
Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου 
δεν μπορούσε να γλυτώσει 
από τον κορονοϊό.  Σύμφω-

να με τα στοιχεία του Κέντρου Αριστεί-

ας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» 

του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον 

Covid -19 έχουν νοσήσει πέραν των 10 

ατόμων στην περιοχή. Ευτυχώς όλοι 

αντιμετώπισαν την περιπέτεια τους με 

επιτυχία βγαίνοντας νικητές. Μακάρι 

να μην υπάρξουν άλλα κρούσματα όχι 

μόνο στην περιοχή αλλά και σε ολόκλη-

ρο τον κόσμο. Το συντομότερο η παν-

δημία να τελειώσει για να επανέλθει η 

ζωή μας σε κανονικούς ρυθμούς. Τα μέ-

τρα πρόληψης και αντιμετώπισης του 

κορονοϊού συνεχίστηκαν με απόφα-

ση της κυβέρνησης μέχρι τις 30 Απριλί-

ου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε Οδι-

κό χάρτη για τη χαλάρωση των μέτρων. 

Ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας καθορί-

ζει κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 

πριν αρχίσει η άρση των περιοριστικών 

μέτρων. Περιλαμβάνει επίσης μια σει-

ρά συστάσεων για τη διασφάλιση μιας 

σταδιακής, ενοποιημένης και συντονι-

σμένης στρατηγικής εξόδου σε όλη την 

Ε.Ε. 
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Τα κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή Ιδαλίου
Όλοι οι νοσούντες αντιμετώπισαν την περιπέτεια τους με επιτυχία

Σ ημαντικά ευρήματα κατέδειξε το Ευρωβαρόμετρο 
αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 94 
% των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δηλώνουν 

ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους 
ίδιους. Επιπλέον, το 91 % των πολιτών δήλωσαν ότι η κλιματι-
κή αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 83 % των 
ερωτηθέντων. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι οι πολίτες επιθυμούν να γίνουν πε-
ρισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πολίτες που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι οι 
πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να «αλ-
λάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και 
πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας συναλλαγές». Τις μέρες των γιορτών του Πάσχα ανεύθυ-
νοι ξεφορτώθηκαν αντικείμενα που δεν χρειάζονταν σε μη ενδεικνυόμενους χώρους. Ο Δή-
μαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει το γεγονός στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ενημερώνοντας τους δημότες ότι θα κληθούν μέσω των φορολογιών να 
πληρώσουν, όπως πάντα συμβαίνει, τα έξοδα για τη μετακίνηση αυτών των αντικειμένων. 

«Πρέπει να γίνουν περισσότερα 
για το περιβάλλον»
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Ο λιγομελής αντιπροσωπεία του 
ΑΚΕΛ με επικεφαλής το Γενικό Γραμ-
ματέα του κόμματος Άντρο Κυπρια-

νού τίμησε και φέτος τον Κώστα Μισιαούλη 
και Ντερβίς Αλί Καβάζογλου. Φέτος συμπλη-
ρώθηκαν 55 χρόνια από τη δολοφονία τους. Λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης αλλά κατα-
τέθηκαν στεφάνια στους τάφους τους.  Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου είναι 
θαμμένος στο τούρκικο κοιμητήριο Ιδαλίου.  Σε γραπτή δήλωση ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η μνήμη και η  θυσία τους παρα-
μένει άσβεστη γιατί η ιστορία την κατέστησε λάβαρο της κοινής πάλης 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για την ελευθερία και ανεξαρτησία 
της κοινής τους πατρίδα.

Το ΑΚΕΛ τίμησε τους Καβάζογλου 
και Μισιαούλη
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Ε ίναι ίσως ο μοναδικός 
ωρολογοποιός στην Κύ-
προ. Οι κατασκευές του εί-

ναι εντυπωσιακές και πραγματι-
κά αφήνουν άφωνους ακόμα και 
τους πλέον ειδικούς στον κόσμο 
των ρολογιών. Μέχρι σήμερα κα-
τασκεύασε 20 ξύλινα χειροποίη-
τα ρολόγια του τοίχου. Ο Δημή-
τρης Παπακυριακού από το Δάλι 
κατάφερε και κατασκεύασε γωνι-
ακό ρολόι, το οποίο από την μέ-
χρι τώρα έρευνα που έκανε σε όλο 
τον κόσμο φαίνεται να μην υπάρ-
χει άλλο. Ο Δημήτρης Παπακυρια-
κού κατασκεύασε ρολόι με μπρού-
τζινα υλικά. Επόμενος στόχος η 
κατασκευή ρολογιού χειρός. Η τέ-
χνη της ωρολογοποιίας τον συνε-
παίρνει και όπως ο ίδιος δηλώνει, 
η δουλειά του έγινε ευκολότερη 
μετά που το διαδίκτυο μπήκε στη 
ζωή του ανθρώπου. 

Ρολόγια δια χειρός Δημήτρη 
Παπακυριακού
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Σ ύντομα αναμένονται εξελίξεις για το θέμα της 
λειτουργίας δυο εργοστασίων παραγωγής 
ασφάλτου τα οποία σύμφωνα με όλες τις ενδεί-

ξεις ευθύνονται για την αποπνικτική ατμόσφαιρα που 

δημιουργείται στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης. Με επιστολές τους ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-

ος Καλλένος και κάτοικοι της περιοχής  ζήτησαν εκ νέου 

την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 

Αναστασιάδη. Τα εργοστάσια από τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, φαίνεται να 

εκπέμπονται επιβλαβείς ουσίες για την ανθρώπινη υγεία εργάζονταν  και κατά τη διάρκεια 

της καραντίνας λόγω κορονοϊού με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης να περνούν δύσκολες ώρες μέσα στα σπίτια τους. Το θέμα βρίσκεται ενώπι-

ον διυπουργικής επιτροπής με τους επηρεαζόμενους κατοίκους να αναμένουν με ανυπο-

μονησία τις αποφάσεις της. 

Ζητήθηκε παρέμβαση του Προέδρου 
Αναστασιάδη για τα εργοστάσια ασφάλτου
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Μπορούμε να ελπίζουμε ξανά
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χ 
ριστός Ανέστη. Το φετινό Πάσχα ήταν πολύ δια-

φορετικό απ’ όλα τα προηγούμενα. Μακριά από 

αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Η 

πανδημία του κορονοϊού έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια 

του. Προσδοκούμε το συντομότερο να τερματιστεί πλή-

ρως η απομόνωση και να επανέλθει η ζωή μας στους κα-

νονικούς της ρυθμούς. Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 

Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου καταγρά-

φει κατά  περιοχή την πανδημία. Πρόκειται για ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο το οποίο αποτυπώνει την έκταση του 

ιού κατά περιοχή. Ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλί-

ου όλοι όσοι νόσησαν με τον κορονοϊό έχουν ξεπεράσει το 

πρόβλημα με την υγεία τους. Τα μέτρα των αρμόδιων υπη-

ρεσιών για διαχείριση της έκτακτης κατάστασης που δημι-

ουργήθηκε συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος Απριλίου. 

Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσε-

τε ένα ενδιαφέρον θέμα για τον Δημήτρη Παπακυριακού 

από το Δάλι ο οποίος έκανε το πάθος του για τα ρολόγια 

εφευρετικότητα και μανία για να ανακαλύψει όλα τα μυστι-

κά που κρύβονται πίσω από τους δείκτες που μας ενημε-

ρώνουν για την ώρα. 

Σημαντικά στοιχεία για το ρόλο των πολιτών στην προστα-

σία του περιβάλλοντος έφερε στο φως το Ευρωβαρόμετρο. 

Οι πολίτες έχουν μεγάλο ρόλο στην προστασία του περι-

βάλλοντος. Απαιτούνται ευαισθητοποίηση και διαφύλαξη 

του φυσικού πλούτου της γης. Δυστυχώς και πάλι στην πε-

ριοχή Ιδαλίου παρουσιάστηκαν περιπτώσεις που ανεγκέ-

φαλοι αντί να μεταφέρουν υλικά που δεν τα είχαν ανάγκη 

στο Πράσινο Σημείο τα ξεφορτώθηκαν σε μη ενδεικνυόμε-

νους χώρους μολύνοντας το περιβάλλον. Στο συγκεκριμέ-

νο τομέα απαιτείται η καλλιέργεια κουλτούρας την οποία 

θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί. Με 

επιστολές τους ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και 

κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ζή-

τησαν εκ νέου την παρέμβαση του Προέδρου της Δημο-

κρατίας Νίκου Αναστασιάδη για τερματισμό της λειτουρ-

γίας δυο εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου τα οποία 

σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ευθύνονται για την αποπνι-

κτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην περιοχή.

Η «ΔΑΛΙNEWS» φέρνει στη μνήμη των φίλων του αθλη-

τισμού, στιγμές – ρετρό από την ιστορία των σωματείων 

της περιοχής Ιδαλίου. Επαναφέρουμε στη μνήμη μεγά-

λες αθλητικές επιτυχίες των σωματείων μας αλλά και απο-

τυχίες, στιγμές που καταγράφηκαν στην ιστορία τους. Τα 

ρεπορτάζ συνοδεύονται ασφαλώς και από φωτογραφικό 

υλικό ώστε να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεό-

τεροι.

Βγαίνουμε από τα καταφύγια μας

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
1 Μαΐου Δώρα, Ιερεμίας
3 Μαΐου Μυροφόρα
4 Μαΐου Πελαγία
5 Μαΐου Ειρήνη, Ειρηναίος
8 Μαΐου Αρσένιος, 

Θεολόγος, Μηλίτσα
9 Μαΐου Ησαΐας, 

Χριστόφορος
10 Μαΐου Σίμως, Σιμώνη
12 Μαΐου Θεόδωρος, 

Επιφανεία
14 Μαΐου Αριστοτέλης
17 Μαΐου Ανδρονίκη, 

Σολωμός
18 Μαΐου Ιουλία
19 Μαΐου Πατρίκιος
21 Μαΐου Κωνσταντίνος, 

Ελένη
22 Μαΐου Αιμίλιος, Αιμιλία
24 Μαΐου Φωτεινή
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Μάϊος: o μήνας των λουλουδιών

Ο τρίτος μήνας της Άνοιξης είναι ίσως ο καλύτε-
ρος μήνας του έτους. Οι ανθοστόλιστοι κήποι 
δίδουν ξεχωριστή νότα στις γειτονιές ομορ-

φαίνοντας τη διάθεση του ανθρώπου. Τα όμορφα χρώ-
ματα, η έντονη μυρωδιά των λουλουδιών και το κελα-
ήδημα των πουλιών προσφέρουν ξεχωριστές στιγμές 
στη ζωή μας.  Ταυτόχρονα με την αυξημένη ηλιοφάνεια 
που παρατηρείται το Μάϊο, αρχίζει σιγά – σιγά η προε-
τοιμασία για το καλοκαίρι που έρχεται.  

«Συντονιστείτε με τις γειτονιές 
του ποταμού Γυαλιά»

Ό μορφα μουσικά ακούσμα-
τα απολαμβάνουν κάθε από-
γευμα όσοι βρεθούν στις γει-

τονιές του ποταμού Γυαλιά. Ο κάτοικος 
της περιοχής Χρίστος Πολυκάρπου ανέ-
λαβε πρωτοβουλία και «στήνει» πραγ-
ματικά μουσική εκπομπή την οποία απο-
λαμβάνουν όσοι κάνουν το περπάτημα 
ή τη βόλτα τους στις όχθες του ποταμού 
Γυαλιά. Τα σχόλια που αποκομίζει καθη-
μερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για την πρωτοβουλία του δείχνουν ότι ο 
κόσμος αγκάλιασε το εγχείρημα του.  Οι 
μελωδίες αλλάζουν για λίγο τη διάθεση. 
Απολαμβάνοντας από τη μια το όμορ-
φο τοπίο του ποταμού Γυαλιά και από 
την άλλη τη μουσική και τις επιλογές του Χρίστου οι περπατητές, αθλητές 
κ.λ.π που επισκέπτονται την περιοχή βρίσκουν νότα αισιοδοξίας στις δύ-
σκολες μέρες που περνούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της 
απομόνωσης στο σπίτι. Μετά από προτροπές και άλλων δημοτών του 
Ιδαλίου που διαμένουν σε άλλες περιοχές το πρόγραμμα «Συντονιστείτε 
με τις γειτονιές του ποταμού Γυαλιά» μεταδίδεται και μέσω του Facebook.   

Η Πρωτομαγιά στο Σικάγο του 1886

Η Πρωτομαγιά, ως εργατική γιορτή, καθιερώθηκε 
στις 20 Ιουλίου 1889, κατά τη διάρκεια του ιδρυτι-
κού συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς (Σοσιαλι-

στικής Διεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού 
των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου 1886, που διεκδι-
κούσαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κα-
τέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα, με την επέμβαση της αστυνομίας και των μπρά-
βων της εργοδοσίας. Τα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών 
κινητοποιήσεων την 1η Μαΐου 1886 για το οκτάωρο, ωθούμενα από τις επιτυχημένες διεκδι-
κήσεις των Kαναδών συντρόφων τους. Την περίοδο εκείνη το κανονιστικό πλαίσιο εργασίας 
στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και οι εργοδότες μπορούσαν να απασχολούν το προσωπι-
κό τους κατά το δοκούν, ακόμη και τις Κυριακές. Στην απεργία πήραν μέρος περίπου 350.000 
εργάτες σε 1.200 εργοστάσια των ΗΠΑ. Την Πρωτομαγιά του 1886 έγινε στο Σικάγο η πιο μα-
χητική πορεία, με τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων. Στην κεφαλή της πορείας ήταν ο αναρ-
χοσυνδικαλιστής Άλμπερτ Πάρσονς, η γυναίκα του Λούσι και τα επτά παιδιά τους. Το πρώτο 
αίμα χύθηκε δύο ημέρες αργότερα έξω από το εργοστάσιο ΜακΚόρμικ στο Σικάγο. Απεργο-
σπάστες προσπάθησαν να διασπάσουν τον απεργιακό κλοιό και ακολούθησε συμπλοκή. Η 
Αστυνομία και οι μπράβοι της επιχείρησης επενέβησαν δυναμικά. Σκότωσαν τέσσερις απερ-
γούς και τραυμάτισε πολλούς, προκαλώντας οργή στην εργατική τάξη της πόλης. Την επομέ-
νη αποφασίστηκε συλλαλητήριο καταδίκης της αστυνομικής βίας στην Πλατεία Χεϊμάρκετ, με 
πρωτοστατούντες τους αναρχικούς. Η συγκέντρωση ήταν πολυπληθής και ειρηνική. Το κακό, 
όμως, δεν άργησε να γίνει. Οι αστυνομικές δυνάμεις πήραν εντολή να διαλύσουν δια της βίας 
τη συγκέντρωση και τότε από το πλήθος των απωθούμενων διαδηλωτών ρίφθηκε μια χειρο-
βομβίδα προς το μέρος τους, η οποία εξερράγη, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματί-
ζοντας δεκάδες. Η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά βούληση κατά των συγκεντρωμένων, με αποτέ-
λεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις διαδηλωτές και να τραυματιστεί απροσδιόριστος 
αριθμός, ενώ έξι αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από πυρά (φίλια ή των διαδηλωτών παραμέ-
νει ανεξακρίβωτο), ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε επτά. Για τη βομβιστική επίθεση, που προ-
κάλεσε τον θάνατο του αστυνομικού, κατηγορήθηκαν οι αναρχοσυνδικαλιστές Άουγκουστ 
Σπις, Γκέοργκ Έγκελ, Άντολφ Φίσερ, Λούις Λινγκ, Μίκαελ Σβαμπ, Σάμουελ Φίλντεν, Όσκαρ Νί-
μπι και Άλμπερτ Πάρσονς, που ήταν από τους οργανωτές της διαδήλωσης. Όλοι, εκτός του 
Πάρσονς και του Φίλντεν, ήταν γερμανοί μετανάστες. Η δίκη των οκτώ ξεκίνησε στις 21 Ιουνί-
ου 1886. Ο εισαγγελέας Τζούλιους Γκρίνελ ζήτησε τη θανατική ποινή και για τους οκτώ κατη-
γορουμένους, χωρίς να προσκομίσει κανένα στοιχείο που να τους συνδέει με τη βομβιστική 
επίθεση. Απλώς, είπε ότι οι κατηγορούμενοι ενθάρρυναν με τους λόγους τους τον άγνωστο 
βομβιστή να πραγματοποιήσει την αποτρόπαια πράξη του, γι’ αυτό κρίνονται ένοχοι συνω-
μοσίας. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση έκανε λόγο για προβοκάτσια και συνέδεσε τη βομ-
βιστική επίθεση με το διαβόητο πρακτορείο ντετέκτιβ «Πίνκερτον», που συχνά χρησιμοποιού-
σαν οι εργοδότες ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Οι ένορκοι εξέδωσαν την ετυμηγορία τους 
στις 20 Αυγούστου 1886 κι έκριναν ενόχους και τους οκτώ κατηγορούμενους. Οι Σπις, Έγκελ, 
Φίσερ, Λινγκ, Σβαμπ, Φίλντεν και Πάρσονς καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ ο Νίμπι σε κάθειρ-
ξη 15 ετών. Μετά την εξάντληση και του τελευταίου ενδίκου μέσου, ο κυβερνήτης της Πολιτείας 
του Ιλινόις, Ρίτσαρντ Όγκλεσμπι, μετέτρεψε σε ισόβια τις θανατικές ποινές των Σβαμπ και Φίλ-
ντεν, ενώ ο Λιγκ αυτοκτόνησε στο κελί του. Έτσι, στις 11 Νοεμβρίου 1887 οι Σπις, Πάρσονς, Φί-
σερ και Έγκελ οδηγήθηκαν στην αγχόνη, τραγουδώντας τη «Μασσαλιώτιδα». Η δίκη των οκτώ 
θεωρείται από διαπρεπείς αμερικανούς νομικούς ως μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κα-
κοδικίας στην ιστορία των ΗΠΑ. Στις 26 Ιουνίου 1893 ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζον Πίτερ Άλ-
τγκελντ παραδέχθηκε ότι και οι οκτώ καταδικασθέντες ήταν αθώοι και κατηγόρησε τις αρχές 
του Σικάγου ότι άφησαν ανεξέλεγκτους τους ανθρώπους του «Πίνκερτον». Ως μια ύστατη πρά-
ξη δικαίωσης έδωσε χάρη στους φυλακισμένους Φίλντεν, Νίμπε και Σβαμπ. Αυτό ήταν και το 
πολιτικό του τέλος. Αργότερα, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σικάγου, που έδωσε την εντο-
λή για τη διάλυση της συγκέντρωσης, καταδικάσθηκε για διαφθορά. Μέχρι σήμερα παραμέ-
νει ανεξακρίβωτο ποιος ήταν ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης.

Πηγή: sansimera.gr

Πρόκριση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο Νέων

Α πόλυτα επιτυχής ήταν η εκπροσώπηση της Σχολής Φόρουμ  στην 
προκριματική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
(EYP). Τα παιδιά της Σχολής έχουν επιλεγεί να λάβουν μέρος στην 

Εθνική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης και 5ης Ιουλί-

ου, 2020. Η Μιχαέλλα Ευριπίδου Δ3, ο Θεοδόσης Ιεροδιακόνου Δ1, η  Νά-

για Ιωσήφ Δ4, ο Ορέστης Κωνσταντίνου Δ1, η Μελίνα Μπεκιάι Γ2, και Ραφα-

έλ Ραφαήλ Δ1, παρουσίασαν με επιτυχία το θέμα που τους είχε ανατεθεί και 

έλαβαν μέρος στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με πα-

νευρωπαικά ζητήματα, όπως η ισότητα των φύλων, η προστασία του περι-

βάλλοντος και το προσφυγικό, παραθέτοντας με θέρμη και άριστη επιχει-

ρηματολογία τις απόψεις τους.
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Ο οδικός χάρτης της Ε.Ε για χαλάρωση των μέτρων

Ά ρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να αφήσει πίσω του ο κόσμος 
την πανδημία του κορονοϊού. Ο αόρατος εχθρός αναστάτωσε 
την καθημερινότητα μας και έθεσε σε καραντίνα ολόκληρη την 

ανθρωπότητα. Οι στιγμές που ζούμε τους τελευταίους μήνες είναι πρω-

τόγνωρες. 

Η έκταση της πανδημίας του κορονοϊού καταγράφεται ανά περιοχή πα-

γκύπρια από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημειώνεται ότι η Διαδικτυακή Πύλη Πληροφό-

ρησης covid19.ucy.ac.cy  βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση του κοινού της 

Κύπρου, με τα δεδομένα του να ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονταν στη διαδικτυακή πύλη 

στην περιοχή εντοπίστηκαν πέραν των 10 κρουσμάτων. Τα στοιχεία ήταν 

μέχρι την Τρίτη 28 Απριλίου 2020.

Δάλι: 6

Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας: 2

Νήσου: 2

Αλάμπρα: 1

Λύμπια: 1

Πέρα Χωριό: 1

Τα στοιχεία της διαδικτυακής Πύλης Πληροφόρησης προέρχονται  από 

το επίσημο «Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης» του 

Υπουργείου Υγείας, το οποίο ανέπτυξε το Κέντρο Αριστείας «Κοίος», στο 

πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς του από την αρχή του αγώνα της Κύ-

πρου κατά της πανδημίας του COVID-19.Το σύστημα καταγράφει και άλλες 

λεπτομέρειες όπως είναι ο αριθμός Κυπρίων και αλλοδαπών και το φύλο 

των ασθενών. 

H Κομισιόν, παρουσίασε το σχέδιο για τη συντονισμένη άρση του 

lockdown στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε η 

Κομισιόν στηρίζεται σε ορισμένα σημεία «κλειδιά».

1. Ο χρόνος είναι ύψιστης σημασίας. Η απόφαση για σταδιακή χαλάρωση 

των μέτρων πρέπει να στηρίζεται στους εξής παράγοντες: Επιδημιολογικά 

κριτήρια που να δείχνουν πως η διασπορά του ιού έχει μειωθεί σημαντικά. 

Τα εν λόγω στοιχεία, μάλιστα, πρέπει να είναι σταθερά για κάποια περίο-

δο. Επαρκή μέσα τους συστήματος Υγείας. Για παράδειγμα να λαμβάνεται 

υπόψιν ο αριθμός των κλινών στις ΜΕΘ, αλλά και η διαθεσιμότητα ιατρι-

κονοσηλευτικού προσωπικού και απαραίτητων μέσων. Σωστά εργαλεία 

επιτήρησης, όπως η δυνατότητα διεξαγωγής μαζικών τεστ για τον γρήγο-

ρο εντοπισμό και την απομόνωση των κρουσμάτων, αλλά και η ιχνηλάτη-

ση των επαφών τους

2. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση, είναι, επίσης, πολύ σημαντική. Παρότι η κατά-

σταση σε κάθε χώρα διαφέρει, απαιτούνται τα εξής κοινά βήματα:

Επιστήμη, με επίκεντρο την δημόσια Υγεία. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπό-

ψιν πως η χαλάρωση των μέτρων απαιτεί ισορροπία μεταξύ της δημόσιας 

υγείας αλλά και κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων.

Ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για την αποφυγή αρνητικών επι-

πτώσεων. Είναι θέμα κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Σεβασμός στην αλληλεγγύη. Είναι απαραίτητο τόσο για πτυχές που αφο-

ρούν την υγεία, όσο και για τις κοινωνικοοικονομικές. Το λιγότερο που 

μπορούν να κάνουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι να ενημερώνουν το ένα 

το άλλο, αλλά και την Κομισιόν, εγκαίρως σχετικά με την άρση μέτρων και 

να λαμβάνουν υπόψιν και τις δικές τους θέσεις.

3.  Η άρση των μέτρων, απαιτεί και συνοδευτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων:

Συγκέντρωση στοιχείων και δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθη-

σης και πληροφόρησης, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ψηφιακά εργαλεία, 

τα οποία όμως ακολουθούν πιστά τους κανόνες περί προσωπικών δεδο-

μένων.

Επέκταση των δυνατοτήτων διεξαγωγής τεστ και η εναρμόνιση των μεθο-

δολογιών σε αυτά. Η Κομισιόν, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ασθενειών, έχει εκδόσει οδηγίες σχετι-

κά τα διαφορετικά τεστ για τον κορωνοϊό και την αποτελεσματικότητά τους.

Αύξηση των κλινών και βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων 

Υγείας. Συγκεκριμένα, να μπορεί να κάθε χώρα να αντιμετωπίσει μία πι-

θανή αύξηση των κρουσμάτων μετά την άρση των μέτρων περιορισμού.

Η συνεχής ενίσχυση του εξοπλισμού προστασίας

Η ανάπτυξη μίας ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας και φαρμά-

κων, όπως και η γρήγορη ανακάλυψη ενός εμβολίου που τερματίσει την 

κρίση του κορονοϊού.

Στον οδικό χάρτη της Κομισιόν αναφέρονται και τα επόμενα βήματα που 

θα πρέπει να εξετάσουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. κατά τον σχεδιασμό τους για 

την άρση των μέτρων:

Κάθε μέτρο πρέπει να λαμβάνεται σταδιακά: τα μέτρα πρέπει να αρχίσουν 

να χαλαρώνουν σταδιακά, σε βήματα, και να δίδεται ουσιαστικός χρόνος 

μεταξύ αυτών των βημάτων για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της κάθε 

κίνησης.

Τα γενικά μέτρα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένα. Για πα-

ράδειγμα, η προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για μεγα-

λύτερο διάστημα, η σταδιακή επιστροφή όλων των απαραίτητων οικονο-

μικών δραστηριοτήτων, η αύξηση των απολυμάνσεων δημόσιων χώρων, 

καταστημάτων και χώρων εργασίας.

Oι έλεγχοι στα σύνορα θα πρέπει να αρθούν συντονιστικά. Οι περιορι-

σμοί στα ταξίδια και οι έλεγχοι θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως μόλις το 

επιτρέψουν τα επιδημιολογικά στοιχεία. Τα εξωτερικά σύνορα πρέπει να 

ανοίξουν και πάλι σε δευτερεύοντα χρόνο συνυπολογίζοντας, ωστόσο, 

την εξάπλωση του κορονοϊού και εκτός Ε.Ε.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να είναι σταδιακή: υπάρχουν αρκε-

τά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως η τηλεργασία, η ερ-

γασία ανά βάρδιες κτλ. Δεν πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι πολίτες την ίδια 

περίοδο στις εργασίες τους.

Οι συγκεντρώσεις πρέπει να αρχίσουν να επιτρέπονται σταδιακά. Πρέπει, 

όμως, να υπάρχει σχέδιο για κάθε διαφορετικό παράγοντα, όπως τα σχο-

λεία, τα εστιατόρια, οι μαζικές συγκεντρώσεις.

Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης της διασποράς 

του ιού, με καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να τηρούν τα 

αυστηρά μέτρα υγιεινής και να τηρούν τις απαραίτητες κοινωνικές απο-

στάσεις.

Τα μέτρα πρέπει να είναι υπό συνεχή παρακολούθηση και να υπάρχει ετοι-

μότητα για επιστροφή σε αυστηρά μέτρα εάν κριθεί απαραίτητο.

Διψήφιος αριθμός κρουσμάτων στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου   
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Σ το πλαίσιο των μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης της Δημόσι-
ας Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι η χρήση 
μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν αντικαθιστά την εφαρ-

μογή άλλων πρακτικών προφύλαξης όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, η υγι-
εινή των χεριών, το καθάρισμα των επιφανειών, ο φυσικός αερισμός των χώρων 
διαμονής και εργασίας, κοκ.
 Η χρήση μάσκας μιας χρήσης για τον γενικό πληθυσμό συστήνεται και δεν είναι 
υποχρεωτική σε περιπτώσεις παρουσίας των πολιτών σε πολυσύχναστους και 
κλειστούς χώρους, όπου παρατηρείται συνάθροιση ατόμων, όπως είναι οι υπερα-
γορές, τα πολυκαταστήματα, τα φαρμακεία, οι τράπεζες, τα Τμήματα του δημόσι-
ου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν κοινό, τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς, κοκ.
 Σε ότι δε αφορά στους εργαζόμενους, η χρήση μάσκας μιας χρήσης είναι υποχρε-
ωτική για τα άτομα που απασχολούνται σε:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. οδηγοί λεωφορείων),
Εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, Τμημάτων δημόσιου και ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, που εξυπηρετούν κοινό, και
Άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού στις επιχειρή-
σεις λιανικού εμπορίου (π.χ. ταμίες, εξυπηρέτηση πολιτών,κτλ).
 Για μερική κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στα πιο πάνω σημεία, το 
Υπουργείο Υγείας, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα 
παραχωρήσει δωρεάν ποσότητα μασκών στις επιχειρήσεις αυτές.
 Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει σε διαγωνισμό για εξασφάλιση ποσό-
τητας 9 εκατομμυρίων χειρουργικών μασκών, μέρος της οποίας θα διανεμηθεί, σε 

συνεργασία με την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και την ΠΟΒΕΚ, στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα. Ποσότητα μασκών θα παραχωρηθεί και στα Τμήματα του δη-
μόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν κοινό.
Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει επίσης τον ορθό τρόπο για τη χρήση της μάσκας:
1. Η μάσκα καλύπτει το πρόσωπό από την κορυφή της μύτης, το στόμα και το πη-
γούνι.
2. Πριν την εφαρμογή ή αφαίρεση της μάσκας πλένουμε τα χέρια με νερό και σα-
πούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 
3. Αφαιρούμε τη μάσκα βγάζοντάς την από πίσω με προσοχή και ΔΕΝ αγγίζουμε 

το μπροστινό μέρος.
4. Μετά τη χρήση τοποθετούμε τη μάσκα σε κάδο απορριμμάτων. 
Εξάλλου το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενόψει της επαναλειτουργίας επιχει-
ρήσεων τονίζει την ανάγκη της λήψης αναγκαίων μέτρων για αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που μπορεί να προκληθούν λόγω της αδράνειας πολλών υδραυλικών 
και άλλων συστημάτων. Επισημαίνεται ο κίνδυνος της  εμφάνισης του βακτηρι-
δίου της Λεγιονέλλας σε στάσιμα συστήματα νερού. Περαιτέρω σημειώνεται ότι 
το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C - 45°C 
εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, π.χ. εάν υπάρχουν θρεπτικές ουσίες όπως σκου-
ριά, λάσπη, πέτρα, άλγη και άλλα βακτηρίδια. Από σταγονίδια νερού στα οποία 
έχει αναπτυχθεί το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας υπάρχει ο κίνδυνος με την εισπνοή 
να προσβληθεί το αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων (πνευμονία, νόσος Λε-
γεωναρίων).
Το τμήμα αναφέρεται σε παραδείγματα στάσιμων νερών στα οποία μπορεί να ανα-
πτυχθεί το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας που είναι οι βρύσες και τα ντους, τα πλυντή-
ρια/ καθαριστήρια, οι πισίνες και τα spa, τα συντριβάνια, οι υγραντήρες και οι κε-
ντρικές μονάδες κλιματισμού (πύργοι ψύξης).

Για καταπολέμηση της πιθανότητας ανάπτυξης  Λεγιονέλλας συνιστάται:
-H θέρμανση του νερού όπου είναι δυνατό σε θερμοκρασίες άνω των 45°C.
-Ο καθαρισμός και η χλωρίωση των στάσιμων δεξαμενών νερού.
-Το άνοιγμα και χρήση όλων των βρυσών από το προσωπικό ώστε να δοθεί χρό-
νος να απομακρυνθεί το στάσιμο νερό.
-Η δειγματοληψία των συστημάτων νερού

H μάσκα θα παραμείνει στην καθημερινότητα μας

Σ υμπληρώθηκαν φέτος 55 χρόνια από τη δολοφονία 
του μέλους της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Ντερβίς Αλί Καβάζο-
γλου και του μέλους του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ Κώστα 

Μισιαούλη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ η  

δολοφονία τους ήταν μια απόπειρα να χτυπηθεί η ιδέα της 

ανεξάρτητης Κύπρου προκειμένου να προχωρήσουν τα 

σχέδια διχοτόμησης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα 

ότι ήταν ταυτόχρονα  μια προσπάθεια να πληγεί το ΑΚΕΛ ως 

η δύναμη που ενώνει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπρι-

ους στους αγώνες για την πατρίδα και τα δίκαια των εργα-

ζομένων.

Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί από την πανδημία 

δεν επέτρεψε φέτος την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων 

όπως πραγματοποιούνται  κάθε χρόνο από  το ΑΚΕΛ και το 

Λαϊκό Κίνημα για να τιμηθεί η θυσία των Καβάζογλου και Μι-

σιαούλη. 

Ολιγομελής αντιπροσωπεία της ηγεσίας του ΑΚΕΛ με επικε-

φαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Άντρο Κυπρια-

νού κατέθεσε στεφάνια στους τάφους τους. Ο Αλί Ντερβίς Κα-

βάζογλου είναι θαμμένος στο τούρκικο κοιμητήριο Ιδαλίου.

Σε γραπτή δήλωση ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέ-

ρει ότι η μνήμη και η  θυσία τους παραμένει άσβεστη γιατί η 

ιστορία την κατέστησε λάβαρο της κοινής πάλης Ελληνοκυ-

πρίων και Τουρκοκυπρίων για την ελευθερία και ανεξαρτη-

σία της κοινής τους πατρίδα.

Το ΑΚΕΛ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμμα-

τος,  τιμά τη μνήμη της θυσίας του Καβάζολγου και του Μισι-

αούλη με κάλεσμα ενότητας απέναντι στις προκλήσεις που 

έχει ενώπιον της η πατρίδα μας στο άμεσο μέλλον. «Με κά-

λεσμα ενότητας προς κάθε Κύπριο που θέλει να παραδώ-

σει στα παιδιά του μια πατρίδα απαλλαγμένη από κατοχικά 

στρατεύματα και ξένους κηδεμόνες, από συρματοπλέγματα 

και οδοφράγματα. Θέλει να παραδώσει μια πατρίδα ασφα-

λή, ελεύθερη, ανεξάρτητη, επανενωμένη και ειρηνική. Κοινή 

πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων» σημειώνεται 

στην ανακοίνωση.

Το ΑΚΕΛ τίμησε τους Μισιαούλη και Καβάζογλου

Ο 
ι συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία του 

κορονοϊού έθεσε σε εγρήγορση το γυναι-

κείο τμήμα του Χαλκάνορα. Οι Ιδαλιάδες 

κατανοώντας την ανάγκη για παροχή μασκών προ-

στασίας προσώπου, βοήθησαν  έμπρακτα τους συ-

νανθρώπους μας που τις  έχουν ανάγκη.  Δώρισαν 

χειροποίητες μάσκες στη Στέγη Ηλικιωμένων Άγιος 

Δημητριανός. Τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης ασφαλώς 

έγιναν δεκτές με μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίη-

ση. Όπως ανακοινώθηκε η δωρεά χειροποίητων μα-

σκών είναι η πρώτη πράξη συμπαράστασης προς τα 

άτομα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αναμένε-

ται να ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες σκοπός των 

οποίων είναι η αλληλεγγύη και η βοήθεια ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη.

Χειροποίητες μάσκες από τις Ιδαλιάδες

Η θεατρική ομάδα του Άδωνη πρόσφε-
ρε  στη Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Δη-
μητριανός» μάσκες για την κάλυψη των 

αναγκών της για ένα μήνα. Όπως αναφέρεται σε 

ανακοίνωση,  η θεατρική ομάδα του Άδωνη ως 

φορέας του οποίου  η φιλοσοφία και η δράση βα-

σίζεται στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς, της 

αλληλεγγύης και του εθελοντισμού δεν μπορού-

σε να μην συμβάλει στην προσπάθεια των ατό-

μων που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή για 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Η 

ενέργεια της θεατρικής ομάδας του Άδωνη απέ-

σπασε πολλά θετικά σχόλια αλλά και πολλές ευ-

χαριστίες από τη Διεύθυνση της Στέγης Ηλικιω-

μένων «Άγιος Δημητριανός».

Προσφορά της θεατρικής ομάδας του Άδωνη

Π όρους από τα υφιστάμε-
να ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα θα αξιοποιήσει το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για 
διαμόρφωση μέτρων αντιμετώπι-
σης των επιπτώσεων της πανδημί-
ας του κορονοϊού στους αγρότες, 
όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υπουρ-
γός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κώστας Καδής.
 Όπως είπε, με επιστολή προς το Υπουργείο, ο Ευρωπαί-
ος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτει 
το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να τύχουν περαι-
τέρω στήριξης οι αγρότες. Τα μέτρα, ανέφερε, θα προ-
έρχονται από ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων και 
δίνεται η ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόροι 
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, να διοχετευ-
τούν σε μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού.
Ο κ. Καδής είπε ότι η πρόθεση του Υπουργείο είναι να κι-
νηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σε συνάντηση με τους 
συνεργάτες του ο Υπουργός Γεωργίας έδωσε οδηγίες να 
ετοιμαστούν προτάσεις που θα αξιοποιούν πόρους υφι-
στάμενων προγραμμάτων για τη διαμόρφωση μέτρων 

στήριξης του αγροτικού κόσμου, 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊ-

ού. Ο Υπουργός ενημέρωσε μέσω 

τηλεδιάσκεψης την Κοινοβουλευτι-

κή Επιτροπή Γεωργίας για τα μέτρα 

για ανακούφιση των γεωργών, κτη-

νοτρόφων και αλιέων.

 Ο Υπουργός ενημέρωσε επίσης 

την Επιτροπή για την καταβολή των 

αποζημιώσεων στους γεωργούς για τις ζημιές της περα-

σμένης περιόδου που ανήλθαν στα 11,2 εκατ. Ευρώ. Ο 

Υπουργός  ενημέρωσε την Επιτροπή για το πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει ο τομέας της γεωργοκτηνοτροφίας, 

όσον αφορά το ξένο εργατικό δυναμικό. Λόγω την κα-

τάστασης που επικρατεί είπε, δεν υπάρχει η δυνατότη-

τα να έλθουν ξένοι εργάτες. Έτσι σε συνεργασία με τους 

Υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών, το Υπουργείο Γε-

ωργίας θα κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κα-

τεύθυνση αφορά την παράταση παραμονής στην Κύ-

προ των εργατών που ήρθαν για οκτώ μήνες για ακόμα 

3-4 μήνες και η δεύτερη την αξιοποίηση αιτητών πολιτι-

κού ασύλου. Σύντομα, όπως είπε, αναμένεται να ανακοι-

νωθούν ρυθμίσεις σε αυτό τον τομέα.

Υπό μελέτη μέτρα στήριξης των αγροτών 
μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
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H Ολομέλεια της Βουλής στις 
15 Απριλίου ψήφισε ομό-
φωνα  τη δίμηνη αναστολή 

της επιβολής επιβαρύνσεων στα απο-
χετευτικά τέλη. Το νομοσχέδιο που 
αφορά αναστολή στις επιβαρύνσεις 
για οφειλόμενα τέλη του 2019 προς 
τα Συμβούλια Αποχετεύσεως διαβι-
βάστηκε στη Βουλή με αίτημα να ψη-
φιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγο-
ντος. Η αναστολή έγινε για περίοδο 
δύο μηνών. Όπως διευκρινίζεται στο 
ερωτηματολόγιο που συνόδευε το 
νομοσχέδιο η τροποποίηση έπρεπε 
να ψηφιστεί  και δημοσιευτεί στην Επί-
σημη Εφημερίδα πριν την 21η Απριλί-
ου 2020, ημερομηνία κατά την οποία 
προνοείτο η επιβολή πρόσθετης επι-
βάρυνσης επί των οφειλόμενων απο-
χετευτικών τελών και δικαιωμάτων.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συ-
νεδρία της 8ης Απριλίου και διαβιβά-
στηκε στη Βουλή. Λόγω των ειδικών 
συνθηκών των μέτρων προστασίας 
από την πανδημία συνήλθε μέσω τη-
λεδιάσκεψης και συζήτησε το νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.
Με την  τροποποίηση του νόμου επωφελείται κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος 
και δεν έχει προβεί στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προ-
βλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών με την τροποποίηση του 
νόμου για τα Αποχετευτικά Συστήματα, σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι όπως η πρόσθετη επιβά-
ρυνση επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους για το έτος 2019 η ίση με πέντε τοις εκατό (5%)  να 
καταβάλλεται στην περίπτωση της πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός έξι (6) μηνών μετά την λήξη της προβλε-
πόμενης προθεσμίας πληρωμής και η ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%), στην περίπτωση πληρωμής του απλή-
ρωτου ποσού δικαιώματος ή τέλους μετά την πάροδο έξι (έξι) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθε-
σμίας πληρωμής.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς οικονομικής ελάφρυν-
σης των πολιτών ως αποτέλεσμα των οικονομικών συνεπειών που υφίστανται από την πανδημία του COVID-19.
Προστίθεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξέτασε την παράταση κατόπιν αιτήματος των Συμβουλίων Αποχε-
τεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και Λευκωσίας.

Δίμηνη αναστολή στην επιβολή 
επιβαρύνσεων στα αποχετευτικά τέλη

Σ ε απολυμάνσεις υπαίθριων  χώρων όπως πλατειών, πάρκων και πεζοδρομίων προχώρησε το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου  για αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού 
COVID-19».Συνεργεία  βρίσκονταν επί ποδός και με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και 

ειδικού φαρμάκου που πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές που καθορίζονται από τις Υγειονομικές Υπη-
ρεσίες, απολύμαναν κεντρικά σημεία στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Όπως μας αναφέρθηκε το Κοινοτικό Συμβού-
λιο Πέρα Χωριού – Νήσου  από την πρώτη στιγμή εξαγγελίας των μέτρων περιορισμού, συμμορφώνεται πλή-
ρως με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας και καλεί τον κόσμο όπως περιορίσει τις άσκοπες διακινήσεις και 
να εφαρμόζει πλήρως τις οδηγίες και τα σχετικά διατάγματα για προστασία τόσο των ιδίων, όσο και των συ-
νανθρώπων μας.

Απολυμάνσεις στο Πέρα Χωριό - Νήσου

H βελτίωση των καιρικών συνθηκών με την 
αύξηση των θερμοκρασιών ξύπνησε τα 
φίδια τα οποία λόγω και της μεγάλης βλά-

στησης που παρατηρείται κοντά σε πολλές κατοικη-

μένες περιοχές έγιναν αντιληπτά από τους πολίτες. Ο 

Σοφόκλης Σάββα από τα Λύμπια κατά τη διάρκεια 

πρόσφατης εξόδου του στη φύση βρήκε και σκότω-

σε αυτό το μεγάλο φίδι. Σε ανάρτηση του στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε έκκληση στον κό-

σμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Σύμφωνα με 

τους ειδικούς στην Κύπρο το το μόνο επικίνδυνο  φίδι 

που έχουμε είναι η Οχιά (Φίνα η Κοντονούρα). Εάν 

δεχτούμε δάγκωμα από  φίνα, θα δούμε στο σημείο 

του δαγκώματος μία ή δύο μικρές τρύπες. 

Σε αντίθεση εάν δεχτούμε δάγκωμα από  τα άλλα φί-

δια, στο μέρος του δαγκώματος θα υπάρχουν πολ-

λές μικρές τρυπούλες  που δεν προκαλούν ιδιαίτερα 

προβλήματα, απλά με απολύμανση  αποφεύγουμε 

τυχόν μόλυνση.

Εάν λοιπόν μας δαγκώσει οχιά πρέπει οπωσδήποτε 

χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλα και χωρίς πανικό  να με-

ταβούμε  σε νοσοκομείο. Έχουμε χρόνο 2 έως  8 ώρες 

μέχρι να δράσει το δηλητήριο και να θέσει τη ζωή 

μας σε κίνδυνο.

Προσοχή, έκαναν την εμφάνιση τους φίδια

Μ ε πρωτοβουλία της «Ενωμέ-
νοι» Νεολαίας Λυμπιών στη-
ρίχθηκαν οικογένειες που 

είχαν ανάγκη. Εξασφαλίστηκαν κουπό-

νια τα οποία παραδόθηκαν σε δυσπρα-

γούσες οικογένειες της κοινότητας. Επιπλέον η «Ενω-

μένοι» Νεολαία Λυμπιών πρόσφερε από το δικό της 

ταμείο το ποσό των 100 Ευρώ το οποίο χρησιμοποι-

ήθηκε για τις ανάγκες του Ταμείου Προνοίας της κοι-

νότητας. Όπως ανακοινώθηκε για άλλη μια φορά με 

τη βοήθειά αρκετών οργανωμένων συ-

νόλων του χωριού  που έχουν ανταπο-

κριθεί θετικά στο κάλεσμα της νεολαίας 

και αρκετών ανώνυμων  Λυμπιανών, ο 

στόχος επιτεύχθηκε. «Το ταμείο Πρόνοι-

ας του χωριού μας γέμισε χαμόγελα αφού θα μπο-

ρεί να βοηθήσει όλους όσοι μας χρειάζονται. Τα Λύ-

μπια πάντα δίνουν σε όλους μαθήματα ανθρωπιάς. 

Ευγνώμων προς όλους όσοι βοήθησαν για άλλη μια 

φορά» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Κοντά στις δυσπραγούσες οικογένειες 
Λυμπιών 

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας εξέδωσε 
ανακοίνωση ζητώντας από τους  κατοίκους 
της κοινότητας να μην αφήνουν στους κοι-

νόχρηστους χώρους τα περιττώματα των ζώων τους. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση λόγω των μέ-
τρων περιορισμένης διακίνησης έχουν αυξηθεί οι 
βόλτες των πολιτών με σκύλους στους χώρους της 
Κοινότητας.
«Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί ότι λόγω αυτού του γε-
γονότος, πολλοί δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες που 
αφήνουν τα σκυλιά στα πεζοδρόμια και τους δρό-
μους που διακινούνται. Πολλές φορές αφήνονται 
έξω από πόρτες σπιτιών και σε χώρους όπου χρησι-
μοποιούνται και από άλλο κόσμο καθώς επίσης δη-
μιουργούνται και εστίες μόλυνσης στους κοινόχρη-
στους χώρους». Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας 
επισημαίνει ότι όλοι  μπορούν να κάνουν βόλτα με 

τα σκυλιά τους, τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασί-

ας, τονίζοντας ότι έχουν επίσης την ευθύνη για την 

απομάκρυνση τυχόν περιττωμάτων που αφήνουν 

τα σκυλιά τους σε κοινόχρηστους χώρους. Το Κοινο-

τικό Συμβούλιο Αλάμπρας καλεί τους κατοίκους να 

έχουν μαζί τους πάντοτε σακουλάκι και γάντια για 

να τα μαζεύουν και να τα τοποθετούν στους κάδους 

απορριμάτων που υπάρχουν.

Βγάλτε τους σκύλους βόλτα, μαζέψτε 
τα περιττώματα τους

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου σε ανακοίνωση 
του αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα παρατήρησε ότι κάποι-
οι από τους κατοίκους, παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις 

που γίνονται, συνεχίζουν να απορρίπτουν τα απόβλητα τους, αντί στο 
Πράσινο Σημείο, σε ανοικτούς δημόσιους χώρους όπως σε δρόμους, πε-
ζοδρόμια κοίτη ποταμού, λόφους ή σε ιδιωτικούς χώρους, σε άδεια οι-
κόπεδα ή χωράφια. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τέτοιες ενέργει-
ες απαγορεύονται αυστηρά δημιουργούνται εστίες μόλυνσης αλλά και 
πολύ άσχημη εικόνα των κοινοτήτων. «Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων μας αξιοποιεί τη δυνατό-
τητα που παρέχεται και μεταφέρουν τα άχρηστα τους στο Πράσινο Σημείο και δεν δικαιολογείται ούτε είναι 
ορθό οι λίγοι να συνεχίζουν να παρανομούν σε βάρος της πλειονότητας και σε βάρος της υγείας και της εικό-
νας των κοινοτήτων μας και για το λόγο αυτό οι παρανομούντες θα καταγγέλονται», τονίζεται στην ανακοίνω-
ση.Επίσης στην ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού – Νήσου γίνεται αναφορά στα είδη 
που μπορούν οι πολίτες να μεταφέρουν στο πράσινο σημείο. Πρόκειται για κλαδέματα, γρασίδι, ογκώδη υλι-
κά, στρώματα, οικιακές συσκευές, χαλιά, ξύλα, μεταλλικά και πλαστικά αντικείμενα, παλιά παιγνίδια, μπαταρί-
ες, πλαστικά δοχεία, μηχανέλαια και λάδια κουζίνας, υφάσματα και υλικά καθαρισμού, χαρτιά και χαρτόνια 
όπως και μικρές ποσότητες αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Δεν γίνεται εκστρατεία συλλογής 
άχρηστων αντικειμένων από το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου
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Ο Δημήτρης Παπακυριακού από το Δάλι έκανε το πάθος του για 
τα ρολόγια εφευρετικότητα και μανία για να ανακαλύψει όλα τα 
μυστικά που κρύβονται πίσω από τους δείκτες που μας ενημε-

ρώνουν για την ώρα. Αρχικά ασχολήθηκε με τον καθαρισμό και τη ρύθ-
μιση των ρολογιών. Με την πάροδο του χρόνου και τη βοήθεια του δι-
αδικτύου αλλά και των λεπτών εργαλείων που απαιτούνται σε αυτές τις 
περιπτώσεις, έκανε δικά του σχέδια και κατασκεύασε 20 χειροποίητα ξύ-
λινα ρολόγια, το ένα διαφορετικό από το άλλο. Όλα έχουν ξεχωριστή 
θέση στην καρδιά του. Όπως περιγράφει στη «ΔΑΛΙNEWS» όλα άρχισαν 
πριν από 30 περίπου χρόνια όταν επισκέφθηκε την Ελβετία. Ένα ξύλι-
νο ρολόι του έδωσε το έναυσμα για να ασχοληθεί με την τέχνη της ωρο-
λογοποιίας. « Μελέτησα, διάβασα, αποσυναρμολόγησα αρκετά ρολόγια 
για να καταλάβω πως λειτουργούν. Η λύση ήρθε το 2005, μέσω του δια-
δικτύου. Αγόρασα σχέδια ξύλινου ρολογιού από την Αμερική και έφτια-
ξα το πρώτο μετά από πολλές δυσκολίες. Μετά, όμως, τα πράγματα ήταν 
ευκολότερα. Έκανα δικά μου σχέδια και έφτιαξα περίπου 20 χειροποίητα 
ξύλινα ρολόγια διαφορετικά πάντα το ένα από το άλλο».
Ο Δημήτρης Παπακυριακού με περηφάνια περιγράφει ότι το πάθος του 
για το μαγευτικό κόσμο των ρολογιών τον οδήγησε στην κατασκευή του 
μοναδικού, ίσως στον κόσμο, γωνιακού ρολογιού. «Τα μισά γρανάζια 
και οι δείκτες είναι στον αριστερό τοίχο και τα υπόλοιπα με το εκκρεμές 
στον δεξιό. Ένας Αμερικάνος μου ζήτησε φωτογραφίες και τις έχει αναρ-
τημένες στον ιστότοπο του,  ζητώντας από το 2005 να του αναφέρουν αν 
κάποιος έχει δει μέχρι τώρα κάτι παρόμοιο. Ακόμα κανείς δεν απάντησε 
πως είδε άλλο γωνιακό ρολόι, οπότε μπορώ να είμαι, σχεδόν, σίγουρος 
πως  το δικό μου είναι το μοναδικό γωνιακό ρολόι στον κόσμο». Μετά 
την κατασκευή του γωνιακού ρολογιού ο Δημήτρης Παπακυριακού έχει 
προχωρήσει και στην κατασκευή ρολογιού με οριχάλκινα  (μπρούντζι-
να) υλικά. Η κατασκευή άρχισε πριν από 2 ½ χρόνια. Όπως εξηγεί η επε-
ξεργασία του ορειχάλκου είναι δύσκολη. Για τη νέα κατασκευή του, πήρε 
στοιχεία και από το ξύλινο ρολόι. Το εγχείρημα πέτυχε και το ρολόι με 
μπρούτζινα υλικά λειτουργεί τέλεια και με ακρίβεια. 
«Αποτελείται από 14 γρανάζια.  Έχουν όλα μαζί 421 δόντια, πριονισμένα 
και λιμαρισμένα  στο χέρι. Επίσης όλα τα  υπόλοιπα εξαρτήματα του σκε-
λετού και του εκκρεμούς είναι  χειροποίητα. Μόνο οι άξονες είναι από χά-
λυβα και το βαρίδι από μολύβι βάρους 2 ½ κιλών. Με ένα κούρδισμα λει-
τουργεί για περίπου 50 ώρες». Το πάθος του Δημήτρη Παπακυριακού για 
τα ρολόγια άρχισε από την παιδική του ηλικία. 

Πρώτα ήταν το οικογενειακό ρολόι που έφεραν στη Κύπρο οι γονείς του 
από την Αγγλία όπου ζούσαν και το οποίο έχει και συντηρεί μέχρι σήμε-
ρα. Ήταν ένα Smiths του 1953 που ήταν πάντα ψηλά σε ράφι στον τοίχο 
το οποίο έπρεπε να ήταν οριζοντιωμένο για να λειτουργεί και να κρατά 
σωστό χρόνο, λόγω του εκκρεμούς του. 
Δεύτερη αιτία, όπως περιγράφει ήταν το ρολόι του Μητροπολιτικού 
Ναού της Παναγίας Ευαγγελίστριας, δωρεά το 1930 από το γνωστό ωρο-
λογά της εποχής Χριστόδουλο Μυλωνά. Το ρολόι συντηρούσε στη συνέ-
χεια και μέχρι τη συνταξιοδότηση του ο αδελφότεκνος του δωρητή, επί-
σης ωρολογάς Παναγιώτης Ιωσήφ. 
«Πάντα μου τραβούσε την προσοχή, γιατί ήταν ψηλό, επιβλητικό και με 
το εκκρεμές του να πηγαινοέρχεται. Για το ρολόι αυτό ενδιαφέρθηκα πριν 
περίπου 20 χρόνια για να δω τι απέγινε. Πληροφορήθηκα ότι ήταν στην 

αποθήκη.  Πριν ένα χρόνο, περίπου το πήρα, το συντήρησα και διαπί-

στωσα πως δεν είχε απολύτως καμιά ζημιά. Απλώς χρειαζόταν ρύθμι-

ση. Το ρολόι αυτό ευρίσκεται στην εκκλησία μας τώρα και λειτουργεί κα-

νονικά».

Οι γνώσεις που απέκτησε από την ενασχόληση του με τα ρολόγια  είναι 

πάρα πολλές. Στην Κύπρο ίσως είναι ο μοναδικός που κατασκευάζει ρο-

λόγια. Η ικανοποίηση του από τις κατασκευές του είναι ασφαλώς μεγά-

λη. Εργοστάσια μαζικής παραγωγής ρολογιών υπάρχουν πολλά στον 

κόσμο, ωρολογοποιοί όμως ελάχιστοι. Ο Δημήτρης Παπακυριακού θεω-

ρεί ότι έφθασε η ώρα για τον επόμενο στόχο ο οποίος είναι  η κατασκευή 

ενός ρολογιού χειρός. Η προσπάθεια έχει αρχίσει, ίσως τα καταφέρει μια 

μέρα. Του το ευχόμαστε. 

To πάθος του για τα ρολόγια τον μύησε στην τέχνη της 
ωρολογοποιίας 
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Ο ύτε τις μέρες της μεγάλης κρίσης 
λόγω του κορονοϊού δεν βρή-
καν την ησυχία τους οι κάτοικοι 

της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης. Τα εργοστάσια από τα οποία φαίνε-

ται να εκπέμπονται επιβλαβείς ουσίες για 

την ανθρώπινη υγεία εργάζονταν με απο-

τέλεσμα η ατμόσφαιρα στην περιοχή να 

συνεχίσει να είναι αποπνικτική. Μετά από 

δραματική παρέμβαση του κατοίκου της 

περιοχής Μιχάλη Λεοντίου προς την κυ-

βέρνηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης λήφθηκε απάντηση στην οποία μετα-

ξύ άλλων αφού αναφέρεται ότι πρόκειται 

για ένα πολυδιάστατο και δύσκολο ζήτη-

μα τονίζεται ότι η ενασχόληση  υπηρεσια-

κών αλλά και Υπουργών με αυτό το θέμα 

είναι καθημερινή.  «Ευελπιστούμε ότι μέσα 

από τη δουλειά η οποία γίνεται αθόρυβα, 

σύντομα θα βρούμε λύσεις. Σχετική από-

φαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανα-

φερόταν σε προσπάθεια μετακίνησης των 

ασφαλτικών σε άλλες, ασφαλείς περιοχές. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένονται 

πολύ σύντομα εξελίξεις. Το ίδιο και σε ότι 

αφορά την αλλαγή του χαρακτηρισμού 

της ζώνης». Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντι-

ος Καλλένος με ανοικτή επιστολή του ζητά 

την παρέμβαση του Προέδρου Αναστασι-

άδη. Όπως αναφέρει ο κ. Καλλένος «ακό-

μη και με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν 

ληφθεί από την πολιτεία, οι 2 βιομηχανικές 

μονάδες παραγωγής ασφάλτου βρίσκο-

νται σε λειτουργία (εικάζω για λόγους δη-

μοσίου συμφέροντος), με την ατμόσφαιρα 

να γίνεται αποπνικτική μέσα στα σπίτια των 

κατοίκων. Σε αυτό το σημείο καταρρίπτεται 

το οποιοδήποτε αίολο επιχείρημα, ότι η ρύ-

πανση και η οχληρία ίσως να προκαλείται 

και από άλλες πηγές αφού ελάχιστες είναι 

οι μετακινήσεις των οχημάτων και οι πλεί-

στες επιχειρήσεις/εργασίες τελούν εκτός 

λειτουργίας», επισημαίνει ο κ.Καλλένος. Η 

πολιτεία λοιπόν ζητάει από τους κατοίκους 

να μείνουν στο σπίτι για να προστατευτούν 

από την πανδημία COVID-19. Με ποιο τρό-

πο όμως η πολιτεία θα προστατεύσει 6000 

πολίτες από τους αυξημένους ρύπους που 

αναπνέουν οι κάτοικοι, σημειώνει ο Δή-

μαρχος Ιδαλίου, ειδικά σε μια περίοδο 

εγκλεισμού κατά την οποία επιδρούν και 

επιπρόσθετοι ψυχολογικοί παράγοντες 

στη δοκιμασία που όλοι ζούμε; Είχε οριστεί 

μια διυπουργική επιτροπή τον Οκτώβριο 

του 2019 για την εύρεση της χρυσής τομής 

για τη μετακίνηση των 2 ασφαλτικών μονά-

δων από την περιοχή. Δυστυχώς, 6 μήνες 

μετά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιδαλίου, η 

αναφερόμενη επιτροπή έχει φτάσει σε ένα 

τέλμα. Δεν έχει ολοκληρώσει την αποστο-

λή της χωρίς αυτό είναι αποκλειστικά δική 

της ευθύνη. Ο χρόνος σε αυτή τη συγκυ-

ρία προχωρεί αδυσώπητος αφού (σε 4 μή-

νες) ο Σεπτέμβριος είναι εδώ. Τα 445 παι-

διά του δημοτικού σχολείου Ιδαλίου Γ΄ και 

τα άλλα 125 του αντίστοιχου νηπιαγωγεί-

ου, καθώς και οι γονείς τους, αναμένουν να 

ακούσουν την απόφαση μετακίνησης των 

2 ασφαλτικών μονάδων. Σε αντίθετη περί-

πτωση, η αντίδραση όλων αναμένεται να 

είναι απρόβλεπτη και ενδεχομένως μη δια-

χειρίσιμη. Ο κ. Καλλένος αναφέρει ότι απαι-

τείται άμεσα η παρέμβαση του Προέδρου 

της Δημοκρατίας η οποία προκύπτει ως η 

τελευταία διαφαινόμενη ελπίδα στην επί-

λυση αυτού του διαχρονικού και εξαιρε-

τικά σοβαρού ζητήματος. «Καλείστε άλλη 

μια φορά να διορθώσετε στρεβλώσεις 

του παρελθόντος, στρεβλώσεις ελλειματι-

κών σχεδιασμών μιας σειράς αναχρονιστι-

κών πρακτικών. Το κάνατε επανειλημμένα. 

Προσδοκούμε ότι θα το κάνετε και πάλι για 

να διασώσετε, προτού να είναι αργά, ένα 

μεγάλο αριθμό ανθρώπινων ζωών».  Οι 

κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης αποφάσισαν να αναρτήσουν 

ηλεκτρονικό ψήφισμα προς τον Πρόεδρο 

Αναστασιάδη με την ελπίδα επιτέλους να 

εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμε-

τωπίζει η περιοχή. Οι κάτοικοι ζητούν από 

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να αναστείλει 

τη λειτουργία των συγκεκριμένων βιομη-

χανικών μονάδων άμεσα, να προχωρήσει  

με άμεση παρέμβαση στις διαπραγματεύ-

σεις που γίνονται ανάμεσα στη διυπουρ-

γική επιτροπή και τους 2 βιομήχανους με 

πρώτιστη επιδίωξη τη διασφάλιση της δη-

μόσιας υγείας, μέσω της άμεσης αποζημί-

ωσης και μετακίνησης των 2 βιομηχανικών 

μονάδων, να λάβει μέτρα απεγκλωβισμού 

των δύο πολυάριθμων σχολικών μονάδων 

που τις πνίγουν καθημερινά τα καυσαέρια 

των 2 γνωστών βιομηχανικών μονάδων 

της περιοχής. Με το ψήφισμα ζητήθηκε επί-

σης όπως η πολιτεία αναλάβει να διορθώ-

σει τα διαχρονικά λάθη του παρελθόντος 

αποχαρακτηρίζοντας την περιοχή από 

οχληρά βιομηχανική ζώνη σε τουλάχιστον 

ελαφρά βιομηχανική ζώνη. 

Ζητείται άμεση παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σ ε συντονισμό των 
ενεργειών τους για την 
εφαρμογή ενιαίας πο-

λιτικής όσον αφορά το θέμα των 

δημοτικών τελών και φορολογι-

ών υπό το φως των συνεπειών 

της πανδημίας του κορονοϊού, 

συμφώνησαν η Ένωση Δήμων 

Κύπρου και ο Υπουργός Εσωτε-

ρικών Νίκος Νουρής. Όπως ανα-

κοίνωσε ο Δήμαρχος Πάφου 

Φαίδωνας Φαίδωνος στο πλαί-

σιο τηλεδιάσκεψης που είχαν τα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής της Ένωσης Δήμων Κύπρου 

με τον Υπουργό, συζητήθηκαν 

μεταξύ άλλων το θέμα της οικο-

νομικής κατάστασης των Δήμων 

υπό το πρίσμα της πανδημίας 

του κορονοϊού, το ζήτημα των 

συγχρηματοδοτούμενων ανα-

πτυξιακών έργων, η κρατική χο-

ρηγία προς την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, καθώς και άλλα ζητήματα 

που αφορούν και ενδιαφέρουν 

τις Τοπικές Αρχές στη δύσκολη 

αυτή περίοδο.

Σε ενιαία πολιτική για τέλη και φορολογίες 
προσανατολίζονται κυβέρνηση και Ένωση Δήμων

Eνοικιάζεται

διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων 
στο Πέρα Χωριό - Νήσου 

(πίσω από την υπεραγορά Σκλαβενίτης)

Για πληροφορίες στο τηλ. 99685554



Πράσινο Σημείο 
περιοχής Ιδαλίου

Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στο Πράσινο 
Σημείο ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑ-
ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε χωριστά ρεύ-
ματα. Σε καμία περίπτωση στο Πράσινο Σημείο δεν 
μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορι-
κές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες ερ-
γολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς 
φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:
 
1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού (ΑΗΕΕ)
3. Κλαδέματα (Πράσινα,  λεπτά κλαδιά)
4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
5. Πλαστικό
6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
7. Γυαλί
8. Αλουμίνιο
9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ.)
10. Ξύλο
11. Υφάσματα
12. Παιχνίδια
13. Ακτινογραφίες 
14.  Θερμόμετρα
15. Φάρμακα
16. Λαμπτήρες
17. Υλικά καθαρισμού
18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
21. Φορητές Μπαταρίες
22. Μηχανέλαια
23. Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στο Πράσινο Σημείο, μπορούν να εναποθέτουν 
Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικο-
κυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μη-
νών.

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Σάββατο
09:00 – 18:00 Xειμερινό Ωράριο
09:00 – 20:00 Θερινό Ωράριο 
Κυριακή
09:00 -14:00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Καθαρισμός χώρων 
πρασίνου και οικοπέδων

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοινώνει 
ότι έχει ολοκληρωθεί ο 

καθαρισμός στους χώρους 
πρασίνου στις δυο Ενορίες, 
Παναγίας Ευαγγελίστριας 

και Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης. 

Αυτή την περίοδο βρίσκεται 
σε εξέλιξη ο καθαρισμός 

των πεζοδρομίων και των 
οικοπέδων στα δημοτικά όρια 

Ιδαλίου.  Όσοι διατηρούν 
μηχανήματα ή άλλα  αντικείμενα 

σε ιδιω τικούς ανοικτούς 
χώρους, πρέπει να τα 

μετακινήσουν έγκαιρα για σκο-
πούς καλύτερου καθαρισμού, 
διαφορετικά ο Δήμος δεν θα 

φέρει οποιαν δήποτε ευθύνη για 
τυχόν απώλεια ή πρόκληση 

ζημιάς.

 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

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

•Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
•Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Υδατοπρομήθειας
• 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 λογα-
ριασμούς (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.
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Η ώρα του πολίτη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Σ ημαντικά ευρήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις κυβερνήσεις κατέδειξε η νέα έρευ-
να του Ευρωβαρόμετρου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου το 94 % των 
πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική 

για τους ίδιους. Επιπλέον, το 91 % των πολιτών δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 
στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 83 
% των ερωτηθέντων. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι οι πολίτες επιθυμούν να γίνουν περισσότερα 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουν επίσης ότι την ευθύνη θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού 
οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία, οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες 
που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων είναι να «αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και 
πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας συναλλαγές». Οι προβληματισμοί των πολιτών όπως προκύπτουν μέσα 
από το Ευρωβαρόμετρο δεν προκάλεσαν έκπληξη στους αρμοδίους της Ε.Ε ωστόσο θα πρέπει να δώσουν το 
έναυσμα για εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα δίδουν ρόλο στον πολίτη αφενός και αφετέρου θα συμβάλουν 
στην δημιουργία αλλαγών που θα είναι προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Η αλλαγή του κλίμα-
τος, η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα απόβλητα είναι τα τρία σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, σύμφω-
να με τα πορίσματα της έρευνας. Απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες σχετίζονται και με την δημιουργία 
κουλτούρας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι πολίτες έχουν ρόλο να διαδραματίσουν 
σ’ αυτή την αλλαγή αλλά και τα κράτη μέλη, κυρίως οι τοπικές αρχές οφείλουν να προσφέρουν τα κατάλληλα 
μέσα ώστε να προωθηθούν οι πολιτικές εκείνες οι οποίες είναι προς το συμφέρον των πολιτών και στη βελτί-
ωση της ποιότητας της ζωής τους. Το δίκαιο του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε συγκε-
κριμένες αρχές οι οποίες καθορίζουν την πολιτική της. Οι αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, η αρχή της 
επανόρθωσης κατά προτεραιότητα στην πηγή, η  αρχή  «ο ρυπαίνων πληρώνει», η αρχή της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης ή αειφορίας και η αρχή της ενσωμάτωσης είναι φράσεις που έχουν μπει στο λεξιλόγιο των Ευρωπαίων πο-
λιτών οι οποίοι με την πάροδο των χρόνων δημιουργούν κουλτούρα για τα περιβαλλοντικά θέματα προς όφε-
λος των ιδίων αλλά και των μελλοντικών γενιών. Η Σύμβαση του Άαρχους η οποία υπογράφηκε το 1998 από την 
Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ  αναγνωρίζει και στοχεύει να διασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα 
να ζει σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και ευημερία του, καθώς και το καθήκον του, τόσο μεμονω-

μένα όσο και συλλογικά, να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον αυτό για τις σημερινές όσο και για τις 

μελλοντικές γενιές. Αναγνωρίζει ακόμα ότι, προκειμένου να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και να εκπληρώσουν 

αυτό το καθήκον, οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, να δικαιούνται 

να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. 

Με τη Σύμβαση του Άαρχους επιτυγχάνεται ορθή διακυβέρνηση, θεσπίζονται σαφείς υποχρεώσεις των κρατών 

απέναντι στα άτομα, συνδέεται η προστασία του περιβάλλοντος με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συντελείται 

η ενίσχυση περιβαλλοντικής δημοκρατίας. Ουσιαστικά με τη Σύμβαση του Άαρχους ενισχύθηκε η δημοκρατία 

σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου και θεμελιώθηκε μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα που αφορά. 

Φωτό: Mάριος Άχχας

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Ενιαίας 
Εκταρικής Επιδότησης στον ΚΟΑΠ

Ο Κυπριακός Οργανι-
σμός Αγροτικών Πλη-
ρωμών, λόγω της 

έκτακτης κατάστασης που έχει 

διαμορφωθεί σε σχέση με την 

πανδημία COVID-19 διευκρινί-

ζει τα πιο κάτω σε σχέση με την 

υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 

Εκταρικών Επιδοτήσεων 2020:

1. Η τελευταία ημερομηνία πα-

ραλαβής των αιτήσεων παραμέ-

νει η 4.5.2020.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές κα-

λούνται όπως υποβάλουν τις 

αιτήσεις τους, χωρίς να μετα-

βούν στα γραφεία του ΚΟΑΠ, 

ηλεκτρονικά από το σπίτι τους, 

μέσω της ιστοσελίδας www.eas.capo.gov.cy

3. Κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων και για όσο χρόνο θα ισχύει η έκτακτη κατάσταση της πανδημίας, τα 

Επαρχιακά Γραφεία θα παραμένουν κλειστά για το κοινό.

4. Για τη δήλωση τυχόν νέων τεμαχίων που δεν είναι ήδη καταχωρημένα στο Γεωγραφικό Σύστημα του ΚΟΑΠ, οι 

αιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τα Επαρχιακά Γραφεία και να αποστέλλουν τα τοπογραφικά έγγραφα ή άλλα 

έγγραφα προς εντοπισμό των εν λόγω τεμαχίων από το προσωπικό του Οργανισμού.

5. Οι Κωδικοί Πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων έχουν αποσταλεί σε όλους τους αι-

τητές στο παρελθόν και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν για να υποβληθεί η αίτηση τους. Οι αιτητές θα πρέ-

πει να ανακτούν τους εν λόγω κωδικούς μέσω της αλληλογραφίας που τους έχει αποσταλεί στο παρελθόν από τον 

Οργανισμό και να αποφεύγουν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό διότι ο αριθμός των τηλεφωνικών του γραμ-

μών είναι περιορισμένος.

6. Για την ομαλότερη, ηλεκτρονική επικοινωνία των αιτητών με τον Οργανισμό αλλά και για την ευκολότερη υπο-

βολή των αιτήσεων τους οι αιτητές θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα της προσωπικής τους μερίδας και 

οπωσδήποτε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, της οποίας η ύπαρξη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλή-

ρωσης της υποβολής της αίτησης.

Αυξήθηκαν οι παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος 

Α ύξηση 11,7%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Φεβρουάριο 
του 2020 οι παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος, σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, οι παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος ανήλθε τον Φε-

βρουάριο του 2020 στους 20.810 τόνους, σε σύγκριση με 18.630 τό-

νους τον περσινό Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση 11,7%.

Εξάλλου, η παραγωγή γάλακτος κατανάλωσης από αγελαδινό γάλα 

ανήλθε τον Φεβρουάριο στους 4.210 τόνους σε σχέση με 4.450 τό-

νους τον Φεβρουάριο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 0,54%.

Απαράδεκτοι, ανεγκέφαλοι, ανόητοι
Η φωτογραφία που αναδημοσιεύει η «ΔΑ-

ΛΙNEWS» είναι από το Facebook και απεικο-
νίζει γειτονιά στο Δάλι. Κάποιοι φαίνεται ότι 

δεν ξέρουν τι σημαίνει ανακύκλωση ή πράσινο ση-
μείο. Δεν εξηγείται διαφορετικά αφού καθάρισαν το 
σπίτι τους, μάζεψαν διάφορα αντικείμενα που πλέον 
τους ήταν άχρηστα και πήγαν και τα ξεφορτώθηκαν σε 
χώρους oι οποίοι είναι καθορισμένοι για  να αφήνο-
νται ρούχα και μπουκάλια. Πολλές φορές προβλήθηκε 
ο ισχυρισμός από κάποιους  ότι φταίει το Δημαρχείο ή 
οι υπηρεσίες που δεν φροντίζουν να είναι καθαροί αυ-
τοί οι χώροι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για όλα φταίει 
το ξερό μας το κεφάλι και η απαράδεκτη συμπεριφορά 
που επιδεικνύουμε αγνοώντας τη ζημιά που προκα-
λούμε στο περιβάλλον.  Κύριε που τα άφησες εκεί, δεν 
άκουσες ποτέ ότι λειτουργεί πράσινο σημείο στην πε-
ριοχή «Γεροκαρκά» για να τα πάρεις; Δεν άκουσες ποτέ 
ότι το πράσινο σημείο είναι ανοικτό και Κυριακή για να 
εξυπηρετεί όλους τους δημότες και μάλιστα δωρεάν; 
Ποιο περιμένεις να μαζέψει τις ακαθαρσίες σου; Όποι-
ος έχει παραπάνω στοιχεία για αυτόν  που προέβη σ’ 
αυτή την ανόητη πράξη ας δώσει τα στοιχεία του στο 
Δήμο ο οποίος θα πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα. Εξάλ-

λου μόλις πρόσφατα ανατέθηκαν καθήκοντα στους 

επιθεωρητές που είναι υπεύθυνοι για τέτοιου είδους 

θέματα. Σε τέτοιες συμπεριφορές το μόνο που αρμόζει 

είναι αυστηρότητα και πιστή εφαρμογή της νομοθεσί-

ας. Να συνετιστούν αυτοί που προβαίνουν σε τέτοιες 

πράξεις και να παραδειγματιστούν άλλοι που σκέφτο-

νται να κάνουν κάτι παρόμοιο. Το περιβάλλον είναι πε-

ριουσία όλων μας . Το κληρονομήσαμε από τους προ-

γόνους μας οφείλουμε να το κληροδοτήσουμε στις 

νεότερες γενιές.

Eυχαριστίες αλλά και προειδοποιήσεις από το Δήμαρχο Ιδαλίου

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του στους δημότες Ιδαλίου που χρησιμοποιούν το Πράσινο Σημείο 
συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην καθαριότητα του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου ταυτόχρονα κάκισε τη συμπεριφορά και άλλων οι οποίοι συνεχίζουν να αφήνουν 

ανεξέλεγκτα αντικείμενα που δεν χρειάζονται. « Είμαστε υποχρεωμένοι να κακίσουμε ξανά την ανεύ-

θυνη συμπεριφορά κάποιων οι οποίοι επιμένουν να πετούν ότι δεν χρειάζονται σε διάφορα σημεία του 

Δήμου μας δημιουργώντας εικόνες ντροπής για όλους μας». Ο κ. Καλλένος επισημαίνει ότι η  λήψη δι-

καστικών μέτρων η/και έκδοση εξώδικων προστίμων από τον Δήμο προϋποθέτει σωστή τεκμηρίωση. 

Όπως σημειώνει  είναι σημαντικό οι λειτουργοί του Δήμου να εντοπίζουν αυτόν που παρανομεί, τη στιγ-

μή που διαπράττει την παρανομία. Ο κ. Καλλένος ζήτησε τη βοήθεια και ευαισθητοποιημένων πολιτών 

ώστε να εντοπιστούν και να καταγγελθούν οι παρανομούντες. 

«Επειδή οι απαράδεκτες αυτές πράξεις συμβαίνουν σε πολλά σημεία του Δήμου μας σε ώρες κυρίως 

βραδινές και μέρες που τα γραφεία του Δήμου είναι κλειστά , ζητούμε και τη βοήθεια των ευαισθητο-

ποιημένων δημοτών μας προκειμένου να εντοπισθούν και να τιμωρηθούν αυτοί οι λίγοι οι οποίοι με 

την συμπεριφορά τους χαλούν την εικόνα της πόλης μας» αναφέρει ο κ.Καλλένος. Ο Δήμος Ιδαλίου έχει 

προχωρήσει ήδη σε καταγγελίες παρανομούντων οι οποίοι πλήρωσαν εξώδικο πρόστιμο.O κ. Καλλέ-

νος τόνισε ότι ο Δήμος περιοδικά αναγκάζεται να τα μαζεύει για να διατηρείται ο Δήμος καθαρός «Θα 

πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι όλα αυτά παραδίδονται σε αδειοδοτημένη μονάδα και καταβάλλο-

νται σημαντικά ποσά τα οποία θα τα επωμιστούν όλοι οι  πολίτες μέσω φορολογιών». Το κόστος και την 

ανευθυνότητα κάποιων την επωμίζονται όλοι οι πολίτες, επισήμανε ο κ. Καλλένος.
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Η πρώτη περιφερειακή 
εφημερίδα 
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Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 

την επιγραφή 

σε χαλκό από το 

αρχαίο Ιδάλιον
αποτελούν 

σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 

Ελληνικό έθνος.
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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
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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
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ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Απολαμβάνουμε λαχταριστό κοτόπουλο με πιπεριές, ντομά-
τες και κρεμμυδάκια, προσθέτοντας στη συνταγή soft ανάλα-
το με βούτυρο αγελάδος.

Υλικά
6 φιλέτα κοτόπουλου (1½ κιλό)
1 κιλό πιπεριές πράσινες κομμένες σε λεπτές λωρίδες (Ζιλιέν)
4 ντομάτες μέτριες ψιλοκομμένες
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
200 γρ.  soft ανάλατο με βούτυρο αγελάδας
μαϊντανό ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση 
1. Βάζετε σε μία κατσαρόλα το Χωριό soft με φρέσκο βούτυ-
ρο αγελάδος με το κρεμμύδι και όταν κάψει λίγο σοτάρετε το 

κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο.
2. Προσθέτετε το κοτόπουλο, τη ντομάτα και τα σοτάρετε για 
15 λεπτά από τις δύο πλευρές .
3. Προσθέτετε τις πιπεριές, τον μαϊντανό, και λίγο νερό και 
συνεχίζετε το μαγείρεμα για 20 – 25 λεπτά ακόμη ή μέχρι να 
γίνουν τα φιλέτα μέχρι μέσα. Αν χρειαστεί προσθέτετε λίγο 
νερό ακόμη για να μην σωθεί η σάλτσα.
4. Σερβίρετε και συνοδεύετε με ρύζι.

Κοτόπουλο με πιπεριές και 
βούτυρο

Μ ε το μήνυμα «Μαζί, μπορού-
με να κάνουμε πράγματα με-
ΓΑΛΑ», η Γαλακτοβιομηχανία 

«Αλάμπρα» βρίσκεται στην πρώτη γραμ-

μή, καλύπτοντας τις ανάγκες των ευπα-

θών ομάδων των συμπολιτών μας αυτή 

τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Συ-

γκεκριμένα, από τις 28 Μαρτίου, η εται-

ρεία προσφέρει καθημερινά δωρεάν γάλα 

«Αλάμπρα», από τις  07:00 μέχρι τις 10:00, 

σε επιλεγμένες υπεραγορές σε όλες τις πό-

λεις. Στόχος της εν λόγω δράσης είναι να 

ανακουφίσει, έστω και λίγο, τις ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού, ενισχύοντας την 

υπόσχεση της εταιρείας να βοηθήσει τον 

τόπο με κάθε δυνατό τρόπο, μέσα από την 

προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων που το χρειάζονται περισ-

σότερο. Σε αυτά τα πλαίσια και σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία της δημόσιας υγείας είναι πιο ση-

μαντική από ποτέ, η εταιρεία προμηθεύει τις ευπαθείς ομάδες με προϊόντα πρώτης ανάγκης και υψηλής δια-

τροφικής αξίας, όπως είναι το γάλα, συνεισφέροντας με τον δικό της τρόπο στον αγώνα για αντιμετώπιση της 

πανδημίας.

Τέλος, η Γαλακτοβιομηχανία Α/φοί Πέτρου καλεί όλους να μείνουν στο σπίτι ασφαλείς και δεσμεύεται ότι θα 

παραμείνει πιστός αρωγός κάθε συνανθρώπου μας που το έχει ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Δωρεάν γάλα Αλάμπρα για τις ευπαθείς ομάδες

H νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε στην 
καθημερινότητα μας λόγω του κορονοϊ-
ού επηρέασε και την εκκλησιαστική ζωή. 

Οι θείες λειτουργίες της Αγίας Εβδομάδας , ο Καλός 

Λόγος και η Αναστάσιμη ακολουθία έγιναν χωρίς 

πιστούς στις εκκλησίες συμμορφούμενοι όλοι με τα 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις υποδεί-

ξεις της κυβέρνησης. Όλες οι λειτουργίες της Αγίας 

Εβδομάδας από τον Μητροπολιτικό Ναό της Πανα-

γίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι προβλήθηκαν τηλεο-

πτικά από το διαδίκτυο. Προβολή των λειτουργιών 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν και οι ιε-

ροί Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου, Αγίου 

Επιφανείου Λυμπιών, Αγία Μαρίνας Αλάμπρας και 

Αγίας Βαρβάρας στην ομώνυμη κοινότητα. . Ήταν 

πολύ καλές πρωτοβουλίες οι οποίες σχολιάστηκαν 

πολύ θετικά από τους κατοίκους της περιοχής οι 

οποίοι έστω και μέσα από τα κινητά τους τηλέφω-

να και τους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές είχαν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα θεία πάθη 

και την Ανάσταση του Κυρίου.

Προβλήθηκαν όλες οι λειτουργίες από το διαδίκτυο

Τ ο 2019, το συνολικό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ ήταν το χαμηλότερο μεταξύ των ενηλίκων που 
ζούσαν σε αγροτικές περιοχές (48% είχαν βασικές ή ανώτερες βασικές ψηφιακές δεξιότητες), έφτανε το 55% για 
τους ενήλικες που ζουν σε ημιαστικές περιοχές και προάστια και κορυφώθηκε στο 62 % για τους ενήλικες που 

ζουν σε πόλεις, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η Eurostat.

Αυτό το πρότυπο,  με το υψηλότερο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων να καταγράφεται για τους ενήλικες που ζουν σε πό-

λεις, επαναλήφθηκε σε όλα τα Κράτη Μέλη πλην του Βελγίου και της Μάλτας. Σημειώνεται ότι το 2018, το 39,3% του 

πληθυσμού ζούσε σε πόλεις, το 31,6% ζούσε σε ημιαστικές περιοχές και προάστια και το 29,1% κατοικούσε σε αγρο-

τικές περιοχές.

Το 2019, το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ των κατοίκων των πόλεων και των κατοίκων των αγροτικών περιο-

χών ήταν κατά μέσο όρο 14 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ (όπως μετράται από τη διαφορά στα σχετικά μερίδια των ενη-

λίκων με βασικές ή ανώτερες βασικές ψηφιακές δεξιότητες ). Αυτό το ψηφιακό χάσμα στις συνολικές δεξιότητες έφθασε 

σε πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε επτά κράτη μέλη της Ε.Ε, την Ιρλανδία (20 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουα-

νία (21 μονάδες), την Ουγγαρία (22 ποσοστιαίες μονάδες) και στις 23 μονάδες βάσης στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, την 

Κροατία και την Πορτογαλία.

Το συνολικό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ε.Ε έχει αυξηθεί ελαφρά τα τελευταία χρόνια. Στις πόλεις, το πο-

σοστό αυξήθηκε από 60% το 2015 σε 62% το 2019, στις αγροτικές περιοχές από 46% το 2015 σε 48% το 2019, ενώ στις 

ημιαστικές περιοχές και τα προάστια αυξήθηκε ελαφρά από 54% το 2015 σε 55% 2019. Ωστόσο, οι τάσεις ποικίλλουν 

μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Χαμηλότερο το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων 
στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές στην ΕΕ

Έ νας από τους κινδύνους στη φύση για το τετράποδο φίλο μας όταν ζεσταί-
νει ο καιρός είναι τα άγανα (αλουπατζίτης). Μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρά προβλήματα, αφού χάρη στο ιδιαίτερο σχήμα τους καρφώνονται 

με ευκολία στο δέρμα, στα πόδια και τα αυτιά των ζώων μας και μέσω αυτών εξα-
πλώνονται και μεταφέρονται ταχύτατα. 
Τα άγανα ουσιαστικά είναι αγκάθια και πρόκειται για κο-
ρυφές ανθών ορισμένων ειδών αγριόχορτων όπως σι-
τάρι και άλλων αυτοφυή φυτών της χώρας μας. Το ‘V’ 
σχήμα, με το αιχμηρό άκρο τους, διευκολύνει τη βαθιά 
διείσδυση και μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, πόνο και φλεγμονή οπουδήπο-
τε στο σώμα ακόμα και σε εσωτερικά όργανα ( καρδιά, πνεύμονες κ.α.). Οι γάτες δια-
τρέχουν λιγότερο κίνδυνο, επειδή φροντίζοντας και καθαρίζοντας το τρίχωμα τους, 
καταφέρνουν να τα απομακρύνουν. 
Στο σκύλο, μπορούν να βρεθούν και να τρυπήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του σώ-
ματος του. Για παράδειγμα, στο δέρμα (συχνότερα στις πατούσες), στα μεσοδακτύλιά 

διαστήματα, στα αυτιά, στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα, ανάμεσα στα δόντια, κοντά στις αμυγδαλές και στα εξω-
τερικά γεννητικά όργανα. Τα συμπτώματα που προκαλούν διαφέρουν ανάλογα με το μέρος:
• Στο δέρμα: Όταν διεισδύσει μέσω του δέρματος, προκαλεί οίδημα, πόνο, ερύθημα, επίμονο γλείψιμο της περιο-
χής ή έξοδο ορο-αιμορραγικού υγρού από το σημείο. Μπορεί να παρατηρήσετε το ζώο σας να κουτσαίνει όταν 
προσβάλλονται τα άκρα του.
• Στα αυτιά: Συνήθως, τα ζώα τινάζουν το κεφάλι τους, ξύνουν έντονα το αυτί, εμφανίζουν κλίση της κεφαλής και 
μπορεί να προκληθεί ωτίτιδα. Εάν τα άγανα διαπεράσουν το τύμπανο, προκαλούν προβλήματα ακοής και νευ-
ρολογικά συμπτώματα.
• Στα μάτια:  Προκαλούν πόνο, έντονο πρήξιμο και οφθαλμολογικό έκκριμα, ενώ το μάτι του ζώου συχνά παρα-
μένει κλειστό. Επίσης, δημιουργούν έλκη και τραύματα στον κερατοειδή.
• Στη μύτη: Υπάρχει έντονη ενόχληση, που εκδηλώνεται με επίμονο φτάρνισμα, με αίμα ή βλέννα από το ρου-
θούνι.
• Στο στόμα: Παρατηρείται ξηρός βήχας, δυσκολία στην κατάποση και άρνηση πρόσληψης τροφής.
Η απομάκρυνση τους πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό, λόγο των σοβαρών βλαβών που μπορούν να προ-
καλέσουν. Μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση αντιβιοτικών, όταν υπάρχει μόλυνση. Συνήθως, τα συμπτώματα 
υποχωρούν 24 – 96 ώρες μετά την επιτυχή αφαίρεση τους. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, μπορεί να υπάρχουν 
και άλλα άγανα. Πολλές φορές, χρειάζονται επανειλημμένες επεμβάσεις προκειμένου να εντοπιστεί το άγανο.  
Επειδή όμως η πρόληψη είναι η καλύτερη από τη θεραπεία, συστήνεται να αποφεύγετε τη βόλτα σε περιοχές με 
πολλά ξερά χόρτα και να ελέγχετε καθημερινά το δέρμα και το τρίχωμα του σκύλου σας για τυχόν άγανα που 
μπορεί  να έχουν κολλήσει πάνω του. Τέλος, κάθε φορά που το ζώο παρουσιάζει ξαφνικά ύποπτα συμπτώμα-
τα και έχει προηγηθεί έκθεση του σε περιοχές με άγανα, καλό θα ήταν, να γίνεται έλεγχος από κτηνίατρο το συ-
ντομότερο δυνατό. 

Άγανα: Ο ύπουλος εχθρός του καλοκαιριού

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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Ξ 
έρω η κούραση της δουλειάς δεν σου αφήνει 

και πολλά περιθώρια, αλλά σκέψου πως κά-

νεις κάτι καλό για τον εαυτό σου και την υγεία 

σου. Και το σημαντικότερο; Το καλοκαίρι θα σαι κορ-

μάρα.

Βέβαια κατά τη διάρκεια του χειμώνα παρεμβάλλονται 

και τα Χριστούγεννα που όσο να πεις τρως λίγο (πολύ 

βασικά) παραπάνω. Όμως εμείς είμαστε εδώ για σένα, 

γιατί σου έχουμε 5 τροφές που μπορείς να προσθέσεις 

στη διατροφή σου, οι οποίες βοηθούν στην καύση του 

λίπους.

Δώσε βάση λοιπόν:

1. Αχλάδια

Φρούτα φυσικά και συγκεκριμένα ζουμερά, νόστιμα 

αχλάδια. Τα αχλάδια μπορούν να βοηθήσουν στον 

περιορισμό της απορρόφησης του λίπους από τον ορ-

γανισμό και μπορείς τέλεια να τα φας είτε σε σαλάτα, 

είτε σε smoothies.

2. Κανέλα

Η κανέλα είναι ένα από τα πιο μυρωδάτα μπαχαρικά 

που υπάρχουν και φυσικά τα φαγητά και τα γλυκά μας 

γίνονται ακόμη πιο εύγευστα όταν την προσθέτουμε. 

Η κανέλα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καύση του 

λίπους μιας και ενισχύει τον μεταβολισμό και την πέψη 

και ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

3. Μαύρη σοκολάτα

Υπήρχε περίπτωση να λείπει η σοκολάτα από όλο 

αυτό; Φυσικά και όχι! Αναφερόμαστε βέβαια στη μαύ-

ρη σοκολάτα, η οποία σε περίπτωση που δεν το γνώ-

ριζες περιλαμβάνει δύο συστατικά που ενισχύουν τον 

μεταβολισμό μας: την καφεΐνη και τις κατεχίνες.

Ένα κομμάτι σοκολάτας είναι η ειδική ποσότητα στην 

καθημερινή σου διατροφή, καθώς μπορεί να βοηθή-

σει αποτελεσματικά στην καύση λίπους. Με μέτρο φυ-

σικά πάντα!

4. Γλυκοπατάτα

Έχεις σίγουρα ακουστά τα superfoods και τα 

superfruits. Η γλυκοπατάτα βρίσκεται μέσα σε αυτή 

την κατηγορία. Είναι πηγή φυτικών ινών και μπορούν 

να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη λειτουργία του πε-

πτικού συστήματος, αλλά και στην καύση του λίπους. 

Μη διστάσεις να την προσθέσεις στο μενού σου.

5. Γαλοπούλα

Και δεν εννοούμε τις φέτες που βάζεις στο τοστ σου, 

αλλά στο κρέας. Ήξερες πως αυτό το άκρως χριστου-

γεννιάτικο και γιορτινό πιάτο είναι και πολύ ευεργετι-

κό; Η γαλοπούλα είναι ένα από τα πιο υγιεινά πιάτα 

και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην καύση του λί-

πους.

ΠΗΓΗ: queen.gr

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Με αυτές τις τροφές το λίπος και τα κιλά του 
χειμώνα θα σου είναι πλέον άγνωστες λέξεις «Ε ίμαι σε αυτή την σχέση αλλά δεν είμαι... Εν-

νοώ ότι δεν ξέρω ούτε πως προέκυψε ούτε 
πως υπάρχει». «Κωνσταντίτε, υποφέρω... 

υποφέρω, αναστατώνομαι, πνίγομαι, δεν ξέρω και εγώ τι 
πραγματικά παθαίνω.... 
αλλά εκείνο που αναρω-
τιέμαι τέλος πάντων είναι 
εάν τελικά με καταλαβαί-
νει κανένας, εάν με κα-
ταλαβαίνει ΚΑΝΕΙΣ… Η 
ΟΥΔΕΙΣ! διότι πραγματι-
κά δεν με καταλαβαίνει 
ή ίσως με καταλαβαίνει... 
ναι όπως το λέω αρχι-
κά, δεν με καταλαβαίνει 
ούτε και ένας, ένας άν-
θρωπος του θεού, ούτε 
και ένας άνρθωπος αυ-
τού του κόσμου... αλλά 
πολύ φοβάμαι ότι ούτε 
και εσύ, ναι ούτε και εσύ 
Κωνσταντίνε.... Όμως... 
τουλάχιστον Κωνσταντί-

νε, θα μου πεις τι πρέπει να κάνω... Σε πληρώνω άλλω-
στε. Σε πληρώνω όχι μόνο για να ακούς κύριε Κωνσταντί-
νε αλλά και για να μιλάς. Μίλα, λοιπόν κύριε Κωνσταντίνε: 
να μείνω η να φύγω»; 
Τα αιτήματα των ασθενών μου έχουν αλλάξει. Έχουν αλ-
λάξει προς το χειρότερο. Ξεδιπλώνονται πίσω τους συ-
μπτώματα, συμπτώματα εντονότερα, συχνότερα, και 
επωδυνότερα. Εκφράζονται με φόρτιση, ξέσπασμα - ενί-
οτε θυμό - άλλοτε κλάμα - κλάμα βρέφους- που απαιτεί 
μισό χαρτομάντηλο, η και μισό κουτί χαρτομάντηλα, είτε 
απλά απαιτεί τίποτα άλλο παρά μια αγκαλιά, η και τα δυο. 
Τα αιτήματα αλλάζουν, διότι στην πραγματικότητα τα συ-
μπτώματα αλλάζουν... γίνονται περίτεχνα και αμεσότερα, 
όπως βεβαίως και οι απαντήσεις μου: 
«Μαρία, δεν μπορεί να μην σε καταλαβαίνει κανένας και 
σίγουρα δεν μπορεί να μην σε καταλαβαίνω εγώ». «Νι-
κόλα, αυτό είναι σύμπτωμα, ΣΎΜΠΤΩΜΑ της προσωπι-

κότητας σου και όχι εσύ». «Ανδρέα, αυτό που φαίνεται εί-
ναι ότι ούτε την συζυγική σου σχέση αντέχεις αλλά ούτε 
και την εξωσυζυγική – φαίνεται να μην μπορεί να σε ικα-
νοποιήσει γενικά οποιαδήποτε σχέση».
Αλλά εδώ ας σημειωθεί κάτι. Η σημασία δεν είναι στο αδι-
έξοδο της σχέσης αλλά στην ουσία το οτιδήποτε σχετίζε-
ται με τα χαρτομάντηλα. Ναι αρκετοί ασθενείς μου δεν 
θέλουν να κλάψουν. Τουλάχιστον δεν θέλουν να κλά-
ψουν μπροστά μου. Το κλάμα τους λένε τους σκλαβώνει 
ενώ εσύ γνωρίζεις ότι τους απελευθερώνει. Και εδώ μερι-
μνάς να πιάσεις το άτομο απέναντι σου και να το αγκαλι-
άσεις και να το χαιδεψεις σαν να είναι το βρέφος σου, η 
αγάπη σου, ο αδελφός σου, το άλλο σου μισό. Στο μυα-
λό σου να το αγκαλιάσεις – όχι με τα χέρια!.. αλλά με τα 
μάτια!.. 
Οι απαγορεύσεις της ψυχοθεραπείας σε σπρώχνουν 
προς την άλλη ουσία των πραγμάτων που εντοπίζεται 
στο διάλογο και στις λέξεις, τις λέξεις του βρέφους σου και 
στις δικές σου... 
«Το σκέφτηκα καλά! Θα κάνω υπομονή. H τουλάχιστον 
Κωνσταντίνε αν είναι να μου πεις να μου πεις σήμερα, να 
μείνω η να φύγω;
«Μαρία, δεν ξέρω εάν πρέπει να μείνεις η να φύγεις, όμως 
ξέρω ότι είναι καιρός να σκεφτείς εάν πρέπει να ΥΠΑΡ-
ΧΕΙΣ είτε μένοντας είτε φεύγοντας».  
(Σημείωση: το άρθρο βασίζεται σε φανταστικούς διαλό-
γους, που σχετίζονται με περιστατικά έμμεσα και μόνο ώς 
περιεχόμενο).

Τα αιτήματα των ασθενών έχουν αλλάξει

Kωνσταντίνος Μιχαήλ
Κλινικός Ψυχολόγος
info@constantinosm.com
www.constantinosm.com
Νικοδήμου Μυλωνά, 17, 
1071
Τηλ. 22653700
Φαξ. 22653714
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Η 
στατιστική πλευρά από τις 22 αγω-

νιστικές του Πρωταθλήματος Γ’ Κα-

τηγορίας καταγράφει αριθμούς που 

επιβεβαιώνουν τη συναρπαστικότητα του με 

κυρίαρχο στοιχείο την υπεροχή της έδρας. Το 

πρωτάθλημα άρχισε με τη συμμετοχή 16 ομά-

δων και πριν από τη διακοπή του ολοκληρώ-

θηκαν 22 αγωνιστικές. Μετά από 176 αγώνες 

ο απολογισμός κατέγραψε 540 συνολικά τέρ-

ματα με πιο παραγωγική την 12η αγωνιστική 

όπου σημειώθηκαν 35 τέρματα.

Τα περισσότερα τέρματα (συνολικά 10) σημει-

ώθηκαν στον αγώνα Χαλκάνορας - Αχυρώνας 

Λιοπετρίου με το ισόπαλο 5-5 στο πλαίσιο της 

12ης αγωνιστικής και ακολούθησε ο αγώνας 

Κούρης Ερήμης - ΜΕΑΠ με 9 τέρματα (5-4), στο 

πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Ο πρωτοπόρος Αχυρώνας Λιοπετρίου με εξαί-

ρεση το εκτός έδρας 0-0 με τον ΑΠΟΝΑ (14η 

αγωνιστική) σκόραρε σε όλους τους υπόλοι-

πους αγώνες και έχει επίσης να επιδείξει την 

καλύτερη επιθετική γραμμή με 49 τέρματα. Τα 

λιγότερα τέρματα δέχτηκε η δεύτερη της κατά-

ταξης ΠΑΕΕΚ (παθητικό 20) που διατήρησε το 

μηδέν σε εννέα αγώνες. Ο Αχυρώνας διατήρη-

σε το μηδέν παθητικό σε επτά αγώνες του. Σε 

82 αγώνες επικράτησαν οι γηπεδούχοι, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια χρονιά πως στο συναρπαστικό Πρωτάθλημα 

Γ’ Κατηγορίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και φέτος η δύναμη της έδρας.

Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν σε 48 αγώνες και σε 46 αγώνες εμφανίστηκε το σημείο της ισοπαλίας. Είναι αξιοση-

μείωτο ότι μόνο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής δεν εμφανίστηκε το αποτέλεσμα της ισοπαλίας. Ο πρωτοπόρος Αχυ-

ρώνας Λιοπετρίου πέτυχε τις περισσότερες εντός έδρας νίκες. Ως γηπεδούχος σε έντεκα αγώνες πανηγύρισε 10 νίκες 

και έφερε 1 ισοπαλία.

Στις 22 αγωνιστικές ο απολογισμός κατέγραψε 540 συνολικά τέρματα. Τα περισσότερα (35) σημειώθηκαν στην 12η 

αγωνιστική και τα λιγότερα (15) στην 4η αγωνιστική.

Σε ομαδικό επίπεδο τα περισσότερα τέρματα (49) πέτυχε η πρωτοπόρος ομάδα του Αχυρώνα Λιοπετρίου.

Σε ατομικό επίπεδο τα περισσότερα τέρματα, συνολικά 21, πέτυχε ο Νικόλας Πέππος (ΜΕΑΠ).

Bροχή τερμάτων σε παιχνίδια 
του Χαλκάνορα και της ΜΕΑΠ

Η ΑΕΚ είχε πετυχημένη παρουσία

H 
ποδοσφαιρική περίοδος 2016-17 είναι η πιο χρυσή σελίδα στη 

σύντομη ιστορία της ΑΕΚ Ιδαλίου. Η ομάδα της Ενορίας Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της κατέ-

κτησε τον πρώτο και μοναδικό της τίτλο. Πρόκειται για το κύπελλο της ΑΠΟ-

ΕΣΠ. Η ΑΕΚ Ιδαλίου ιδρύθηκε το 2012 και στόχος της ήταν να συμβάλει στη 

σύσφιγξη των σχέσεων των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης. Η ΑΕΚ Ιδαλίου αποτέλεσε το καμάρι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης και πολλοί νεαροί της περιοχής αγωνίστηκαν φορώντας τη φανέλα του σωματείου. Η ομάδα πέτυχε και 

με το παραπάνω τους στόχους που τέθηκαν κατά την ίδρυση της. Από τη νέα ποδοσφαιρική περίοδος η ΑΕΚ θα ενωθεί 

με το Λέφτερο και θα δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Για τους ρομα-

ντικούς του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα για τους φίλους του αγροτικού θα παραμείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυ-

αλό οι όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές στα τοπικά ντέρμπι με το Λέφτερο αλλά και τα γειτονικά ντέρμπι με τον Απόλ-

λωνα Λυμπιών. Ήταν παιχνίδια που απόλαυσαν οι φίλοι του ποδοσφαίρου και τα οποία πέρασαν ήδη στην ιστορία. 

Στις ομάδες με τις περισσότερες ισοπαλίες η Ολυμπιάδα

O κτώ αγωνιστικές απομένουν για την ολο-
κλήρωση του πρωταθλήματος επίλεκτης 
κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Την κούρσα οδη-

γεί η Ομόνοια 1948 με απολογισμό 56 βαθμούς, εν-

νέα περισσότερους από την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς. Την 

πρώτη τετράδα συμπληρώνουν η Πέγεια (46 βαθ-

μοί) και η Ολυμπιάδα Λυμπιών (40 βαθμοί).

Να σημειωθεί ότι απολογισμό 40 βαθμών έχει να 

επιδείξει και ο Κόρνος FC που βρίσκεται στην πέ-

μπτη θέση και στην 6η θέση βρίσκεται η Ασπίς Πύ-

λας με 39 βαθμούς.

Η πρωτοπόρος Ομόνοια 1948 διαθέτει την καλύτε-

ρη επιθετική γραμμή (61 τέρματα) αλλά και την κα-

λύτερη αμυντική γραμμή με παθητικό 9 τέρματα.

Σε ατομικό επίπεδο πρώτος στην κατάταξη των σκό-

ρερ βρίσκεται ο Γιώργος Ξενοφώντος. Ο ποδοσφαι-

ριστής της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς πέτυχε 17 τέρματα και 

ακολουθούν με 14 τέρματα οι Δημήτρης Τζιωνής 

(Ομόνοια 1948) και Ηλίας Χρυσοστόμου (Ολυμπι-

άς Λυμπιών).

Τις περισσότερες νίκες μετά από 22 αγωνιστικές πα-

νηγύρισε η Ομόνοια 1948 (πέτυχε 18 νίκες) και τις λι-

γότερες (3) η ΑΕΚ Κοράκου και η ΑΕΝ.

Τις λιγότερες ήττες (2) δέχτηκε η Ομόνοια 1948 και τις περισσότερες (16) η ουραγός ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Τις περισ-

σότερες ισοπαλίες (7) έφεραν Ολυμπιάς Λυμπιών, ΑΕΝ και ΑΕΚ Κοράκου και τις λιγότερες (1) η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 

και ο Κόρνος.

Τ ην ποδοσφαιρική περίοδο 1983-
84 έκανε την καλύτερη πορεία στην 
ιστορία του ο Απόλλων Λυμπιών. 

Οι γαλάζιοι εκείνη τη χρονιά αγωνίζονταν 

στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας. Τερμά-

τισαν στην 5η θέση. Η ιστορία του Απόλλω-

να Λυμπιών αναφέρει ότι το σωματείο ξεκί-

νησε να αγωνίζεται στις διοργανώσεις της 

ΕΠΟΠΛ. Το 1980 κατέκτησε το πρωτάθλη-

μα πρωταθλητριών ΣΤΟΚ κερδίζοντας την 

ένταξη του στη Γ΄ κατηγορία και στις τάξεις 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαί-

ρου (ΚΟΠ). Στην 1η του συμμετοχή, την πε-

ρίοδο 1980-81, τερμάτισε στη 2η θέση, ένα 

βαθμό πίσω από την πρωταθλήτρια ομά-

δα, κερδίζοντας την άνοδο του στη Β΄ κα-

τηγορία. Ακολούθησαν έξι συμμετοχές στη 

Β΄ κατηγορία. Ο Απόλλων τότε είχε μια πολύ 

ανταγωνιστική ομάδα ενώ τα παιχνίδια της 

ομάδας παρακολουθούσε και μεγάλος 

αριθμός φιλάθλων. Ο Απόλλων έπαιξε σε όλες τις μικρές κατηγορίες και την ποδοσφαιρική περίοδο 2004-05 αποχώρησε 

από το πρωτάθλημα της Δ’ κατηγορίας λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο Απόλλων σήμερα συμμετέχει στην ΑΠΟΕΣΠ. Την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2015- 16 κατέκτησε το κύπελλο χαρίζοντας χαρά στους φίλους του σωματείου. Στην ποδοσφαιρι-

κή περίοδο που ολοκληρώθηκε η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία και στις τάξεις του Απόλλωνα υπάρχει μεγάλη αισιοδο-

ξία για το μέλλον. 

Αισιοδοξία για το μέλλον του Απόλλωνα 
Λυμπιών

Τ ο κύπελλο πετόσφαιρας που σήκωσε την περίοδο 2016-17 
είναι η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του Πανιδαλιακού. 
Η ομάδα του Ιδαλίου έχει διαχρονικά σημαντική συμβο-

λή στα αθλητικά πράγματα της περιοχής.  Προσφέρει μια καλή επι-

λογή άθλησης για τα κορίτσια της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου. Η 

ομάδα του Πανιδαλιακού κατά τα διάρκεια της ιστορίας του σωμα-

τείου, από το 1992 που ιδρύθηκε, πέτυχε και άλλες σημαντικές δι-

ακρίσεις. Ο Πανιδαλιακός έχει τη συμπάθεια όλων των κατοίκων 

του Δήμου Ιδαλίου αλλά και το σεβασμό των αντίπαλων ομάδων. 

To κύπελλο η μεγαλύτερη επιτυχία του 
Πανιδαλιακού

Μ ετά από 38χρόνια δράσης στα ποδοσφαιρικά πράγματα του αγροτι-
κού, ο Λέφτερος ενοποιείται με την ΑΕΚ και στόχος είναι η δημιουργία 
μιας δυνατής ομάδας η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις δι-

οργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ. Ο Λέφτερος όλα αυτά τα χρόνια, από το 1982 που ιδρύ-

θηκε, είχε σημαντική προσφορά στον αθλητισμό της περιοχής. Ο Λέφτερος συμ-

μετείχε στα αγροτικά πρωταθλήματα και σε κάποιες ποδοσφαιρικές περιόδους 

έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του. Η καλύτερη πορεία στην ιστορία του 

Λέφτερου ήταν την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-18. Η ομάδα του Ιδαλίου κατέ-

κτησε το κύπελλο της ΑΠΟΕΣΠ καθώς και το κύπελλο κυπελλούχων της ΣΤΟΚ. Η ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της 

αγωνίστηκε στα παιχνίδια για ένταξη στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Ιδιαίτερη νότα στα παιχνίδια του Λέφτερου, κυρίως 

τις ποδοσφαιρικές περιόδους που η ομάδα είχε καλή παρουσία, ήταν ο μεγάλος αριθμός φιλάθλων που παρακολουθούσε 

τα παιχνίδια της ομάδας. Τον αριθμό των εισιτηρίων που έκοβε ο Λέφτερος σε πολλά από τα παιχνίδια του θα μπορούσαν 

να το ζηλέψουν ακόμα και ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας. Ο Λέφτερος πλέον ενοποιείται με 

την ΑΕΚ και δημιουργούν μια πιο ισχυρή ομάδα με υψηλότερους στόχους. Έχουν τα φόντα να τους πετύχουν. 

Ο Λέφτερος είχε σημαντική προσφορά 
στο ποδόσφαιρο
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Γ ια μισό και πλέον αιώνα ο Χαλκάνωρ αγωνίζεται στις διοργανώσεις της ΚΟΠ. Η ποδοσφαιρική ομάδα των γαλάζιων 
του Δαλιού εντάχθηκε στην ΚΟΠ το 1969. Κορυφαία στιγμή στην ιστορία της ομάδας ήταν η συμμετοχή της για δύο συ-
νεχόμενες ποδοσφαιρικές περιόδους στο πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας, την περίοδο 1976-77 και 1977-78. Ο Χαλκάνωρ 

είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Περιφέρειας Λευκωσίας (ΕΠΟΠΛ), το 1960. Ήταν 
πρωταθλητής και κυπελλούχος της ομοσπονδίας για αρκετά χρόνια. Την περίοδο 1975-76 κατέκτησε το πρωτάθλημα Β΄ κα-
τηγορίας και έπαιξε στην Α΄ κατηγορία. Στην πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην Α’ κατηγορία, τερμάτισε στη 12η θέση (από 
16 ομάδες) και κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Ισοβαθμούσε με την 10η και 11η ομάδα, αλλά υστερούσε στην ανα-
λογία τερμάτων. Σε 30 αγώνες, πέτυχε 10 νίκες, έφερε 5 ισοπαλίες και δέχτηκε 15 ήττες. Συγκέντρωσε 25 βαθμούς. Πέτυχε 37 
γκολ και δέχθηκε 54. Την επόμενη περίοδο η ομάδα τερμάτισε στην 16η και τελευταία θέση και υποβιβάστηκε στη Β΄ κατηγο-
ρία. Σημαντική στιγμή στη σύγχρονη ιστορία του Χαλκάνορα αποτελεί η κατάκτηση του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών 
την ποδοσφαιρική περίοδο 2009 - 10. Ο Χαλκάνωρ τo 1980-81 αγωνίστηκε στα προημιτελικά του κυπέλλου Κύπρου. Αποκλεί-
στηκε από τον Πεζοπορικό. Ο Χαλκάνωρ εκείνη τη σαιζόν αγωνιζόταν στην Β’ κατηγορία και στην προηγούμενη φάση απέ-
κλεισε την ΑΕΛ. Στα προημιτελικά του κυπέλλου Κύπρου ο Χαλκάνωρ έφθασε και την ποδοσφαιρική περίοδο 2000 -2001. Έχα-
σε από την Ομόνοια. Από τις τάξεις του Χαλκάνορα έχουν ξεπηδήσει πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι στη συνέχεια έπαιξαν 
με μεγάλη επιτυχία σε ομάδες της Α’ κατηγορίας. Ο Χαλκάνωρ θεωρείται παραδοσιακή ομάδα της Β’ κατηγορίας αφού τα πε-
ρισσότερα χρόνια αγωνίστηκε σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Χαλκάνωρ ουδέποτε έπεσε στην Δ’ κατηγορία. Η ιστορία του Χαλ-
κάνορα και οι επιτυχίες που πέτυχε στο παρελθόν η ποδοσφαιρική ομάδα αποτελούν φάρο για το μέλλον του σωματείου. Η 
ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ευελπιστεί ότι στις αγωνιστικές που απομένουν θα εξασφαλίσει τους απα-
ραίτητους βαθμούς και θα κερδίσει ένα από τα εισιτήρια ανόδου στη Β’ κατηγορία. Mε  ανακοίνωση του ο Χαλκάνωρ τοποθε-

τήθηκε για το θέμα της συνέχισης ή όχι του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων οι γαλάζιοι 
του Δαλιού εισηγούνται όπως σε περίπτωση διακοπής του πρωταθλήματος να  ισχύσει η βαθμολογία του α’ γύρου. Η διοίκη-
ση του Χαλκάνορα υποβάλλει εισηγήσεις και στο ενδεχόμενο που η ομοσπονδία θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των μι-
κρών κατηγοριών. «Η ομοσπονδία πρέπει να προστατεύσει τα υγιή και με υποδομές σωματεία από τη λαίλαπα που πιθανόν 
να αφανίσει πολλούς και να κάνει τον αθλητισμό μας φτωχότερο και σε απόλυτη ανυποληψία το αγαπημένο μας άθλημα» ση-
μειώνεται στην ανακοίνωση του Χαλκάνορα.
O Xαλκάνωρ εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο του μέλους του σωματείου Περικλή Γεωργίου. Ο εκλιπών διετέλε-
σε και ποδοσφαιριστής της ομάδας ενώ ήταν και αγωνιστής της ΕΟΚΑ. 

Ο Χαλκάνωρ προχωρά στο μέλλον με φάρο την ιστορία του

T 
α τελευταία λίγα χρόνια η Ολυμπιάδα κατα-

γράφει τις καλύτερες ποδοσφαιρικές στιγ-

μές στην ιστορία της. Οι πράσινοι την ποδο-

σφαιρική περίοδο  2016-17 τερμάτισαν στην 5η θέση 

του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας που ήταν η 

πιο ψηλή θέση στην ιστορία του συλλόγου.  Την πο-

δοσφαιρική περίοδο 2018-19 η ομάδα ήταν φιναλιστ 

του κυπέλλου της Γ’- Δ’ κατηγορίας. Η Ολυμπιάδα εί-

ναι ιδρυτικό μέλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδί-

ας Επαρχίας Λευκωσίας (ΠΟΕΛ). Έχει κατακτήσει αρ-

κετά πρωταθλήματα και κύπελλα της ομοσπονδίας. Η 

ποδοσφαιρική περίοδος 1993-94 ήταν μαύρη σελίδα 

στην ιστορία των πρασίνων των Λυμπιών. Η Ολυμπι-

άδα υποβιβάστηκε στο αγροτικό, ένας υποβιβασμός 

για τον οποίο χρειάστηκαν σχεδόν δυο δεκαετίες να ανακάμψει. Η Ολυμπιάδα για 19 χρόνια συμμετείχε στις διοργανώσεις της ΠΟΕΛ. Το 2013 κέρδισε την ένταξη της στο πρωτάθλημα Δ΄ κατηγορίας μέσω του πρωταθλήμα-

τος ένταξης. Η επιστροφή της ομάδας στις διοργανώσεις της ΚΟΠ έδωσε μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας οι οποίοι το πανηγύρισαν δεόντως. Εξάλλου δεν ήταν λίγα τα χρόνια που ανέμεναν οι φίλοι της ομάδας αυτή 

τη χαρά. Στο πρωτάθλημα της 2015-16 η ομάδα εξασφάλισε την άνοδο της στη Γ’ κατηγορία, επίτευγμα που θέλει να πετύχει και φέτος η ομάδα. Η Ολυμπιάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 4η θέση του πρωταθλήματος 

της επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ και όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα δεδομένα η ομάδα εξασφαλίζει την άνοδο της στην Γ’ κατηγορία. Κοντά στην ομάδα βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας οι οποίοι ενισχύουν από την κερκί-

δα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.  

Θέλουν την άνοδο στην Ολυμπιάδα

O Άδωνης Ιδαλίου από το 1956, έτος ίδρυσης του δι-
αδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα ποδοσφαιρικά 
πράγματα του τόπου. Στόχος  ίδρυσης του σωμα-

τείου ήταν η υγιής απασχόληση της νεολαίας καθώς και η δι-
ατήρηση και προβολή των πολιτιστικών αξιών και παραδό-
σεων της Κύπρου. Ιδρυτές του συλλόγου ήταν ο Κυριάκος 
Μιληκούρης και ο Σταύρος Θεοδώρου, οι οποίοι έκαναν την 
πρώτη εξόρμηση για εγγραφή μελών την άνοιξη του 1956. Ο 
Άδωνης είναι ιδρυτικό μέλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας Επαρχίας Λευκωσίας (ΠΟΕΛ). Tο 1976 εντάχθηκε στην 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ως ομάδα Γ΄ κατηγο-
ρίας. Στην πρώτη παρουσία του στις διοργανώσεις της ΚΟΠ, 
ο Άδωνης τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος Γ΄ κα-
τηγορίας 1976-77. Την επόμενη περίοδο κατέκτησε το πρω-
τάθλημα και πήρε το εισιτήριο ανόδου στη Β΄ κατηγορία. 
Στην πρώτη του παρουσία στο πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας, 
την περίοδο 1978-79, τερμάτισε στην 3η θέση. Η θέση αυτή 
ήταν η υψηλότερη που κατέκτησε στις διοργανώσεις της ΚΟΠ 
το σωματείο. Το 1993-94 ο Άδωνης υποβιβάστηκε για πρώτη 
φορά στην ιστορία του στην Δ’ κατηγορία. Τα επόμενα χρό-

νια οι πράσινοι του Δαλιού συνέχισαν την παρουσία τους 
στη Β’, Γ’ και Δ’ κατηγορία. Την ποδοσφαιρική περίοδο 2013 
– 14 η ομάδα του Άδωνη κέρδισε το κύπελλο της Γ’ – Δ’ κα-
τηγορίας. Ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη σύγχρονη 
ιστορία του σωματείου. Ο Άδωνης  την περίοδο 2015-2016 
λόγω οικονομικών δυσκολιών αναγκάστηκε να αποχωρή-
σει από τις διοργανώσεις της ΚΟΠ. Η ομάδα τα τελευταία χρό-
νια αγωνίζεται στις διοργανώσεις της ΕΠΕΛ. Φέτος ο Άδωνης 
τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Οι άνθρωποι 
που βρίσκονται κοντά στο σωματείο θεωρούν ότι είναι θέμα 
χρόνου η επάνοδος της ομάδας σε πρωταθλήματα της ΚΟΠ. 
Τα πράγματα  είναι πλέον πολύ καλύτερα και όλοι στο σωμα-
τείο πιστεύουν  ότι τα δύσκολα χρόνια έχουν περάσει ανεπι-
στρεπτί.  Ο Άδωνης με τη βοήθεια του κόσμου του θεωρείται 
βέβαιο ότι θα μπορέσει τα επόμενα λίγα χρόνια να ανακάμ-
ψει και να προσφέρει όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές στους 
οπαδούς του, όπως το παρελθόν. Ανέκαθεν ο Άδωνης δια-
τηρούσε δυνατές ακαδημίες μέσα από τις οποίες προήλθαν 
πολλά ποδοσφαιρικά ταλέντα, κυρίως ποδοσφαιριστές με 
καταγωγή το Δάλι και τη γύρω περιοχή. 

Θέμα χρόνου η επάνοδος του Άδωνη στην ΚΟΠ

Η ΜΕΑΠ Πέρα-Χωρίου Νήσου ιδρύ-
θηκε το 1980 και προήλθε από την 
ενοποίηση του Ερυθρού Αστέρα 

και της Προόδου. Το πλήρες όνομα της ομά-

δας είναι Μικτή Ερυθρού Αστέρα Προόδου 

Πέρα Χωριού – Νήσου. Το 1958 δημιουργή-

θηκε το πρώτο αθλητικό σωματείο στο Πέρα 

Χωριό με το όνομα Αθλητικός Όμιλος Νεο-

λαίας (Α.Ο.Ν.). Λίγους μήνες μετά την ίδρυση 

του σωματείου ήλθε στην Κύπρο για φιλικούς 

αγώνες ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, ση-

μαντική και πολύ γνωστή ομάδα της επο-

χής στην Ευρώπη. Ο Α.Ο.Ν. φιλοξένησε τον 

Ερυθρό Αστέρα στο σωματείο του και για το 

λόγο αυτό, το 1959, αποφασίστηκε η μετο-

νομασία του σωματείου σε Ερυθρό Αστέρα. 

Παράλληλα, στη Νήσου είχε δημιουργηθεί 

το σωματείο Πρόοδος. Οι δύο ομάδες ήταν 

ενταγμένες στην ίδια ομοσπονδία αγροτι-

κού ποδοσφαίρου, την Ποδοσφαιρική Ομο-

σπονδία Επαρχίας Λευκωσίας (ΠΟΕΛ), στην 

οποία ο Ερυθρός Αστέρας υπήρξε ιδρυτικό 

μέλος και διαγωνίζονταν στο ίδιο πρωτάθλη-

μα. Το 1979, αποφασίστηκε η ενοποίηση των 

δύο ομάδων, γεγονός που πραγματοποιήθη-

κε το 1980. Oι κάτοικοι των δυο κοινοτήτων με 

ενθουσιασμό, αγάπη και ομοψυχία αγκάλια-

σαν το νέο σωματείο. Από τον αρχή φάνηκε 

ότι δημιουργήθηκε ένα ισχυρό οικοδόμημα.  

Η ΜΕΑΠ από την πρώτη περίοδο διεκδίκησε 

την ένταξη της στην Γ΄ κατηγορία, αλλά έχασε 

στα ημιτελικά του πρωταθλήματος ΣΤΟΚ. Η ΜΕΑΠ το  1986 εξασφάλισε την ένταξη της στις τάξεις της Κυπριακής Ομοσπον-

δίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) ως ομάδα Δ΄ κατηγορίας. Από το 1986 έως το 2000 συμμετείχε στην Δ΄ κατηγορία. Την περίοδο 

1999-2000 ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Δ΄ κατηγορίας και παράλληλα εξασφάλισε το εισιτήριο ανόδου στην Γ΄ κατηγο-

ρία. Την περίοδο 2003-04 εξασφάλισε τη 2η θέση και την άνοδο της στη Β΄ κατηγορία.  Την περίοδο 2005-06 τερμάτισε στην 

6η θέση, τη ψηλότερη θέση στην ιστορία της. Την επόμενη περίοδο, έφτασε μέχρι τη φάση των 16 του Κύπελλο Κύπρου, που 

είναι η καλύτερη πορεία της στο θεσμό. Η ΜΕΑΠ φέτος διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδο της στη Β’ κατηγορία. Όλοι στο σωμα-

τείο αναμένουν την απόφαση για επανέναρξη του πρωταθλήματος για να διεκδικήσουν ένα από τα εισιτήρια ανόδου στη Β’ 

κατηγορία. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ που κληρώθηκε στις 7 Απριλίου τα 800 Ευρώ κέρδισε ο αριθμός 860. Από 100 Ευρώ 

κέρδισαν οι αριθμοί 094, 471, 596, 362 και 090.

Η ενοποίηση και η ποδοσφαιρική άνοδος 
της ΜΕΑΠ 



Ζητούμε επανεξέταση των προσφορών για 
τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές

Αλλάζουν τα δεδομένα

Ά λλη μια ακύρωση της απόφασης 
για κατακύρωση σύμβασης για τις 
δημόσιες επιβατικές μεταφορές 

προέκυψε στο Διοικητικό Δικαστήριο. Πιο 
συγκεκριμένα, μετά την απόφαση του ιδίου 
Δικαστηρίου για τις δημόσιες επιβατικές 
μεταφορές στη γεωγραφική περιοχή της 
επαρχίας Αμμοχώστου, το Διοικητικό 
Δικαστήριο εξέδωσε νέα δικαστική απόφαση 
σε σχέση με τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές 
μεταξύ των πόλεων της Κύπρου (υπεραστικές 
διαδρομές), με βάση την οποία η προσφορά 
της Κοινοπραξίας «Malta Lines Limited and 
Kapnos Airport Shuttle Limited» κρίθηκε εκ 
νέου άκυρη εξ αιτίας παράβασης ουσιώδους 
όρου του Διαγωνισμού, και μάλιστα άλλου, 
πρόσθετου από αυτού που είχε αναγνωρίσει το 
Δικαστήριο στην Προσφυγή για την Σύμβαση 
για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές της 
Αμμοχώστου. Η Προσφυγή αυτή είχε εγερθεί 
από την εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ) ΛΤΔ, η οποία είναι και 
η υφιστάμενη πάροχος της συγκεκριμένης 
δημόσιας υπηρεσίας μεταφορών. Αναλυτικά, 
με βάση την προαναφερθείσα απόφαση, το 
Δικαστήριο αποφάσισε ότι η εμπειρία ενός εκ 
των δύο μελών της Κοινοπραξίας σε θέματα 
παροχής δημοσίων επιβατικών μεταφορών 
με λεωφορεία έπασχε καθ’ ότι δεν είχε 
πιστοποιηθεί με τον ορθό και προβλεπόμενο 
στους όρους του Διαγωνισμού τρόπο, κάτι 
που οδήγησε αυτόματα και στην ακύρωση 
της απόφασης κατακύρωσης της σχετικής 
Σύμβασης Παραχώρησης στην Κοινοπραξία. 

Ένεκα μάλιστα της εξέλιξης αυτής, το 
Δικαστήριο, δεν προχώρησε στην εξέταση 
των υπολοίπων λόγων ακύρωσης της πράξης 
κατακύρωσης. Η απόφαση αυτή δικαιώνει 
εκ νέου τις θέσεις και την επιχειρηματολογία 
που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία μας στα 
πλαίσια των δύο Προσφυγών για τις δημόσιες 
επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία στις 
επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, καθότι 
το ζήτημα της πλημμελούς πιστοποίησης της 
εμπειρίας ενός εκ των μελών της Κοινοπραξίας, 
ήτοι της εταιρείας Kapnos Airport Shuttle 
Limited, υπήρξε ένα εκ των βασικών λόγων 
που είχαν εγερθεί από την εταιρεία μας για 
την ακύρωση των πράξεων κατακύρωσης των 
Συμβάσεων Παραχώρησης για τις επαρχίες 
Λευκωσίας και Λάρνακας. Υπενθυμίζεται ότι,  
στα πλαίσια της Προσφυγής που υποβλήθηκε 
από την εταιρεία Μ.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
ΛΤΔ και σε ότι αφορά τη δημόσια υπηρεσία 
επιβατικών μεταφορών για την επαρχία 
Αμμοχώστου, το Διοικητικό Δικαστήριο είχε 
κρίνει άκυρη την προσφορά της Κοινοπραξίας 
για έναν άλλο, πρόσθετο λόγο, καθ’ ότι το 
πρόσωπο που ετοίμασε και συνέταξε το 
Σχέδιο Μετάβασης και Υλοποίησης, δεν είχε 
την ιδιότητα του ελεγκτικού οίκου, όπως ρητά 
απαιτούσαν οι όροι του Διαγωνισμού. Υπό το 
φως των δύο δικαστικών αποφάσεων που 
έχουν κρίνει άκυρες τιης προσφορές της 
Κοινοπραξίας για την ανάληψη των δημοσίων 
επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία της 
επαρχίας Αμμοχώστου και των υπεραστικών 
δρομολογίων, ο ΟΣΕΛ προσανατολίζεται να 

εντείνει την λήψη όλων των νόμιμων μέτρων 
και ενεργειών για να πετύχει την επανεξέταση 
των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο την 
ανάληψη των δημοσίων επιβατικών μεταφορών 
με λεωφορεία για την περίοδο 2020 – 2030. 
Ήδη, ο ΟΣΕΛ έχει αποστείλει δύο επιστολές 
προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων με τις οποίες ζητείται να μην προβεί 
στην υπογραφή ή εκτέλεση ή εφαρμογή ή 
υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης 
για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, 
υποδεικνύοντας μάλιστα ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι πολύ πιθανόν πλέον να 
βρεθεί υπεύθυνη για καταβολή σημαντικών 
οικονομικών αποζημιώσεων στο μέλλον. 
Οι  ανομοιόμορφες και   αντικρουόμενες 
δικαστικές αποφάσεις για προσφορές που 
υποβλήθηκαν στα πλαίσια ενός ενιαίου και 
αδιαίρετου δημόσιου διαγωνισμού ενισχύουν 
το αίσθημα της μη ορθής απονομής της 
δικαιοσύνης και της αδικίας που υπέστη 
η εταιρεία μας , η οποία  θα εξαντλήσει τις 
προσπάθειες και όλα τα νόμιμα μέτρα προς 
αποκατάσταση της δικαιοσύνης 
και της νομιμότητας.  


