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο μικρός 

Λάμπρος, δόθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό στο 
δείπνο του Κυπριακού, Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου με τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 
των 95 χρόνων από τη λειτουργία του. Το δείπνο 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και 
συμμετείχαν μεταξύ άλλων, Υπουργοί, Βουλευτές, 
Αρχηγοί κομμάτων, ανώτατα στελέχη του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και επιχειρηματίες του τόπου, οι οποίοι 
είχαν τη δυνατότητα να συμβάλουν μεταξύ άλλων και 
μέσω της διαδικτυακής δημοπράτησης ιδιαίτερων και 
μοναδικών στο είδος τους συλλεκτικών αντικειμένων 
που είχε εξασφαλίσει το επιμελητήριο ανάμεσα τους, και 
το έργο του μικρού μαχητή. H κηδεία του Λάμπρου, του 
παιδιού που αγαπήθηκε απ’ όλη την Κύπρο τελέστηκε στο Μητροπολιτικό 
Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Ιδαλίου. Επιθυμία της οικογένειας ήταν οι 
παρευρισκόμενοι στην κηδεία να φορέσουν φωτεινά ρούχα όπως ήταν 
η στάση ζωής του Λάμπρου, ο οποίος είχε εκφράσει και παλαιότερα την 
επιθυμία αυτή, σε περίπτωση που άνοιγε τα φτερά του για τους ουρανούς. 
Ο ιερός ναός  γέμισε με φωτεινά μπαλόνια, κάνοντας πραγματικότητα την 
επιθυμία του μικρού μαχητή. Ο 11χρονος Λάμπρος έδωσε σκληρό αγώνα με 
τη σπάνια ασθένεια, Kaposi Lymphangiomatosi, από τα πρώτα στάδια της 
ζωής του, αποδεικνύοντας σε όλους ότι ήταν ένας μεγάλος μαχητής. Έφυγε 
για το μεγάλο ταξίδι ξαφνικά σε ηλικία μόλις 11 ετών. «Σήμερα ο άγγελος του 
Ιδαλίου, ο άγγελος της Κύπρου ο μικρός μας Λάμπρος βάζει τα φτερά του 

και ετοιμάζεται να πετάξει στους ουρανούς» ανέφερε ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος αποχαιρετώντας το παιδί όλης της Κύπρου. Επικήδειο 
λόγο εκφώνησε ο Δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ο οποίος 
τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το Λάμπρο. «Αν 
και σε αποκαλούσαμε ο μικρός Λάμπρος δεν ήταν λίγες οι φορές που με το 
παράδειγμα της ζωής σου μας έκανες να μοιάζουμε εμείς όχι απλά μικροί 
αλλά ανύπαρκτοι. Έδινες καθημερινές μάχες. Αν και δεν είχες μια ζωή όπως 
τα υπόλοιπα παιδιά δεν είπες ούτε μια φορά γιατί. Αντίθετα έφτιαχνες τα δικά 
σου σχολεία της ζωής διδάσκοντας καθημερινά μαθήματα σε όλους εμάς». 
Εκ μέρους της οικογένειας του Λάμπρου το μικρό μαχητή αποχαιρέτισαν η 
νονά του Πόλα Μανώλη και η ξαδέλφη του Άντρια Ποσείδια. «Ήσουν ένας 
τεράστιος αγωνιστής από την πρώτη μέρα που γεννήθηκες το πολυτιμότερο 

δώρο από τον θεό σε ευχαριστούμε που ερχόμενος επέλεξες την 
δική μας οικογένεια σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έμαθες και 
για όλη την αγάπη που απλόχερα μας χάρισες».  Αποχαιρετιστήριο 
λόγο εκφώνησαν επίσης ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος και 
εκ μέρους του πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου ο μητροπολίτης 

Βόστρων Τιμόθεος. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν τους μεταξύ άλλων ο 
Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλας και η Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Χριστίνα Γιαννάκη. Λίγες μέρες πριν συμβεί το μοιραίο είχαν 
μεταβεί στο Ισραήλ και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του από 
τους θεράποντες γιατρούς του. Ο Λάμπρος θα παραμείνει στις καρδιές μας. 
Με τη δύναμη της ψυχής του κατάφερε να κερδίσει ολόκληρη την Κύπρο. 
Πάντα με χαμόγελο αντιμετώπιζε τους δύσκολους και καθημερινούς αγώνες 
που έδιδε. Ήταν ένα σύμβολο δύναμης και αγωνιστικότητας. Οι γονείς του 
μικρού Λάμπρου, Παντελής και Χριστίνα Καλλένου τιμήθηκαν σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Καραϊσκάκειο ίδρυμα στο Προεδρικό Μέγαρο.

 Εγκαίνια εικαστικού έργου 
«Συλλαβάριο Κύπριο»

Ο ι κυνηγοί – μέλη του κυνηγετικού συλλόγου 
«Άρτεμις» Ιδαλίου διοργάνωσαν και φέτος 
την καθιερωμένη χοροεσπερίδα τους. Κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα βρα-
βεία στους νικητές του σκοπευτικού αγώνα που διορ-
γανώθηκε. Τα βραβεία στους νικητές του νυχτερινού 
σκοπευτικού αγώνα που διοργανώθηκε πρόσφατα 
απονεμήθηκαν  και κατά τη διάρκεια της χοροεσπε-
ρίδας του κυνηγετικού συλλόγου «Γιαλιάς» Πέρα Χω-
ριού – Νήσου. Σε ανακοίνωση του συλλόγου εκφρά-
ζονται ευχαριστίες σε όλους όσοι παρευρέθηκαν στη 
χοροεσπερίδα, αγόρασαν λαχνούς τα έσοδα από τους 

οποίους θα αξιοποιηθούν για την αναμόρφωση των 
βιότοπων της ευρύτερης περιοχής. Μεγάλη επιτυχία 
σημείωσε και η χοροεσπερίδα που πραγματοποίησε 
ο κυνηγετικός σύλλογος Αλάμπρας. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν πλούσιο φαγητό και να κερδίσουν πλού-
σια δώρα. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά την οποία από-
λαυσαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος. Οι κυνηγετικοί σύλ-
λογοι της περιφέρειας Ιδαλίου αναπτύσσουν πλούσια 
δράση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόο-
δο της περιοχής.  

Τ ο σωματείο «Μιχαήλ Ολύμπιος» συμπλήρωσε 20 
χρόνια προσφοράς προς την κοινωνία του Ιδαλίου 
. Με την ευκαιρία τελέστηκαν στο Λύκειο Ιδαλίου τα 

εγκαίνια ενός πρωτότυπου εικαστικού – εκπαιδευτικού έρ-
γου, σηματοδώντας την αρχή μιας νέας εποχής για την τέ-
χνη, τον πολιτισμό, την παιδεία και την κοινωνία. 
Με την υλοποίηση του εικαστικού έργου το Συλλαβάριο Κύ-
πριο, το οποίο βρίσκεται στο προαύλιο του Λυκείου Ιδαλί-
ου, στους πρόποδες του Αρχαίου Ιδαλίου προσφέρεται 
τόσο στους μαθητές όσο και στους επισκέπτες η ευκαιρία να 
συνδυάσουν μια αισθητική και καλλιτεχνική αξία, με την τέ-
χνη και τη μάθηση, αφού ταυτόχρονα αποτελεί και εκπαι-
δευτικό εργαλείο. Το έργο φιλοτέχνησε η εικαστικός Μαρία 
Κυριάκου. 

Σε ανακοίνωση το Δ.Σ. του σωματείου «Μιχαήλ Ολύμπιος» 
εύχεται όπως το έργο αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουρ-
γία και άλλων εικαστικών έργων στο τόπο μας. «Ταυτόχρο-
να, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς και 
όσους έχουν συνδράμει για την υλοποίηση αυτού του έρ-
γου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το σωματείο «Μιχα-
ήλ Ολύμπιος» το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την ενεργό συμ-
μετοχή του στα κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και 
αθλητικά δρώμενα του τόπου μας και του εξωτερικού επιδι-
ώκει την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτή-
των υγιούς απασχόλησης, οι οποίες θα έχουν ως κύριους δέ-
κτες τη νεολαία μας.  Ως Μη Κυβερνητικός Οργανισμός έχει 
διαδραματίσει μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη δράση 
από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης του, πριν από 20 χρόνια.  

Δημιουργήθηκε Συμβούλιο 
Νεολαίας Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης

Ο ι νέοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης έχουν προχωρήσει στον καταρτι-
σμό Συμβουλίου Νεολαίας της περιοχής. 

Κατά την πρώτη επίσημη συνάντηση των μελών του 
Συνδέσμου κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης με τους νέους το Συμβούλιο Νεολαίας 
της Ενορίας καταρτίστηκε σε σώμα. Σύμφωνα με τους 
εμπνευστές της ιδέας η δημιουργία του Συμβουλίου 
Νεολαίας της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης ήταν μια επιτακτική  ανάγκη για οργάνωση των 
νέων της περιοχής αφού οι συνοικίες, Καλλιθέα, Ηλι-
ούπολη, Νέα Λήδρα και Κωνστάντια αναπτύσσονται 
ραγδαία. Στην περιοχή υπάρχει μεγάλη οικοδομική 
ανάπτυξη και συνεχώς νέες οικογένειες, κυρίως νεα-

ρά ζευγάρια επιλέγουν την περιοχή για να κατοική-
σουν. Οι νέοι της περιοχής που έχουν ενταχθεί στο νε-
οσύστατο Συμβούλιο Νεολαίας δήλωσαν έτοιμοι και 
με πολλή όρεξη να αναμειχθούν στα κοινά της περι-
οχής και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο για 
την πρόοδο και την ευημερία της Ενορίας. Στο τρα-
πέζι της πρώτης συνεδρίας έπεσαν ήδη και ιδέες για 
τις πρώτες δράσεις που θα τροχοδρομηθούν στην 
περιοχή.  Ο Σύνδεσμος κατοίκων της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης και οι φορείς της περιοχής 
εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να στηρίξουν και να 
βοηθήσουν τους νέους στην προσπάθεια τους. 
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ΘΕΜΑΤΑ

Κάθε εποχή έχει τις δικές τις γεύσεις 
και το φθινόπωρο δεν αποτελεί την 
εξαίρεση. Για αυτό το μήνα προτείνουμε 
χοιρινό με κυδώνια, μήλα και κάστανα. 
Μαριναρισμένο σε μέλι και κρασί και 
στη συνέχεια σιγομαγειρεμένο παρέα με 
κάστανα, κυδώνια και μήλα. Πρόκειται για 
μια φθινοπωρινή πανδαισία.

Εκτέλεση

Σε επίπεδο σκεπαστό σκεύος, 
διαλύετε το λευκό κρασί με 
μια γεμάτη κουταλιά μέλι. 
Αλατοπιπερώνετε και βάζετε μέσα 
το χοιρινό. Το αφήνετε μια νύχτα.
Την επόμενη μέρα βάζετε το 
κρέας σε ένα σουρωτήρι -που 
από κάτω έχετε τοποθετήσει μια 
λεκάνη για να στραγγίξει από τη 
μαρινάδα του. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν 
πετάτε τη μαρινάδα! Αφού το 
κρέας στραγγίξει από τα υγρά του, 
ξεκινάτε το μαγείρεμα:
Ζεσταίνετε το λάδι με το βούτυρο 
σε φαρδιά κατσαρόλα και σοτάρετε 
το κρέας μαζί με τα κρεμμύδια. 
Όταν πάρει χρώμα, ρίχνετε το 

κρασόμελο της μαρινάδας και 
λίγο νερό, χαμηλώνετε τη φωτιά, 
το σκεπάζετε και το μαγειρεύετε 
μέχρι να μαλακώσει. Αν χρειαστεί, 
προσθέτετε λίγο νερό ακόμα. 
Στο μεταξύ χαράζετε τα κάστανα, 
τα ψήνετε στη σχάρα, κι αφού 
κρυώσουν τα ξεφλουδίζετε. Βάζετε 
πάνω από το κρέας τα φρούτα, 
τα κάστανα, τα δαφνόφυλλα και 
την κανέλα και τα  περιχύνετε με 
το χυμό από το λεμόνι. Σκεπάζετε 
την κατσαρόλα και συνεχίζετε το 
μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά μέχρι 
να μαλακώσουν τα φρούτα χωρίς 
να ανακατέψετε το φαγητό. Μόλις 
η σάλτσα του δέσει, κατεβάζετε 
το φαγητό από τη φωτιά και 
σερβίρετε.

Υλικά
• 1½ κιλό χοιρινή 

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

σε χοντρές φέτες, με 
τη φλούδα

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

• 2 κρεμμύδια μέτρια, 
ψιλοκομμένα

• χυμό από 1 λεμόνι
• 2 κουτ. σούπας 

ελαιόλαδο
• 2 κουτ. σούπας 

βούτυρο
• 1 φλιτζάνι κρασί 

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

Βήμα - βήμα στην κουζίνα

Χοιρινό με 
κυδώνια, μήλα 
και κάστανα

Π 
ολλές φορές ακούμε τον όρο Μαθησιακές 
Δυσκολίες αλλά δεν γνωρίζουμε τι είναι.
Πολλοί γονείς έχουν έρθει στο δίλλημα, 

μα το παιδί μου χρειάζεται Λογοθεραπεία; Γιατί;
Ας βάλουμε μια σειρά στο τι είναι η μαθησιακή δυ-
σκολία;
Μαθησιακή δυσκολία είναι κάθε είδους δυσκολία 
που οδηγεί στη σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία 
των παιδιών σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό 
επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά. 
Έχουν να κάνουν με την κατανόηση και τη χρησι-
μοποίηση της προφορικής και γραπτής γλώσσας. 
Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την μνήμη, 
την ακουστική ή οπτική αντίληψη και τη σκέψη. Με 
αποτέλεσμα αυτών των διαταραχή τα παιδιά να συ-
ναντούν δυσκολίες στη μάθηση του προφορικού 
λόγου, στην ανάγνωση λέξεων και της σημασίας 
τους και στη γραφή ή στο μαθηματικό συλλογισμό. 

Οι δυσκολίες μπορεί 
να παρατηρηθούν 
σε έναν ή περισσότε-
ρους τομείς και χρή-
ζει της αναγκαιότητας 
διερεύνησης από δι-
επιστημονική ομάδα 
όπου και θα εξετά-
σουν το κάθε παιδί σε 
τομείς, που δεν αφο-
ρά μόνο τη σχολική 
ύλη και τη μάθηση. 
Άλλωστε ένα παιδί 
όταν έχει δυσκολίες 
στην μάθηση, δεν 
αφορά μόνο τις δεξι-
ότητες του σχολείου. 

Που οφείλονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες;
Μπορεί να οφείλονται σε καθυστέρηση ωρίμανσης 
σε επιμέρους περιοχές του εγκεφάλου ή στη μη 
ολοκληρωμένη δημιουργία εγκεφαλικού φλοιού. 
Ακόμη, μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας νευ-
ρολογικής διαταραχής, η οποία συσχετίζεται με 
κληρονομικούς παράγοντες αλλά αυτό δεν είναι 
δυνατό να ανιχνευθεί με τα μέσα που υπάρχουν 
σήμερα. Πιθανόν αυτό που κληρονομείται είναι τα 
ελλείμματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας 
ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου και ευθύνο-
νται για τη δυσκολία των παιδιών στη διάκριση των 
ήχων και των γραπτών συμβόλων. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν μόνο στο 
σχολείο;
ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. Στο να μάθω έχω δυσκολία και πριν 
και μετά την φοίτηση μου στο σχολείο. 

Ας περάσουμε στο ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος 
ενός Λογοθεραπευτή στα παιδιά με Μαθησιακές 
Δυσκολίες;
Αρχικά, ο λογοθεραπευτής είναι μέλος της διεπιστη-
μονικής ομάδας (Παιδοψυχίατρο, Αναπτυξιολόγο, 
Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο) για 
τη ορθή διάγνωση του παιδιού. 
Είναι διαταραχή της σημασιολογίας, των σημασι-
ολογικών συνδέσμων, όπου η κύρια δυσκολία εί-
ναι το λεξιλόγιο που φυσικά επηρεάζει και άλλους 
τομείς της γλώσσας με αποτέλεσμα την κοινωνική 
επικοινωνία. Αλλά κυρίως αυτή η δεξιότητα επηρε-
άζεται αν ένα παιδί υπολείπεται στους παρακάτω 
τομείς. Και αυτά είναι:
- Άρθρωση και Φωνολογία
- Φωνολογική ενημερότητα 
- Πραγματολογία
- Μορφολογία
- Σύνταξη
- Αφήγηση και επαναφήγηση
- Εργαζόμενη και βραχυπρόθεσμη μνήμη 

Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά της Ειδικής Γλωσ-
σικής Διαταραχής κατά  ICD 10 και DSM-IV.  Όμως 
οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να έχουν αυτά 
τα χαρακτηριστικά, μπορεί να έχουν και κάποιο από 
αυτά τα χαρακτηριστικά. Εδώ  τονίζεται και η ανα-
γκαιότητα της διεπιστημονικής ομάδας, ως προς 
την διάγνωση και την θεραπεία. 
Γενικά στις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολι-
ών το σημαντικότερο βήμα είναι η αναγνώριση της 
ύπαρξής τους. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο όταν ο 
εκπαιδευτικός ενημερώνει τους γονείς να θεωρούν 
την εκτίμησή του υπερβολική ή ακόμη και προ-
σβλητική και να αγνοούν την πρότασή του για επί-
σκεψη στον ειδικό και διάγνωση. 
Όταν οι γονείς αποδέχονται το παιδί τους που 
έχει Μαθησιακές Δυσκολίες εστιάζουν στα θετικά 
σημεία και δεν ασχολούνται με τις αποτυχίες. Σε 
αντίθετη περίπτωση, προβάλλουν μη ρεαλιστικές 
απαιτήσεις που εμποδίζουν τη μέγιστη ανάπτυξη 
του παιδιού ή το υπερπροστατεύουν μειώνοντας 
υπερβολικά τις απαιτήσεις τους και λέγοντας υπερ-
βολικά θετικά σχόλια. 

Μαθησιακές Δυσκολίες & Λογοθεραπεία

Σ υγκλονισμός και συγκίνηση ήταν τα συναισθήματα που 
κυριάρχησαν ανάμεσα στους θεατές που παρακολού-
θησαν τη θεατρική παράσταση «Ντεφόλ, Σμύρνη 1922» 

του Θεάτρου Ένα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρό-
νων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Την παράσταση διορ-
γάνωσαν η Μητρόπολη Τριμυθούντος και η ομάδα εθελοντών 
«Συμπόρευση».  Η παράσταση δόθηκε στο αμφιθέατρο Ιδαλίου. 
Σύμφωνα με το σενάριο  μια νεαρή κοπέλα, η Ιφιγένεια, που ζει το δράμα του ξεριζωμού τις μαύρες μέρες της 
καταστροφής της Σμύρνης μαζί με τον Μενέλαο, ένα φοιτητή της Νομικής προσπαθούν να γλυτώσουν το θάνατο 
και να φύγουν από την φλεγόμενη πόλη. Στην προσπάθεια τους αυτή γίνονται μάρτυρες ενός από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα του 20ου αιώνα.

«Ντεφόλ, Σμύρνη 1922»

Η επιτροπή ευρωπαικών 
θεμάτων  του Δήμου 
Ιδαλίου και το Δημοτι-

κό Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλίου, 
συνδιοργάνωσαν συναυλία με 
τη Μαρίζα Ρίζου την Παρασκευή 
14 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο 
Ιδαλίου. H  συναυλία ήταν στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
35ης επετείου του εμβληματικού 
προγράμματος Erasmus+. Η διε-
θνής γιορτή #ErasmusDays2022 
πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 
13, 14 και 15 Οκτωβρίου, σε όλη 
την Ευρώπη και σε όλο τον κό-
σμο. Στόχος, όπως κάθε χρονιά, 
να προωθηθούν οι  ευρωπαϊκές 
αξίες, τα οφέλη αλλά και τα αποτε-
λέσματα του έργου Erasmus+, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
περαιτέρω η δράση αυτή.  Το Erasmus+ δημιουργή-
θηκε το 1987, παρέχοντας ευκαιρίες μαθησιακής κι-
νητικότητας σε μόλις 3.000 φοιτητές πανεπιστημίου.  
Έκτοτε, περίπου 13 εκατομμύρια άτομα συμμετεί-

χαν στο πρόγραμμα Erasmus+. 
Για την περίοδο 2021-2027, το 
Erasmus+ έχει εκτιμώμενο προϋ-
πολογισμό 26,2 δισ. ευρώ —σχε-
δόν διπλάσιο σε σύγκριση με το 
προηγούμενο πρόγραμμα (2014-
2020)— και, επιπλέον, συμπλη-
ρώνεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ 
από τον μηχανισμό εξωτερικής 
συνεργασίας της ΕΕ.  Τα σχέδια 
κινητικότητας και συνεργασίας 
του Erasmus+ στηρίζουν την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, 
ενώ παράλληλα προωθούν την 
ενεργό συμμετοχή στα κοινά 
και τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
στον δημοκρατικό βίο.  Η έντα-

ξη παραμένει βασική αρχή του 
προγράμματος, ώστε περισσότερα άτομα να έχουν 
μαθησιακές ευκαιρίες και να συμμετάσχουν σε διεθνή 
σχέδια, αλλά και για να προσεγγίσει το πρόγραμμα πε-
ρισσότερα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

35 χρόνια Erasmus +

Η Τοπική Επιτροπή της 
ΕΔΕΚ Ιδαλίου παρέθε-
σε δείπνο στο Δήμαρ-

χο και στο δημοτικό συμβούλιο  
για να τους ευχαριστήσει για την 
απόφαση τους να προχωρήσουν 
σε ονοματοδοσία του Γραμμικού 
Πάρκου στον ποταμό Γυαλιά, 
από τη συμβολή του με την οδό 
Γρηγόρη Αυξεντίου σε Γραμμικό 
Πάρκο «Βάσου Λυσσαρίδη» σε 
ένδειξη τιμής και εκτίμησης προς 
τον πρώην πρόεδρο της Βουλής 
και ιδρυτή της ΕΔΕΚ για την  πολύ-
χρονη προσφορά στα πολιτικά και 
πνευματικά δρώμενα του τόπου. 
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 
τους η Αναπληρώτρια Πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ Μαρία Βασιλειάδου, ο 
Γενικός Διευθυντής του κόμματος 

Μορφάκης Σολομωνίδης και ο 
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτρο-
πής της ΕΔΕΚ Λευκωσίας Σπύρος 
Χριστοφίδης. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος αναφέρθηκε 
στο σκεπτικό της απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου, σημειώ-
νοντας ότι ο Βάσος Λυσσαρίδης 
ήταν ένας πολιτικός και πνευμα-
τικός άνθρωπος που με την προ-
σφορά του σηματοδότησε για 
δεκαετίες την πορεία της πατρίδας 
μας. Η κα. Βασιλειάδου ευχαρίστη-
σε το Δήμο Ιδαλίου για την από-
φαση του επισημαίνοντας ότι «ο 
γιατρός ζει στη μνήμη μας και μας 
καθοδηγεί για αγώνα για απελευ-
θέρωση της Κύπρου μας από τον 
Τούρκο κατακτητή».

Ευχαριστήριο δείπνο της ΕΔΕΚ Ιδαλίου 

Κωνσταντίνα Αθανασίου 
Εγγεγραμμένη 

Λογοθεραπεύτρια Ιδιοκτήτρια 
Κέντρου Λογοθεραπείας

 λέξη προς λέξη

Τ ον τρόπο παρασκευ-
ής του σουτζούκου 
είχαν την ευκαιρία να 

μάθουν όλοι όσοι παρακολού-
θησαν το βιωματικό εργαστήρι 
που διοργάνωσε το σωματείο 
«Μιχαήλ Ολύμπιος».  Τρύγος, 
πάτημα των σταφυλιών, πα-
ρασκευή παλουζέ και σου-
τζούκου. Οι συμμετέχοντες στο 
εργαστήρι έφυγαν με τις καλύ-
τερες των εντυπώσεων ευχαρι-
στώντας τους διοργανωτές για 
την ευκαιρία που τους έδωσαν 
να μάθουν για την παράδοση 
του τόπου μας.  

Βιωματικό εργαστήρι παρασκευής σουτζούκου 
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Απολυτίκιον των Κυπρίων Αγίων : 

«Τούς ἐν Κύπρω Ἁγίους Ἀποστόλους καί Μάρτυρας, 
καί σύν Ἰεράρχαις Ὁσίους κατά χρέος οἱ Κύπριοι, 

χορείαν συγκροτήσαντες καινήν τιμήσωμεν ὠδαῖς 
πνευματικαῖς…».

Μέσα στην μακραίωνα ιστορία της, η Κύπρος πήρε 
κατά καιρούς, πολλές ονομασίες και διάφορες προ-
σωνυμίες. Μια όμως από τις πιο τιμητικές και σεβαστές 
είναι : 

«Κύπρος η νήσος των Αγίων» ή
«Κύπρος η Αγία Νήσος»

Η προσωνυμία αυτή δεν είναι τυχαία. Ούτε και απλώς 
κολακευτική. Είναι αναγνώριση της πραγματικότητας. 
Η Κύπρος πραγματικά αναδείχτηκε σαν η Νήσος των 
Αγίων. Απ΄όλα τα μέρη του αρχαίου κόσμου, πρώτη 
η Κύπρος είχε το προνόμιο, να δεχτεί στα χώματα της, 
την επίσκεψη όχι ενός, αλλά τριών Αποστόλων: 
Του Απ. Παύλου, του Απ. Βαρνάβα και του Απ. Μάρ-
κου. Κι’ από το ίδιο το στόμα των τριών αυτών Αποστό-
λων, να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Στις καρ-
διές του λαού της, ο Λόγος του Θεού δεν έμεινε χωρίς 
ανταπόκριση. Ίσα-ίσα ο σπόρος του Χριστιανικού κη-
ρύγματος έπεσε σε «γην αγαθήν». Οι Κύπριοι δέχτηκαν 
την νέα πίστη και την έκαμαν οδηγό της ζωής τους. Την 
θέση της ειδωλολατρίας πήρε ένας καινούριος κόσμος, 
όμορφος και ηθικός, κόσμος αγάπης και αρετής. 

Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, πολύ γρήγορα υψώ-
νονταν μεγαλόπρεπα σε πόλεις και χωριά. Συγχρόνως 
φάλαγγες Αγίων και Μαρτύρων, εμφανίζονται σε κάθε 
μέρος, ώστε το νησί μας να ονομαστεί «Νήσος των Αγί-
ων» ή «Αγία Νήσος». 

Οι μέχρι τώρα γνωστοί σε μας 600 περίπου επώνυμοι 
και ανώνυμοι Άγιοι της Κύπρου, κατανεμημένοι σε 
όλους τους αιώνες της μετά Χριστόν ιστορίας της, και 
σε όλην την έκταση της γης της, δικαιώνουν την ονο-
μασία αυτή. 

Σε κάθε γωνιά της, από την Καρπασία μέχρι την Πάφο, 
και από την Κερύνεια μέχρι το Κίτιον, σε σπηλιές και σε 
όρη, σε πεδιάδες και σε χαράδρες, σε ακρογιαλιές και 
σε ακρωτήρια, γεννήθηκαν και έζησαν Άγιοι, πάτησαν 
και πέρασαν Άγιοι, ασκήτεψαν, μαρτύρησαν και τάφη-
καν Άγιοι. 

Εδώ δίδαξαν οι Από-
στολοι, περπάτησε η 
Αγία Ελένη και έκτισε 
εκκλησίες, θαυματούρ-
γησε ο Απόστολος Αν-
δρέας και ο Άγιος Σπυ-
ρίδωνας, ασκήθηκε και 
έγραψε βιβλία ο Άγιος 
Νεόφυτος, και πολλοί, 
πολλοί άλλοι. 

Το γεγονός ότι η Κύ-
προς υπήρξε πραγμα-
τικά νήσος των Αγίων, 
δεν ήταν τυχαίο. Η εξή-
γηση είναι, ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου βοή-
θησε πολύ σ΄ αυτό.  Πρώτον, γιατί ήταν κοντά στους 
Αγίους Τόπους και οι Κύπριοι μπορούσαν πολύ εύκο-
λα, να επισκεφθούν τα Ιεροσόλυμα και δεύτερον, πολ-
λοί Χριστιανοί μπορούσαν να έρθουν από εκεί και να 
ασκητέψουν σε απόμερα μέρη της Κύπρου, αλλά και 
να κηρύξουν στον τόπο μας τον Θείο Λόγο. 

Πολλοί ασκητές, από τις γύρω χώρες, κατέκλεισαν την 
Κύπρο, που με την χάρη του Θεού την αγίασαν και δό-
ξασαν το όνομά της. Μέσα από την ζωή τους που ήταν 
μια συνεχής άσκηση, προσευχή και ταπείνωση, άφη-
σαν να διαφανεί το μεγαλείο του Χριστιανισμού και 
έγιναν έτσι τα τέλεια πρότυπα της Χριστιανικής ζωής. 

Η Ιστορία και οι παραδόσεις, μας κάνουν γνωστή την 
μαζική είσοδο στην Κύπρο, 300 ασκητών, που εγκατέ-
λειψαν τα Ιεροσόλυμα, μετά την κατάληψη της Παλαι-
στίνης από τους Άραβες. Οι ασκητές αυτοί που πήραν 
το όνομα Αλαμάνοι, ασκήτεψαν σε διάφορα μέρη της 

Κύπρου και πολλοί από αυτούς με την χάρη του Θεού, 
θαυματούργησαν. Η εκκλησία μας αργότερα, τους κα-
τάταξε μεταξύ των αγίων της, και τους τίμησε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄ στο βιβλίο του Κύ-
προς η «Αγία Νήσος», αναφέρει τα εξής χαρακτηριστι-

κά : 
«Η εκκλησία της Κύπρου, 
λαμβανομένων υπ΄ όψιν 
της εκτάσεως της νήσου 
και του αριθμού των κα-
τοίκων της, δύναται να 
καυχηθεί ότι στρατευθεί-
σα, προσέφερεν συγκριτι-
κώς προς τας άλλας κατά 
τόπους εκκλησίας, μεγα-
λυτέραν στρατιάν Αγίων 
και Μαρτύρων».

Και ο Κύπριος χρονογρά-
φος Λεόντιος Μαχαιράς, 
που έζησε τον 15ον αι-

ώνα, σεμνύμενος για την τιμή αυτή της Κύπρου μας, 
γράφει στο χρονικό του:-

«Χρήσι είναι να φουμίσωμεν την Αγίαν Νήσον, και 
όσον την φουμίσω, δεν θέλω πειν ψέματα».

Ο άξιος αυτός έπαινος, αποτελεί υψίστη τιμή και βαριά 
κληρονομιά για μας τους Έλληνες της Κύπρου. 

Από τους αναρίθμητους αγίους της Κύπρου, εμείς εδώ 
στο Δάλι, έχουμε την τιμή και την ευλογία να έχουμε 
εκκλησίες αφιερωμένες σε Κυπρίους Αγίους. 
- Στον Άγιο Δημητριανό, που με την θερμή προσευχή 

του ελευθέρωσε τους αιχμάλωτους συμπατριώτες 
του.

- Στον Άγιο Μάμα. Σε όλη την Κύπρο 66 περίπου εκ-
κλησίες είναι αφιερωμένες στην μνήμη του.

- Στον Άγιο Θεόδωρο που ασκήτεψε σε μια σπηλιά 
στα Βόρεια του χωριού μας. 

Επίσης και άλλες εκκλησίες αφιερωμένες σε Κυπρίους 
Αγίους βρίσκονται στην περιοχή μας. Αναφέρομε με-
ρικές :
- Του Αγίου Σωζόμενου κοντά στην Ποταμιά 
- Του Αγίου Θεράποντα στον Λυθροδόντα
- Του Αγίου Σπυρίδωνα στην Τρεμετουσιά, την αρ-

χαία Τριμηθούντα και άλλες. 

Στα 2.000 (δύο χιλιάδες) χρόνια Χριστιανισμού  ανα-
ρίθμητες εκκλησίες κτίστηκαν και είναι κατάσπαρτες 
σε όλην  την Κύπρο, στην μνήμη των Αγίων της. Και 
περισσότερα από 200 μοναστήρια άκμασαν κατά και-
ρούς πάνω στην Κυπριακή γη και που αποτελούσαν τα 
σπουδαιότερα του λαού του Θεού.

Εκεί έπαιρνε ο πιστός λαός την αληθινή γνώση για τον 
Χριστό, μάθαινε τους βίους των Αγίων του, προσκυ-
νούσε τις εικόνες τους, εύρισκε παράδειγμα στην υπο-
μονή τους, έπιανε παρηγορητική κουβέντα μαζί τους, 
μέσα από τα τροπάρια και τους ύμνους τους.

Ματώνει η ψυχή του κάθε Χριστιανού σαν σκέφτεται 
πως πολλές εκκλησίες μας μένουν για τόσα χρόνια 
βουβές κι’ αλειτούργητες και κουρσεμένες από τον 
βάρβαρο κατακτητή. Προσμένουμε με πίστη την άγια 
μέρα της ελευθέρωσης και της λειτουργίας τους.

Την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, καθιερώθηκε να 
γιορτάζουμε κάθε χρόνο την μνήμη όλων των Αγίων 
που διέλαμψαν στο νησί μας: Αποστόλων, Ιεραρχών, 
Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων, νεομαρτύρων, οσιομαρ-
τύρων, Ομολογητών, Πατέρων και Διδασκάλων, Οσί-
ων και Δικαίων, επωνύμων και ανωνύμων ανδρών και 
γυναικών. Όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, αγιάστη-
καν και αγίασαν την Κύπρο.

Άγιοι της Κύπρου,
πρεσβεύετε για την σωτηρία του τόπου

που εσείς αγιάσατε.

Μαρία Σκορδή – Λαζαρίδου

«Κύπρος η νήσος των Αγίων»

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
 ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

Παναγία της Αγάπης 3, 
Πέρα Χωριό - Νήσου, περιοχή Χαλεπιανές

2572 Λευκωσία
Τηλ.: +357 99 253634

info@ktimakousioumi.com

 Αριστοκρατικός, μοντέρνος χώρος 
δεξιώσεων

Ktima Kousioumi Oriental
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ν έο πρωτάθλημα, νέοι στό-
χοι για τον Άδωνη Ιδαλίου ο 
οποίος φέτος αγωνίζεται στο 

β’ όμιλο του  πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ 
-ΟΠΝ ΣΕΚ-ΠΟΕΠΑ. Η ομάδα στη διορ-
γάνωση θέλει να πρωταγωνιστήσει και 
όπως φάνηκε από τα μέχρι τώρα παιχνί-
δια που έδωσε μπορεί να τα καταφέρει. 
Μέχρι στιγμής ο Άδωνης μετρά μια ισο-
παλία και μια ήττα, δυο αποτελέσματα 
τα οποία αν ομάδα ήταν λίγο πιο τυχε-
ρή μπορούσε να ήταν νικηφόρα.  Στην 
πρεμιέρα της νέας διοργάνωσης ο Άδωνης φιλοξένησε το Δι-
γενή Ορόκλινης. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Οι πράσινοι 
του Δαλιού έδειξαν πολύ καλά στοιχεία γεγονός που γεμίζει 
με αισιοδοξία όλους στο σωματείο για τη συνέχεια της διορ-
γάνωσης. Ακολούθησε στη 2η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώ-
νας με την ομάδα των Λειβαδιών. Οι γηπεδούχοι προηγήθη-
καν νωρίς στο σκορ. Ο Άδωνης κατάφερε να ισοφαρίσει πριν 
από τη λήξη του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα 
των Λειβαδιών φάνηκε πιο εύστοχη στην τελική προσπάθεια, 
πέτυχε ένα γκολ και κέρδισε τον αγώνα με 2-1.  Ο Άδωνης 
στην 3η αγωνιστική είχε ρεπώ. Ήταν μια καλή ευκαιρία για 
τον προπονητή της ομάδας να δουλέψει επισταμένα με τους 
ποδοσφαιριστές και να διορθώσει λάθη που εντοπίστηκαν 
στις δυο πρώτες αγωνστικές. Ο Άδωνης στοχεύει στα επόμενα 
παιχνίδια να παρουσιαστεί βελτιωμένος και να μπορέσει να 
πετύχει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Το πρω-
τάθλημα μόλις έχει ξεκινήσει και υπάρχει ακόμα αρκετός δρό-
μος μέχρι το τέλος. Το υλικό υπάρχει, η θέληση υπάρχει είναι 
θέμα χρόνου η ομάδα να βρει τα πατήματα της στο γήπεδο 
και να αρχίσει να πετυχαίνει νικηφόρα αποτελέσματα. Γεμά-
τος αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι ο Νοέμβριος για τον Άδω-
νη. Η ομάδα των πρασίνων του Δαλιού θα φιλοξενήσει στην 
4η αγωνιστική την ΑΕΚ Κελλιών. Στην 5η αγωνιστική θα παί-

ξει εκτός έδρας 
με την Ομόνοια Ορμήδειας. Ακολουθεί στην 6η αγωνιστική 
το γειτονικό ντέρμπι με τον Ορφέα Αθηαίνου στο Δάλι. Στην 
7η αγωνιστική ο Άδωνης θα παίξει εκτός έδρας με τον Κόκκι-
νο Αστέρα Μενεού. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άδωνη 
για το Νοέμβριο ολοκληρώνονται με το εντός έδρας παιχνίδι 
με αντίπαλο την ELITE Sporting Club. Οι πολλές αγωνιστικές 
υποχρεώσεις που έχει η ομάδα μέσα στο Νοέμβριο αποτε-
λούν και κίνητρο για τον κόσμο να παρακολουθήσει την ομά-
δα και να τη βοηθήσει από την κερκίδα στην προσπάθεια της 
στο νέο πρωτάθλημα. Λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του 
πρωταθλήματος τελέστηκε ο αγιασμός  από το Μητροπολίτη 
Τριμυθούντος Βαρνάβα.  Το Δ.Σ. εκφράζει τα ειλικρινή του 
συλλυπητήρια προς τους οικείους του Αλέκου Αλεξάνδρου 
ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Σε ανακοίνωση ανα-
φέρεται ότι ο Αλέκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος που 
υπηρέτησε για χρόνια στο σωματείο από σημαντικά πόστα. 
«Υπήρξε πρόεδρος του Άδωνη το 1990 ενώ ήταν και πρω-
ταγωνιστικό μέλος της θεατρικής  ομάδας του σωματείου 
Αργότερα ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει με ευγένεια, 
με σοβαρότητα και με την διαχρονική του προσφορά κέρδι-
σε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων». Στις 11 Νοεμβρίου, 
στις 19:30 το βράδυ ο Άδωνης και η ΠΟΓΟ Ιδαλίου διοργανώ-
νουν τόμπολα στο σωματείο του Άδωνη. Οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα. 

Τ α πρώτα συμπεράσματα για τη δυ-
ναμικότητα της «ΔΑΛΙ F.C.» και το 
σημείο στο οποίο μπορεί να φθάσει 

έβγαλαν οι άνθρωποι της ομάδας στις πρώ-
τες αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος 
της ΑΠΟΕΣΠ. Η «ΔΑΛΙ F.C.» έδειξε σε κάποι-
ους αγώνες  καλά στοιχεία και το συμπέρα-
σμα που βγαίνει αβίαστα είναι ότι θα είναι 
μια ανταγωνιστική ομάδα στη νέα διοργά-
νωση. Το πρωτάθλημα για την ομάδα του 
Ιδαλίου άρχισε με μεγάλη νίκη στην πρεμι-
έρα.  Oι φίλαθλοι που παρακολούθησαν το 
παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με αντίπαλο το 
Δικέφαλο Αγκαστίνας απόλαυσαν γκολ και 
θέαμα. Η ομάδα του Ιδαλίου κέρδισε με 4-3 
και μπήκε με το δεξί στη νέα διοργάνωση. 
Στη 2η αγωνιστική η «ΔΑΛΙ F.C.» έπαιξε εκτός 
έδρας με τον ΑΠΟ Μαθιάτη. Οι γηπεδούχοι 
κέρδισαν με σκορ 5-1. Στην 3η αγωνιστική 
η ομάδα του Ιδαλίου αντιμετώπισε εντός 
έδρας την ομάδα του Ελληνισμού Ακακίου. 
Η ομάδα έκανε καλό παιχνίδι ωστόσο η ομά-
δα του Ελληνισμού φάνηκε πιο τυχερή στην 
τελική προσπάθεια. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 
για τη φιλοξενούμενη ομάδα του Ακακίου. 
Ακολούθησε στην 4η αγωνιστική η εκτός 

έδρας ήττα με 5-1 από την ομάδα της Ακαν-
θούς. Στις τάξεις της ομάδας υπάρχει αισιο-
δοξία για τη συνέχεια. Λίγες μέρες πριν από 
την έναρξη του πρωταθλήματος το Δ.Σ. του 
σωματείου δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές 
και την τεχνική ηγεσία.  Στους ποδοσφαι-
ριστές μίλησαν εκ μέρους της διοίκησης ο 
Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 
καθώς και ο προπονητής της ομάδας οι οποί-
οι αναφέρθηκαν στους στόχους για τη νέα 
χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές έδωσαν την υπό-
σχεση ότι μέσα στο γήπεδο θα δώσουν τον 
καλύτερο τους εαυτό για το καλό της ομάδας. 

Άτυχος στις πρώτες 
αγωνιστικές ο Άδωνης

Π ροσπάθεια μέχρι τέλους θα κάνει η Ολυμπι-
άδα για να πετύχει τους στόχους της στο φε-
τινό πρωτάθλημα. Οι πράσινοι των Λυμπιών 

θέλουν να παραμείνουν μακριά από βαθμολογικές 
περιπέτειες και εμφανίζονται αποφασισμένοι να το 
καταφέρουν. Το φετινό πρωτάθλημα της Β’ κατηγορί-
ας είναι πολύ ανταγωνιστικό, όπως φάνηκε στα πρώ-
τα παιχνίδια της διοργάνωσης, ωστόσο υπάρχει μεγά-
λη αισιοδοξία ότι η ομάδα με τη βοήθεια των φίλων της 
θα τα καταφέρει. Μετά την ήττα στην τελευταία αγωνι-
στική ήρθε το διαζύγιο με τον προπονητή Γιάννο Στε-
φανή. 
Στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα 
έχασε εντός έδρας από την ΑΛΚΗ με 2-1. Η Ολυμπιάδα 
έχασε στο γειτονικό ντέρμπι από τη ΜΕΑΠ με σκορ 1-0. 
Ο αγώνας ήταν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της δι-
οργάνωσης. Στην 5η αγωνιστική οι πράσινοι έχασαν 
στην έδρα τους με 2-0 από την Ομόνοια Αραδίππου. 
Η Ολυμπιάδα μπήκε αρκετά καλά στο παιχνίδι ωστό-
σο τα δεδομένα  άλλαξαν όταν ποδοσφαιριστής της 
ομάδας δέχθηκε κόκκινη κάρτα και άλλαξε η αριθμη-
τική ισορροπία των δυο ομάδων. Η Ομόνοια Αραδίπ-

που πέτυχε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και πήρε τους 
τρεις βαθμούς.  Βαθμολογικό κέρδος είχε η Ολυμπιά-
δα στην 6η αγωνιστική. Εξήλθε εκτός έδρας ισόπαλη 
1-1 στο παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της Αγίας Νά-
πας, μια από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος 
της Β’ κατηγορίας. Η εξασφάλιση βαθμολογικού κέρ-
δους σε τέτοια παιχνίδια δημιουργεί πολλαπλά οφέλη 

για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στην 7η αγωνιστική 
η Ολυμπιάδα φιλοξένησε την ομάδα της Ξυλοτύμπου. 
Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν τον αγώνα με 4-3. Στην 
8η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει εκτός έδρας με 
την ΑΕΖ. Ακολουθεί στην 9η αγωνιστική το γειτονικό 
ντέρμπι με τον Οθέλλο στα Λύμπια. Στη 10η αγωνιστι-
κή οι πράσινοι των Λυμπιών θα πάνε στο Παφιακό για 

να αντιμετωπίσουν την ομάδα της Πέγειας. Η Ολυμπι-
άδα αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του κυπέλ-
λου αφού έχασε με 4-1 από την Ένωση Νέων Παρα-
λιμνίου.
Στην Ολυμπιάδα θεωρούν ότι η ομάδα φάνηκε άτυχη. 
Στόχος είναι το συντομότερο να αλλάξει το κλίμα ώστε 
η ομάδα να βρει την πορεία της.

Αλλαγή προπονητή στην Ολυμπιάδα

Ι κανοποίηση επικρατεί στις τάξεις του Απόλλωνα Λυμπι-
ών για την πορεία της ομάδας στις πρώτες αγωνιστικές 
του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ. 

O Aπόλλων στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έχασε με 
1-0 από τον ΠΑΟ Κοκ-
κινοτριμιθιάς. Το παι-
χνίδι έγινε στα Λύμπια. 
Ο Απόλλων δεν ήταν 
άσχημος ωστόσο η φι-
λοξενούμενη ομάδα 
φάνηκε πιο τυχερή στην 
τελική προσπάθεια, έβα-
λε ένα τέρμα και έφυγε με 
το τρίποντο από το παι-
χνίδι. Στη 2η αγωνιστική 
οι γαλάζιοι των Λυμπιών 
έπαιξαν εκτός έδρας με τον Ελληνισμό Ακακίου. Το παιχνίδι 
έληξε ισόπαλο 1-1 με τον Απόλλωνα να παίρνει τον πρώτο 
του βαθμό στη νέα διοργάνωση της ΑΠΟΕΣΠ. Στην 3η αγω-
νιστική οι γαλάζιοι των Λυμπιών πέτυχαν ευρεία νίκη. Κέρ-
δισαν με 8-2 τον Ήφαιστο Μιτσερού. Το τελικό αποτέλεσμα 

αποδεικνύει τη διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων. 
Στην 4η αγωνιστική ο Απόλλων έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 
1-1 με την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου. 
Ο Απόλλων Λυμπιών ανακοίνωσε ότι έχουν κυκλοφορήσει 

τα εισιτήρια διαρκείας 
για τους αγώνες της ομά-
δας ανδρών για τη νέα 
ποδοσφαιρική σεζόν 
2022-23. Ο κάτοχος του 
εισιτηρίου διαρκείας έχει 
δικαίωμα εισόδου σε 
όλους τους εντός έδρας 
αγώνες της ομάδας. 
«Η απόκτηση ενός εισι-
τηρίου διαρκείας είναι η 
δήλωση της ιδιαίτερης 

σχέσης του φιλάθλου που το αποκτά, μαζί με την αγαπη-
μένη του ομάδα. Εκφράζει την πίστη και την αφοσίωση του 
προς την ομάδα και ταυτόχρονα δηλώνει τη δέσμευση του 
ότι θα είναι δίπλα της, σε όλους τους αγώνες» αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του Απόλλωνα. 

Καλή πορεία κάνει ο  Απόλλων Λυμπιών

Καλά στοιχεία έδειξε η «ΔΑΛΙ F.C»

Αρκετά δυνατή 
παρουσιάζεται η ΕΝΑΒ

Ι διαίτερα ανταγωνιστική παρουσιάζεται 
στο πρωτάθλημα της ΕΠΟΠΛ η Ένωση 
Νέων Αγίας Βαρβάρας η οποία παίζει 

ορθόδοξο ποδόσφαιρο ικανοποιώντας τους 
φίλους της ομάδας που παρακολουθούν τα 
παιχνίδια της. Παιχνίδι με παιχνίδι η ΕΝΑΒ πα-
ρουσιάζεται βελτιωμένη δείχνοντας ότι όσο 
περνούν οι αγωνιστικές οι ποδοσφαιριστές της 
βρίσκουν τα πατήματα τους. Στη 2η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος της ΕΠΟΠΛ η ΕΝΑΒ έχασε 
εκτός έδρας με 4-1 από τον ΠΑΟ Κάτω Μονής. 
Στην 3η αγωνιστική η ομάδα της Αγίας Βαρβά-
ρας φιλοξένησε τον Εθνικό Δευτεράς τον οποίο 
κέρδισε με σκορ 3-1. Στην 4η αγωνιστική η 

ΕΝΑΒ έπαιξε εκτός έδρας με τον Ευαγόρα Παλ-
ληκαρίδη Αγίων Τριμιθιάς. Τελικό αποτέλεσμα  
1-1. Νίκη και στην 5η αγωνιστική για την ΕΝΑΒ. 
Κέρδισε με 4-0 τον ΑΠΟ Παλαιχωρίου. Η νίκη 
έδωσε χαρά στους φίλους της ομάδας και έστει-
λε ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια της 
διοργάνωσης. Στην 6η αγωνιστική η ομάδα της 
Αγίας Βαρβάρας έχασε εκτός έδρας με 3-0 από 
το Ροτσίδη Μάμμαρι.  Η ΕΝΑΒ συνεχίζει την 
προσπάθεια της  στο πρωτάθλημα χειροσφαί-
ρισης. Τα αποτελέσματα που πέτυχε η ομάδα 
στις πρώτες αγωνιστικές δεν ήταν τα καλύτερα 
ωστόσο στις τάξεις του σωματείου υπάρχει αισι-
οδοξία για τη συνέχεια.  



15ΔΑΛΙ      news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ο ύτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της ΜΕΑΠ δεν μπορούσε να σκεφτεί 
πριν από την έναρξη της διοργάνωσης ότι η ομάδα θα είχε τέτοιο 
ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας. Η ομάδα κάνει εξαιρε-

τικές εμφανίσεις και καταφέρνει να πετυχαίνει νικηφόρα αποτελέσματα γεγο-
νός που έχει ανεβάσει την ομάδα τόσο ψυχολογικά όσο και βαθμολογικά. Το 
κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και όλοι βλέπουν τη δύσκολη συνέχεια. 
Ο προπονητής Γιάννος Λυμπουρής επιδιώκει να κρατά χαμηλά τους τόνους 
αφού ακόμα η προσπάθεια βρίσκεται μόλις στην αρχή. Το πρωτάθλημα μό-
λις έχει ξεκινήσει, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και σε καμιά περίπτωση ο προ-
πονητής δεν θέλει από απερισκεψία ή αλαζονεία να χαλάσουν τα πράγματα. 
Στόχος να παραμείνουν όλοι προσγειωμένοι και να συνεχίσουν με προσοχή 
τη σκληρή δουλειά.  Οι άνθρωποι του σωματείου του Πέρα Χωριού - Νήσου 
στις δηλώσεις τους φαίνεται ότι δεν ζαλίζονται από το εξαιρετικό ξεκίνημα και 
αναφέρουν ότι επιδίωξη της ΜΕΑΠ είναι η αποφυγή της διαβάθμισης και η 
προώθηση νεαρών ταλέντων τα οποία θα μπορέσουν να στελεχώσουν τα 
επόμενα χρόνια την ομάδα. Το ξεκίνημα της ΜΕΑΠ στο πρωτάθλημα της Β’ 
κατηγορίας έχει φέρει ενθουσιασμό ανάμεσα στους οπαδούς. Με τους καλύ-
τερους οιωνούς άρχισε ο Οκτώβριος για τη ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα Χωριού 
Νήσου κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Αναγέννηση Δερύνειας στο πλαίσιο της 
3ης αγωνιστικής. Οι νίκες με τέτοιους αντιπάλους και σε τέτοιες δυνατές έδρες 
προσδίδουν μεγάλη αξία στην ομάδα που τις πετυχαίνει. Στην 4η αγωνιστική 
η ΜΕΑΠ φιλοξένησε την Ολυμπιάδα Λυμπιών στο γειτονικό ντέρμπι. Οι κόκ-
κινοι πέτυχαν ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν 
το σκορ καταφέρνοντας να πάρουν το τρίποντο. Η νίκη στο γειτονικό ντέρμπι 

συμβάλει στην τόνωση της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών για τη συνέχεια. 
Νέα νίκη και άλλους τρεις βαθμούς πρόσθεσε η ΜΕΑΠ στην 5η αγωνστική. 
Κάνοντας νέα εξαιρετική εμφάνισε κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την ΑΛΚΗ πα-
ραμένοντας στα ψηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Ακολούθησε η 
εκτός έδρας νίκη στην 6η αγωνιστική σε βάρος της ΠΑΕΕΚ. Τελικό αποτέλεσμα 
1-0 το οποίο σημειώθηκε από το σημείο του πέναλτι. Η ΜΕΑΠ στα τελευταία 
λεπτά μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ ωστόσο στην τελευταία φάση 
του αγώνα χρειάστηκε να κατεβάσει τα ρολά ο τερματοφύλακας της ομάδας 
ο οποίος με την απόκρουση που έκανε έδωσε το τρίποντο στη ΜΕΑΠ. Στην 7η 
αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε στο Πέρα Χωριό – Νήσου, στο ντέρμπι κορυφής, 

από την Ομόνοια Αραδίππου με 2-1. Οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι και στην 
ομάδα βλέπουν ήδη τη συνέχεια του πρωταθλήματος.  Στην 8η αγωνιστική η 
ΜΕΑΠ θα παίξει εκτός έδρας με την Αγία Νάπα. Ακολουθεί στην 9η αγωνιστική 
ο εντός έδρας αγώνας με την ομάδα της Ξυλοτύμπου. Στη 10η αγωνιστική ακο-
λουθεί το παιχίδι με την ΑΕΖ στο Ζακάκι. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην 
κλήρωση που έγινε στις 11 Οκτωβρίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ ο αρ. 
429 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί  118, 005, 560, 690 και 850. Μεγάλη επιτυχία 
σημείωσε άλλη μια τόμπολα που διοργάνωσε η ΜΕΑΠ, στις 28 Οκτβωβρίου. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν μέχρι 3000 Ευρώ. 

Κ αλύτερο ξεκίνημα ήθελαν στο Χαλκάνορα ωστό-
σο λίγο η ατυχία, λίγο η αστοχία δεν επέτρεψαν 
στην ομάδα του Ιδαλίου να πετύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Στο σωματείο των γαλάζιων βλέπουν τη 
συνέχεια της διοργάνωσης αφού το πρωτάθλημα βρίσκε-
ται ακόμα στις πρώτες αγωνιστικές και υπάρχει η δυνα-
τότητα να καλυφθεί το χαμένο έδαφος στη συνέχεια της 
διοργάνωσης.  Μετά τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία δεν 
ήταν και τα καλύτερα για την ομάδα ήρθε η εκτός έδρας 
νίκη σε βάρος του Εθνικού Λατσιών και η ομάδα. Ήταν 
η πρώτη νίκη στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.  Η ομάδα 
για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της θα πρέπει 
να εκμεταλλευθεί την έδρα της και να μετατρέψει το «Δη-
μήτρης Χάματσος» σε απόρθητο φρούριο. Μέχρι στιγμής 
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει γεγονός που έχει στοιχίσει ση-
μαντικούς βαθμούς. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, 
σ’ ένα παιχνίδι όπου ο Χαλκάνωρ δεν ήταν κατώτερος από 
τον αντίπαλο του, έχασε στο Δάλι με 1-0 από τον Εθνικό 
Άσσιας. Νέα ήττα για το Χαλκάνορα στη 2η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος. Έχασε εκτός έδρας από τον Κούρρη 
Ερήμης με σκορ 1-0.  Οι γαλάζιοι του Ιδαλίου πήραν τον 
πρώτο τους βαθμό στη νέα διοργάνωση στην 3η αγωνι-

στική. Φιλοξένησαν στο Δάλι την ΑΠΕΠ με την οποία εξήλ-
θαν ισόπαλοι 2-2. Ήταν ένα παιχνίδι πλούσιο σε θέαμα το 
οποίο απόλαυσαν οι φίλαθλοι των δυο ομάδων οι οποίοι 
το παρακολούθησαν από την κερκίδα. Την καλύτερη μέ-
χρι στιγμής εμφάνιση οι ποδοσφαιριστές του Χαλκάνορα 
την έκαναν στην 4η αγωνιστική. Κέρδισαν εκτός έδρας με 
1-0 τον Εθνικό Λατσιών και έστειλαν ενθαρρυντικά μηνύ-
ματα για τη συνέχεια. Η νίκη επιτεύχθηκε από το σημείο του 
πέναλτι ωστόσο η γενικότερη εικόνα της ομάδας αλλά και 
οι πολλές ευκαιρίες για γκολ που δημιούργησαν οι ποδο-
σφαιριστές δημιουργούν αισιοδοξία για τη συνέχεια. Στην 
5η αγωνιστική οι γαλάζιοι είχαν νέο ατυχές αποτέλεσμα. 
Έχασαν στο Δάλι από το Διγενή με 2-1. Στην 6η αγωνιστική 
ο Χαλκάνωρ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΕΛΗΑ στο 
γειτονικό ντέρμπι. Ακολούθως στην 7η αγωνιστική θα φι-
λοξενήσει την ΑΠΟΝΑ ενώ στην 8η αγωνιστική θα παίξει 
εκτός έδρας με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Στην 9η αγωνιστι-
κή οι γαλάζιοι θα φιλοξενήσουν την ΑΣΠΙΣ Πύλας.Στις 16 
Νοεμβρίου ο Χαλκάνωρ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την 
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς στο πλαίσιο του κυπέλλου των 
μικρών κατηγοριών. Ο αγώνας θα είναι μονός. 

Αρκετά δυνατός ο Πανιδαλιακός

Α πό τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος 
θα είναι όπως φαίνεται ο Πανιδαλιακός. Η 
ομάδα παρου-

σιάζει πολύ καλά στοιχεία 
γεγονός που ικανοποιεί 
πλήρως τους ανθρώπους 
του σωματείου. Ο Πανιδα-
λιακός έβαλε τους πρώτους 
3 βαθμούς στη βαθμολο-
γική του συγκομιδή για τη 
νέα πετοσφαιρική περίοδο 
στην πρεμιέρα της διορ-
γάνωσης Στο πλαίσιο της 
1ης αγωνιστικής ήταν προ-
γραμματισμένος ο αγώνας 
με αντίπαλο τον Αχιλλέα 
Καϊμακλίου. Οι φιλοξενούμενοι δεν παρουσιάστηκαν 
στο παιχνίδι με αποτέλεσμα η ομάδα του Ιδαλίου να 
πάρει τον αγώνα στα χαρτιά με σκορ 3-0. Σε αγώνα 
για τη 2η αγωνιστική ο Πανιδαλιακός έχασε εκτός 
έδρας με 3-2 από τον Εθνικό Λατσιών. Οι δυο ομάδες 

διεκδίκησαν επί ίσοις όροις τον αγώνα μς τον Εθνικό 
να προηγείται με 1-0 (25-22). Ο Πανιδαλιακός όμως 

αντέδρασε και προηγήθηκε 
με 1-2 (18-25, 21-25). Στη 
συνέχεια, ο Εθνικός Λατσιών 
κέρδισε το τέταρτο σετ 25 16 
και ισοφάρισε σε 2-2). Στο 
τάϊ – μπρέικ η ομάδα των Λα-
τσιών κέρδισε 15-12 και τον 
αγώνα 3-2 σετ.
Στην 4η αγωνιστική ο Πα-
νιδαλιακός θα παίξει εκτός 
έδρας με την Ανόρθωση. 
Ακολουθεί στην 5η αγωνι-
στική ο εντός έδρας αγώνα με 

την ΑΕΚ. Στην 6η αγωνιστική 
η ομάδα του Ιδαλίου θα πάει στην Πάφο για να παίξει 
με το Διόνυσο. Είναι η τελευταία αγωνιστική υποχρέ-
ωση της ομάδας μέσα στο Νοέμβριο.
Ο Πανιδαλιακός συμμετέχει στον Α’ όμιλο του πρωτα-
θλήματος πετόσφαιρας. 

Γ ια 4η χρονιά θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγώνας 
δρόμου RunIdalion. Ο αγώνας θα διεξαχθεί και φέτος στο Δάλι, 
στην περιοχή του ποταμού Γιαλιά την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές η  διαδρομή του αγώνα ξεκινά και τερ-
ματίζει από τις όχθες του ποταμού μέσα σ’ ένα  όμορφο, καταπράσινο 
περιβάλλον, σε μια ασφαλισμένη και πανέμορφη διαδρομή. Μέρος 
των εσόδων θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες της Στέγης Ηλικιωμένων 
«Άγιος Δημητριανός» Ιδαλίου. Το RunIdalion περιλαμβάνει τρέξιμο 10 
και 5 χλμ, περπάτημα 3,5 χλμ και παιδικό 1χλμ.  Σε όσους τερματίσουν 
θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και βραβεύσεις ανα κατηγορία και 
ηλικία. Tον αγώνα στηρίζουν η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας και Αθλη-
τισμού του Δήμου Ιδαλίου και άλλα οργανωμένα σύνολα της περιο-
χής. Σκοπός του αγώνα είναι να προβληθεί η ανάγκη για άσκηση, ευεξία και υγεία σε συνδυασμό με την αρμονία 
της φύσης. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να εγγραφούν  στο: https://bit.ly/runidalion. 
Εγγραφές θα γίνοντα και την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.   

Άνοδος για Ελληνισμό Αλάμπρας
 και ΑΕΚ Ιδαλίου

Φανταστική πορεία κάνει η ΜΕΑΠ

 Καλύτερο ξεκίνημα 
ήθελαν στο Χαλκάνορα

Έρχεται και φέτος το RunIdalion

Η ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Ελλη-
νισμού Αλάμπρας, επικράτησε και στους δύο 
αγώνες μπαράζ της αντίστοιχης ομάδας της 

Ένωσης Νέων Κυθρέας με αποτέλεσμα 3-1 και 3-0. Με τις 
νίκες αυτές η ομάδα του Ελληνισμού Αλάμπρας έχει επι-
τύχει την άνοδο της στην Α’ Κατηγορία του παγκύπριου 

πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανδρών.
Επίσης η ΑΕΚ Ιδαλίου ανέβηκε στη Β’ κατηγορία ανδρών. 
Η ΑΕΚ Ιδαλίου πέτυχε την άνοδο κερδίζοντας την Ολυ-
μπιάδα Νεαπόλεως στους αγώνες μπαράζ 3-0 και 3-1. 

To Δάλι στο Όλντ Τράφορντ
Μ αζί με την Ομόνοια για 

το παιχνίδι της με τη 
φημισμένη Μάντσεστερ 

Γιουνάϊτεντ στο ιστορικό Όλντ Τρά-
φορντ ταξίδεψαν αρκετοί οπαδοί 
της ομάδας των πρασίνων της Λευ-
κωσίας. Ανάμεσα τους και Δαλίτες 
οπαδοί της Ομόνοιας οι οποίοι μά-
λιστα ανάρτησαν και σχετικό πανό. 
Η «ΔΑΛΙNEWS» εξασφάλισε σχετικό 
φωτογραφικό στιγμιότυπο το οποίο 
λήφθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από 
το παιχνίδι.




