
Π ρωτόγνωρες συνθήκες ζει 
ολόκληρος ο πλανήτης. Η 
πανδημία του κορονοϊού 

αναστάτωσε την καθημερινότητα των 

ανθρώπων. Όλος ο κόσμος βρίσκεται 

σε εγρήγορση και οι πάντες φοβού-

νται για την υγεία τους. Κρατικές και μη 

κυβερνητικές υπηρεσίες, αρχές τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, οργανωμένα σύ-

νολα, σωματεία και άλλοι οργανισμοί, 

ανέστειλαν προσωρινά ή διαφορο-

ποίησαν το ωράριο λειτουργίας τους, 

απολύμαναν τους χώρους τους και 

συνεχίζουν να προβαίνουν σε συστά-

σεις προς το κοινό, σε μια προσπάθεια 

αναχαίτισης της διάδοσης του κορο-

νοϊου και σε συμμόρφωση με τα εξαγ-

γελθέντα απαγορευτικά μέτρα από την 

κυβέρνηση. Οι τοπικές αρχές προέβη-

σαν σε απολυμάνσεις χώρων δημόσι-

ας χρήσης. Ο Δρ.Γιώργος Πετρίκκος 

Παθολόγος-Λοιμωξιολογός ομότιμος 

Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών και Πρόεδρος της Κυπρι-

ακής Εταιρίας Κλινικής Μικροβιολογί-

ας και Λοιμώξεων δήλωσε ότι αυτό που 

ζούμε είναι  πρωτόγνωρο σημειώνο-

ντας ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε το 

νου μας. Ο Παθολόγος Δρ. Νίκος Νικο-

λάου αναφέρει ότι ο αγώνας είναι κα-

θολικός και η αντιμετώπιση του κορο-

νοϊού θα είναι νίκη της ανθρωπότητας. 

Στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά 

του κορονοϊού βρίσκεται κατόπιν δι-

κής της δήλωσης η Παθολόγος Δρ. Νι-

κολέττα Κωνσταντίνου.

Νέα διαμαρτυρία για τα 
εργοστάσια
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ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

 σελ. 3-4

O πλανήτης σε καραντίνα  λόγω COVID - 19
Συναγερμός σ’ όλο τον κόσμο. Ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού  

Σ τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν 
προωθηθεί τα νομοσχέδια που αφο-
ρούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αναμένονται 

με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυβέρ-

νηση μεταξύ άλλων εισηγείται τη μετακίνηση 

των εκλογών για το 2024 ώστε να διεξαχθούν 

μαζί με τις Ευρωεκλογές. Επίσης σύμφωνα με 

τον Υπουργό Εσωτερικών με τη μεταρρύθμιση τερματίζονται οι παρεμβάσεις του κρά-

τους σε πάρα πολλά θέματα στη λήψη αποφάσεων, δημιουργείται μονάδα εσωτερικού 

ελέγχου, τίθενται οροφές στις δαπάνες για το προσωπικό και σταδιακά οι τοπικές αρχές 

καθίστανται πολεοδομικές αρχές. Στις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε βάθος πενταε-

τίας θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες των Σχολικών Εφορειών και το σύνολο των αδει-

οδοτικών αρμοδιοτήτων. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τη μεταρρύθμιση της Τοπική Αυ-

τοδιοίκησης θα αυξηθούν τα έσοδα των Δήμων. 

Η ώρα της Βουλής για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης

 σελ.4

Ο ι εργασίες για ανέγερσης οικοδο-
μής στην Αλάμπρα έφεραν στο φως 
ολόκληρο θησαυρό. Πρόκειται για 

τέσσερις αρχαίους τάφους που ανάγονται 
στην πρώιμη περίοδο του Χαλκού. Η περιο-
χή όπου εντοπίστηκαν οι αρχαίοι τάφοι είναι 
κοντά στο σημείο όπου διενεργήθηκαν έρευνες από την αρχαιολογική 
αποστολή του Πανεπιστημίου Cornell. O ένας από τους τέσσερις αρχαί-
ους τάφους ήταν γεμάτος από αγγεία και κτερίσματα. Στο χώρο διενερ-
γήθηκαν έρευνες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

Εντοπίστηκαν αρχαίοι τάφοι 
στην Αλάμπρα

 σελ. 6

Τ ρεις επιθεωρητές 
στο Δήμο Ιδαλί-
ου έχουν αναλά-

βει το έργο της αντιμετώ-
πισης της ανεξέλεγκτης 
απόρριψης και συσσώ-
ρευσης σκουπιδιών σε 
δρόμους, οικόπεδα και 
χωράφια. Οι Επιθεωρη-
τές  διενεργούν ελέγχους 
εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων στους οποίους εργάζονται, είτε 
μετά από καταγγελία είτε αυτόβουλα, για δημοτικά απόβλητα, απόβλη-
τα συσκευασιών, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και απόβλη-
τα ελαστικών. Οι Επιθεωρητές έχουν εξουσία επιβολής εξώδικου προστί-
μου στους παρανομούντες. Ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής κάλεσε τους πολίτες να χρησιμο-
ποιούν τα πράσινα σημεία και τις εταιρείες να αναθέσουν την ανάκτηση 
και διάθεση των αποβλήτων τους σε αδειοδοτημένες μονάδες για ορθή 
διαχείρισή τους.

Έρχονται εξώδικα για όσους 
απορρίπτουν σκουπίδια 

στο περιβάλλον

 σελ. 10

Τ ις πρώτες εκδηλώσεις φιλοξένησε ήδη το 
ανακαινισμένο κινηματοθέατρο «Πανό-
ραμα». Πρόκειται για ένα στολίδι για το 

οποίο αισθάνονται υπερηφάνεια όλοι όσοι συνέ-

βαλαν στην ολοκλήρωση των εργασιών του. Το 

«Πανόραμα» ανακαινίστηκε με την οικονομική 

στήριξη του Χρύσανθου Χατζηγιάννη προς τον 

οποίο η διοίκηση του Άδωνη εκφράζει την απερι-

όριστη ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση της.

Στην όλη προσπάθεια συνέβαλαν οικονομικά, υλικά και μέσω εθελοντικής εργασίας, μέλη, 

φίλοι και εκτιμητές του έργου του Άδωνη.

Στολίδι το κινηματοθέατρο «Πανόραμα»

 σελ. 8

H ΔΑΛΙNEWS 
σας εύχεται 

Καλό Πάσχα 
              με υγεία

Ειδικές προσφορές στα Ιταλικά συστήματα αυτοματισμού EUROMATIC επαγγελματικών 
προδιαγραφών

35% Έκπτωση σε όλα τα συστήματα ασφαλείας 
VPNS TECHNOLOGY LTD

www.vpns-technology.com  -  22348152
€550 + ΦΠΑ

Μαζί με την εγκατάσταση και 3 χρόνια εγγύηση!!!



2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σ 
τιγμές που δεν έζησε ποτέ στο παρελθόν η αν-

θρωπότητα ζούμε τον τελευταίο μήνα. Όλος ο 

πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την πανδη-

μία του κορονοϊού. Η κυβέρνηση πήρε αυστηρά μέτρα για 

προστασία των πολιτών οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέ-

πει να συνεχίσουν τη λήψη μέτρων με στόχο να μην υπάρ-

ξουν άλλα προβλήματα. Για πρωτόγνωρες συνθήκες κά-

νουν λόγο οι γιατροί ενώ υπηρεσίες που έχουν σχέση με 

την καθημερινότητα μας όπως Δημαρχεία, θέατρα, μου-

σεία, σωματεία, καφενεία έκλεισαν με στόχο να περιοριστεί 

το πρόβλημα. Εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα 

στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι τα νομοσχέδια που 

αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα στάλθηκαν στη Βουλή. 

Μεταξύ άλλων τα νομοσχέδια προνοούν μετακίνηση της 

διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών για το 2024. Το Δάλι 

θα δημιουργήσει σύμπλεγμα με τις γύρω κοινότητες και θα 

αποτελέσει το Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. Εκτός από 

το Δάλι το νέο σχήμα θα περιλαμβάνει τις κοινότητες του 

Πέρα Χωριού – Νήσου, των Λυμπιών, της Αλάμπρας και της 

Ποταμιάς. Το Μάρτιο έπιασαν επίσημα δουλειά οι επιθεω-

ρητές πουθα είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση 

της ορθής εναπόθεσης των απορριμάτων στα πράσινα ση-

μεία. Οι επιθεωρητές έχουν εξουσία να καταγγέλουν και να 

εκδίδουν εξώδικα στους παρανομούντες.  Είναι ένα μέτρο 

προς την ορθή κατεύθυνση αφού συμβάλει στην προστα-

σία του περιβάλλοντος. Στο Δήμο Ιδαλίου όπως δημοσίευ-

σε στην προηγούμενη έκδοση η «ΔΑΛΙNEWS» εκδόθηκαν 

ήδη τα πρώτα εξώδικα σε άτομα που εναπόθεσαν απόβλη-

τα σε χωράφια ή στην όχθη του ποταμού Γυαλιά. Σημαντι-

κά ευρήματα εντοπίστηκαν στην Αλάμπρα κατά τη διάρκεια 

εργασιών για ανέγερση οικοδομής. Εντοπίστηκαν τάφοι γε-

μάτοι με αρχαία Εντοπίστηκαν τάφοι γεμάτοι με αρχαία Το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων διενήργησε στην περιοχή λεπτομερείς 

έρευνες. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν 

οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για 

τη συνεχιζόμενη παρουσία των εργοστασίων παραγωγής 

ασφάλτου στην περιοχή τους. Στο Δήμο Ιδαλίου λειτούργη-

σε πριν από μερικές μέρες το κινηματοθέατρο «Πανόραμα». 

Πρόκειται για ένα στολίδι η ανακαίνιση του οποίου συμ-

βάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του πολιτισμού στην ευ-

ρύτερη περιοχή. Οι άνθρωποι του Άδωνη κατάφεραν αυτό 

το επίτευγμα χάριν της οικονομικής στήριξης του Χρύσαν-

θου Χατζηγιάννη αλλά και των εθελοντών – μελών του σω-

ματείου που συνέβαλαν στην όλη προσπάθεια. Ξεχωριστές 

ήταν οι παραστάσεις του «Αλατίν» που δόθηκαν με την ευ-

καιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων λειτουργίας της Ακα-

δημίας Χορού Αντιγόνης Τασουρή.

Ο κόσμος σε καραντίνα

Του Ανδρέα Ιωσήφ

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 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό 
22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας 
Βαρβάρας
Οδός 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
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13. 
2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656, 
ΦΑΞ: 22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο  Σιας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 
6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703, 
22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902, 
22526682. 
ΦΑΞ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. ΤΗΛ 22524110

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
5 Απριλίου Αργύρης, Αργυρώ

6 Απριλίου Ευτύχιος, Ευτυχία

10 Απριλίου Μάξιμος, Δήμος, 
Περικλής, Τιμόθεος, 
Σοφοκλής, Μίλτος, 
Ηρακλής

12 Απριλίου Βάϊος, Βάγια

15 Απριλίου Λεωνίδας

19 Απριλίου Αναστάσιος, 
Αναστασία, 

Λάμπρος

20 Απριλίου Νέαρχος, 
Μυροφόρα

21 Απριλίου Αλέξανδρος, Ζωή

22 Απριλίου Ναθαναήλ

23 Απριλίου Γεώργιος, Γεωργία

24 Απριλίου Αχιλλέας, Ελισάβετ

25 Απριλίου Μάρκος

30 Απριλίου Αργυρώ, Ιάκωβος
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Πάσχα 

Μ ε τον Καλόν Λόγο που 
θα ψαλεί στις Εκκλησί-
ες, όλοι μαζί οι Ορθό-

δοξοι Χριστιανοί θα βιώσουν το 
λαμπροφόρο γεγονός της Ανα-
στάσεως.  Ένα πανίερο γεγονός, 
με το οποίο ο Θεάνθρωπος Λυ-
τρωτής μας Ιησούς Χριστός επι-
σφράγισε την παρουσία του στον 
κόσμο μας. Με την Ανάσταση του 
Χριστού υπάρχει ελπίδα και λόγος 
να μετέχουμε ως πιστοί στη ζωή 
της Εκκλησίας. Ο λόγος του Ευαγ-
γελίου της Αναστάσεως επισφρα-
γίζει ότι όντως ο Ιησούς Χριστός είναι  η πηγή της αλήθειας και της ζωής. Με την Ανάσταση του ο 
Υιός της Υπεραγίας Θεοτόκου θανάτωσε το θάνατο. Γέμισε τα πάντα με φως ανέσπερο και τα επου-
ράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια. Τι απομένει; Όλη η κτίση υμνεί και δοξολογεί τον Αναστημέ-
νο Κύριο, διότι στην ανάστασή Του στηρίζονται τα πάντα. Ας λαμπρύνουμε την αναστάσιμη ημέρα 
εγκρατείς και ράθυμοι, κι ας πανηγυρίσουμε έχοντας μεταξύ μας αγάπη ανυπόκριτη, φωτισμένοι 
όλοι από το αναστάσιμο φως του Λυτρωτή μας. Ας πούμε αναμεταξύ μας συγγνώμη, κι ας συγχω-
ρέσει ο ένας τον άλλο ουσιαστικά και εγκάρδια και όχι επιφανειακά και τυπικά. Ας συγχωρέσουμε 
όσους μας πληγώνουν, μας δυσκολεύουν, μας προδίδουν και μας περιφρονούν, αφού η συγχώ-
ρεση πηγάζει από το ζωοδόχο Τάφο του Λυτρωτή μας. Κι έτσι, με θάρρος και πίστη, ας φωνάξουμε:
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Κυριάκος του Σάββα (Σέπος)
Επέστρεψες Κυριάκο μου στα πάτρια εδάφη,

Δαμαί, που τόσα χρόνια πριν, κάθε γονιός 
σ’ετάφη.

Πάντα στο Δάλι μας παρόν να αποχαιρετήσεις
κοπέλια που χαθήκασιν,

τότες που προδωθήκασιν, με δέος να μιλήσεις.

Δίκαιος δημοκρατικός πο ‘ν της ζωής το άλας
τζιαι της πατρίδας τον σταυρό, μες στην ψυσιή 

κουβάλας.

Ανήσυχος τζιαι γνωστικός, το πνεύμα σου δεν πνάζεις,
πάνω πο ούλλα ο διπλανός τζιαι το εγώ δαμάζεις.

Πάντα σου γλυκομίλητος, δάσκαλος που τους λλίους,
μνήμες αφήνεις σ’ούλλους μας, πλουσίους τζιαι πληβείους.

Τα χρόνια που εβάλλασιν κλιθάρκα τζιαι σιτάρκα
τζι οι νέοι που σπουδάζασιν εβρέθουνταν  ανάρκα

μαζίν με τον Αβράμη μας, δουλειάν ο Κυριάκος,
σατσιάζουν τζιαι φορτώνουσι, πολλά κιλά ο σάκκος.

Ακούραστος ο γιόκαρος της Αναστούς τζιαι Σάββα,
δεν έπναζε διακοπές, το βάρος του ετράβα.

Για ούλλα τούτα θύμησες αφήνεις στον καθένα,
για την ευγένεια ψυχής τζιαι λόγια πο ‘ν μελένα.

Αξίζει σου που έζησες τζιαι έδρασες στην γη μας.
Ήσουν για μας μια έμπνευση, της ποίησης πηγή μας.

Δεν πρόλαβες Κυριάκο μου έργα να συμπληρώσεις
τζιαι όνειρα Δαλίτικα δαμαί να εκπληρώσεις.

Είμαστον ούλλοι μας παιδιά τ’Αρχαίου Ιδαλίου
έχουμε ήλιο βασιλιά, άρχων του πηδαλίου.

Είμαστον σαν τους συγγενείς τζιαι σαν τους συμπεθέρους
σαν θεριστές τζι αγκαλιαρκές μες στον τζιαιρό του θέρους.

Έσπυρες Κυριάκο μου τωρά εσού θερίζεις
αγάπην τζιαι εκτίμηση, τούτα ούλλα π’αξίζεις.

Τι λόγια είπασιν για σεν όσοι σε εκτιμούσι;
Μόνο καλά εγράψασι τζιαι φκήκαν να τα πούσι.

Άξιο τέκνο του Δαλιού με μιαν καρκιά μεγάλη
με ανθρωπιάν απέραντη π’ άξίζει ένα μάλι.

Αχνάρια φήνεις φωτεινά να σε ακολουθούμε,
για σεν να συντυχάνουμε, μ’αγάπη να υμνούμε.

Εν πεθανίσκουν οι ανθρώποι που τόσον αγαπηθήκαν.
Θα συνεχίζουσιν να ζουν μες τούτα που αφήκαν.

Αντρούλλα Σιάτη
Εν Ιδαλίω  27/2/2020

Έφυγε στις 25/2/2020 και ετάφη στις 28/2/2020 στην γενέτειρα 
του το Ιδάλιο.

Οι εθνικές επέτειοι της 25ης 
Μαρτίου και της 1ης Απριλίου

Τ έτοιες μέρες το μυαλό και η σκέψη 
ανατρέχουν στις ενδοξότερες στιγ-
μές του ελληνισμού. Η επέτειος του 

1821 αποτελεί φάρο και οδοδείκτη για τις νε-
ότερες γενιές. Η αγωνιστικότητα και η θέλη-
ση του λαού της Ελλάδας άλλαξε την ιστορική 
του μοίρα. Τα διδάγματα των αγώνων του Ελ-
ληνισμού αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. Η Αγία Λαύρα έδωσε το σύνθημα και 
το λάβαρο της Επανάστασης γρήγορα σκέπασε όλη την Πελοπόννησο, την Ανα-
τολική Στερεά αλλά και τη νησιωτική Ελλάδα. Παντού έδωσαν το παρόν οι εκλεκτοί 
της φυλής, άνθρωποι απλοί και καθημερινοί, που κατόρθωσαν να ενσαρκώσουν 
τα ιδανικά της στον πιο ψηλό βαθμό. Ο  Παλαιών Πατρών Γερμανός, o Κολοκοτρώ-
νης, ο Καραϊσκάκης και ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσσας, ο Διάκος στην Αλαμάνα και 
ο Ανδρούτσος στο Χάνι της Γραβιάς, ο Καραϊσκάκης στην Αράχοβα, ο πυρπολη-
τής Κανάρης, ο Ανδρέας Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους 
και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι αγωνιστές έγραψαν σελίδες δόξας. Ένα ολόκλη-
ρο έθνος επέλεξε μία ώρα ελεύθερης ζωής και όχι πολλά χρόνια σκλαβιάς και φυ-
λακής. Η επανάσταση του 1821 υπήρξε μια πανεθνική εξέγερση, ένας πανελλήνι-
ος αγώνας. Η Κύπρος ενσάρκωσε τα μηνύματα του 21 με το υπέρλαμπρο έπος του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 – 59.  Η κρυμμένη σπίθα της λευτεριάς, ζω-
ντάνεψε με τις πρώτες εκρήξεις που ακούστηκαν τα μεσάνυκτα της 31ης Μαρτίου 
προς την 1η του Απρίλη. Ήταν η νύκτα που αντιλάλησε σε όλο τον κόσμο, η αμετά-
κλητη απόφαση της γενιάς του ’55-59, να ζήσει λεύτερη. Στο εθνικό προσκλητήριο 
πρώτη ανταποκρίθηκε η κυπριακή νεολαία γράφοντας ένδοξες σελίδες αγωνιστι-
κότητας. Οι νέοι της Κύπρου βαφτισμένοι στα νάματα της φυλής συμπορεύτηκαν με 
τον Αρχηγό Διγενή στο δρόμο της τιμής αναζητώντας τη λευτεριά στα βουνά και τις 
ρεματιές. Σήμερα, που η χώρα βιώνει μια οικονομική, κοινωνική και ηθική κρίση τα 
μηνύματα των εθνικών επετείων  μας καλούν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να 
επαναστατήσουμε ενάντια στον κακό μας εαυτό. Να βελτιωθούμε και ως άτομα και 
ως πολίτες. Εμείς οι Έλληνες, μπορούμε να μεγαλουργήσουμε μόνο υπό συνθήκες 
ομόνοιας και αδελφοσύνης. Οφείλουμε να αφήσουμε για τις γενιές που ακολου-
θούν μια κοινωνία με προοπτική, με αισιοδοξία, χωρίς μιζέρια και πισωγυρίσματα.

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον 
πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωην χαρισάμενος».
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Ο κορονοϊός άλλαξε τη ζωή μας 
Ρ ιζική αλλαγή στην καθημερινότητα μας έφερε η πανδημία του 

κορονοϊού. Όλοι, κυβέρνηση, Δήμοι, σωματεία, οργανώσεις και 
απλοί πολίτες τέθηκαν σε εγρήγορση για αντιμετώπιση της κα-

τάστασης. O φόβος του κορονοϊού σκέπασε ολόκληρη την ανθρωπότη-
τα με τις κυβερνήσεις να κάνουν λόγο για ένα αόρατο εχθρό που μπή-
κε στη ζωή μας φέρνοντας τα πάνω – κάτω. Ο Δήμος Ιδαλίου αποφάσισε 
αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού, από όλα τα τμήματα του Δή-
μου. Οι πληρωμές γίνονταν εξυπηρετούνται μόνο ηλεκτρονικά. Εξυπη-
ρετήθηκαν μόνο επείγουσες περιπτώσεις. Κλειστή παραμένει και η Δημο-
τική Βιβλιοθήκη. Αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Iδαλίου ανέ-
λαβε να μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους ή σε άτομα 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Σε έκτακτη συνεδρία το κλιμάκιο των 
Δήμων Μείζονος Λευκωσίας επαναβεβαίωσε ότι οι Δήμοι εφαρμόζουν 
όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση επισημαίνοντας 
ότι οι ουσιώδεις υπηρεσίες των Δήμων συνεχίζουν να λειτουργούν κα-
νονικά. Σε ανακοίνωση  αναφέρεται ότι οι Δήμοι ζητούν την κατανόη-
ση του κοινού για αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η 
πανδημία του κορονοϊού. «Με συναντίληψη, συνεργασία και πιστή τή-
ρηση των οδηγιών είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ξεπεραστεί η δοκιμασία 
αυτή» τονίζεται στην ανακοίνωση. Μέτρα ανακοίνωσε και η Στέγη Ηλι-
κιωμένων «Άγιος Δημητριανός».  Λόγω της κατάστασης που προκλήθη-
κε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τα σχολεία και τα φροντιστήρια 
έκλεισαν. Κλειστά παραμένουν και όλα τα μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι 
και αρχαία μνημεία στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας ενάντια στην 
εξάπλωση του κορoνοϊού. Μέτρα έλαβαν όλα τα κοινοτικά συμβούλια 
της περιοχής τα οποία κάλεσαν τους κατοίκους των κοινοτήτων να συμ-
μορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου έκλεισε τα γραφεία του 
από τις 20 Μαρτίου. Ουσιώδεις υπηρεσίες όπως η παροχή νερού, οι κα-
θαριότητες, οι ψεκασμοί, η συλλογή των σκυβάλων και των ανακυκλώ-
σιμων, η κατασκευή κάποιων απαραίτητων δημοσίων έργων, η εξέταση 
και η διαχείριση παραπόνων κ.α. συνεχίζονται απρόσκοπτα όλες τις ερ-
γάσιμες μέρες και ώρες. Οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά  ενώ σύμφω-
να με την ανακοίνωση λόγω των τρεχουσών συνθηκών δεν θα επιβληθεί 
το πρόστιμο στους λογαριασμούς του νερού του τελευταίου τριμήνου 
(Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019). Στην όλη  προσπάθεια, όπως πάντοτε 

συμβάλει και το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Πέρα Χωριού και Νή-

σου , μέλη του οποίου είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα των κοινοτήτων.  

Από τις 16 Μαρτίου έκλεισαν και τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβου-

λίου Αλάμπρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση οι πληρωμές λογαριασμών 

γίνονται ηλεκτρονικά. Για επείγουσες περιπτώσεις οι κάτοικοι της κοι-

νότητας μπορούν να επικοινωνούν μέσω της σελίδας του Συμβουλίου 

στο Facebook ή μέσω των Κοινοτικών συμβούλων και του προέδρου. 

Σε παρόμοιες διευθετήσεις προέβησαν και τα κοινοτικά συμβούλια Λυ-

μπιών και Ποταμιάς με στόχο την προστασία των κατοίκων των κοινοτή-

των τους. Κάλεσαν τους κατοίκους τους να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα 

και άλλα ηλεκτρονικά μέσα για επικοινωνία με το προσωπικό των κοινο-

τικών συμβουλίων. Σε ανακοίνωση τους κάλεσαν τον κόσμο να εφαρ-

μόζει πιστά τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να 

περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Επί ποδός τέθηκαν τα οργανω-

μένα σύνολα της περιοχής τα οποία δημιούργησαν ομάδες εθελοντών 

για να βοηθήσουν ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Οι συνέπειες από την εξάπλωση του κορονοϊου είναι μεγάλες και στην 

οικονομία. Επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους, κόσμος αναγκά-

στηκε να παραμείνει στο σπίτι για να προφυλαχθεί από τον ιό και ουδείς 

γνωρίζει επί του παρόντος ποια θα είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα. 

H ανθρωπότητα ζει με κομμένη την ανάσα πρωτόγνωρες καταστάσεις  

O Δήμος Ιδαλίου προχώρησε σε 
απολύμανση των κεντρικών 
σημείων της πόλης, εργασία 

που θα συνεχιστεί σε τακτά χρονικά δια-

στήματα. Ο Δήμος Ιδαλίου, όπως δήλω-

σε ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος προ-

βαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 

διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας 

τόσο των δημοτών όσο και του εργατοϋ-

παλληλικού προσωπικού. Η απολύμανση 

περιελάμβανε και τις δυο Ενορίες του Δή-

μου και κάλυψε δημοτικά κτίρια, στάσεις λεωφορείων, καλάθους και 

άλλους δημόσιους χώρους. Ο κ. Καλλένος κάλεσε τους πολίτες να τη-

ρούν ευλαβικά τα περιοριστικά μέτρα σημειώνοντας ότι ο Δήμος δεν 

θα διστάσει να καταγγείλει στην Αστυνομία όσους παρανομούν. 

Απολύμανση σε κεντρικά σημεία 
του Ιδαλίου
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Ο 
Δρ.Γιώργος Πετρίκκος Παθολόγος-Λοιμω-

ξιολογός ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της 

Κυπριακής Εταιρίας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοι-

μώξεων σε συνέντευξη του στην Cyprus Times προέ-

τρεψε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, όσον αφο-

ρά τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει. «Αυτό 

που ζούμε είναι κάτι πρωτόγνωρο και πολύ σοβαρό και 

δεν είναι ούτε να παίζουμε ούτε να το αψηφούμε. Όλοι 

θα πρέπει να έχουμε τον νου μας, διαφορετικά θα έχου-

με θύματα και θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Η Κύ-

προς πρέπει να προσέξει γιατί είναι ένας κλειστός χώρος, 

οι γιατροί κάνουν ότι μπορούν, αλλά χρειάζονται τη συ-

νεργασία και πειθαρχία των ανθρώπων, αλλιώς δεν θα 

πετύχει κανένα σύστημα». Όσον αφορά όσους είναι σε 

καραντίνα και είναι ύποπτα κρούσματα ο Δρ.Πετρίκκος 

επισήμανε ότι «όλοι όσοι έχουν παράγοντες κινδύνου 

όπως, διαβητικοί, καρδιοπαθείς, άτομα με αναπνευστι-

κά προβλήματα και μεγάλης ηλικίας, θα πρέπει να περιο-

ριστούν στο σπίτι τους». Επίσης «όποιος έχει συμπτώμα-

τα όπως βήχα, δύσπνοια, καταρροή και πυρετό πρέπει 

να επικοινωνήσει άμεσα με τον γιατρό του, έτσι ώστε να 

λάβει οδηγίες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κάποιος 

να πάει από μόνος τους στα νοσοκομεία ή στα φαρμα-

κεία, αλλά θα πρέπει να αυτοπεριοριστεί», τόνισε ο Δρ. 

Πετρίκκος. 

«Ζούμε κάτι πρωτόγνωρο»

Πρόταση οι εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γίνουν το 2024

Η ώρα για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
έφθασε. Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τα νομο-
σχέδια τα οποία ετοιμάστηκαν και τα οποία προβλέ-

πουν σημαντικές αλλαγές στο χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Κύπρο. Στόχος της κυβέρνησης είναι όπως τα νομοσχέ-
δια ψηφιστούν πριν από τις θερινές διακοπές. Στα νομοσχέδια 
υπάρχει πρόνοια για διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών το 
2024, μαζί με τις Ευρωεκλογές. «Θέλουμε να δώσουμε την ευκαι-
ρία σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, να γίνουν όλες οι διεργασίες, 
ώστε το 2024 οι πολίτες να έχουν ενώπιον τους το νέο σχήμα  και 
να ξέρουν τι ψηφίζουν» είπε ο Υπουργός σημειώνοντας ότι αν 
τελικά οι εκλογές γίνουν το 2021 προφανώς θα υπάρχουν σο-
βαρές δυσκολίες γιατί δεν θα είναι ολοκληρωμένες οι διαδικα-
σίες του νέου αυτοδιοικητικού σχήματος. Στο μεσοδιάστημα θα 
λειτουργήσουν συμβούλια διαχείρισης κοινών υποθέσεων με 
προφανή ρόλο ότι θα μπορούν να προετοιμάσουν όλες τις ερ-
γασίες που χρειάζονται. Παρουσιάζοντας τα κύρια σημεία του 
προτεινόμενου νομοσχεδίου ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι 
«δίνει όλα εκείνα τα εχέγγυα και τα εργαλεία για να έχουν οι νέες 
οντότητες διοικητική αυτοτέλεια». Σύμφωνα με την πρόταση της 
Κυβέρνησης ο Δήμαρχος θα εκλέγεται σε ενιαία εκλογή και θα 
είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών του Δήμου. Ο Αντιδήμαρχος 
θα εκλέγεται από τους εκλογείς του δημοτικού του διαμερίσμα-
τος (ένας για κάθε δημοτικό διαμέρισμα).  Η εκλογή δημοτικών 
συμβούλων θα γίνει σε εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν 
σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, σε αριθμό εδρών που αντιστοι-
χεί στον αριθμό των εκλογέων κάθε δημοτικού διαμερίσματος. 
Ο Δήμος Ιδαλίου θα αποτελέσει το Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδα-
λίου και εκτός από το Δάλι σ’ αυτό θα περιληφθούν το Πέρα Χω-

ριό – Νήσου, η Αλάμπρα, τα Λύμπια και η Ποταμιά. Ο αριθμός 
του πληθυσμού του νέου σχήματος σύμφωνα με το Υπουργείο 
Εσωτερικών θα είναι 20 χιλιάδες περίπου.  Με τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ανέφερε ο κ. Νουρρής, τερμα-
τίζονται οι  παρεμβάσεις του κράτους σε πάρα πολλά θέματα στη 
λήψη αποφάσεων, όπως για παράδειγμα στα θέματα της δημι-
ουργίας νέων θέσεων προσωπικού και μειώνει στο ελάχιστο την 
κρατική παρέμβαση όσον αφορά τα θέματα προϋπολογισμού.
Δημιουργείται και μονάδα εσωτερικού ελέγχου ενώ τίθενται 
οροφές στις δαπάνες για το προσωπικό που κυμαίνονται στο 
40%, για να μπορούν να ελέγχουν πλέον τα έξοδα και τα έσοδα 
τους, για να είναι και οικονομικά βιώσιμοι.
Ο Υπουργός έκανε λόγο για πάρα πολλές αρμοδιότητες που πα-
ραχωρούνται στις Τοπικές Αρχές, διευκρινίζοντας ότι «καθίστα-
νται σταδιακά πολεοδομικές αρχές.
Επίσης μεταφέρονται σε βάθος 5ετίας οι αρμοδιότητες των Σχο-
λικών Εφορειών στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ μεταφέ-
ρεται και το σύνολο των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων που σήμε-
ρα αποτελούν αρμοδιότητα Επαρχιακών Διοικήσεων.

Μια πάρα πολύ σημαντική αρμοδιότητα που αναμένεται να βο-
ηθήσει τα μέγιστα, σύμφωνα με τον κ. Νουρή, είναι η δημιουρ-
γία Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία θα ασχολείται με τα θέματα 
των τοπικών αρχών και του τουρισμού, κάτι οποίο θα συνδρά-
μει στον εξορθολογισμό κάποιων στρεβλώσεων που υπήρχαν 
μέχρι σήμερα.
 Ο κ. Νουρής στάθηκε και στην αύξηση των εσόδων των Δήμων 
λέγοντας ότι θα αυξηθούν κατά 70% σχεδόν.
«Τα ετήσια έσοδα των Δήμων πλέον θα κυμαίνονται γύρω στα 
120 εκατ. κατ’ έτος και θα συμπληρώνεται το ποσό που μέχρι σή-
μερα από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τα οποία απο-
δίδονται στις τοπικές αρχές», είπε.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι θα αποστείλει στη 
Βουλή απαντητική επιστολή της αρμόδιας διεύθυνσης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με την οποία η απόφαση της 
Κυβέρνησης να μην διενεργήσει δημοψηφίσματα είναι απόλυ-
τα ορθή και συνάδει με τα όσα διαλαμβάνονται στη Χάρτα Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η προσδοκία μας, σημείωσε, «τώρα στρέφεται στο να υπάρ-
ξει μια ταχύτατη συζήτηση των νομοσχεδίων στη Βουλή». Έθε-
σε εαυτόν στη διάθεση της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής 
«ακόμα και δύο φορές την εβδομάδα αν χρειάζεται να παρί-
σταμαι στη Βουλή για να συζητήσουμε με γρήγορους ρυθμούς 
αυτά τα πολυσέλιδα και ογκώδη νομοσχέδια, ώστε αν είναι εφι-
κτό και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και προβλήματα, 
πριν από την ολοκλήρωση της παρούσας κοινοβουλευτικής πε-
ριόδου και πριν από τις θερινές διακοπές θα ήταν ευχής έργο αν 
μπορούσαμε να είχαμε την ψήφιση των συγκεκριμένων νομο-
θετημάτων».

O 
Δρ. Νίκος Νικολάου ανακοίνωσε στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ότι το Υπουργείο Υγεί-

ας στο πλαίσιο λήψης επιπρόσθετων μέτρω 

για τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊ-

ού SARS-COVID-19, έκρινε αναγκαίο όπως, όπου είναι 

εφικτό, εφαρμόζεται από τους ιατρούς η συμβουλευτική 

του ασθενούς από το τηλέφωνο, καθώς και η ηλεκτρο-

νική έκδοση συνταγών για φάρμακα ή/και παραπεμπτι-

κών για διαγνωστικές εξετάσεις για περίοδο 2 εβδομά-

δων, από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 29 Μαρτίου 2020 χωρίς 

να απαιτείται η εκτύπωση και παράδοση των συνταγών 

ή/και παραπεμπτικών στο δικαιούχο. Σχολιάζοντας τον 

πρώτο θάνατο ασθενούς ο οποίος είχε και βεβαρημένο 

ιατρικό ιστορικό ο Δρ. Νικοολάου ευχήθηκε να μην απο-

τελέσει θέμα τρομοκράτησης του λαού και έστειλε το μή-

νυμα: «Δίνουμε τη μάχη και θα την κερδίσουμε. Κλείστε 

την πόρτα σας στον κορονοϊό. Ο αγώνας είναι καθολι-

κός. Η νίκη, είναι νίκη της ανθρωπότητας».

«Η νίκη, είναι νίκη της ανθρωπότητας»

Σ 
το πλαίσιο της πορείας του ΔΗΣΥ προς τους 

ψηφοφόρους, βουλευτές και στελέχη του 

κόμματος πραγματοποίησαν εξορμήσεις σε 

σωματεία της περιοχής. Έγινε ενημέρωση για τις τελευ-

ταίες εξελίξεις στο κυπριακό και στάλθηκε το μήνυμα 

ότι προτεραιότητα του κόμματος είναι η επίλυση του 

προβλήματος. Η εκστρατεία προς τη βάση του κόμμα-

τος ήταν και μια ευκαιρία ανάδειξης του κυβερνητικού 

έργου. Τα στελέχη του κόμματος κατέγραψαν τις ειση-

γήσεις που διατυπώθηκαν από τους πολίτες, θα κωδι-

κοποιηθούν και θα τεθούν στα συλλογικά όργανα του 

κόμματος για συζήτηση και προβληματισμό. Οι φωτο-

γραφίες είναι από την επίσκεψη αντιπροσωπείας του 

ΔΗΣΥ στο σωματείο του Χαλκάνορα με επικεφαλής τον 

Χαράλαμπο Σταυρίδη, Γραμματέα Πολιτικού Σχεδια-

σμού του κόμματος.

Εξορμήσεις στελεχών ΔΗΣΥ 
στην περιοχή Ιδαλίου

Τ ο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης καταδίκασε την Κύπρο για πα-
ραλείψεις στη συλλογή και επεξερ-

γασία αστικών λυμάτων σε 31 οικισμούς 
μεταξύ των οποίων είναι το Δάλι και το Πέρα 
Χωριό – Νήσου. Το Δικαστήριο διαπιστώνει 
ότι η Κύπρος «παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την 
οδηγία, παραλείποντας για τους ως άνω 31 οικισμούς να 
παράσχει αποχετευτικό δίκτυο, αφενός, και να διασφαλίσει 
ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά 
δίκτυα υπόκεινται σε δευτεροβάθμια ή ισοδύναμη επεξερ-
γασία πριν από την απόρριψή τους, αφετέρου. Καταδικάζει 
την Κύπρο στα δικαστικά έξοδα».
Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια διαδικασίας επί παραβά-
σει που ξεκίνησε η Κομισιόν το 2017 και παρά την προει-
δοποιητική επιστολή και την επιστολή αιτιολογημένης γνώ-
μης του 2018, δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση για 
τη διόρθωση της παράβασης επί της οδηγίας για την επε-
ξεργασία αστικών λυμάτων.
Σημειώνεται ότι οι 31 επίμαχοι οικισμοί, έχοντας ισοδύναμο 

πληθυσμού που κυμαίνεται μεταξύ 2 000 και 
15 000, έπρεπε να έχουν εξοπλιστεί με δίκτυα 
αποχέτευσης το αργότερο στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2012, ώστε εκεί να διοχετεύονται όλα τα 
αστικά τους λύματα.
Το ΔΕΕ έκρινε επιπλέον ότι δεν είχε εκπληρω-

θεί ούτε η υποχρέωση υποβολής του συνόλου των αστι-
κών λυμάτων σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη επεξερ-
γασία, καθώς οι οικισμοί αυτοί δεν διέθεταν αποχετευτικά 
δίκτυα που να παρέχουν τη δυνατότητα υποδοχής και διο-
χέτευσης του συνόλου των αστικών λυμάτων με σκοπό τη 
δευτεροβάθμια ή την ισοδύναμη επεξεργασία τους.
Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η Κύπρος δεν τήρησε την 
υποχρέωση οι σταθμοί επεξεργασίας να κατασκευάζονται 
και να λειτουργούν με τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκείς 
αποδόσεις υπό όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές συνθή-
κες και η Κύπρος δεν έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέ-
ωση να διασφαλίζει μέσω ελέγχων ότι οι απορρίψεις λυμά-
των από σταθμούς επεξεργασίας ικανοποιούν «διαρκώς» 
τις απαιτήσεις ποιότητας.

Kαταδίκη της Κύπρου από την Ε.Ε για 
το αποχετευτικό 

Η Παθολό-
γος Δρ. 
Νικολέττα 

Κωνσταντίνου ανα-

κοίνωσε στα μέσα 

κοινωνικής δικτύ-

ωσης  ότι κατόπιν 

εθελοντικής της δή-

λωσης έχει ενταλθεί  

από το Υπουργείο 

Υγείας να υπηρετή-

σει στο Γενικό Νο-

σοκομείο Λευκωσίας  σαν υποστηρικτικό προσω-

πικό στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης 

της πανδημίας από το νέο κορωνοϊό.«Οφείλουμε 

να ενισχύσουμε τους ολιγάριθμους συναδέλφους 

που παρέμειναν στα δημοσία νοσηλευτήρια, εν 

όψει ενός τεράστιου επερχόμενου φόρτου, δυσα-

νάλογου με το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό» 

αναφέρει η Δρ.Κωνσνταντίνου η οποία ταυτόχρο-

να στέλνει το μήνυμα: «Είμαι σίγουρη για την στήρι-

ξη και τη συνεργασία σας όπως αποδείξατε εδώ και 

πολύ καιρό, ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ!»

«Οφείλουμε να 
ενισχύσουμε τους 
συναδέλφους μας»
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ΝΕΑ

Ο λόκληρο θησαυρό έφεραν στο φως εκσκαφές στην Αλάμπρα για την ανέγερση κατοικίας. Εντοπίστη-
καν τέσσερις αρχαίοι τάφοι που ανάγονται στην πρώιμη περίοδο του Χαλκού. Οι τάφοι ανακαλύφθη-
καν ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά από τον οικισμό της Μέσης Εποχής του Χαλκού που βρίσκεται στα 

βορειοανατολικά του χωριού, στον οποίο διενήργησε συστηματικές έρευνες η αρχαιολογική αποστολή του Πα-

νεπιστημίου Cornell. Ένας από τους τέσσερις τάφους διαπιστώθηκε ότι ήταν γεμάτος από αγγεία και κτερίσμα-

τα.  Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας Αχιλλέας Μαλαχουρίδης δήλωσε  ότι θα ζητηθεί από το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων να δοθούν στην κοινότητα τα αρχαία ευρήματα. «Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας θα 

ζητήσει από το Τμήμα Αρχαιοτήτων την παράδοση των αρχαίων αντικειμένων, τόσο αυτών που εντοπίστηκαν 

στους τέσσερις τάφους όσο και άλλων που βρίσκονται στις αποθήκες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, για να εκτε-

θούν σε αναπαλαιωμένες κατοικίες τις οποίες διαμορφώνει κατάλληλα το Κοινοτικό Συμβούλιο».

Εντοπίστηκαν αρχαίοι τάφοι στην Αλάμπρα

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Πο-
ταμιάς τίμησε τη γιορτή της 
γυναίκας με δείπνο που δι-

οργανώθηκε στην κοινότητα. Ο Πρό-

εδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Γιάννος Μηνά  αφού ευχαρίστησε τις 

γυναίκες για την αθρόα τους παρου-

σία στην εκδήλωση αναφέρθηκε στο 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει 

η γυναίκα στην κοινωνία.

H ημέρα της γυναίκας στην Ποταμιά

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε 
λόγω του κορονοϊού θα παραταθεί μέχρι τις 29 Μαϊου η περίοδος υποβολής αιτήσεων  για παραχώ-
ρηση κρατικών οικοπέδων για φτωχές οικογένειες που διαχωρίστηκαν στα Λύμπια και στην Ποταμιά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας . Αιτήσεις 

οι οποίες αφορούν τη διάθεση των οικοπέδων υπάρχουν στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων Λυμπιών 

και  Ποταμιάς απ’ όπου μπορούν να τις παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι. Αιτήσεις υπάρχουν και στα γραφεία 

της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

Παράταση στις αιτήσεις για οικόπεδα 
για φτωχές οικογένειες 

Τ ο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας καλεί το κοινό να μεί-
νουμε σπίτι και να διευθετήσει τις πληρωμές του μέσω της εφαρ-
μογής (app) του, που είναι διαθέσιμη σε Apple Store για iPhone 

και Play Store για Android.
Σε  ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ανα-
φέρει ότι  προσφέρει στους καταναλωτές του την Υπηρεσία WBN Mobile 
Application, μέσω του οποίου παρέχει πρόσβαση στον λογαριασμό 
υδροληψίας.
Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι με το  WBN Mobile Application το κοινό μπορεί να εξοφλεί τον λογαριασμό του 
γρήγορα και απλά, να βλέπει πληροφορίες του λογαριασμού του  συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού 
των τελευταίων 6 διμηνιών και να ενημερώνεται για προγραμματισμένες διακοπές ύδρευσης και με άλλες ανα-
κοινώσεις.
Επίσης, μέσω του WBN Mobile Application μπορεί να βλέπει τις ώρες λειτουργίας του Συμβουλίου και τα τηλέ-
φωνα επικοινωνίας, ενώ μπορεί να αναφέρει περιστατικό διαρροής ή βλάβης στο υδρευτικό δίκτυο.
Επιπροσθέτως, υπάρχει δυνατότητα να επιλέγει και να λαμβάνει τον λογαριασμό του  ηλεκτρονικά, καθώς επί-
σης να αποστέλλει την ένδειξη του μετρητή του σε περίπτωση που η πρόσβαση είναι αδύνατη.

Mέσω Μobile Application οι πληρωμές 
στο Σ.Υ.Λ

Δ είπνο προς τιμή των χορηγών και υποστηρι-
κτικών του σωματείου «Ομόνοια» Αγ. Βαρβά-
ρας πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου. Ήταν 

το ευχαριστώ προς τους ανθρώπους που στηρίζουν 

με το δικό τους τρόπο το ιστορικό σωματείο της Αγίας 

Βαρβάρας. Ανάμεσα στους τιμωμένους ήταν και ο Γε-

ώργιος Πέτρου, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας «Α/

φοι Πέτρου» γνωστή για τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

«Αλάμπρα» και «Η Γιαγιά» καθώς και για τους απολαυ-

στικούς χυμούς «Αλάμπρα». Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης τιμήθηκε ο τέως Υπουργός Οικονομικών Χάρης 

Γεωργιάδης.

Ήταν μια όμορφη βραδιά ανάμεσα σε καλούς φίλους 

που την διάνθισαν με την παραδοσιακή τους μουσική 

ο Θάσος Βιολάρης και ο Γιώργος Παός, σταθεροί φίλοι 

του σωματείου.

H Oμόνοια Αγίας Βαρβάρας τίμησε 
τους χορηγούς της

Σ τις 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών. Η αιμοδοσία ήταν αφι-
ερωμένη στη μνήμη του Κλεάνθη Κλεάνθους. Οι κάτοικοι των Λυμπιών για άλλη μια φορά έδωσαν το 
παρόν τους και έστειλαν το μήνυμα της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο.

Αιμοδοσία στα Λύμπια



ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ - ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Περιορισμένος Αριθμός Διαμερισμάτων και Καταστημάτων
Μικρή Προκαταβολή + 480 Ευρώ το μήνα
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Π ραγματοποιήθηκε το όνειρο των φίλων 
του Άδωνη οι οποίοι κατάφεραν και ανα-
καίνισαν το θέατρο Πανόραμα. Το σπίτι 

της θεατρικής ομάδας του Άδωνη έχει καταστεί ένα 
πραγματικό στολίδι το οποίο θα χαίρονται τόσο οι 
πρωταγωνιστές όσο και οι θεατές των εκδηλώσεων 
που θα πραγματοποιούνται εκεί.  Η ημερομηνία για 
τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου θεάτρου 
«Πανόραμα» και οι σχετικές λεπτομέρειες, θα ανα-
κοινωθούν τις επόμενες μέρες.
«Η ανακαίνιση του θεάτρου ήταν ένα όνειρο των συ-
ντελεστών της θεατρικής μας ομάδας από τον καιρό 
που επανήρχισε τη λειτουργία της το 2007 μετά από 
μια περίοδο αδράνειας από τα τέλη της δεκαετίας του 
’90» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα με την καθορι-
στική στήριξη ενός πολύ μεγάλου φίλου και εκτιμητή 
του σωματείου, του Χρύσανθου Χατζηγιάννη προς 
τον οποίο η διοίκηση του Άδωνη εκφράζει την απε-
ριόριστη ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση της.
Στην όλη προσπάθεια συνέβαλαν οικονομικά, υλι-
κά και μέσω εθελοντικής εργασίας, μέλη, φίλοι και 
εκτιμητές του έργου του Άδωνη. «Για τη συνδρομή 
τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, θα κατέχουν 
πάντα μια ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας 
και στην ιστορία του θεάτρου «Πανόραμα» και θα τι-
μηθούν επάξια και ονομαστικά ο καθένας και η καθε-
μιά από τη θεατρική μας ομάδα» επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση. Ο Άδωνης εκφράζει επίσης ένα τερά-
στιο μπράβο και ευχαριστώ  προς τους εκατοντάδες 
συντελεστές της θεατρικής  ομάδας του σωματείου οι 
οποίοι στα 80 τόσα χρόνια της ζωής της με μια ιδιαί-
τερη αναφορά στην παρούσα γενιά που από το 2007 
μέχρι σήμερα ξαναζωντάνεψε το θέατρο σε αυτό τον 
ιστορικό χώρο, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία είναι 
δύναμη όταν είναι ζωντανή.
Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται, ότι είναι ση-

μαντικό να λεχθεί ότι η ανακαίνιση του θεάτρου «Πα-

νόραμα» είναι μια πράξη με τεράστια συμβολική και 

ιστορική σημασία που ξεπερνά τα στενά όρια της 

υλοποίησης ενός τεχνικού έργου. «Είναι μια πράξη 

επαναβεβαίωσης του ότι η προσφορά προς τον άν-

θρωπο και το κοινωνικό σύνολο, ο εθελοντισμός, ο 

πολιτισμός ως πεδίο ηθικής και πνευματικής ανάτα-

σης και αυτοπραγμάτωσης του απλού ανθρώπου, 

αποτελούν αξίες και αρχές που συνεχίζουν να εμπνέ-

ουν και να τροφοδοτούν τα όνειρα και τους αγώνες 

για ένα καλύτερο αύριο.

Είναι μια πράξη αντάξια μιας απαράμιλλης ιστορικής 

κληρονομιάς η οποία δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά 

της ανήκει το μέλλον. Είναι το μέλλον» επισημαίνε-

ται στην ανακοίνωση. H πρώτη εκδήλωση στο ανα-

καινισμένο κινηματοθέατρο «Πανόραμα» έγινε στις 

6 Μαρτίου. Πρόκειται για την εκδήλωση που ήταν 

αφιερωμένη στο Φίλιππο Παττούρα. Ο κόσμος που 

παρευρέθηκε στην εκδήλωση εξέφρασε το θαυμα-

σμό του για τα έργα που έγιναν στο κινηματοθέατρο 

και απένειμε τα συγχαρητήρια του στους ανθρώπους 

του Άδωνη για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν. 

Το κινηματοθέατρο «Πανόραμα» είναι πλέον ισάξιο 

με άλλα γνωστά κινηματοθέατρα της Λευκωσίας και 

των άλλων πόλεων της Κύπρου. Οι κάτοικοι της περι-

οχής Ιδαλίου θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να απο-

λαμβάνουν με άνεση θεατρικές παραστάσεις και άλ-

λες εκδηλώσεις. Η ανακαίνιση του κινηματοθεάτρου 

«Πανόραμα» συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή του Ιδαλί-

ου και προσφέρει μια πολύ καλή επιλογή σε όσους 

επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και παρα-

στάσεις.  

Έγινε στολίδι το ανακαινισμένο θέατρο «Πανόραμα»

Φίλες και φίλοι,

Αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει σήμερα η αν-

θρωπότητα, ενώνουμε κι εμείς τη δική μας φωνή  με 

παράκληση προς τον Σταυρωθέντα Χριστό όπως συ-

ντομεύσει τη δοκιμασία των ανθρώπων.

Ο Σύνδεσμος μας, στο μέτρο του δυνατού, θα συνε-

χίσει να  διαχειρίζεται και να προωθεί προς επίλυση 

τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενορία 

μας. Ταυτόχρονα θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες 

τις κινητοποιήσεις των οργανωμένων συνόλων που 

αγωνίζονται για  επίλυση του προβλήματος της ποιό-

τητας του αέρα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Αιωνία η μνήμη στο πολυαγαπημένο μέλος και γραμματέα του Συνδέσμου μας Κυριάκο 
(Σάββα) Σέπο,  πρόσφατα αποβιώσαντα
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Αναθεώρηση απόφασης 
για τις ημερομηνίες συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών

Αγαπητοί συμπολίτες,
Σε μια δύσκολη φάση που όλοι 

μένουμε στο σπίτι και η παραγωγή 
των δημοτικών αποβλήτων είναι 
αυξημένη, δεν θα ήταν σωστό να 

μειωθεί η συχνότητα της συλλογής των 
ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα συλλογής 
θα συνεχίσει κανονικά σε εβδομαδιαία 
βάση. Η Green Dot θα πάρει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφαλή 

διεξαγωγή των εργασιών της.

Ευχόμαστε σε όλο το κόσμο υγεία.

ΠAPATHPHTH THΣ ΓEITONIAΣ: 

Αν αντιληφθείς  οποιαδήποτε παρα-
βίαση περιοριστικών μέτρων ενημέ-
ρωσε αμέσως το 1460. Τη διερεύνη-
ση και λήψη ενεργειών θα αναλάβει η 
Αστυνομία. Είναι ευθύνη όλων η δια-
σφάλιση τήρησης της πειθαρχίας στα 

περιοριστικά μέτρα.

Ο Δήμος Ιδαλίου έχει πρόθεση, αν υπάρχει ενδιαφέρον, να επι-
δοτήσει μέρος του ποσού για την εξέταση για τον κορονοϊό 

COVID-19 σε δημότες Ιδαλίου.
Οι εξετάσεις θα διενεργούνται με πλήρη εχεμύθεια.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ 22444888
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Διορίστηκαν οι επιθεωρητές των σκουπιδιών

Ά ρχισαν δουλειά οι επιθεωρητές που εί-
ναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση 
της ανεξέλεγκτης απόρριψης και συσσώ-

ρευσης σκουπιδιών σε δρόμους, οικόπεδα και χω-
ράφια. Στο Δήμο Ιδαλίου έχουν επιφορτιστεί τη συ-
γκεκριμένη αποστολή 3 επιθεωρητές. Σε συνέντευξη 
τύπου παραδόθηκαν στους Δημάρχους οι ταυτότη-
τες των Επιθεωρητών του Δήμου τους και τα βιβλιά-
ρια έκδοσης των εξωδίκων. Ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας 
Καδής δήλωσε ότι πρόκειται για μια καινοτομία που 
προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις που είχε με αρ-
κετούς Δημάρχους της Κύπρου και μπορεί να κατα-
στήσει πιο αποτελεσματικούς τους ελέγχους εφαρ-
μογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. «Με στόχο 
την ενίσχυση του έργου των Δήμων για τερματισμό 
των παράνομων απορρίψεων, προστασία της δημό-
σιας υγείας και μείωση της οχληρίας, το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
προχώρησε βάσει του περί Αποβλήτων Νόμου, σε 
διορισμό Επιθεωρητών που υποδείχθηκαν από τους 
ίδιους τους Δήμους», ανέφερε  ο κ. Καδής. «Οι Επιθε-
ωρητές θα διενεργούν ελέγχους εντός των διοικητι-
κών ορίων των Δήμων στους οποίους εργάζονται, 
είτε μετά από καταγγελία είτε αυτόβουλα, για δημο-
τικά απόβλητα, απόβλητα συσκευασιών, απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων και απόβλητα ελαστι-
κών. Επιπλέον, οι Επιθεωρητές θα διαθέτουν περισ-
σότερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την πά-
ταξη της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, αφού 
θα μπορούν πλέον να εκδίδουν εξώδικα στα φυσι-
κά πρόσωπα και τις εταιρείες που δεν θα συμμορ-
φώνονται με τις υποδείξεις τους για ορθή διαχείριση 
των αποβλήτων τους», επεσήμανε ο Υπουργός. Ο κ. 
Καδής υπενθύμισε πως ήδη έχουν τεθεί σε λειτουρ-
γία  πράσινα σημεία και προγραμματίζεται η κατα-
σκευή  νέων καθώς και η προσθήκη κινητών σημείων 
για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.  Καταλήγο-
ντας, ο Υπουργός, ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα μέ-
τρα αποτελούν ένα μικρό μέρος των νέων πολιτικών 
που προωθεί το Υπουργείο του για ολοκληρωμένη 
διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο, στο πλαί-
σιο της κυκλικής οικονομίας.  Κάλεσε τους πολίτες να 
χρησιμοποιούν τα πράσινα σημεία και τις εταιρείες 
να αναθέσουν την ανάκτηση και διάθεση των απο-
βλήτων τους σε αδειοδοτημένες μονάδες για ορθή 
διαχείρισή τους. Κάλεσε, τέλος, τους Επιθεωρητές, με 
αίσθημα ευθύνης, αμεροληψία και ζήλο, να χρησι-
μοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται μέσα 
από τον διορισμό τους. Ο Διευθυντής του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Αρχιεπιθεωρητής Κώστας Χατζη-
παναγιώτου, ανέφερε πως οι Επιθεωρητές θα διενερ-
γούν ελέγχους για τα ακόλουθα ρεύματα αποβλή-
των: απόβλητα συσκευασιών (από χαρτί, χαρτόνι, 

μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και άλλα), δη-
μοτικά απόβλητα (κλαδέματα, ογκώδη απόβλητα – 
καναπέδες, είδη DIY, παιχνίδια, μπογιές, συσκευα-
σίες κ.ά.), απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.ά.) 
και απόβλητα ελαστικών. Αναφερόμενος στις εξώ-
δικες ρυθμίσεις, ο κ. Χατζηπαναγιώτου σημείωσε 
πως οι Επιθεωρητές θα ζητούν προφορικά από τους 
παρανομούντες παραγωγούς ή κατόχους αποβλή-
των να συλλέξουν και να μεταφέρουν τα απόβλη-
τά τους στα πράσινα σημεία ή σε άλλες αδειοδοτη-
μένες εγκαταστάσεις, εντός του χρονικού πλαισίου 
που θα τους τεθεί. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώ-
νονται, θα εκδίδεται εξώδικη ρύθμιση 200 Ευρώ για 
φυσικά πρόσωπα και 500 Ευρώ για εταιρείες. Σε πε-
ρίπτωση που το αδίκημα συνεχίζεται, επαναλαμβά-
νεται και δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα εκδίδεται νέα 
εξώδικη ρύθμιση με το διπλάσιο ποσό. Αν η μη συμ-
μόρφωση συνεχίζεται ή δεν εξοφληθούν οι εξώδικες 
ρυθμίσεις, γίνεται από κοινού επιθεώρηση με το Τμή-
μα Περιβάλλοντος, το οποίο στη συνέχεια προχωρεί 
ανάλογα με έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για ποι-
νική δίωξη.

Στους δρόμους και πάλι για τα εργοστάσια 
ασφάλτου

Η κατάσταση με τα ασφαλτικά εργοστάσια έχει 
φτάσει στο απροχώρητο. Οι κάτοικοι της Ενο-
ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι 

υποφέρουν καθημερινά από τις έντονες οσμές και την 

αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή 

λόγω της παρουσίας ασφαλτικών εργοστασίων. Στις 7 

Μαρτίου πραγματοποιήθηκε νέα εκδήλωση διαμαρ-

τυρίας έξω από εργοστάσιο στην βιομηχανική περιοχή 

Τσερίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρί-

ας έκλεισε ο δρόμος στην περιοχή Χαλεπιανών. Οι κάτοι-

κοι της περιοχής ζητούν την απομάκρυνση από την περι-

οχή συγκεκριμένων εργοστασίων τα οποία φαίνεται να 

ευθύνονται για την κατάσταση που επικρατεί με την ποι-

ότητα του αέρα.

Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο γεγονός να θεωρείται ως 

πολυτέλεια ο καθαρός αέρας και η ησυχία για τους κατοί-

κους της περιοχής. «Θεωρούμε ότι η υγεία των κατοίκων 

σε καμία περίπτωση δεν είναι διαπραγματεύσιμη και εί-

ναι απαράδεκτο οι κάτοικοι της περιοχής να είναι καθη-

μερινά εκτεθειμένοι σε επιβλαβείς ουσίες που απελευθε-

ρώνουν στο περιβάλλον τα συγκεκριμένα εργοστάσια 

ασφάλτου» αναφέρθηκε στην εκδήλωση.

Συνεχίζονται οι εργασίες των Πράσινων 
Σημείων 

Τ ο Τμήμα Περιβάλλοντος καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων να διασφαλίσουν τη συνέχιση των 

εργασιών για τη συλλογή και διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ροών που 
συλλέγονται χωριστά καθώς και των σύμμεικτων, σε όλα 
τα στάδια (συλλογή από υποστατικά, μεταφορά, επεξερ-
γασία). Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται σε ανακοίνωση, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών τόσο 
των συλλογικών συστημάτων διαχείρισης συσκευασι-
ών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων και μπα-
ταριών, όσο και του Δικτύου Πράσινων Σημείων Πα-
γκύπρια. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι  είναι 
απαραίτητο να αποφευχθεί η συσσώρευση αποβλήτων 
στα υποστατικά ή η ανεξέλεγκτη και παράνομη απόρρι-
ψή τους, η οποία θα δημιουργήσει εστίες κινδύνου ρύ-
πανσης για τη δημόσια υγεία. Ο ρόλος των Πράσινων 
Σημείων, σημειώνεται στην ανακοίνωση, κρίνεται ιδι-
αίτερα σημαντικός στην όλη αλυσίδα διαχείρισης των 
αποβλήτων. Ειδικά για τη μεταφορά απορριμμάτων στα 
Πράσινα Σημεία, οι πολίτες καλούνται να αξιοποιούν την 
υπηρεσία SMS για εξασφάλιση σχετικής άδειας μετακί-
νησης, στέλνοντας μήνυμα στον αριθμό 8998 και επιλέ-
γοντας ως λόγο μετακίνησης το 8 (Οποιασδήποτε άλλος 
σκοπός μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με 

βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας), αναγρά-

φοντας ως λόγο μετακίνησης τη «μεταφορά απορριμμά-

των στο πράσινο σημείο». Η συλλογή και διαχείριση των 

αποβλήτων και συγκεκριμένα των δημοτικών αποβλή-

των, με βάση και τη σχετική νομοθεσία, επιβάλλεται να 

συνεχιστεί, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 

για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργα-

ζομένων στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με το Τμήμα Περι-

βάλλοντος οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργα-

νισμοί Διαχείρισης Αποβλήτων έχουν την ευθύνη για τη 

διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των 

θεμάτων υγείας και ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές συστάσεις και διατάγματα που εκδίδονται από 

το Υπουργείο Υγείας. 

Δεντροφύτευση στο Δάλι

Τ ο Κίνημα Οικολόγων και ο Δήμος Ιδαλίου μαζί με αντιπρο-
σωπεία των Κεντρικών Φυλακών πραγματοποίησαν δεν-
δροφύτευση στο Δάλι με κρατούμενους των Φυλακών. 

Στη δενδροφύτευση συμμετείχε ο βουλευτής του Κινήματος Χα-

ράλαμπο Θεοπέμπτου μαζί με αντιπροσωπεία, μέλη και φίλους του 

Κινήματος.

Επίσκεψη εκπαιδευτικών του Β΄ Δημοτικού 
Ιδαλίου στην Ισπανία

Σ τα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, στο 
οποίο συμμετέχει το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδα-
λίου, εκπαιδευτικοί του σχολείου επισκέφθη-

καν το Δημοτικό Σχολείο Ceip Joan Fuster, στην πόλη 
της Βαλένθιας στην Ισπανία.  Η συγκεκριμένη συνά-
ντηση ήταν η πέμπτη από τις έξι συνολικά συναντήσεις 
με θέμα: «Magical Maths: 6 stations, 60 materials» και 
πραγματοποιήθηκε από τις 3 μέχρι τις 7 Μαρτίου 2020.  
Στο πρόγραμμα αυτό εκτός από την Κύπρο, συμμετέ-
χουν η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας, η Ισπανία και η Τουρκία.  Στη συνάντηση 
παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευ-

τικούς μαθήματα μαθηματικών που πραγματοποίη-

σαν στις τάξεις τους.  Τα μαθήματα αυτά είχαν ως θε-

ματικό άξονα την τέχνη στα μαθηματικά, είτε εντός είτε 

εκτός του πλαισίου της τάξης.  Επίσης έγιναν παρακο-

λουθήσεις μαθημάτων στο σχολείο Ceip Joan Fuster, 

τα οποία είχαν τον ίδιο θεματικό άξονα.  Η συνάντηση 

ήταν πολύ εποικοδομητική και οι συνάδελφοι όλων 

των χωρών αποκόμισαν πολύτιμες γνώσεις και εμπει-

ρίες που θα τους φανούν σίγουρα χρήσιμες στο έργο 

τους.  Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην πόλη Μπί-

τολα, στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Παρβοεντερίτιδα του σκύλου

Η 
Παρβοεντερίτιδα είναι μια ιογενής ασθέ-

νεια του σκύλου και οφείλεται στον ‘παρβο-

ϊο’. Εμφανίζεται κυρίως σε ανεμβολίαστα ή 

ελλιπώς εμβολιασμένα κουτάβια ηλικίας 6 εβδομάδων 

έως 6 μηνών. Τα περισσότερα ενήλικα σκυλιά είναι 

προστατευμένα, είτε μέσω 

εμβολιασμών, είτε λόγω 

προηγούμενης φυσικής μό-

λυνσης.

Η παρβοϊωση είναι εξαιρετι-

κά μεταδοτική νόσος, όπου 

το κουτάβι μολύνεται μέσω 

του στόματος και η κύρια 

πηγή είναι τα μολυσμένα κό-

πρανα σκύλων. Πρόκειται 

για ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό 

ιό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μολύνει τα σκυλιά, 

ακόμα και 6 μήνες μετά την αποβολή του στο περιβάλ-

λον. Λόγω αυτής της ιδιότητας του, είναι αρκετά σύνη-

θες να μεταδοθεί σε ανεμβολίαστα σκυλιά χωρίς την 

άμεση επαφή τους με μολυσμένα ζώα. Η εμφάνιση των 

συμπτωμάτων γίνεται μέσα σε έξι έως δέκα μέρες μετά 

την έκθεση στον ιό.

Κλινικά συμπτώματα
Όταν το κουτάβι αρρωστήσει, τα αρχικά συμπτώματα 

είναι μη ειδικά και περιλαμβάνουν ανορεξία, κατάπτω-

ση, πυρετό (40°C) και πολλούς εμετούς. Στη συνέχεια, 

24-48 ώρες μετά, εμφανίζεται και η διάρροια. Σταδια-

κά τα κόπρανα γίνονται πιο αιμορραγικά και αποκτούν 

μια πολύ δυσάρεστη οσμή. Παράλληλα, υπάρχει αναι-

μία, αφυδάτωση και πολλές φορές η κατάληξη είναι 

θανατηφόρος. Γι’ αυτό, εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε 

από τα πιο πάνω συμπτώματα, το κουτάβι είναι ανα-

γκαίο να εξεταστεί από κτηνίατρο.

Διάγνωση και θεραπεία  
Η διάγνωση της παρβοεντερίτιδας γίνεται με βάση το 

ιστορικό, τη κλινική εικόνα και τις αιματολογικές εξε-

τάσεις του ζώου. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά 

‘τεστ’ που μπορούν να ανιχνεύσουν τον ιό στα κόπρα-

να του κουταβιού και εντός 10 λεπτών δίνουν θετική ή 

αρνητική απάντηση.

Δυστυχώς, ειδική θεραπεία για τον παρβοϊο δεν υπάρ-

χει. Ο κτηνίατρος θα δώσει κυρίως υποστηρικτική θε-

ραπεία, που περιλαμβάνει τη ενδοφλέβια χορήγη-

ση ορών, αντιεμετικών, αντιβιοτικών, καθώς και την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρασιτώσεων του εντέ-

ρου. Τα περισσότερα σκυλιά με παρβοϊωση θα επιζή-

σουν εάν χρησιμοποιηθεί επιθετική θεραπεία, η οποία 

θα πρέπει να ξεκινήσει πριν από σοβαρή σηψαιμία και 

αφυδάτωση. 

Τέλος, ο καλύτερος τρόπος για πρόληψη είναι ο σω-

στός εμβολιασμός. Τα κουτάβια εμβολιάζονται ενα-

ντία στον ιό ως μέρος των πολλαπλών εμβολίων τους. 

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των κουτα-

βιών ότι μπορεί να μεταφέρουν τον ιό άθελα τους στο 

σπίτι με τα παπούτσια τους!!!  
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Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Mέσα σ’ αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα με τον κορο-
νοϊό εμείς σας προτείνουμε να φτιάξετε πασχαλινά τσουρέκια 
με μαστίχα και μαχλέπι. Βλέπετε είμαστε λίγες μόνο μέρες 
πριν από το Πάσχα.

Υλικά για 4 τσουρεκάκια
• 1 κιλό Αλεύρι Για όλες τις Χρήσεις Robin Hood
• 1 1/4 του φλιτζανιού ζάχαρη
• 230 γρ. βούτυρο γάλακτος
• 40 γρ. μαγιά φρέσκια
• 5 αυγά (2 κρόκοι και 3 ολόκληρα)
• 1 φλιτζάνι χλιαρό γάλα εβαπορέ (αδιάλυτο)
• 1 κουταλάκι μαχλέπι κοπανισμένο
• 1 κουταλάκι μαστίχα κοπανισμένη
• τους σπόρους από 1 λουβί φυσικής βανίλιας (Μαδαγασκά-
ρης κ.λπ.)
• λίγο αλάτι
• Για το άλειμμα και τη διακόσμηση
• 1 κρόκος αυγού
• 3 κουταλιές της σούπας γάλα
• 50 γρ. αμύγδαλα εφιλέ ασπρισμένα
• κόκκινα βρασμένα σφιχτά αυγά

Εκτέλεση 
1. Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζετε λίγο αλεύρι και λίγη ζάχαρη 
και ανακατεύετε. Διαλύετε τη μαγιά στο χλιαρό γάλα και τη 
ρίχνετε στη λεκάνη ανακατεύοντας συνεχώς το μείγμα μέχρι 
να γίνει χυλός. Σκεπάζετε το χυλό με μια πετσέτα και τον αφή-
νετε «να ξεκουραστεί» σε ζεστό μέρος 1 ώρα περίπου για 
να φουσκώσει. Σε άλλη λεκάνη βάζετε το υπόλοιπο αλεύρι, 

κάνετε στο κέντρο μια μικρή λακκούβα και ρίχνετε εκεί τα αυγά 
(κρόκους και ολόκληρα ελαφρά χτυπημένα), το μαχλέπι, τη 
μαστίχα και τη βανίλια. Ζυμώνετε πολύ καλά μέχρι να ενω-
θούν μεταξύ τους.
2. Ζεσταίνετε το βούτυρο (χωρίς να κάψει) και το προσθέτετε 
κατά μικρές ποσότητες στο αλεύρι με τα αυγά έως ότου απορ-
ροφηθεί από το μείγμα. Κατόπιν ρίχνετε και το χυλό. Ζυμώ-
νετε συνεχώς μέχρι η ζύμη να αρχίσει να ξεκολλάει και από 
τα χέρια και από τη λεκάνη. Αν χρειάζεται, προσθέτετε λίγο 
αλεύρι ακόμη. Αφήνετε τη ζύμη σε ζεστό μέρος, μέχρις ότου 
διπλασιαστεί σε όγκο (1-2 ώρες).
3. Ξαναπιάνετε τη ζύμη και ξαναζυμώνετε άλλο λίγο. Πλάθετε 
τα τσουρεκάκια  στο σχήμα που σας αρέσουν (στρογγυλά ή 
κοτσίδες) –με αυτή την ποσότητα ζύμης θα σας βγουν 3-4. 
Αφήνετε τα τσουρέκια να φουσκώσουν μέχρι να διπλασια-
στούν σε όγκο. Τα τοποθετείτε σε ταψί ή σε λαμαρίνα, αφού 
τη στρώσετε με λαδόκολλα. Βυθίζετε μέσα στη ζύμη κόκκινα 
αυγά και τα αφήνετε πάλι να φουσκώσουν. Χτυπάτε τους κρό-
κους των αυγών με το γάλα και αλείφετε ένα ένα τα τσουρέκια 
με πινέλο. Πασπαλίζετε από πάνω με αμύγδαλα. Τα ψήνετε 
35΄-40΄σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 οC μέχρι να 
πάρουν όμορφο χρώμα.

Τσουρέκια πασχαλινά με 
μαστίχα και μαχλέπι

Η Ακαδημία Χορού Αντι-
γόνη Τασουρή, φέτος 
γιορτάζει 30 χρόνια 

από την ίδρυσή της. Σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο 
«Μορφή» παρουσίασε στις 6, 7 
και 8 Μαρτίου 2020 στο Δημο-
τικό Θέατρο Στροβόλου το μι-
ούζικαλ «Aλαντίν» . Η θεατρική 
διασκευή και η ελεύθερη ελλη-
νική μεταφορά του Νεοκλή Νε-
οκλέους βασίστηκε στο γνωστό 
αραβικό παραμύθι «Χίλιες και 
μια νύχτες».  Κεντρικός άξονας 
της παράστασης ήταν οι αγαπη-
μένες περιπέτειες του  Αλαντίν. 
Ήταν ένα υπερθέαμα επί σκη-
νής με επαγγελματίες ηθοποιούς 
και χορευτές και με τη συμμετο-
χή των μαθητών της Ακαδημίας.  
Το θέαμα έγινε ακόμα πιο φα-
ντασμαγορικό με τα επιβλητικά 
σκηνικά και με  τα υπέροχα κο-
στούμια.  Η πρωτότυπη μεταφο-
ρά του παραμυθιού στη σκηνή, 
μαζί με τις υπέροχες χορογραφί-
ες και το ζωντανό τραγούδι, έκα-
ναν την  παράσταση ένα υπερ-
θέαμα το οποίο απόλαυσαν 
μικροί και μεγάλοι. 

30 χρόνια Ακαδημίας Χορού Αντιγόνης Τασουρή

Ο Δήμος Ιδαλίου δι-
οργάνωσε εκδήλω-
ση αφιερωμένη στο 

Φίλιππο Παττούρα στη διάρ-

κεια της οποίας  έγινε προβο-

λή του  ντοκιμαντέρ «Το μαντή-

λι» - «Mendil» σε σκηνοθεσία της 

Χρυστάλλας Αυγουστή. Την εκ-

δήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος 

Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος, ο Τά-

κης Χατζηδημητρίου και Σενέρ 

Ελκίλ. Συμμετείχε η δικοινοτική 

χορωδία. Ο Φίλιππος Παττούρας 

ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, 

συναινετικός και μετριοπαθής. Ο 

Φίλιππος Παττούρας έφυγε από 

τη ζωή το Δεκέμβριο του 2018. 

Γεννήθηκε στο Δάλι στις 26 Σε-

πτεμβρίου 1953. Διετέλεσε Προ-

ϊστάμενος στην Υπηρεσία Σπου-

δών και Φοιτητικής Μέριμνας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου από 

τον Ιούλιο 1999 μέχρι και την 

αφυπηρέτησή του, τον Σεπτέμ-

βριο 2014. Είχε ενεργή συμμε-

τοχή σε σώματα και φορείς του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιδεί-

κνυε ιδιαίτερη ευαισθησία και 

ανιδιοτέλεια προς τις ευάλωτες 

ομάδες των φοιτητών, πραγμα-

τοποιώντας δράσεις κοινωνικής 

προσφοράς.

Εκδήλωση αφιερωμένη στο Φίλιππο Παττούρα

Μ ε την ευκαιρία της  
Παγκόσμιας Ημέ-
ρας της Γυναίκας 

πραγματοποιήθηκε φιλανθρω-

πική επίδειξη μόδας για στή-

ριξη  του Παγκύπριου Συν-

δέσμου Γονέων και Φίλων 

Παιδοογκολογικής Μονάδας. 

Τιμήθηκαν  για την κοινωνική 

τους προσφορά οι δυο πρώην 

πρώτες κυρίες Φωτεινή Παπα-

δοπούλου και  Έλση Χριστόφια. 

Η εκδήλωση η οποία ήταν υπό 

την αιγίδα του Δημάχου Ιδαλί-

ου  Λεόντιου Καλλένου πραγ-

ματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 

των γυναικών δημοτικών συμ-

βούλων Βιβής Βαλιαντή, Αν-

δρούλλας Φυτίδου και Κυρι-

ακής Γρούτα. Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν παιδιά του Λυκεί-

ου Ιδαλίου και εθελοντές. Κλη-

ρώθηκαν πλούσια δώρα και 

έγινε ενδιαφέρουσα συζήτηση. 

Φιλανθρωπική επίδειξη μόδας

Η θεατρική ομάδα 
του Άδωνη Ιδα-
λίου παρουσία-

σε και στη Μόσχα την πα-

ράσταση Παντρολογήματα 

του Νικολάι Γκογκολ. Οι συ-

ντελεστές της παράστασης 

απέσπασαν το θερμό χει-

ροκρότημα και τους απο-

νεμήθηκαν πολλά συγ-

χαρητήρια στη Ρωσική 

πρωτεύουσα. Επέστρεψαν 

στην Κύπρο με τις καλύτε-

ρες των εντυπώσεων. Η θε-

ατρική ομάδα του Άδωνη 

διακρίθηκε και στα βραβεία 

του 32ου Παγκύπριου Φε-

στιβάλ Ερασιτεχνικού Θε-

άτρου που απονεμήθηκαν 

πρόσφατα από το ΘΟΚ.

Χειροκροτήθηκε και στη Μόσχα η θεατρική 
ομάδα του Άδωνη

Μεταφέρω 
τα εκλογικά

μου δικαιώματα 
τώρα

Επιδιώκουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής,

γι' αυτό ψηφίζουμε στον 
τόπο διαμονής μας.

Επιδιώκουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής,

γι' αυτό ψηφίζουμε στον 
τόπο διαμονής μας.
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Ό 
λο αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες σε όλο τον πλα-

νήτη, και τις τελευταίες εβδομάδες στο νησί μας, είναι κάτι το 

πρωτόγνωρο, το οποίο ίσως και να μας τρομάζει. Κάτι το οποίο 

πρώτη φορά συμβαίνει, να σταματάει ταυτόχρονα ολόκληρη η ανθρωπό-

τητα. Ξαφνικά όλα έχουν κλείσει, οι δρόμοι νέκρωσαν, οι πόλεις σιώπησαν. 

Ξαφνικά όλα αυτά που θεωρούσαμε δεδομέ-

να, είναι αμφιλεγόμενα. Ξαφνικά η υγεία μας, 

που οι περισσότεροι την θεωρούσαμε δεδο-

μένη, απειλείται, και έγινε το πολυτιμότερο 

κομμάτι της ύπαρξής μας. Ξαφνικά έχουμε μεί-

νει κλεισμένοι στο σπίτι, με απεριόριστο χρό-

νο στη διάθεσή μας, αλλά δεν γνωρίζουμε 

πώς να τον αξιοποιήσουμε σωστά, γιατί τόσα 

χρόνια απλά τρέχαμε. Τρέχαμε για να τα προ-

λάβουμε όλα, αλλά στην ουσία τρέχαμε για να 

ξεφύγουμε από τα συναισθήματά μας και το 

πραγματικό νόημα της ζωής. Και τώρα ήρθε 

η ώρα να τα αντιμετωπίσουμε και να ασχολη-

θούμε με τον εαυτό μας, αφού έχουμε άπλετο 

χρόνο στην διάθεσή μας. Έχουμε την ευκαι-

ρία να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να έρ-

θουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας. Να κοιτάξουμε τα λάθη μας κατάματα, 

σαν είδος, αλλά και ο καθένας μας ατομικά.    

Το πρώτο και το βασικότερο, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα 

πίσω, είναι να μην πανικοβληθούμε και να μην αφήσουμε τον φόβο να μας 

κυριεύσει. Επίσης, όποιος αισθάνεται αναστάτωση όταν βλέπει ειδήσεις, ή 

ακούει ραδιόφωνο, ή διαβάζει στο διαδίκτυο τις συνεχόμενες εξελίξεις για 

τον κορωνοϊό, καλό θα ήταν να μειώσει αυτό τον χρόνο και να αποφεύγει 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ας κλείσουμε λοιπόν τα ΜΜΕ και ας αρχίσουμε αυτή την ενδοσκόπηση. Ας 

αναθεωρήσουμε τι είναι σημαντικό και τι όχι. Ας βάλουμε πλέον τα πράγ-

ματα στην σωστή τους θέση. Άραγε τι είναι πιο σημαντικό και ουσιαστικό; 

Σημαντικό είναι να είμαστε ελεύθεροι. Σημαντικό είναι να έχω ανθρώπους 

γύρω μου οι οποίοι νοιάζονται για μένα. Σημαντικό είναι να περνάω χρόνο 

με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου 

και αγαπώ και με αγαπάνε. Σημαντικό είναι να απολαμβάνω τα δώρα της 

ζωής. Σημαντικό είναι να αγαπάω και να αγαπιέμαι.  

Παρόλα αυτά, χρειάζεται να ψάξουμε πολύ καλά μέσα μας, για να βρούμε 

όλα αυτά που έχουμε ξεχάσει. Ποιες είναι οι πραγματικές μας αξίες; Τι πραγ-

ματικά έχουμε ξεχάσει; Τι λαχταρά η ψυχή μας; Καλό είναι τώρα που έχου-

με άπλετο χρόνο να παίξουμε με τα παιδιά μας, να τα ζήσουμε. Να έρθουμε 

πιο κοντά με τους γονείς μας, τους οποίους έχουμε ξεχάσει. Να διαβάσου-

με εκείνα τα βιβλία, τα οποία δεν είχαμε χρόνο να τα διαβάσουμε. Να δημι-

ουργήσουμε με όλους αυτούς τους τρόπους που θα θέλαμε πάντα, αλλά το 

αναβάλαμε γιατί είχαμε πιο «σημαντικά» πράγματα να κάνουμε. Να φρο-

ντίσουμε το σώμα μας (υπάρχουν απεριόριστοι τρόποι στο διαδίκτυο να 

γυμναστούμε, να κάνουμε γιόγκα, να ετοιμάσουμε υγιεινά γεύματα, να κά-

νουμε απολέπιση σώματος, μάσκες ομορφιάς κ.ά). Να ασχοληθούμε με τον 

κήπο μας. Και στη συνέχεια να πάμε πιο βαθιά. Να θεραπεύσουμε τον εαυ-

τό μας, και να τον αποφορτίσουμε από το άγχος και την πίεση της ρουτίνας. 

Να θέσουμε νέους στόχους. Στόχους υγιείς, με αξίες, σημαντικούς για την 

ψυχική μας ηρεμία, την σωματική μας υγεία και την πνευματική μας εξέλιξη.  

Επιπλέον, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε με υγιή τρόπο την τεχνολο-

γία και το διαδίκτυο. Μπορούμε τώρα, κάτω από αυτές τις περιστάσεις να 

κρατάμε επαφή με τα αγαπημένα μας άτομα, τα οποία δεν είναι κοντά μας, 

μέσω τηλεφώνου, viber, skype, whatsup, και οποιοσδήποτε άλλο τρόπο 

υπάρχει μέσω των social media. Και ίσως να ήρθε η ώρα να επικοινωνή-

σουμε με φίλους και γνωστούς τους οποίους τόσο καιρό δεν βρήκαμε χρό-

νο να τους τηλεφωνήσουμε. Ας δούμε την θετική πλευρά όλων αυτών που 

συμβαίνουν, και ας δράξουμε την ευκαιρία και να χρησιμοποιήσουμε αυτό 

τον «αποκλεισμό» σε κάτι θετικό για εμάς, την οικογένειά μας, και τους αν-

θρώπους γύρω μας. Μένουμε σπίτι, σημαίνει αγαπώ και σέβομαι τον εαυτό 

μου, την οικογένειά μου, και τους ανθρώπους γύρω μου. Όσο πιο γρήγο-

ρα προσαρμοστούμε στον προσωρινό νέο τρόπο ζωής, τόσο πιο γρήγορα 

και ανώδυνα θα τελειώσει όλο αυτό και θα επανέλθουμε στην φυσιολογική 

μας ζωή, αλλά πιο ανανεωμένοι και πιο συνειδητοποιημένοι. 

Μαρία Μπάσιο
Εγγεγραμμένη Κλινική 
Ψυχολόγος
Τηλ: 97640832

ΘΕΜΑΤΑ

Κορονοϊός και Ψυχική Υγεία

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙ-
ΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Stay home 
stay fit

Για πληροφορίες 99597440

Το TLG Fitness Center 
κοντά σας 
με γυμναστική 
από το σπίτι.

Μείνετε δραστήριοι 
κατά την διάρκεια 
της καραντίνας, 
ακολουθώντας 
τους γυμναστές μας 
από την ασφάλεια και 
την άνεση του σπιτιού σας

Συντονιστείτε μαζί μας

Δωρεάν μαθήματα 
για όλους μέσω Facebook
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου στις 13 Μαρτίου, είχε ανακοινώσει την αναστολή όλων των διοργανώσεων της μέχρι τις 31 Μαρτί-

ου, λόγω της εξάπλωσης της Πανδημίας του ιού COVID-19, ενώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί το Δ.Σ. της ΚΟΠ αποφάσισε την ακύρωση των 

Πρωταθλημάτων Grassroots, Παίδων, Κοριτσιών και Νέων. 

Όσον αφορά τα Πρωταθλήματα Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, καθώς και τα Πρωταθλήματα Γυναικών, Futsal Ανδρών και U19 

A’ Κατηγορίας, η απόφαση για αναστολή τους παρατείνεται, τουλάχιστον μέχρι τις 13 Απριλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία ισχύουν τα μέτρα 

που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση  για απαγόρευση των μετακινήσεων, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως αυτές προβλέπονται από το δι-

άταγμα που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας 

H KOΠ βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με το Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, τον ΚΟΑ αλλά και την ΟΥΕΦΑ ώστε οι αποφάσεις που ληφθούν 

να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για το καλό των αθλητών αλλά και του αθλήματος. Όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή είναι ανοικτά.

«Απευθύνουμε έκκληση προς όλα τα Σωματεία μας για περιορισμό των προπονήσεων και  άλλων δραστηριοτήτων τους. Είμαστε βέβαιοι πως με υπευ-

θυνότητα και σοβαρότητα, και ακολουθώντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό και τις οδηγίες των αρμοδίων, η κοινωνία μας θα βγει νικήτρια και από 

αυτή την περιπέτεια, αναφέρεται στην ανακοίνωση».  

Αναστολή διοργανώσεων αποφάσισε η ΚΟΠ λόγω κορονοϊού

Συνεχίζει την προσπάθεια για άνοδο η ΜΕΑΠ

Ό 
λα για όλα θα τα δώσει η ΜΕΑΠ με στόχο να πετύχει 

την άνοδο στη Β΄ κατηγορία. Η  ομάδα μετά τα Χρι-

στούγεννα κάνει την αντεπίθεση της η οποία της έδω-

σε πολλούς βαθμούς . Οι άνθρωποι του σωματείου θέλουν να 

συνεχίσουν την προσπάθεια μέχρι το τέλος. Η  ΜΕΑΠ τώρα βρί-

σκεται σε θέση βολής έτοιμη να εξασφαλίσει ένα από τα εισιτή-

ρια ανόδου. Μέσα από τα παιχνίδια η ομάδα, κυρίως στο β’ γύρο 

έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Στις επόμενες αγωνιστικές η ομάδα θέ-

λει τους απαραίτητους βαθμούς ώστε να της χαρίσουν στο τέλος 

το εισιτήριο επιστροφής στη Β’ κατηγορία.  Nτέρμπι με τα όλα του 

διεξήχθη στην 22η αγωνιστική. Η ΜΕΑΠ φιλοξένησε τον Αχυρώ-

να Λιοπετρίου με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν τελικά νικη-

τές με σκορ 3-2. Νέο σημαντικό παιχνίδι για τη ΜΕΑΠ στην 23η 

αγωνιστική . Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα αντιμε-

τωπίσουν την ΠΑΕΕΚ στο «Κερύνεια - Επιστροφή» και στην 24η 

αγωνιστική στο «Θεοδώρειο» την ομάδα του Κούρρη Ερήμης. 

Πρόκειται για δυο παιχνίδια με ομάδες που βρίσκονται στις πρώ-

τες θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Η έκβαση των 

παιχνιδιών αυτών θα καθορίσει την πορεία της ΜΕΑΠ για τη συ-

νέχεια. Ενδεχόμενες επιτυχίες στα συγκεκριμένα παιχνίδια πέραν 

από το βαθμολογικό κέρδος θα δώσουν στην ομάδα και ψυχολο-

γική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.  Στην 25η αγω-

νιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει εκτός έδρας με τον Κορμακίτη. Στην 26η 

αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Εθνικό Άσ-

σιας. Ακολουθεί στην 27η αγωνιστική το γειτονικό ντέρμπι με την 

ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Στην 28η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενή-

σει την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην 29η αγωνιστική η ΜΕΑΠ παίζει 

και πάλι στην έδρα της, αυτή τη φορά με την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσο-

χούς. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ολοκληρώνονται στην 30η αγωνιστική με τον εκτός έδρας αγώνα με 

αντίπαλο τον Ηρακλή Γερολάκκου. Οι ποδοσφαιριστές της ΜΕΑΠ δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν κάθε ικμά-

δα των δυνάμεων τους ώστε στο τέλος να προσφέρουν χαρά στους φίλους του σωματείου, κερδίζοντας ένα από τα 

εισιτήρια ανόδου στη Β’ κατηγορία. Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ που έγινε στις 3 Μαρτίου κέρδι-

σαν οι αριθμοί: 800 Ευρώ ο αριθμός 151 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 828, 808, 848, 626 και 966. Στην κλήρωση του 

μεγάλου δώρου της ΜΕΑΠ που ήταν ένα αυτοκίνητο κέρδισε ο αριθμός 2323. Η κλήρωση έγινε στο ημίχρονο του 

αγώνα με τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Πένθος στη ΜΕΑΠ από το θάνατο του Γιώτη Φακούτα. Υπήρξε ενεργό μέλος του 

σωματείου από την ίδρυση του και αποτέλεσε στήριγμα για όλους. Ο Γιώτης Φακούτας όπως αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση ήταν άνθρωπος  με μεγαλοψυχία, καλοκάγαθος, αφανής ήρωας της τουρκικής εισβολής αφού πολέμη-

σε και υπέφερε ως αιχμάλωτος του 1974.

«Έκανε ότι έκανε χωρίς ποτέ να επιδιώκει να πάρει τα εύσημα. Απλός στρατιώτης και μαχητής» επισημαίνεται στην 

ανακοίνωση της ΜΕΑΠ.

Άτυχος ο Άδωνης, τερμάτισε 3oς 

Γ λυκόπικρη γεύση άφησε στον Άδω-
νη η φετινή διοργάνωση της ΕΠΕΛ. Οι 
πράσινοι του Δαλιού παρουσιάστηκαν 

πολύ διαφορετικοί από τα προηγούμενα χρό-
νια. Είχαν μια πολύ βελτιωμένη εικόνα και έδω-
σαν χαρά στους φίλους του σωματείου, άσχε-
το αν στο τέλος δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της 
εξασφάλισης ενός από τα δυο προνομιούχα ει-
σιτήρια. Αναμορφώθηκαν και διεκδίκησαν το 
στόχο τους μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. 
Τελικά η ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση του 
πρωταθλήματος, μόλις ένα βαθμό πίσω από 
τη 2η ομάδα που ήταν ο Όλυμπος Ξυλοφάγου. 
Στον Άδωνη έγινε πολύ καλή δουλειά, το κλί-
μα στην ομάδα ήταν εξαιρετικό και όλοι με συλ-
λογικότητα έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. 
Το εισιτήριο που οδηγεί στους αγώνες ένταξης 
στην ΣΤΟΚ χάθηκε στις λεπτομέρειες αλλά και 
στην ατυχία που είχε η ομάδα σε κάποια παι-
χνίδια. Από την αρχή του πρωταθλήματος ο 
Άδωνης έδειξε ότι θα ήταν ανάμεσα στις πρω-
ταγωνίστριες ομάδες της διοργάνωσης. Σε κά-
ποια μάλιστα παιχνίδια με τα αποτελέσματα 
που έφερε ο Άδωνης έδειξε ότι η διαφορά δυ-
ναμικότητας με κάποιες ομάδες ήταν τεράστια. 
Ο Άδωνης μάζεψε συνολικά 41 βαθμούς πετυ-
χαίνοντας 13 νίκες, 2 ισοπαλίες και δέχθηκε 3 
ήττες. Οι ποδοσφαιριστές του πανηγύρισαν 61 
γκολ, ήταν η 2η καλύτερη επίθεση του πρωτα-
θλήματος, ενώ ο τερματοφύλακας του μάζεψε 
την μπάλα από τα δίκτυα του 20 φορές. Τα στα-
τιστικά στοιχεία που πέτυχε η ομάδα δείχνουν 
την ποιότητα και το πολύ καλό ποδοσφαιρι-
κό θέαμα που παρουσίασε στα παιχνίδια της. 
Ο Άδωνης αποκλείστηκε στην προημιτελική 
φάση του κυπέλλου της ΕΠΕΛ. Έχασε με 2-0 από 
τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού. Στο σωματείο αι-
σθάνονται ικανοποιημένοι και από το γεγονός 
ότι στην ομάδα έχουν προωθηθεί και νεαροί 
ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του σωμα-
τείου οι οποίοι αναμένεται τα επόμενα χρόνια 
να στελεχώσουν την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο 
Άδωνης αναμένεται σύμφωνα με ανθρώπους 
που βρίσκονται κοντά στην ομάδα, ότι τα επό-
μενα χρόνια θα πετύχει τους στόχους του. Τώρα που έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας 
αναμένεται οι άνθρωποι του σωματείου να κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς. Το σίγουρο είναι ότι η πορεία του 
Άδωνη στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο είχε θετικό πρόσημο γεγονός που χαροποιεί όλους στο σωματείο. Στην 
πολύ καλή πορεία που είχε ο Άδωνης στο πρωτάθλημα  που ολοκληρώθηκε θα επιδιώξουν να κτίσουν οι άνθρω-
ποι της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. 

Σ τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-ΜΕΑΠ για το 
πρωτάθλημα παλαιμάχων που 
έγινε  στο βοηθητικό του ΓΣΠ, δο-

κιμάστηκε για πρώτη φορά το VAR με δι-

αιτητή τον Λουκά Σωτηρίου. Το ΑΠΟΕΛ 

κέρδισε με 4-1. Σε φάση που έγινε στο 15’ 

υπήρξε παράβαση σε παίκτη της ΜΕΑΠ, ο 

διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί ο αγώνας και 

αργότερα μετά από έλεγχο στο VAR, ο Λου-

κάς Σωτηρίου, έδειξε το σημείο του πέναλ-

τι, με την ΜΕΑΠ να σκοράρει το 0-1. Υπήρ-

ξαν ακόμα 2-3 δύσκολες φάσεις όπου 

ενημερωνόταν ο διαιτητής από το βαν χω-

ρίς όμως να χρειαστεί τελικά να προβεί σε 

ελέγχους μέσω βίντεο. Στη φωτογραφία 

στα αριστερά ο Αντρέας Αντρέου που κέρ-

δισε το πέναλτι και στα δεξιά ο Ρένος Δη-

μητριάδης που το εκτέλεσε και σκόραρε, 

μπροστά στην οθόνη ελέγχου του VAR.

Ο Ρένος Δημητριάδης είδε δίκτυα μέσω 
VAR
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ΓΥΡΙΖΕΙ

Σ την τελευταία στροφή του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας ο Χαλκάνωρ θα τα δώσει όλα με στόχο να πε-
τύχει την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα ωστόσο στις εναπομείνασες αγωνιστικές η 
ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει τους απαραίτητους βαθμούς ώστε να πάρει ένα από τα εισιτήρια ανόδου.  

Αυτή τη στιγμή ο Χαλκάνωρ απέχει 2 βαθμούς από την 4η θέση και 6 από την 3η θέση. Μέχρι το τέλος απομένουν 8 

παιχνίδια.  Αναμένεται ότι θα χαθούν βαθμοί από όλες τις ομάδες. Ο Χαλκάνωρ θα πρέπει να εκμεταλλευθεί τα στρα-

βοπατήματα των άλλων διεκδικητών ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί και να  πάρει ένα από τα εισιτήρια της ανόδου 

στη Β’ κατηγορία. Πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ο Χαλκάνωρ στην 

22η  αγωνιστική  πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Κέρδισε με 2-0 την ομάδα της Ορμήδειας. Η εκτός έδρας νίκη ήρθε 

την κατάλληλη στιγμή για να ανεβάσει τη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών για τη συνέχεια ωστόσο τα γεγονότα με 

τον κορονοϊό άφησαν όλους στο περίμενε. Στην 23η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα αντιμετωπίσει  στο Δάλι την Αμα-

θούς Αγίου Τύχωνα, στην 24η αγωνιστική θα πάει στην Πόλη Χρυσοχούς για να αντιμετωπίσει την ΕΝΑΔ και στην 25η 

αγωνιστική θα παίξει και πάλι εκτός έδρας με αντίπαλο το Διγενή Ορόκλινης. Οι τρεις συγκεκριμένες αγωνιστικές εί-

ναι καθοριστικές για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας. Από το βαθμολογικό πίνακα προκύπτει ότι οι γαλάζιοι του Δαλι-

ού είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπορεί να κερδίσει και τους τρεις αγώνες αποκομίζοντας το απόλυτο βαθμολογι-

κό όφελος το οποίο θα βοηθήσει στην άνοδο του Χαλκάνορα. Η ομάδα σε μια τέτοια περίπτωση θα μπει στην τελική 

ευθεία του πρωταθλήματος με την καλύτερη 
δυνατή ψυχολογία και θα μπορέσει να διεκ-
δικήσει με αξιώσεις τους στόχους της.  Στην 
26η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα φιλοξενή-
σει στο Δάλι την ΑΠΟΝΑ, άλλο ένα παιχνίδι 
το οποίο η ομάδα έχει τις δυνατότητες και θα 
πρέπει να το κερδίσει. Στην 27η αγωνιστική 
οι γαλάζιοι έχουν δύσκολη αποστολή αφού 
θα παίξουν εκτός έδρας με τον Αχυρώνα στο 
Λιοπέτρι. Ακολουθεί στην 28η αγωνιστική ο 
εντός έδρας αγώνας με αντίπαλο την ΠΑΕΕΚ. 
Στην 29η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας με τον Κούρρη Ερήμης. Θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του 
υποχρεώσεις με το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Κορμακίτη.  Στο σωματείο του Ιδαλίου ευελπιστούν ότι μέχρι 
το τέλος θα καλύψουν τη διαφορά και τελικά η ομάδα με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος θα πανηγυρίσει την 
επάνοδο του Χαλκάνορα στη Β’ κατηγορία.

Ο Χαλκάνωρ θα παλέψει για την άνοδο

Σ 
την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ αναμετρήθηκαν οι ομάδες 

του Λέφτερου και της ΑΕΚ, τα δυο σωματεία του Ιδαλίου τα οποία από τη νέα ποδοσφαι-

ρική χρονιά θα ενοποιηθούν και θα δημιουργήσουν  νέο σωματείο. Οι ποδοσφαιριστές, 

οι προπονητές και οι διοικούντες των δυο σωματείων μετά το παιχνίδι απαθανάτισαν την ιστορι-

κή στιγμή με κοινή φωτογραφία. Για χάρη της ιστορίας η ΑΕΚ κέρδισε το παιχνίδι με 5-2. H AEK στο 

πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ τερμάτισε στην 6η θέση και ο Λέφτερος στην 9η  θέση. Tο νέο σωματείο  

έχει ως όραμα και αποστολή την υγιή απασχόληση των νέων στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της Νό-

τιας Περιφέρειας Κοινοτήτων του Δήμου Ιδαλίου. Τόσο τα μέλη του Δ.Σ όσο και οι αθλητές ποδο-

σφαιριστές του σωματείου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  σε εθελοντική βάση. Στη νέα πο-

δοσφαιρική περίοδο το νέο σωματείο θα αγωνίζεται στην ΑΠΟΕΣΠ.  Από την ενοποίηση των δυο 

σωματείων αναμένεται να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σωματείο το οποίο θα διαδραματίζει πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στα αθλητικά πράγματα της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Το επόμενο διάστημα 

αναμένεται να καθοριστεί Γενική Συνέλευση στη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν όλες οι 

λεπτομέρειες της νέας προσπάθειας και θα δοθούν αναλυτικά πληροφορίες για όλα όσα αφορούν 

το νέο σωματείο του Ιδαλίου.

Τίτλοι τέλους για ΑΕΚ και Λέφτερο

Σ την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα της ΑΠΟ-
ΕΣΠ τερμάτισε ο Απόλλων Λυμπιών. Η χρονιά για 
τους γαλάζιους δεν ήταν άσχημη ωστόσο η ομάδα 

ιδιαίτερα στις αρχές του πρωταθλήματος έδειξε ότι μπορού-
σε για πολύ περισσότερα πράγματα. Η φετινή ποδοσφαιρι-
κή περίοδος ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς ωστό-
σο στη συνέχεια η ομάδα έχασε βαθμούς με αποτέλεσμα 
να μείνει πίσω και να μην μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο. 
Η 5η θέση δεν είναι αποτυχία. Πέραν από την σχετικά καλή 
θέση που τερμάτισε ο Απόλλων στο βαθμολογικό πίνακα, 
φέτος έχουν προωθηθεί και νεαροί οι οποίοι με τις απαραί-

τητες εμπειρίες που έχουν αποκομίσει θα μπορέσουν να 

βοηθήσουν το σωματείο τα επόμενα χρόνια. Ο Απόλλων 

Λυμπιών μέσα από τη φετινή αγωνιστική του παρουσία 

επένδυσε και για το μέλλον του και αυτό είναι ένα στοιχείο 

που χαροποιεί όλους όσοι έχουν σχέση με το ποδοσφαιρι-

κό τμήμα του σωματείου. Η φετινή ποδοσφαιρική περίοδος 

θα αποτελέσει το προζύμι για τα επόμενα χρόνια. Mετά την 

ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας 

αναμένεται να αρχίσει σιγά- σιγά ο προγραμματισμός για 

την επόμενη χρονιά. 

Τερμάτισε στην 5η θέση ο Απόλλων 
Λυμπιών

T o εισιτήριο ανόδου το οποίο έχει 
αυτή τη στιγμή στα χέρια της η 
Ολυμπιάδα θέλει να το κρατή-

σει μέχρι το τέλος.  Όπως φαίνεται από 

το βαθμολογικό πίνακα  όλα είναι ανοι-

κτά και όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος θα 

είναι ντέρμπι.  Το παιχνίδι είναι στα πό-

δια των ποδοσφαιριστών της ομάδας 

οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να 

μην χάσουν την ευκαιρία. Όλοι στο σω-

ματείο των πρασίνων των Λυμπιών θέ-

λουν την επιστροφή της ομάδας στην Γ’ 

κατηγορία και θα αγωνιστούν σκληρά 

για να την πετύχουν. Εντός έδρας ισοπα-

λία για την Ολυμπιάδα στην 22η αγωνι-

στική. Οι πράσινοι κόλλησαν στο 0-0 με 

την Ασπίδα Πύλας. Ήταν ένα παιχνίδι 

ντέρμπι με αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκο-

λίας αφού και η ομάδα της Πύλας επιζητά 

τη διάκριση  στη διοργάνωση. Στην 23η 

αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα 

αγωνιστούν εκτός έδρας με τον Φοίνικα 

Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Πρόκειται 

για παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες τις 

οποίες η ομάδα θέλει να αποφύγει στην 

προσπάθεια της για επίτευξη των στό-

χων της. Ακολουθεί στην 24η αγωνιστική 

ο εντός έδρας αγώνας με την ΑΠΕ Ακρω-

τηρίου. Ο αγώνας θα γίνει στα Λύμπια και 

θα πρέπει οι φίλοι της ομάδας να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές να προσθέσουν άλλους τρεις βαθμούς στη μέχρι τώρα 

συγκομιδή τους. Στην 25η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έχει δύσκολη αποστολή στην Κυπερούντα με αντίπαλο την ΑΠΕΠ η 

οποία επίσης έχει υψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα. Στην 26η αγωνιστική είναι προγραμματισμένο γειτονικό ντέρμπι για 

την Ολυμπιάδα η οποία θα παίξει εντός έδρας με την ομάδα του Κόρνου. Ακολουθεί στην 27η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώ-

νας με αντίπαλο την ΑΕ Κοράκου. Στην 28η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει την ομάδα της Γεροσκήπου και στην 29η 

αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων. Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με τον εντός έδρας 

αγώνα της ομάδας με την Ομόνοια 1948. Το πρόγραμμα δείχνει ότι τα πρώτα παιχνίδια που διεξαχθούν μετά την αναμενό-

μενη επανέναρξη του πρωταθλήματος θα καθορίσουν την προοπτική της ομάδας για τη συνέχεια. Η Ολυμπιάδα με τη βοή-

θεια του κόσμου της μπορεί στο τέλος να τα καταφέρει και όλοι στο σωματείο ευελπιστούν ότι στο τέλος θα πετύχουν την επι-

στροφή της ομάδας στην Γ’ κατηγορία.

Θα διεκδικήσει την άνοδο μέχρι τέλους η 
Ολυμπιάδα

Ο Πανιδαλιακός κέρδισε στο Κλειστό Γυμναστήριο 
του Λυκείου Ιδαλίου τον Μαραθώνα Κάτω Βαρω-
σίων  με 3-0 και ανέτρεψε την ήττα 1-3 που δέχθη-

κε στις 19 Φεβρουαρίου στη Λάρνακα και στο Λύκειο Βερ-
γίνας κατακτώντας την 9η θέση. Τα σετ: 25-19, 25-15, 25-15.  
Η Κ.Ο.ΠΕ., εφαρμόζοντας τα νέα μέτρα της Κυπριακής Κυ-
βέρνησης για την Αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορο-
νοϊού (COVID-19),  αποφάσισε τον τερματισμό όλων των δι-

οργανώσεων της για την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Η  

ομοσπονδία κάλεσε τα σωματεία μέλη της να τερματίσουν 

οποιεσδήποτε προπονήσεις  των ομάδων τους και να μερι-

μνήσουν για τον επαναπατρισμό των ξένων αθλητών τους. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η διοργάνωση του κυπέλλου η οποία 

προγραμματιζόταν να διεξαχθεί μετά το πρωτάθλημα δεν 

θα πραγματοποιηθεί. 

9η θέση για τον Πανιδαλιακό
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Διανέμεται Δωρεάν στο Δήμο Ιδαλίου 
και στις κοινότητες Πέρα Χωριό - Νήσου, Λύμπια, 

Αλάμπρα, Αγία Βαρβάρα και Ποταμιά

ΔΑΛΙ Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝnews
Η πρώτη περιφερειακή 
εφημερίδα 
της περιοχής Ιδαλίου

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου  l  Έτος 6  l  Τεύχος 61  l Οκτώβριος 2016ΔΑΛΙ newsΔιανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 

την επιγραφή 

σε χαλκό από το 

αρχαίο Ιδάλιον
αποτελούν 

σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 

Ελληνικό έθνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τα νέα 
των ομάδων μας

ΣΕΛ. 22-23
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5 
χρόνια κυκλοφορίας συμπλη-

ρώνει αυτό το μήνα η εφημε-

ρίδα «ΔΑΛΙΝEWS» . Μέσα από 

τις στήλες της οι  κάτοικοι της ευρύτε-

ρης περιφέρειας Ιδαλίου ενημερώνο-

νται για όλα όσα διαδραματίζονται 

στην περιοχή τους ή για αποφάσεις 

που λαμβάνονται από την  κυβέρνη-

ση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αφορούν. 

Αναδεικνύονται τοπικά θέματα και άν-

θρωποι της περιοχής.  Η «ΔΑΛΙΝΕWS» 

έχει καθιερωθεί και  αποτελεί το μέσο 

ενημέρωσης των κατοίκων της  περιο-

χής.  Ο κόσμος την αγκάλιασε. Σας ευ-

χαριστούμε. Θερμές ευχαριστίες και σε 

όσους εμπιστεύτηκαν τη «ΔΑΛΙNEWS» 

για να προβάλουν τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες τους. Ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης στο χαιρετισμό του για τα 

5χρονα της «ΔΑΛΙNEWS» αναφέρει ότι 

η εφημερίδα αποτελεί δείγμα της ανα-

πτυξιακής πορείας στην ευρύτερη πε-

ριοχή. O Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 

τονίζει η έκδοση συμβάλλει και στην 

καλλιέργεια βαθύτερου, υγιούς και 

δημιουργικού προβληματισμού, που 

τόσο πολύ χρειάζονται οι καιροί μας. Ο 

Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλ-

λούρης στο δικό του χαιρετισμό ση-

μειώνει  ότι η θερμή και σταθερή υπο-

στήριξη του αναγνωστικού κοινού της 

περιοχής αποδεικνύει το υψηλό επίπε-

δο της έγκυρης και ουσιαστικής ενημέ-

ρωσης την οποία προωθεί η εφημερί-

δα.             σελ.10

Πέντε χρόνια «ΔΑΛΙΝEWS»Ευχές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πρόεδρο της Βουλής

 σελ.12

Ε 
πίσκεψη στον αρχαιολογι-

κό χώρο Ιδαλίου όπου επι-

θεώρησε τα έργα κατασκευ-

ής πεζόδρομων ξενάγησης και δυο 

στεγάστρων πραγματοποίησε ο 

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινω-

νιών και Έργων Μάριος Δημητριά-

δης. Οι εργασίες προσβλέπουν στην 

πλήρη αξιοποίηση και προβολή του 

σημαντικού Αρχαιολογικού Χώρου 

Ιδαλίου ο οποίος θα καταστεί προ-

σβάσιμος  και από Άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες. Επίσης ο χώρος θα φωτα-

γωγηθεί.  Οι διάδρομοι ξενάγησης 

έχουν συνολικό μήκος 155 μέτρων 

και τα στέγαστρα 450 τ.μ. και 101 τ.μ. 

αντίστοιχα. Ο κ. Δημητριάδης εξέ-

φρασε την πλήρη ικανοποίηση του 

για την πορεία των έργων. 

Υπουργική αυτοψία των έργων 

στον αρχαιολογικό χώρο Ιδαλίου

O  εφιάλτης του 1974
ΣΕΛ. 6

Κ 
αταπληκτικός ο Βασίλης Καρ-

ράς στο 24ο Φεστιβάλ Γάλα-

κτος που πραγματοποιήθηκε 

στο Δάλι. Μαζί του ήταν η εκρηκτική Κα-

τερίνα Στικούδη, ο συμπατριώτης μας 

Σταύρος Κωνσταντίνου, αλλά και ο Κύ-

πριος νικητής του X-factor Ανδρέας Λέο-

ντας. Στο φεστιβάλ τραγούδησε και η μι-

κρή Πάολα. Το 24ο Φεστιβάλ Γάλακτος 

τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού 

Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής 

Ανάπτυξης Νίκου Κουγιάλη. Το καλλιτε-

χνικό γεγονός του καλοκαιριού για άλλη 

μια χρονιά έδωσε την ευκαιρία στον κό-

σμο που κατέκλυσε το γήπεδο του Χαλ-

κάνορα να διασκεδάσει με αξιόλογους 

καλλιτέχνες.

Διασκέδαση μέχρι πρωίας 

στο 24ο Φεστιβάλ Γάλακτος

 σελ.16

Έσωσε συναδέλφους του 

στην πυρκαγιά 
της Σολέας

ΣΕΛ. 8

Ο 
ι κάτοικοι της περιοχής- Ιδαλίου 

και όποιος άλλος ενδιαφέρεται 

για ιστορικούς ή άλλους λόγους 

θα μπορεί να απευθύνεται στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Ιδαλίου για να διαβάσει όλα 

τα μέχρι στιγμής τεύχη της «ΔΑΛΙNEWS». 

Κυκλοφόρησε επετειακό λεύκωμα για τα 

5χρονα της εφημερίδας το οποίο μαζί με 

ηλεκτρονικό δίσκο με αντίγραφα όλων 

των εκδόσεων  παραδόθηκαν στο Δήμαρ-

χο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο για να φυλαχθούν στη Δημο-

τική Βιβλιοθήκη.  Θα μπορεί όποιος το επιθυμεί να ανατρέξει στις 

εκδόσεις της εφημερίδας και να εξασφαλίσει πληροφορίες ή υλι-

κό για κάτι που τον ενδιαφέρει. Θα μπορούν οι μελλοντικές γενιές 

να μάθουν για τη σημερινή ζωή στην περιοχή. Το έργο που επιτε-

λεί η εφημερίδα εξήρε ο κ. Καλλένος παραλαμβάνοντας το λεύκω-

μα και τα αντίγραφα από τον Διευθυντή Έκδοσης της εφημερίδας, 

δημοσιογράφο Ανδρέα Ιωσήφ. Το επετειακό λεύκωμα πωλείται 

στα 25 Ευρώ.

Επετειακό λεύκωμα της 

«ΔΑΛΙNEWS» στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Ιδαλίου

Η ανακαίνιση του ναού 

των Αγίων Ανδρονίκου 

και Αθανασίας
ΣΕΛ. 7

 σελ.11

Σ 
τις 18 Δεκεμβρίου οι δημότες Ιδα-

λίου και οι κάτοικοι των κοινοτή-

των της περιοχής θα ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωμα για τους τοπι-

κούς άρχοντες. Η προεκλογική εκστρατεία 

έχει μπει στην τελική ευθεία. Μετά το νυν 

Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο την 

επίσης ανεξάρτητη υποψηφιότητα τους εξήγγειλαν ο  δημοτικός 

σύμβουλος Θεοδόσης Γρούτας και ο τέως Δήμαρχος Ιδαλίου, γι-

ατρός Δρ. Νίκος Νικολάου. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για 

τους υποψήφιους Δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους θα γί-

νει στις 17 Νοεμβρίου. 

Στην τελική ευθεία για 

τις δημοτικές εκλογές

 σελ.4

Φεστιβάλ Θεάτρου 2016 

στα Λύμπια
ΣΕΛ. 20

Μ εγάλη διάκριση για 
τη μαθήτρια της Ιδιω-
τικής Ελληνικής Σχο-λής Φόρουμ Μυρσίνη Στρατή. Κατέκτησε το 

1ο βραβείο στο  
Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό 
Μαθητικού Δο-
κιμίου Ελληνι-
κής Πρεσβείας. 
Στον διαγωνι-
σμό συμμετεί-
χαν μαθητές 
και μαθήτριες 
από όλα τα λύ-
κεια  και τις τεχνικές σχολές. Ο Πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας Φω-τόπουλος  και ο Υπουργός Παι-δείας και Πολιτισμού Κώστας Χα-

μπιαούρης παρέστησαν  στην εκδήλωση για τις εθνικές επετεί-ους  της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου στο σχολείο της μαθή-
τριας και 
την συνε-
χ ά ρ η σ α ν 
για την επι-
τυχία της. Η 
σ η μ α ν τ ι -
κή αυτή εκ-
παιδευτική 
διοργάνω-
ση, ανέφε-
ρε ο Υπουρ-γός, ενδυναμώνει τους στενούς εθνικούς και συναισθηματικούς δεσμούς ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Υ πογράφηκαν τα συμβόλαια και αρχίζουν άμεσα τα έργα κατασκευής  πεζογέφυρας  και Γραμμικού Πάρκου στον ποταμό Γυ-αλιά. Πρόκειται για σημαντικό έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Ιδαλίου. Το κόστος του έργου υπολογί-ζεται στο 1 εκ. Ευρώ. Τα 2/3 του έργου θα καλυφθούν από το κράτος και το υπό-

λοιπο 1/3 θα προέλθει από τα ταμεία του Δήμου. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-ος Καλλένος εξέφρασε την ικανοποίη-ση του για την κατασκευή του έργου το οποίο θα προσφέρει ασφαλή πρόσβα-ση στους πεζούς και στους ποδηλάτες δίδοντας την ευκαιρία στους πολίτες να απολαμβάνουν το πολύ όμορφο περι-βάλλον της περιοχής. 

Οι Δήμοι στην πρόληψη της 
χρήσης ουσιών εξάρτησης

ΣΕΛ.3

Η γιορτή της γυναίκας
ΣΕΛ.12

Πορεία Αγάπης 2018
ΣΕΛ.12

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου  l  Έτος 7  l  Τεύχος 79  l  Απρίλιος 2018

ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Ο δίσκος της 
Φαιστού μαζί με 

την επιγραφή 
σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

 σελ. 3

Αρχίζουν τα έργα κατασκευής πεζογέφυρας και Γραμμικού Πάρκου

Το κόστος του έργου υπολογίζεται στο 1 εκ. Ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

Σ το Υπουρ-
γικό Συμ-
β ο ύ λ ι ο 

συμμετέχει και κά-
τοικος του Δήμου 
Ιδαλίου. Πρόκει-
ται για τον Υπουρ-
γό  Εξωτερικών 
Νίκο Χριστοδουλί-
δη ο οποίος μπήκε 
από την αρχή στα 
δύσκολα με τις τουρκικές προκλή-σεις και τα θέματα που αφορούν την κυπριακή ΑΟΖ. Ο κ.Χριστοδουλίδης 

σε μια επίσκεψη ου-
σιαστικής και συμ-
βολικής σημασίας 
πραγματοποίησε το 
πρώτο του ταξίδι ως 
Υπουργός Εξωτερι-
κών στην Ελλάδα 
όπου είχε συναντή-
σεις μεταξύ άλλων 
με τον Πρωθυπουρ-γό Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Ελ-ληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυ-λόπουλο και τον ομόλογο του Νίκο Κοτζιά. 

 σελ. 4

Κάτοικος Ιδαλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο 

 σελ. 4

Πρώτευσε στο Διαγωνισμό Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας

Τιμήθηκε η ελληνική επανάσταση του 1821
Η 25η Μαρτίου είναι δι-

πλή γιορτή  για τον ελ-
ληνισμό. Ως χριστιανοί, τιμούμε τον Ευαγγελισμό της Θε-οτόκου, ενώ ως Έλληνες τιμούμε την εθνική  παλιγγενεσία του 1821. Ο Δήμος Ιδαλίου γιόρτασε τις δυο γιορτές με μεγαλοπρέπεια. Με  πα-ρέλαση το χαιρετισμό της οποίας δέχθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης η ευρύτε-ρη περιοχή Ιδαλίου τίμησε την 25η Μαρτίου του 1821. Η μαθητιώσα νεολαία έστειλε το μήνυμα ότι οι 

θυσίες των ηρώων του ελληνισμού αποτελούν οδοδείκτη για τις νεό-τερες γενιές. Στην παρέλαση συμ-μετείχαν και τμήματα της Εθνικής Φρουράς τα οποία απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευ-ρισκομένων. Προηγήθηκε  δοξο-λογία η οποία ψάλθηκε στον πα-νηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής. Σε εκδηλώσεις τιμήθηκε και το έπος της ΕΟΚΑ 1955 – 59. 

 σελ. 6

Π λημμύρισε η αγάπη στο 
Πανηγύρι Προσφοράς 
που διοργανώθηκε από όλα τα σχολεία της περιοχής Ιδα-λίου με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τον μικρό Κωνστα-ντίνο ο οποίος αντιμετωπίζει προ-βλήματα υγείας και απαιτείται η 

μετάβαση του στο εξωτερικό για 
θεραπεία. Ήταν μια πολύ όμορ-
φη εκδήλωση η οποία ήταν υπό 
την αιγίδα του Δημάρχου Ιδαλίου 
Λεόντιου Καλλένου και της Προέ-
δρου της Σχολικής Εφορείας Ιδα-
λίου Αγγέλας Χατζηγιάννη. 

Πανηγύρι Αγάπης 
και Προσφοράς

 σελ. 12

Η «ΔΑΛΙNEWS» 
σας εύχεται 

Καλό Πάσχα

• Ενημέρωση
• Αξιοπιστία
• Αντικειμενικότητα

Ελκυστικά πακέτα 
διαφημίσεων από 
70 Ευρώ
Αγγελίες από 30 Ευρώ

Κοντά 
στον αναγνώστη

από το 2011
Προβάλετε τις επιχειρήσεις 

και τα προϊόντα σας


