
Η προσπάθεια που θα γίνει μέσα στο Φθι-
νόπωρο για τη μεταρρύθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης θα είναι μάλλον και η 

τελευταία πριν από την εκπνοή της θητείας της πα-
ρούσας Βουλής. Εάν τα νομοσχέδια δεν ψηφιστούν 
εντός Φθινοπώρου θεωρείται εξαιρετικά δύσκο-
λο αν όχι και αδύνατο να ψηφιστούν στη συνέχεια 
αφού ήδη τα κόμματα βρίσκονται ήδη σε προεκλο-
γική περίοδο ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Ως 
εκ τούτου θεωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν το 

Δεκέμβριο του 2021 οι δημοτικές εκλογές. Οι σχεδι-
ασμοί άρχισαν και ήδη τα πρώτα ονόματα υποψηφί-
ων έχουν μπει στο προεκλογικό τραπέζι. Όσο πλη-
σιάζει ο καιρός αναμένεται ότι θα κορυφώνονται οι 
ζυμώσεις και οι διεργασίες στα κομματικά επιτελεία. 
Το 2021 προμηνύεται μια χρονιά με πολλές συγκι-
νήσεις. Η ευημερία της περιοχής και η πρόοδος των 
κατοίκων της θα πρέπει να είναι ο στόχος όλων όσοι 
αναμειγνύονται στα κοινά και έχουν φιλοδοξίες 
στην πολιτική κονίστρα. Οργή κατοίκων από 

πυρκαγιά σε εργοστάσιο
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398 Τ.Π.

ΣΕΛ.6

Προϋπολογισμοί 
προσαρμοσμένοι λόγω 

κορονοϊού
ΣΕΛ.7

Πρωτοφανές: έκλεψαν 
παγίδες τρωκτικών

ΣΕΛ.10

Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου  l  Έτος 9  l  Τεύχος 108  l  Σεπτέμβριος 2020

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
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Τελευταία ευκαιρία για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Άρχισαν οι κομματικοί σχεδιασμοί για τις βουλευτικές και τις δημοτικές εκλογές του 2021

Μ ισό και πλέον 
αιώνα μετά 
ε π έ σ τ ρ ε ψ ε 

στο Δάλι ο ήρωας Γεώρ-
γιος Εικοσάρης ο οποί-
ος σκοτώθηκε κατά τους 
βομβαρδισμούς της 
Τηλλυρίας τον Αύγου-
στο του 1964. Η κηδεία του τελέστηκε στο Μητροπολιτι-
κό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας με τις πρέπουσες 
τιμές. Η οικογένεια του Γιώργου Εικοσάρη δεν ενημερώ-
θηκε ποτέ για την τύχη του και έκτοτε αναζητούσε πληρο-
φορίες οι οποίες θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του. Ο 
εντοπισμός των οστών του ήρωα έγινε μετά από αίτημα 
του αδελφού του Παναγιώτη Εικοσάρη ο οποίος ζήτησε 
από την κυβέρνηση να διενεργηθεί εκταφή στο χώρο που 
βρισκόταν το πρόχειρο νοσοκομείο Παχυάμμου το οποίο 
ισοπεδώθηκε από τις τουρκικές ναπάλμ.

Κηδεύτηκε μετά από μισό αιώνα 
στη γη που το γέννησε
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Σ τοιχεία για τα περιστατικά καρκίνου 
στο Δήμο Ιδαλίου τα τελευταία 20 
χρόνια έδωσε ο Υπουργός Υγείας 

Κωνσταντίνος Ιωάννου απαντώντας σε κοι-

νοβουλευτική ερώτηση της βουλευτού των 

«Ανεξαρτήτων» Άννας Θεολόγου. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία καταγράφηκαν 456 περιστατι-

κά καρκίνου σε ολόκληρο το Δήμο Ιδαλίου, 

από το 1998 μέχρι και το 2017. Ο Υπουργός 

Υγείας στην επιστολή του διευκρινίζει ότι ο 

αριθμός περιστατικών στην Ενορία Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης  ήταν 105.

456 περιστατικά καρκίνου στο Δάλι σε 20 χρόνια

σελ. 11

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔΑΛΙΟΥ
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Πιάνο

Κλασσική Κιθάρα
Κόντρα Μπάσο

Φλάουτο
Σαξόφωνο

Κλαρίνο
Θεωρία Μουσικής

Μπουζούκι
Μπαγλαμάς

Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα
Ηλεκτρικό Μπάσο

Ντράμς
Σύγχρονο Μοντέρνο Πιάνο

Κλασσικό, Σύγxρονο & Jazz Tραγούδι
Μουσική Προπαίδεια

Μουσικό Θεατρικό Εργαστήρι
Μικρά Μουσικά Σχήματα

Χορωδία

odeonidaliou@cytanet.com.cy
τηλ: 22525293  - 99543293

Έλενας Μιχαηλίδου Κυριάκου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔΑΛΙΟΥ

Β ελτιωτικά έργα συντή-
ρησης του Λυκείου 
Ιδαλίου ανακοίνωσε η 

κυβέρνηση. Η βελτίωση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων του Λυ-
κείου Ιδαλίου περιλαμβάνονται 
στον κτιριολογικό προγραμμα-
τισμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας. Η βελτίωση – συντήρηση του Λυκείου Ιδαλίου θα κο-
στίσει 452 χιλιάδες Ευρώ. Τα έργα θα αρχίσουν μετά την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και πριν το τέλος του 2020. Στον κτιριολο-
γικό προγραμματισμό περιλαμβάνονται και άλλα έργα σε σχο-
λικές μονάδες της περιοχής. 

Αρχίζουν έργα συντήρησης 
στο Λύκειο Ιδαλίου

 σελ. 4



2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο ι καλοκαιρινές διακοπές ολοκληρώθηκαν. Φέτος ήταν 
πολύ διαφορετικές αφού η πανδημία του κορονοϊού 
έφερε μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα μας η οποία 

προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Ο Σεπτέμβριος αποτελεί πάντα 
μια ευκαιρία για επανεκκίνηση, αποτελεί την αφετηρία για την ορι-
οθέτηση νέων στόχων. Εξάλλου είθισται από τα παιδικά μας χρό-
νια λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ο Σεπτέμβριος να 
αποτελεί την έναρξη μιας νέας χρονιάς. Φέτος το Φθινόπωρο θα κα-
ταβληθεί προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
δεν δημιουργούν αισιοδοξία ότι θα έχει αίσιο τέλος αυτή η μεγά-
λη μεταρρύθμιση για την οποία λέγεται ότι θα είναι υπέρ του πολί-
τη.  Ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να 
είναι το πιθανότερο σενάριο, οδηγούν τα πράγματα στη διεξαγω-
γή της εκλογικής διαδικασίας για ανάδειξη νέων τοπικών αρχόντων. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή οι 
δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Δεκέμβριο. 
Στα κομματικά επιτελεία άρχισαν να γίνονται οι πρώτες διερευνητι-
κού χαρακτήρα συζητήσεις για την εξεύρεση των ατόμων που θα 

στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια τους. Ασφαλώς πριν από τις δημοτικές 
εκλογές είναι προγραμματισμένες οι βουλευτικές εκλογές στις οποί-
ες η περιφέρεια αναμένεται να έχει εκπροσώπηση με υποψηφίους 
που κατάγονται από την περιοχή. Το γεγονός αυτό είναι πολύ θε-
τικό αφού θα εργαστούν για να προωθήσουν τα θέματα της περι-
οχής και θα συμβάλουν και αυτοί από πλευράς τους στην ανάπτυ-
ξη και την ευημερία των ανθρώπων της περιοχής . Με τη στήριξη σε 
ανθρώπους της περιοχής  ενδυναμώνεται η φωνή των κατοίκων της 
περιφέρειας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η περιοχή Ιδαλίου έχει 
και φέτος το μερίδιο της στα έργα που θα γίνουν σε σχολικές μονά-
δες. Στα έργα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνεται και η συντήρη-
ση του Λυκείου Ιδαλίου, ένα μεγάλο έργο το οποίο θα συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη σχολική μονάδα.  Την τε-
λευταία 20 ετία σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών κα-
ταγράφηκαν συνολικά 456 περιστατικά καρκίνου από τα οποία τα 
105 στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι κάτοικοι της 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εξοργίστηκαν από την 
πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών κοντά στην οικι-

στική ζώνη. Το Υπουργείο Οικονομικών σε εγκύκλιο του έδωσε κα-

τευθυντήριες γραμμές στις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το πώς 

πρέπει να ετοιμαστούν φέτος οι προϋπολογισμοί οι οποίοι θα πρέ-

πει να είναι προσαρμοσμένοι στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν 

λόγω κορονοϊού.  Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου έδειξε έμπρακτα τη 

στήριξη της στο λαό του Λιβάνου.  Η βοήθεια που προσφέρθηκε για 

αυτούς τους ανθρώπους ήταν μεγάλη. Με τις πρέπουσες τιμές κη-

δεύτηκε ο ήρωας Γεώργιος Εικοσάρης ο οποίος έπεσε τον Αύγου-

στο του 1964 κατά το βομβαρδισμό της Τηλλυρίας από την τουρκική 

αεροπορία .  Τον Αύγουστο τελέστηκαν μνημόσυνα και  πραγμα-

τοποιήθηκαν εκδηλώσεις για να τιμηθούν οι ήρωες της περιοχής, 

αυτοί που πρόσφεραν τη ζωή τους για την πατρίδα. Ήταν η οφει-

λόμενη τιμή στα παλικάρια που τα έβαλαν με τον πάνοπλο Τούρκο 

εισβολέα.  Αυτό το μήνα αρχίζουν οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. 

Οι ομάδες της περιοχής βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοι-

μασίας τους και οι προπονητές τους ετοιμάζουν το πλάνο τους για 

τις επικείμενες διοργανώσεις. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και 

μακάρι όλες να πετύχουν τους στόχους που έθεσαν. 

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2021

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
3 Σεπτεμβρίου Άνθμος, Άνθη, 

Φοίβος

5 Σεπτεμβρίου Ζαχαρίας

7 Σεπτεμβρίου Κασσιανός

8 Σεπτεμβρίου Δέσποινα

11 Σεπτεμβρίου Ευάνθης, Εύα

13 Σεπτεμβρίου Αριστείδης, 
Κορνηλία

14 Σεπτεμβρίου Θεοκλής, Στρύρος

17 Σεπτεμβρίου Σοφία, Πίστης, 
Αγάπης

18 Σεπτεμβρίου Αριάδνης

20 Σεπτεμβρίου Ευστάθιος

22 Σεπτεμβρίου Λοϊζος, Λουίζα

24 Σεπτεμβρίου Θέκλα, Περσεφόνη

29 Σεπτεμβρίου Κυριάκος

ΔΑΛΙ news
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εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου 

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ 

Διευθυντής Έκδοσης

Ανδρέας Ιωσήφ

Τηλ. 99606599, 22341342
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και τεχνική επιμέλεια
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Η LaikoCosmos Trading Ltd στο πλευρό 
των πληγέντων του Λιβάνου

Η Ε τ α ι ρ ε ί α 
LaikoCosmos 
Trading Ltd, θέ-

λοντας να συμβάλει στην 

προσπάθεια στήριξης 

και αλληλεγγύης προς 

τον δοκιμαζόμενο λαό 

του γειτονικού Λιβάνου, 

προχώρησε στη δωρεάν 

ειδών πρώτης ανάγκης 

ύψους 8.000 Ευρώ.

Μια εθνική τραγωδία, 

μόλις λίγα χιλιόμετρα μα-

κριά άφησε πίσω της χι-

λιάδες τραυματίες, ενώ 

δεκάδες ήταν οι άνθρω-

ποι που έχασαν την ζωή 

τους από τις δύο γιγαντι-

αίες εκρήξεις.

Στα πλαίσια πάντοτε της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και της στήριξης ενός δοκι-

μαζόμενου λαού, πράξεις σαν κι αυτές είναι ζωτικής σημασίας. 

Μέλημα της Εταιρείας αποτελεί η στήριξη όσων συνανθρώπων μας, το έχουν ανάγκη. 

Κανείς δεν πρέπει να μένει χωρίς φαγητό. Με αυτό τον τρόπο η LaikoCosmos Trading 

Ltd, στέλνει το δικό της μήνυμα πως όλοι μπορούμε να συμβάλουμε και να στηρίξουμε 

το λαό του Λιβάνου αυτή τη δύσκολη στιγμή, με μοναδικό σκοπό και στόχο να περάσει 

όσο πιο ανώδυνα γίνεται η δύσκολη αυτή περίοδος.

Ας βοηθήσουμε όλοι όπως μπορούμε.

Νέα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Δάλι και το Γέρι

Α κόμη δύο 
φωτοβολτα-
ϊκά πάρκα 

συνολικής δυναμι-

κότητας 2.5MW ολο-

κληρώθηκαν από την 

L&T Sun Power Ltd 

και συνδέθηκαν με το 

δίκτυο της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με ανακοί-

νωση τα δύο πάρ-

κα αποτελούν μέρος 

ενός μεγαλύτερου 

προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας, με στόχο την πα-

ραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής δυναμικότητας 

10ΜW. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η συγκεκριμένη αυτοχρηματοδοτού-

μενη επένδυση, συνεισφέρει σημαντικά στις προσπάθειες της Κύπρου, να συμβαδί-

σει με τους στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση της παρα-

γωγής «πράσινης ενέργειας».

Τα δύο πάρκα που συνδέθηκαν πρόσφατα, ένα στο Δάλι 1.5MW και ένα στο Γέρι 

1MW, έρχονται να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην περαιτέρω παραγωγή 

και προσφορά ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας στην Κύπρο. Θα ακο-

λουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η αποπεράτωση 3 επιπλέον πάρκων που 

θα ανεβάσουν τη συνολική προσφορά ενέργειας στα 10MW.

Συγκεκριμένα, στα δύο πάρκα εγκαταστάθηκαν 6.228 φωτοβολταϊκά πλαίσια και 40 

μετατροπείς τάσης εγκατεστημένα σε 46.900 τετραγωνικά μέτρα. Η λειτουργία των 

δύo φωτοβολταϊκων συστημάτων θα μπορεί να τροφοδοτεί περίπου 650 κατοικίες 

με καθαρή ενέργεια και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση εκπομπών του διοξειδίου 

του άνθρακα CO2 της τάξεως των 3.000 τόνων περίπου ετησίως που θα χρειάζονταν 

85.000 δέντρα να τους απορροφήσουν.

Πόλεμος κατά των ασυνείδητων

Ά λλαξε τακτική ο Δή-
μαρχος Ιδαλίου  Λε-
όντιος Καλλένος ο 

οποίος πλέον δημοσιοποι-
εί τις συμπεριφορές δημοτών 
οι οποίοι με τις πράξεις τους 
προκαλούν ζημιά στο Δήμο 
και προσβάλλουν τους νο-
μοταγείς κατοίκους. Σε δυο 
περιπτώσεις το τελευταίο δι-
άστημα ο κ. Καλλένος δη-
μοσιοποίησε τέτοιου είδους 
απαράδεκτες ενέργειες. Στην 
πρώτη περίπτωση άγνωστοι 
έκοψαν μικρά πεύκα τα οποία 
βρίσκονταν κατά μήκος του 
δρόμου. Ο κ. Καλλένος ζή-
τησε μάλιστα τη βοήθεια του 
κοινού για τον εντοπισμό των 
δραστών. Στη δεύτερη περί-
πτωση δημοσιοποίησε την 
αχαρακτήριστη συνήθεια κά-
ποιων οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις συνε-
χίζουν να τοποθετούν σε σακούλες σκουπίδια, χωρίς κάλαθο και 
τα τοποθετούν σε συγκεκριμένο σημείο για να τα παραλάβουν οι 
σκυβαλοσυλλέκτες. Μέχρι όμως να περάσει το απορριμματοφό-
ρο όχημα, γάτοι σκίζουν τις σακούλες και δημιουργείται μια πολύ 
άσχημη εικόνα στο Δήμο. Με αφορμή την απαράδεκτη συμπερι-
φορά που επέδειξαν κάποιοι, ο κ. Καλλένος ανακοίνωσε ότι από 
την 1η Σεπτεμβρίου όσοι δεν χρησιμοποιούν κάλαθο για τα σκου-
πίδια τους, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο. Σχετική γραπτή προει-
δοποίηση έγινε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι 
δεν χρησιμοποιήθηκε κάλαθος για τα σκουπίδια. Ο Δήμος Ιδαλί-
ου είναι αποφασισμένος να σταματήσει τέτοιου είδους φαινόμε-
να, αλλά και κάποια άλλα όπως είναι η πρόκληση ζημιών σε πάρκα 
της περιοχής τα οποία γίνονται στόχος βανδαλισμών από ανεγκέ-
φαλους.  
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Στα κομματικά επιτελεία άρχισαν να σκέφτονται και τις δημοτικές εκλογές

Ο ι Φθινοπωρινοί μήνες αναμένεται να καθορίσουν την πορεία 
που θα πάρουν τα νομοσχέδια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
τα οποία βρίσκονται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-

πής Εσωτερικών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο θέμα θεωρούν ότι πρόκει-

ται για μια αναγκαία μεταρρύθμιση ωστόσο φαίνεται ότι το κάθε κόμμα 

βλέπει τα πράγματα με τη δική του σκοπιά προτάσσοντας τις δικές του 

θέσεις. Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το εξής: 

Θα επιτευχθεί γεφύρωση των διαφορών που υπάρχουν και θα προχω-

ρήσει το θέμα ή η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ξανα-

μπεί στο συρτάρι; Από πλευράς κυβέρνησης σύμφωνα και με δηλώσεις 

του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή έχουν καταγρα-

φεί οι θέσεις όλων των κομμάτων και μπορούν να γεφυρωθούν οι δι-

αφορές. Ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε και είχε συναντήσεις με όλα 

τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε μια προσπάθεια να αναλύσει τα νομο-

σχέδια, να λύσει απορίες και να ακούσει προτάσεις.  Όλα τα σημεία για 

τα οποία υπάρχουν διαφωνίες από πλευράς κομμάτων στα  νομοσχέ-

δια  έχουν περιληφθεί σε λίστα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσω-

τερικών η οποία θα εστιάσει την προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης. 

Χαρακτηριστική ήταν πρόσφατα η δήλωση του κ. Νουρή ο οποίος ανέ-

φερε ότι εάν δεν επιτευχθεί η ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν 

τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός Φθινοπώρου, τότε 

θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει το θέμα πριν από την εκ-

πνοή της θητείας της παρούσας Βουλής.  Για το Δημοκρατικό Συναγερ-

μό η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ύψιστης σημασίας. 

Στελέχη του εξέφρασαν την πεποίθηση ότι μέσα από ειλικρινή συνεργα-

σία, μέσα από γέφυρες συνεννόησης θα επιτευχθεί το ποθητό αποτέλε-

σμα προς όφελος του πολίτη που είναι πάντα ο τελικός αποδέκτης.  Το 

ΑΚΕΛ θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στον χάρτη της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης πρέπει να έχουν τη συναίνεση και στήριξη των τοπικών κοι-

νωνιών και πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα. Εισηγείται την ύπαρξη 

ενός μεταβατικού σταδίου κατά τη διάρκεια του οποίου θα λειτουργή-

σουν υποχρεωτικά συμπλέγματα υπηρεσιών, Δήμων και κοινοτήτων. Το 

ΔΗΚΟ  διαφωνεί  με την αναβολή των εκλογών και την παράταση της θη-

τείας των υφιστάμενων τοπικών αρχόντων. Η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι  οι Δήμοι 

και οι κοινότητες πρέπει να έχουν εκτός από διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια. Τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα στηρίξει η 

Συμμαχία Πολιτών θεωρώντας ότι είναι μια μεγάλη ανάγκη για τον τόπο. 

Οι Οικολόγοι – Συνεργασία Πολιτών προτάσσουν την αναγκαιότητα δι-

αφάνειας, δημοκρατικής νομιμοποίησης, έλεγχο των οικονομικών, αντι-

μετώπιση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Το ΕΛΑΜ ζήτησε ενημέρω-

ση για τα σημερινά έξοδα των Δήμων και κοινοτήτων και τις προβλέψεις 

για τα νέα μοντέλα που θα δημιουργηθούν. Το 2021 είναι χρονιά βου-

λευτικών εκλογών και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να προωθηθούν 

τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις σε προεκλογική περίοδο.  Η προεκλογι-

κή εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του προσεχούς Μαϊου έχει ξε-

κινήσει και η προσοχή των πολιτικών κομμάτων έχει ήδη στραφεί προς 

αυτή την κατεύθυνση. Στο κάδρο άρχισε δειλά – δειλά να μπαίνουν και 

οι δημοτικές εκλογές οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το Δεκέμ-

βριο του 2021. Σε κομματικούς κύκλους άρχισαν να παίζουν και ονόμα-

τα υποψηφίων για το αξίωμα του Δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων 

ή των τοπικών αρχόντων σε κοινότητες. Οι δημοτικές εκλογές έχουν πολ-

λές ιδιαιτερότητες. Ιδιαίτερα σ’ ένα Δήμο όπως είναι το Δάλι, η διαδικασία 

των εκλογών είναι πάντα αμφίρροπη και κρίνεται στις λεπτομέρειες.   Το 

2021 όπως δείχνουν τα σημερινά δεδομένα υπόσχεται μια χρονιά γεμά-

τη συγκινήσεις και μια αμφίρροπη προεκλογική περίοδο δεδομένης και 

της εκφρασθείσας πρόθεσης του Δημάρχου Λεόντιου Καλλένου να μην 

διεκδικήσει επανεκλογή αφού αυτή είναι η τελευταία θητεία του.  Μακά-

ρι όλοι όσοι θα καταφέρουν να εκλεγούν, είτε το Μάϊο είτε το Δεκέμβριο, 

να εργαστούν για το καλό του τόπου και με τις ενέργειες και τις αποφάσεις 

τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της ευρύτερης περι-

οχής. Ενώπιον τους θα τεθούν πολλές προκλήσεις. H περιοχή, όπως ανα-

φέρουν πληροφορίες της «ΔΑΛΙNEWS»  θα εκπροσωπηθεί στα ψηφοδέλ-

τια των πολιτικών κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές.  Είναι μια καλή 

ευκαιρία να επιλεγούν από τους ψηφοφόρους άνθρωποι οι οποίοι  γνω-

ρίζουν τα θέματα της περιοχής για να μπορέσουν να σπρώξουν την επί-

λυση τους και να βοηθήσουν στην περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη της 

κοινωνίας στη Νότια περιφέρεια Λευκωσίας. 

Καυτό Φθινόπωρο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Η έναρξη της σχολικής χρονιά θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των 
μαθητών και των μαθητριών στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και με υποχρεωτική χρήση προ-

στατευτικής μάσκας, όπως ανακοίνωσε o Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου.
 Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει στη βάση του προγραμματισμού 
του Υπουργείου Παιδείας, ότι για την επόμενη σχολική χρονιά, όπως είναι 
εξάλλου και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την αντιμετώπι-
ση και τον Έλεγχο Ασθενειών, του ECDC, θα γίνει η φοίτηση στα δημόσια σχο-
λεία και κατ΄ επέκταση η σύσταση είναι και για τα ιδιωτικά σχολεία, με φυσική 
παρουσία των μαθητών και των μαθητριών, σύμφωνα βέβαια με τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα.
 Ο κ. Προδρόμου δήλωσε ότι «προτεραιότητα μας μαζί με την παροχή εκπαί-
δευσης είναι η τήρηση των υγειονομικών προφυλάξεων. Ήδη το Υπουργείο 
Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχει αναθεωρήσει και επικαι-
ροποιήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα και για τον σκοπό αυτό γίνεται η ανα-
γκαία διαρρύθμιση των χώρων στις σχολικές αίθουσες». Το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, αλλά και τα παιδιά, θα φοιτήσουν στα σχολεία με τη χρήση μάσκας.
 «Όλα τα σχολεία, από την προδημοτική, τα νηπιαγωγεία, τη δημοτική εκ-
παίδευση, τα ειδικά σχολεία, την Μέση και τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, θα 
λειτουργήσουν κανονικά με φοίτηση όλων των παιδιών», συμπλήρωσε ο 

Υπουργός.

 Για να τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο έγιναν διευθετήσεις  για την ειδι-

κή διαρρύθμιση των χώρων, των αιθουσών διδασκαλίας, και βεβαίως με την 

τήρηση εφ’  όλης της ύλης του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

 Τα υγειονομικά πρωτόκολλα κοινοποιήθηκαν στις διευθύνσεις και στα σχο-

λεία καθώς και στους γονείς.

 Το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζεται έτοιμο για τυχόν μεταβολή των υγειο-

νομικών συνθηκών και τυχόν αλλαγή στα υγειονομικά πρωτόκολλα που μπο-

ρεί να επιφέρουν διαφορετικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παι-

δείας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 

Πολιτικής, αναπτύσσουν ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την επαρκή 

διασύνδεση όλων των σχολείων στο διαδίκτυο, με ταυτόχρονη ύπαρξη ικα-
νοποιητικού εσωτερικού ασύρματου δικτύου. 
Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Προδρόμου, εξελίσσεται και ένας προγραμματισμός 
για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση του αναγκαίου εξοπλισμού στα σχολεία.
 Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει και 
την πρόταση για τροποποίηση των κανονισμών της Δημοτικής και της Μέσης 
Εκπαίδευσης, η οποία έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική 
Υπηρεσία, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί και νομικά η εναλλακτική διδασκαλία 
με τη χρήση ψηφιακών μέσων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ούτως ώστε να 
θεωρείται κανονική διαδικασία μάθησης με όσα αυτό επιφέρει, δηλαδή την 
υποχρεωτική φοίτηση.

Καλημέρα σχολείο με προστατευτική μάσκα

Μ 
εγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Ενορίας Αγί-

ων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου προκάλεσε η 

πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης 

μετάλλων που βρίσκεται στη Βιομηχανική περιοχή Γερίου. Τα σπί-

τια της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης βρίσκονται λίγα 

μόλις μέτρα από το εργοστάσιο με αποτέλεσμα οι πυκνοί καπνοί 

που σκέπασαν την περιοχή να επηρεάσουν και την οικιστική περι-

οχή. Κάηκαν ανακυκλώσιμα υλικά από παλιά αυτοκίνητα. Οι ανα-

θυμιάσεις από τις φλεγόμενες μπαταρίες, τα αυτοκίνητα, τα πλα-

στικά, τα σφουγγάρια και τα μηχανέλαια προκάλεσαν την οργή 

των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά έκαιγε για αρκετές ώρες και η 

πλήρης κατάσβεση της επιτεύχθηκε την επόμενη μέρα. Οι Δήμαρ-

χοι Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και Γερίου Νεόφυτος Παπαλαζά-

ρου σε επιστολή τους προς την  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι «η κατάσταση σε κάποιες από τις 

βιομηχανίες είναι ανεξέλεγκτη.  Φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένας 

έλεγχος ούτε στην εισαγωγή, τοποθέτηση και φύλαξη των προϊό-

ντων/εμπορευμάτων».

Σημειώνουν ότι κάποιες βιομηχανίες που εδρεύουν στους δυο Δήμους  διατηρούν εύφλεκτες ουσίες που θα 

έπρεπε να βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για αποφυγή διαρροής. «Το περιστατικό πυρκαγι-

άς σε εργοστάσιο στην Βιομηχανική μας περιοχή πρέπει να μας αφυπνίσει» επισημαίνεται στην επιστολή στην 

οποία αναφέρεται επίσης ότι  εάν υπήρχαν σφοδροί άνεμοι θα μπορούσε να υπήρχαν και θύματα.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως μετά 

που ξέσπασε η πυρκαγιά κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν με οποιονδήποτε τρόπο την έκθεσή τους στον 

καπνό, με ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους. Με αφορμή την πυρκαγιά οι κά-

τοικοι ζητούν επιτακτικά τη αποφόρτιση της περιοχής από μελλοντικές οχληρές αναπτύξεις. Όπως αναφέρουν 

τα οικιστικά οικόπεδα σε αρκετές περιοχές της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προϋπήρχαν των βιο-

μηχανικών ζωνών. Ο Πρόεδρος της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Γιώργος Ολυμπίου σε ανάρτηση του 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες δυο δεκαετίες είναι η παράλ-

ληλη οικιστική και οχληρά βιομηχανική ανάπτυξη η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε ένα πολεοδομικό, 

οικονομικό κ.λπ αδιέξοδο για όλους τους επηρεαζόμενους κατοίκους, βιομήχανους και πολιτεία. Οι κάτοικοι 

ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε πολεοδομικό επανασχεδιασμό σε ένα εύρος 

χρόνου που δεν θα προσβάλλει τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και θα προσδίδει κίνητρα σε βιομηχανικές 

αναπτύξεις για να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες σε ειδικά διαμορφωμένες περιοχές.

Η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ξεσήκωσε τους κατοίκους 
στη Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Τ ο δικό της μερίδιο έχει η ευ-
ρύτερη περιοχή Ιδαλίου σε 
έργα που υλοποιούν στα 

σχολεία οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Νεολαίας και Αθλητισμού ενόψει 
της νέας σχολικής χρονιάς.  Στις 850 
χιλιάδες Ευρώ περίπου ανέρχεται το 
κόστος των έργων που άρχισαν και 
θα συνεχιστούν κατά τη νέα σχολική 
χρονιά σε σχολικές κτιριακές εγκα-
ταστάσεις.  Το πιο μεγάλο έργο είναι 
η συντήρηση του Λυκείου Ιδαλίου 
που θα συμβάλει στην ασφαλή φοί-
τηση των παιδιών και θα αναβαθμί-
σει την ποιότητα ζωής στη σχολική 
μονάδα.  Σε συνέντευξη τύπου ο  Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδομος Προδρόμου, 
παρουσίασε τον κτηριολογικό προγραμματισμό του Υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά στην παρουσία του Προ-
ϊστάμενου των Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέα Μαραγκού. Κατά τη σχολική περίοδο 2020 -21 θα συνεχιστεί η επέκταση 
των αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας συνολικού ποσού 342 χιλιάδων Ευρώ. Το Σεπτέμ-
βριο του 2020 θα βρίσκεται σε εξέλιξη η στεγάνωση της οροφής της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Περιφερειακού 
Γυμνασίου Πέρα Χωριού – Νήσου συνολικής αξίας 39 χιλιάδων 375 Ευρώ. Πριν από την έναρξη της νέας σχολικής 
περιόδου είχαν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τα έργα που αφορούν τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων κόστους 
16 χιλιάδων 384 Ευρώ στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Το μεγαλύτερο έργο σε σχολική μονάδα της περιοχής  θα αρ-
χίσει μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πριν το τέλος του 2020. Πρόκειται για τα έργα γενικής βελτίωσης – συ-
ντήρησης του Λυκείου Ιδαλίου με κόστος τις 452 χιλιάδες Ευρώ.

Έργα για το 2020 σε σχολικά κτίρια 
στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου

O λόκληρη η Κύπρος κινητοποιήθηκε για να προσφέρει βοήθεια στους κατοίκους 
του Λιβάνου. Οι έρανοι της αλληλεγγύης και τα καραβάνια της αγάπης ξεπέρα-
σαν κάθε προσδοκία. Η ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου ενίσχυσε την όλη προσπά-

θεια με όλες τις δυνάμεις της. Ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας Ιδαλίου και την Περιφερειακή Πολιτική Άμυνα Ιδαλίου συγκέντρωσαν τρόφιμα 
τα οποία στάλθηκαν στο Λίβανο. Το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου και ο Ιερός Ναός των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης στην ομώνυμη Ενορία μετατράπηκαν σε χώρους αγάπης 
και συμπαράστασης στους πληγέντες κατοίκους του Λιβάνου. Tην εκστρατεία περισυλ-
λογής τροφίμων του Δήμου Ιδαλίου στήριξαν το κοινοτικό συμβούλιο και το Συμβούλιο 
κοινοτικής ευημερίας Αλάμπρας. Αρωγός στην προσπάθεια στήριξης του Λιβάνου στά-
θηκε και το κοινοτικό συμβούλιο Λυμπιών. Σε συνεργασία με την «Ενωμένοι» Νεολαία 
Λυμπιών συγκέντρωσαν  ποσότητες κονσέρβων, δημητριακών,  παιδικές σκόνες γάλα-
κτος, ρύζι, ζυμαρικά και άλλα είδη τα οποία έφθασαν ήδη στον προορισμό τους. Στην 
προσπάθεια του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώνσεων το οποίο συντόνισε την προσπάθεια συλλογής ξηράς τροφής συνέβαλε και η 
κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Τέτοιες πράξεις εθελοντικής προσφοράς αποδεικνύουν 
τα φιλάνθρωπα αισθήματα των Κυπρίων προς το συνάνθρωπο τους. 

Στήριξη και αλληλεγγύη 
στους κατοίκους του Λιβάνου



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

Περιορισμένος Αριθμός Διαμερισμάτων και Καταστημάτων
Μικρή Προκαταβολή + 480 Ευρώ το μήνα
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ΝΕΑ

Τ η μνήμη των ηρωϊκώς πεσόντων του 398 
Τάγματος Πεζικού τίμησε για άλλη μια χρο-
νιά η κοινότητα Ποταμιάς συντηρώντας ζω-

ντανή τη μνήμη των αγώνων των ηρώων μας, τονώ-
νοντας την εθνική μας συνείδηση. «Τα διδάγματα 
από την ιστορία του 398 Τ.Π αποτελούν πυξίδα για 
την πορεία μας στο αύριο» ανέφερε μεταξύ άλλων 
στην ομιλία του ο Προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φω-
τίου τονίζοντας ότι «είναι αυτές οι πράξεις που φω-
τίζουν το δικό μας δρόμο και χαράσσουν την πο-
ρεία μας μπροστά στο εθνικό καθήκον». 28 άνδρες 
του 398 Τάγματος Πεζικού που έπεσαν στο πεδίο 
της μάχης, μαζί με τους συμπολεμιστές τους υπερα-
σπίστηκαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση την περι-
οχή Κυθρέας. Προσέφεραν τη ζωή τους είτε ακόμα 
αγνοούνται, κατά την προσπάθεια εξάλειψης του 
τουρκοκυπριακού θύλακα του Τζιάους στις 20 Ιου-
λίου 1974. Το 398 Τ.Π παρέμεινε στην περιοχή μέ-
χρι τη β’ φάση της τουρκικής εισβολής. Χαράματα 
της 14ης Αυγούστου1974 οι επιχειρήσεις επανάρχι-
σαν με μεγαλύτερη σφοδρότητα αφού τα τουρκικά 
στρατεύματα ενισχύθηκαν με άρματα και άλλα βα-
ρέα όπλα και εξαπέλυσαν μεγάλη και συντονισμένη 
επίθεση κατά των θέσεων της Εθνικής Φρουράς. Τα 
τουρκικά στρατεύματα έχοντας την αριθμητική υπε-
ροχή, αλλά κυρίως την πολεμική τους αεροπορία δι-
έσπασαν τις αμυντικές γραμμές των δυνάμεων της 
Εθνικής Φρουράς.  Ρίγη συγκίνησης στην εκδήλωση 
σκόρπισε η αδελφή του ήρωα  Γιάννη Παπαγιάννη, 
Μαρία Παγιάννη. Ο ήρωας 23 μόλις χρόνων τότε, συ-
νελήφθη αιχμάλωτος από τα τουρκικά στρατεύματα 
μαζί με τέσσερις άλλους εθνοφρουρούς έξω από το 
Τζιάος. Όλους τους εκτέλεσαν εν ψυχρώ και τους έρι-
ξαν σε ξεροπήγαδο στο Τζιάος. Η φωτογραφία τους 
την ώρα της σύλληψης τους ταξίδευσε στα πέρατα 
της οικουμένης και έγινε το σύμβολο του αγώνα των 
αγνοουμένων. Αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι 
αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν ζωντανοί μετά το 
τέλος των εχθροπραξιών, ενώ αποτελεί και αδιάσει-
στη μαρτυρία ενός εγκλήματος πολέμου που κατα-
δικάζεται από όλες τις Συμβάσεις και τους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου. Ομιλία στην εκδήλωση έκανε 
και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμι-
άς Γιάννος Μηνά ο οποίος εξήρε με τη σειρά του την 
προσφορά του 398 Τ.Π στις μάχες κατά του βάρβα-
ρου εισβολέα. Κατατέθηκαν στεφάνια στο χώρο του 
μνημείου που ανεγέρθηκε στον προαύλιο χώρο της 
εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου το οποίο ανεγέρθη-
κε προς τιμή των ηρώων του 398 Τ.Π. 

Η Ποταμιά τίμησε τα παλικάρια 
του 398 Τ.Π.

Τ ο σωματείο «Πρόοδος»  και οι 
οικογένειες των ηρώων της Νή-
σου διοργάνωσαν το μνημόσυ-

νο των ηρώων της κοινότητας. Το μνη-

μόσυνο τελέστηκε στον ιερό ναό της 

Αγίας Παρασκευής στη Νήσου. Για την 

πατρίδα έδωσαν τη ζωή τους ο Γιώρ-

γος Ξενοφώντος και ο Σταύρος Χριστο-

δόυλου οι οποίοι έπεσαν κατά τη διάρ-

κεια των δικοινοτικών συγκρούσεων το 

1964.  Ο Βαρνάβας Κούβαρος, Κωστά-

κης Λάμπρου, τα αδέλφια Γιώργος και 

Σωτήρης Σωκράτους Νικολάου έπεσαν 

κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβο-

λής του 1974. Στον κατάλογο των ηρώ-

ων της Νήσου προστέθηκαν αργότερα 

οι Γιώργος Κυπριανού, Παράσχος Χρί-

στου και Αντώνης Θεοδούλου οι οποί-

οι για χρόνια βρίσκονταν στον κατάλο-

γο των αγνοουμένων. Τα λείψανά τους 

εντοπίστηκαν ταυτοποιήθηκαν και τάφηκαν με όλες τις πρέπουσες τιμές. Στον κατάλογο των αγνοουμέ-

νων παραμένει ακόμα ο αδελφός του Παράσχου, ο Ιωνάς Χρίστου. Ομιλητής ήταν ο Ευρωβουλευτής του 

ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στους τάφους των ηρώ-

ων από τις οικογένειες των πεσόντων, τις τοπικές αρχές και τα οργανωμένα σύνολα. 

Τιμήθηκαν οι ήρωες της Νήσου 

Η κοινότητα Αλάμπρας τίμησε τους ήρωες της 
οι οποίοι σκοτώθηκαν στην άνιση μάχη κατά 
του τούρκου εισβολέα το 1974. Από την Αλά-

μπρα κατάγονταν ο Ανδρέας Γεωργίου Σάββα, ο

Ανδρέας Παύλου Χατζηχριστοδούλου, ο Γεώργιος Κυ-

πριανού, ο Νίκος Γ. Νικολάου, ο Παντελής Νικηφόρου, 

ο Σοφοκλής Γεωργίου, ο Στυλιανός Κυριάκου, ο Σωτή-

ρης Σ. Ιωάννου. 

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Γενικός Διευθυντής 

του Υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Κωνσταντίνου.

Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας αναπέμφθηκε 

δέηση για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων 

της κοινότητας Αγαθάγγελου Λαζάρου και Μιχάλη Η. Γε-

ωργίου.

Mνημόσυνο ηρώων της Αλάμπρας

T ην Κυριακή 2 Αυγούστου τελέστηκε στον Ιερό 
Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Πέρα Χω-
ρίο - Νήσου  το  μνημόσυνο των σκαπανέων του 

70 ΤΜΧ και της Διμοιρίας Μηχανικού ΕΛΔΥΚ 1974. Παρέ-

στησαν συγγενείς και συμπολεμιστές των ηρώων. Τον επι-

μνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο έφεδρος ανθυπολοχαγός 

ΜΧ Λεωνίδας Γεωργίου. «Το μαρτυρικό καλοκαίρι της Ει-

σβολής το 70 Τ.ΜΧ και η Διμοιρία Μηχανικού της ΕΛΔΥΚ 

προσέθεσαν στην ελληνική ιστορία αιματηρές σελίδες 

ατόφιου ηρωισμού. Αυτά τα φύλλα συμπυκνώνουν 48 

προσωπικές ιστορίες αυτοθυσίας, τιμής και δόξας» ανέ-

φερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργίου.

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για 
τους ήρωες του Μηχανικού

Γ ια άλλη μια χρονιά με αισθήματα δέους και 
βαθιάς συγκίνησης τελέστηκαν τα μνημόσυ-
να των ηρώων των Λυμπιών, των παλικαρι-

ών που αγωνίστηκαν κατά του Αττίλα το καλοκαίρι 
του 1974. Η κοινότητα κατέβαλε βαρύ φόρο αίμα-
τος με τη θυσία εννιά παλληκαριών ενώ άλλα τέσσε-
ρα  συνεχίζουν να βρίσκονται στον  κατάλογο των 
αγνοουμένων. Μνημονεύθηκαν ο Ανδρέας Βαρνά-
βα, ο Γεώργιος Σκουλιάς Τολαρή, ο Λούκας Δημητρί-
ου, ο Θεόδωρος Μαυρόσαββα, ο Πέτρος Γιαννή Κυ-
πριανού, Κώστας Νικολάου Καψοκάρτης, ο Μιχάλης 
Ανδρέου Καραννίκης, ο Ελευθέριος Κουζαπής και 
ο Θεόδωρος Παπακωνσταντής. Στον κατάλογο των 
αγνοουμένων παραμένουν ο Δημήτρης Μαλακίδης 
Μωϋσή, ο Σάββας Σάββα Αλέξη, ο Κουμής Νεοφύτου 
Χαραλάμπους και ο Κακουλλής Μουστάκα Μιχαήλ. 
Στον επιμνημόσυνο λόγο του ο Επίτροπος Προεδρίας 
Φώτης Φωτίου ανέφερε ότι 46χρόνια μετά η Κύπρος 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις απειλές και τους εκβι-
ασμούς της κατοχικής δύναμης, η οποία θέλει να πα-
ραγνωρίζει και να αγνοεί όλως προκλητικά το διεθνές 
δίκαιο. «Η ελάχιστη οφειλή μας απέναντι σε όλα τα πα-
λικάρια μας που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για 
τη διεκδίκηση της ελευθερίας, επιτάσσει ακούραστα 
να συνεχίσουμε τη δύσβατη πορεία για απαλλαγή της 
πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή και για μια βι-
ώσιμη επανένωση του νησιού μας» είπε ο κ.Φωτίου. 

Όσο η πατρίδα μας παραμένει διαιρεμένη και ημικα-
τεχόμενη έχουμε χρέος τιμής να μη λησμονήσουμε 
ότι οι θυσίες των ηρώων μας, παραμένουν αδικαίω-
τες, είπε επίσης ο Προεδρικός Επίτροπος. 

Φόρος τιμής στα παλικάρια 
των Λυμπιών

Η ομάδα «Ενωμένοι» Νεολαία Λυμπιών έδωσε 
και φέτος συνέχεια στο θεσμό «Νέος Πρότυπο 
του Χωριού». Στόχος των διοργανωτών είναι 

να τιμάται ένα νέος ο οποίος ξεχωρίζει για την ιστορία, 

την προσφορά, το ήθος και την αξιοπρέπεια του. Φέτος, 

λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε ήταν ξεχωριστή. Τιμήθηκαν δεκά-

δες αφανείς ήρωες. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην 

πρώτη γραμμή, με περίσσια δύναμη και υπευθυνότητα 

ήταν πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν ανα πάσα στιγμή 

και με όσα μέσα διέθεταν την παγκόσμια πανδημία. Με 

απαράμιλλο θάρρος αψήφησαν κάθε εμπόδιο που πα-

ρουσιάστηκε μπροστά τους. Έχοντας ως πρώτο και κυ-

ριότερο στόχο τη διασφάλιση της υγείας όλων των αν-

θρώπων θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική τους υγεία 

όσο και των οικογενειών τους, φάνηκαν αντάξιοι των πε-

ριστάσεων και κατάφεραν επάξια να φέρουν εις πέρας 

την αποστολή τους. Τιμήθηκαν οι γιατροί, οι νοσηλευ-

τές, οι καθαρίστριες και όλοι όσοι δεν έχουν σταματή-

σει να αγωνίζονται, αποδεικνύοντας ότι η ανθρωπιά, η 

προσφορά και η αγάπη στον συνάνθρωπο, επιβιώνουν 

κάτω και από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Τιμήθηκαν γιατροί και νοσηλευτές των οποίων η ηλικία 

δεν ξεπερνά τα 35 έτη. 

«Νέος Πρότυπο του Χωριού»
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Το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του καλεί τις Αρ-
χές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  όπως ετοιμάσουν τους 
προϋπολογισμούς τους για την επόμενη χρονιά  με σύ-

νεση και ορθολογισμό. Παράλληλα, τους καλεί να ιεραρχήσουν τις 

προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια 

και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

Την ίδια ώρα οι δαπάνες τους θα πρέπει να είναι εντός των οικονο-

μικών τους δυνατοτήτων και να αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Όσον αφορά νέες θέσεις ή αναβαθ-

μίσεις το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι στον προϋπολογι-

σμό του 2021 μπορούν να περιληφθούν όσες θέσεις έχουν εξεταστεί 

από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μέχρι τις 30 Σε-

πτεμβρίου του 2020. Πρώτιστος στόχος των Δήμων, σύμφωνα με το 

Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει οι δράσεις που περιλαμβάνο-

νται στους προϋπολογισμούς τους για το 2021 να έχουν τη μεγαλύ-

τερη δυνατή προστιθέμενη αξία. «Ενόψει της μεγάλης αβεβαιότητας 

που επικρατεί λόγω της πανδημίας, η οποία κατ’ επέκταση επηρεά-

ζει αρνητικά τα οικονομικά των Δήμων, για την ετοιμασία του προϋ-

πολογισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο τα ταμειακά διαθέ-

σιμα, όσο και η δυνατότητα εισπραξιμότητας των εσόδων», τονίζει 

το υπουργείο. Υποδεικνύει, επίσης πως οι προϋπολογισμοί θα πρέ-

πει να διέπονται από την αρχή του ισοσκελισμένου προϋπολογι-

σμού, ενώ η ταμειακή ροή θα πρέπει να παρουσιάζει θετικό ή μη-

δενικό υπόλοιπο για την εξασφάλιση βραχυχρόνιας ρευστότητας. 

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, οι Δήμοι θα πρέπει να μπορούν να 

ανταποκριθούν άμεσα στις υποχρεώσεις τους και στην αποπληρω-

μή των δανείων. Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικο-

νομικών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να δώσουν έμ-

φαση στα καθυστερημένα έσοδα και να καταβάλουν περισσότερες 

προσπάθειες για την είσπραξή τους. Υποδεικνύει επίσης, ότι θα πρέ-

πει να είναι ρεαλιστικές οι εκτιμήσεις των Δήμων για τα έσοδα, λαμ-

βάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις προοπτι-

κές και την οικονομία και την εισπρακτική δυνατότητα των Δήμων. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δαπάνες των Δήμων θα 

πρέπει να υπολογιστούν με συνέπεια και τις οικονομικές τους δυνα-

τότητες. Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τις Τοπικές Αρχές να πε-

ριλάβουν στους προϋπολογισμούς τους μόνο ώριμα αναπτυξιακά 

για τα οποία υπάρχουν τα ρευστά διαθέσιμα για να υλοποιηθούν. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να αξιολογούν τα έργα  για να διαφαίνεται 

πως είναι οικονομικά προσιτά και βιώσιμα και να έχουν ψηλή προ-

στιθέμενη αξία. Αναφορικά με τους μακροχρόνιους αναπτυξιακούς 

σχεδιασμούς, οι Δήμοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, θα 

πρέπει ενημερώσουν την κυβέρνηση για τα έργα που θα υλοποιήσει 

στο μέλλον.  Στο μεταξύ, στο ελάχιστο δυνατό θα πρέπει να περιορι-

στεί ή ακόμη να εξαλειφθεί η υπερωριακή απασχόληση των εργαζο-

μένων στους Δήμους. Για τον σκοπό αυτό οι δημοτικοί γραμματείς 

θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανακατανομή του προσωπικού ή 

να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές. Tο Υπουργείο Οικονο-

μικών, υποδεικνύει στους Δήμους, όπως οι πιστώσεις για τις υπερω-

ρίες για το 2021 κινηθούν στα ίδια επίπεδα με φέτος. Ταυτόχρονα, 

καλούνται οι Δήμοι να είναι προσεκτικοί με την αγορά υπηρεσιών 

και να τηρούν τις ορθές διαδικασίες για να αποφευχθεί η δημιουρ-

γία υπαλληλικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (Δή-

μοι-ιδιώτες). Σε σχέση με την απασχόληση, το υπουργείο σημειώνει 

πως η πολιτική απασχόλησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιω-

σιμότητας των δημόσιων οικονομικών και στην επίτευξη ενός απο-

δοτικού και αποτελεσματικού ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με το υπουργείο 

το ύψος των απολαβών τού προσωπικού των Δήμων για το 2021 θα 

λογίζονται τόσο οι ετήσιες προσαυξήσεις όσο και η αναπροσαρμο-

γή του δείκτη της ΑΤΑ. Εξάλλου σε αυστηρές υποδείξεις προχωρεί 

το υπουργείο σε σχέση με τα έξοδα φιλοξενίας. Όπως υποδεικνύ-

ει τα συγκεκριμένα έξοδα θα πρέπει να χορηγούνται με φειδώ και 

εντός των οικονομικών δυνατοτήτων των Δήμων. Επιπρόσθετα, το 

αρμόδιο υπουργείο καλεί τους Δήμους να προχωρούν σε επικαιρο-

ποίηση των αναλογιστικών μελετών των συνταξιοδοτικών σχεδίων, 

καθώς και σε εισηγήσεις οι οποίες θα περιληφθούν στον προϋπολο-

γισμό. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συσσωρεύονται αναλο-

γιστικά ελλείμματα και όπου υπάρχουν επιβάλλεται η λήψη μέτρων 

για μείωσή τους» συμπληρώνει. Την ίδια ώρα από κόσκινο θα πε-

ράσουν οι Τοπικές Αρχές τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 

που προγραμματίζουν για το 2021. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οι-

κονομικών, όλες οι εκδηλώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται και να 

υλοποιούνται μόνο όσες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του Δήμου 

και στην παράδοση του τόπου. Υψηλό δημοσιονομικό κίνδυνο προ-

καλούν οι οφειλές των προηγούμενων ετών. Οι Δήμοι θα πρέπει να 

παραθέσουν στο υπουργείο τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις και 

να καθορίσουν χρονοδιάγραμμα σταδιακής εξόφλησης. Μεγάλος 

είναι και δημοσιονομικός κίνδυνος από τα παρατραβήγματα από 

τις τράπεζες. Με τα παρατραβήγματα οι Δήμοι καλύπτουν την έλ-

λειψη ρευστότητας. Πάντως το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει 

πως δεν προτίθεται να παραχωρεί εγκρίσεις για μετατροπή των πα-

ρατραβηγμάτων σε δάνεια για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. 

Εξάλλου, πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Δήμοι για διαγραφές χρεω-

στών. Στο επεξηγηματικό σημείωμα του προϋπολογισμού, οι Τοπι-

κές Αρχές θα πρέπει να παραθέσουν στοιχεία σε σχέση με τις εκπτώ-

σεις, μειώσεις και διαγραφές οφειλών αλλά και τα κριτήρια με βάση 

τα οποία παραχωρούνται για σκοπούς διαφάνειας.

Προϋπολογισμοί Δήμων προσαρμοσμένοι σε συνθήκες κορονοϊού

EΙΔΗΣΕΙΣ
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Η γη του Ιδαλίου υποδέχθηκε στα 
σπλάχνα της μετά από μισό και πλέ-
ον αιώνα τον ήρωα Γεώργιο Εικο-

σάρη ο οποίος έπεσε τον Αύγουστο του 1964 

στην περιοχή Τηλλυρίας. Η κηδεία του τελέ-

στηκε στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας 

Ευαγγελίστριας με τις πρέπουσες τιμές. Εκ μέ-

ρους της κυβέρνησης τον επικήδειο λόγο εκ-

φώνησε ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φω-

τίου ο οποίος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους 

του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Ανα-

στασιάδη. «Θέλω να εκφράσω και μια μεγά-

λη συγνώμη εκ μέρους της πολιτείας προς την 

οικογένεια του ήρωα για τυχόν λάθη και πα-

ραλείψεις από μέρους μας, που είχαν ως απο-

τέλεσμα την αδικαιολόγητη διαιώνιση του πό-

νου και της αγωνίας τους.  Γνωρίζω ότι αυτό 

δεν αποτελεί βάλσαμο στις πληγές. Είναι όμως 

μια ειλικρινής και αληθινή έκφραση των συ-

ναισθημάτων μας, για όλα εκείνα που έπρε-

πε να γίνουν και δεν έγιναν» είπε ο κ. Φωτί-

ου.  Ο 20χρονος τότε Γεώργιος Εικοσάρης, 

τον Ιούλιο του 1964 κατατάγηκε στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας και 

τοποθετήθηκε στο 216 Τάγμα Πεζικού. Πριν 

ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και χωρίς να τελε-

στεί η ορκωμοσία, οι νεοσύλλεκτοι μεταφέρ-

θηκαν για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην 

περιοχή της Τηλλυρίας. Κατά τη διάρκεια των 

σφοδρών μαχών στην περιοχή Παχυάμμου 

τραυματίστηκε.  Ο ίδιος δεν ήθελε να εγκα-

ταλείψει το πεδίο της μάχης για να μεταφερ-

θεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη αφού θε-

ωρούσε το τραύμα του ως μη σοβαρό. Μετά 

όμως από την επιμονή του λοχαγού του με-

ταφέρθηκε τελικά από συναδέλφους του για 

νοσηλεία στο πρόχειρο νοσοκομείο της Εθνι-

κής Φρουράς που λειτουργούσε στον Παχύ-

αμμο.  Στις 9 Αυγούστου 1964 το νοσοκομείο 

βομβαρδίστηκε με βόμβες ναπάλμ από την 

τουρκική αεροπορία και καταστράφηκε ολο-

σχερώς. Λόγω του ότι μέρος του νοσοκομεί-

ου χρησιμοποιείτο και ως αποθήκη πυρομα-

χικών της Ε.Φ, από τις εκρήξεις τα σώματα του 

νοσηλευτικού προσωπικού και των τραυμα-

τιών διαμελίστηκαν. Μέρη του νοσοκομείου 

εκτοξεύτηκαν σε απόσταση πέραν των 500 

μέτρων, κάτι που υποδηλώνει τη σφοδρότη-

τα των εκρήξεων. Η οικογένεια του Γιώργου 

Εικοσάρη δεν ενημερώθηκε ποτέ για την τύχη 

του και έκτοτε αναζητούσε πληροφορίες οι 

οποίες θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του. 

Το 2018, εκ μέρους της οικογένειας, ο αδελ-

φός του πεσόντος Παναγιώτης Εικοσάρης, 

απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας με την οποία ζητούσε να διενεργηθεί 

εκταφή στο χώρο που βρισκόταν το πρόχει-

ρο νοσοκομείο Παχυάμμου, όπου θεάθη-

κε για τελευταία φορά ο αδελφός του, έκκλη-

ση που έγινε αμέσως αποδεκτή. Κατόπιν της 

απόφασης που έλαβε σχετικά το Υπουργικό 

Συμβούλιο,  άρχισε τον Οκτώβριο του 2019 η 

εκταφή στο χώρο και το Νοέμβριο εντοπίστη-

κε σε κρατήρα που δημιουργήθηκε από τον 

βομβαρδισμό του νοσοκομείου, μέρος λει-

ψάνων καθώς και κάποια προσωπικά αντικεί-

μενα, που με βάση τα αποτελέσματα των εξε-

τάσεων DNA, επιβεβαιώθηκε ότι ανήκαν στον 

πεσόντα Γιώργο Εικοσάρη. Το ύστατο χαίρε 

απηύθυναν με επικήδειους λόγους τους ο Χρί-

στος Χριστοφίδης, εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Δή-

μαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και ο αδελ-

φότεκνος του ήρωα Χαράλαμπος Εικοσάρης. 

Ομιλία έκανε και ο δημοσιογράφος Ανδρέας 

Παράσχος. Εκπρόσωποι κομμάτων κατέθε-

σαν στεφάνια. 

Κηδεύτηκε με 56 χρόνια καθυστέρηση ο ήρωας Γεώργιος Εικοσάρης

Ο Δήμος Ιδαλίου τί-
μησε σε εκδήλω-
ση  μνήμης και τιμής 

τους Δαλίτες ήρωες, πεσόντες, 
φονευθέντες και αγνοουμέ-
νους 1964 και 1974.Μέχρι σή-
μερα έχουν εντοπιστεί και ταυ-
τοποιηθεί τα οστά του Χριστόφορου Σκορδή, του Νίκου Τσιελεπή, 
του  Νικόλαου Περικλέους, του Μιχαλάκη Γρούτα, του Σάββα Σαβ-
βίδη, του Μάρκου Μάρκου, του Αντώνη Ευθυμίου, του Αντρέα  Ποι-
ράζη, του Αντώνη Αγγελή και του Μιχαλάκη Σολομώντος που αγνο-
είτο από το 1964, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά του Γεώργιου 
Κυριάκου που χάθηκε στον Τράχωνα και η οικογένεια του διαμέ-
νει στο Δάλι. Τον περασμένο Νοέμβρη κηδεύτηκε ο Χριστάκης Χρι-
στοδούλου ενώ πριν από μερικές μέρες έγινε η κηδεία του Γεώργι-
ου Εικοσάρη ο οποίος έπεσε κατά τις  δικοινοτικές ταραχές του 1964 
και τα οστά του εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο 
του DNA. Στον κατάλογο των αγνοουμένων παραμένουν ο Λοίζος 
Ζαβός, ο Δημήτρης Δημητρίου, ο Ιωνάς Χρίστου, ο Αντρέας Ταλια-
δώρος, ο Νίκος Παντελής, ο Χαράλαμπος Θεοχάρους, ο Μιχαλάκης 
Δημητρίου και ο Γεώργιος Μηλικούρης. Στην εκδήλωση τιμήθηκε 
και η μνήμη του ήρωα – μαθητή Δημήτρη Χάματσου ο οποίος έπε-
σε στον Άγιο Σωζόμενο.  Στους ήρωες του Δαλιού οφείλουμε τιμή 
και σεβασμό δίνοντας την υπόσχεση ότι ακούραστα θα συνεχίσου-
με τις προσπάθειες για την διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των 
αγνοουμένων μας. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρ-
χος  Λεόντιος Καλλένος ο οποίος εξήρε την προσφορά των ηρώων 
του Ιδαλίου στους αγώνες της Κύπρου. «Υποκλινόμαστε στη θυσία 
τους. Πολέμησαν με ανδρεία απέναντι στο βάρβαρο εισβολέα» ανέ-
φερε ο κ. Καλλένος. Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε και ο Ανδρέας 
Αντωνίου, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου.  Απήγ-
γειλαν ποιήματα η Μυρούλλα Χείλη, η Κούλλα Χριστοδούλου, η Αν-
δρούλα Σιάτη και ο Κωνσταντίνος Καμένος. Τραγούδησε ο Νικόλας 
Σαββίδης. Στο χώρο της εκδήλωσης μετέφεραν φλόγα από τον Άγιο 
Σωζόμενο δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου». Τελέστη-
κε τρισάγιο για τους πεσόντες και αναπέμφθηκε δέηση για ανεύρε-
ση των αγνοουμένων. Έγινε προσκλητήριο πεσόντων και αγνοου-
μένων.

Το Δάλι τίμησε τους 
ήρωες του



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΔΑΛΙΟΥ
Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαρια-

σμών 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 λογαρι-
ασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπε-

ζικού 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 εντο-
λών άμεσης πληρωμής παρέχεται δωρεάν από τα τραπεζικά ιδρύ-

ματα. 

H  εκτέλεση την εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λο-
γαριασμού.

Αναβολή εκδήλωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Ιδαλίου 
με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία όλων, ακο-
λουθώντας τα πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από 

τα αρμόδια υπουργεία, με λύπη ανακοινώνει την 
αναβολή της καθιερωμένης καλοκαιρινής διοργά-

νωσης River Party. 

Ψεκασμοί στο αποχετευτικό
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου σας πλη-
ροφορεί ότι προέβη από την 01/09/2020 έως τις 

05/09/2020 σε ψεκασμό για την καταπολέμηση της 
κατσαρίδας και τοποθέτηση δολωμάτων για την κα-
ταπολέμηση της ποντίκας στα δημόσια φρεάτια του 
αποχετευτικού δικτύου. Επίσης κατά την πιο πάνω 

περίοδο έχει προβεί και σε ψεκασμό κατά της κατσα-
ρίδας στα σημεία σύνδεσης των ιδιωτικών παροχών 

αποχετευτικού (house connections).
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Π ολύ δραστήρια είναι τα 
μέλη του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Άρτεμις Ιδαλίου 

τα οποία προσφέρουν ακούραστα 

στην προσπάθεια για προστασία του 

περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη 

της χλωρίδας και της πανίδας του τό-

που. Ανάμεσα σε άλλες ενέργειες οι 

οποίες αποσκοπούν στην προσφο-

ρά για το κοινό καλό έχουν προχω-

ρήσει στη δημιουργία και τοποθέτη-

ση ποτίστρων για τα πουλιά, έχουν 

διοργανώσει δεντροφύτευση και 

έχουν ετοιμάσει και τοποθετήσει πα-

γίδες για καταπολέμηση των τρωκτι-

κών. Οι παγίδες, 200 τον αριθμό, κα-

τασκευάστηκαν με κόπο από μέλη 

του συλλόγου και με χρήματα από το 
ταμείο του συλλόγου αλλά και από 
πρώτες ύλες που παραχώρησαν ορ-
γανωμένα σύνολα. Όπως κατήγγειλε 
ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης κάποιοι ανεγκέφαλοι αφαί-
ρεσαν παγίδες από την περιοχή Γε-
ροκαρκά προφανώς για δική τους 
χρήση. Τέτοιες ενέργειες είναι κατα-
δικαστέες και αυτοί που τις πήραν 
μόνο απογοήτευση και εκνευρισμό 
προκαλούν σε κάθε σωστό και νο-
μοταγή πολίτη που σέβεται και αγα-
πά το περιβάλλον και τους ανθρώ-
πους που προσφέρουν ανιδιοτελώς 
για την προστασία του. «Εμείς δου-
λεύουμε για εσάς χωρίς κανένα προ-

σωπικό όφελος και 
δυστυχώς σήμερα 
απογοητευτήκα-
με βλέποντας την 
πράξη αυτή. Τι να 
πω. Τα λόγια είναι 

περιττά» αναφέρεται χαρακτηριστι-
κά στην επίσημη σελίδα του Κυνηγε-
τικού Συλλόγου Άρτεμις Ιδαλίου.

ΘΕΜΑΤΑ

Ο 
λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυ-

χία η υποβολή των αιτήσεων για 

το Καθεστώς 4.1 του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά 

«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές 

επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργο-

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».  Με προ-

ϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ, το Καθεστώς 4.1 

παρέχει ενίσχυση για υλοποίηση επενδύ-

σεων σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύ-

σεις, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό, τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των 

περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.  Το ενδι-

αφέρον που εκδηλώθηκε κρίνεται ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό για το μέλλον του τομέα αλλά 

και τις προοπτικές που διαγράφονται, ιδιαί-

τερα σε μια περίοδο που η πανδημία του κο-

ρωνοϊού έχει επιφέρει οικονομικό και κοι-

νωνικό πλήγμα σε ολόκληρο τον κόσμο.Στο 

πλαίσιο του Καθεστώτος αυτού υποβλήθη-

καν συνολικά 169 αιτήσεις, που περιλαμ-

βάνουν επενδύσεις 41 εκ. ευρώ περίπου. 

Συγκεκριμένα, για το Μέτρο που σχετίζεται 

με τα ορεινά και τις επενδύσεις, μεταξύ άλ-

λων σε αντιχαλαζική προστασία, υποβλή-

θηκαν 54 αιτήσεις, με το εκτιμώμενο αρχι-

κό ποσό των επενδύσεων να ανέρχεται στα 

2,7 εκ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις 

στην αιγοπροβατοτροφία, υποβλήθηκαν 

78 αιτήσεις, με το αρχικό εκτιμώμενο ποσό 

των εν λόγω επενδύσεων να κυμαίνεται στα 

25,2 εκ. ευρώ.  Αναφορικά με τις επενδύσεις 

ειδικού σκοπού, οι οποίες περιλαμβάνουν 

επενδύσεις στην εξοικονόμηση ύδατος, 

διαχείριση αποβλήτων, μετεγκατάσταση 

οχληρών υποστατικών και παραγωγή και 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, παραλήφθηκαν 37 αιτήσεις. Με 

μια πρώτη εκτίμηση, οι επενδύσεις αυτές 

ανέρχονται στα 13 εκ. ευρώ. Σημειώνεται 

ότι το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλ-

θει μέχρι και στο 70% της συνολικής επέν-

δυσης, αναλόγως της ηλικίας του αιτητή και 

της περιοχής στην οποία θα γίνει η επέν-

δυση.Στο πλαίσιο της προκήρυξης δόθηκε 

προτεραιότητα μεταξύ άλλων στους επαγ-

γελματίες γεωργούς, τους νέους γεωργούς 

καθώς και την βιολογική γεωργία. Η έγκρι-

ση των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρω-

θεί στις αρχές του 2021.

10 εκ. ευρώ για εκσυγχρονισμό γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επιθυμεί 
να πληροφορήσει τους κυνηγούς ότι από 
την 1η Αυγούστου έχει αρχίσει η ανανέω-

ση αδειών κυνηγίου για την περίοδο κυνηγίου 2020 
– 2021.
Κατά την έναρξη της πιο πάνω διαδικασίας, έχει πα-
ρουσιαστεί το φαινόμενο σε κάποιες άδειες κυνηγί-
ου να αναγράφεται διαφορετική διεύθυνση διαμο-
νής από αυτή που είχε δηλώσει αρχικά ο κυνηγός. 
Το πιο πάνω φαινόμενο οφείλεται στην προσπά-
θεια της Υπηρεσίας  να εκσυγχρονίσει το λογισμικό 
μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες κυνηγίου. Συ-
γκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαδικα-
σία «ανάγνωσης» των διευθύνσεων, που ήταν κα-
ταχωρημένες στο προηγούμενο λογισμικό, από το 
νέο λογισμικό.
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του λογισμικού προέκυ-

ψε από κάποιες αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στο 
προηγούμενο λογισμικό και με την αναβάθμισή του 
θα παρέχεται δυνατότητα:
ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για όλες τις άδειες 
που παραχωρεί η Υπηρεσία,
έκδοσης επιπρόσθετων αδειών από το διαδίκτυο 
όταν η βασική άδεια κυνηγίου εκδόθηκε σε τράπεζα,
εγγραφής του αριθμού σήμανσης των κυνηγετικών 
σκύλων, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα εφαρμο-
στεί το Σεπτέμβριο όταν ψηφιστεί η σχετική τροπο-
ποίηση της Νομοθεσίας,
έκδοσης άδειας κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου 
που ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη με τη σύμφωνη γνώ-
μη του ιδιοκτήτη κ.α.     
Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας απευθύνει  κάλεσμα 
στους κυνηγούς να επισκεφθούν τη νέα ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της Υπηρεσίας (gws.moi.gov.cy), 

μέσω της οποίας οι ίδιοι οι κυνηγοί μπορούν να επι-

βεβαιώσουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους. 

Στην περίπτωση που η διεύθυνση καταχωρηθεί σω-

στά, πριν από την ανανέωση της άδειας κυνηγίου, 

τότε στην άδεια κυνηγίου θα αναγράφεται η σωστή 

διεύθυνση του κυνηγού. Στην περίπτωση που η δι-

εύθυνση διορθωθεί μετά που ανανεώθηκε η άδεια 

κυνηγίου, τότε η σωστή διεύθυνση θα αναγραφεί 

σωστά κατά την ανανέωση της άδειας της επόμενης 

κυνηγετικής περιόδου.

Τέλος σημειώνεται ότι, μέχρι την έναρξη της επόμε-

νης κυνηγετικής περιόδου (2021 – 2022) θα πρέ-

πει όλοι οι κυνηγοί να επαληθεύσουν τα προσωπι-

κά τους στοιχεία μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, διαδικασία η οποία ήδη έχει αρχίσει να 

γίνεται σταδιακά από φέτος.

Ανανέωση αδειών κυνηγίου για την περίοδο 2020-2021

H υπεραγορά
 Μικρόπολις 

στο Πέρα Χωριό – Νήσου 
ζητά για εργοδότηση 
κρεοπώλες και ταμίες 

Για πληροφορίες 
επικοινωνήστε 

στο τηλ. 22525300
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OÈ YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ÌÂ
˘„ËÏfi ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Â˘ı‡ÓË˜,
ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÂÓ-
‰Â‰ÂÈÁÌ¤Ó· Ì¤ÙÚ· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ YÁÂ›-
·˜ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó, ÙËÓ ¶·-
Ú·ÛÎÂ˘‹ 3 AÚÈÏ›Ô˘, ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÛÂ ÙÂ-
ÛÙ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÎÔÚˆÓÔ˚Ô‡ Covid-19 ÛÙÔ
ÚÔÛˆÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë ˘ÁÂ›·
Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi-
„Ë ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ
Î·È ÙÈ˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, ÔÈ YÂÚ·ÁÔ-
Ú¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÓ‰˘-
Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌfi ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ÁÈ· Ó·
ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ
˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ
ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÂ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-
ÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÏˆÓ
ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. MÂ ÙÔ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ

Ì¤ÙÚÔ, ÔÈ YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔÏËÙÈÎ¿ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó
ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡,
ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ‡·Ú-
ÍË˜ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Î·-
Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù·ÎÙÈÎÔ›
Î·ı·ÚÈÛÌÔ› ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·-
Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÂÈ‰ÈÎfi Û˘-
ÓÂÚÁÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜
·ÔÏ˘Ì¿ÓÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó
‰È·ı¤ÛÈÌ· ·ÓÙÈÛËÙÈÎ¿ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Â-
Ï·ÙÒÓ ÛÂ ÔÏÏ¿ ÛËÌÂ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿-
ÙˆÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÏ· Ù·
··Ú·›ÙËÙ· Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜
˘ÁÈÂÈÓ‹ (Ï‡ÛÈÌÔ ¯ÂÚÈÒÓ, Ù·ÎÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË
·ÓÙÈÛËÙÈÎÔ‡, ¯Ú‹ÛË Á·ÓÙÈÒÓ, Î.Ï.) Î·È
˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÏ¤Á¯ÂÈ
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙÈ˜ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜.

YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘

¶ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÙÂÛÙ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

YÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ EÓÈ·›·˜
EÎÙ·ÚÈÎ‹˜ EÈ‰fiÙËÛË˜ ÛÙÔÓ KOA¶
O OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ AÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÏËÚˆÌÒÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›·
Covid-19 ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜
EÓÈ·›·˜ A›ÙËÛË˜ EÎÙ·ÚÈÎÒÓ EÈ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ 2020:

ñ H ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂ-
ˆÓ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÈ˜ 13.04.2020. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·-
Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë 04.05.2020.

ñ OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙÈ˜ ·È-
Ù‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ KOA¶, ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ  ÙÔ˘˜,  Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜
www.eas.capo.gov.cy

ñ K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· fiÛÔ ¯Úfi-
ÓÔ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·Ó‰ËÌ›·˜, Ù· Â·Ú¯È·-
Î¿ ÁÚ·ÊÂ›· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.

ñ °È· ÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘¯fiÓ Ó¤ˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‹‰Ë Î·-
Ù·¯ˆÚËÌ¤Ó· ÛÙÔ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ KOA¶, ÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂ Ù· Â·Ú¯È·Î¿ ÁÚ·ÊÂ›· Î·È Ó· ·Ô-
ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ‹ ¿ÏÏ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔ˜ ÂÓÙÔ-
ÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÔ‡.

ñ OÈ Kˆ‰ÈÎÔ› ¶ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚Ô-
Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·ÏÂ› ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·-
ÚÂÏıfiÓ Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ˘Ô-
‚ÏËıÂ› Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ÂÓ ÏfiÁˆ Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ô-
ÛÙ·ÏÂ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÌÂ ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi, ‰ÈfiÙÈ Ô ·ÚÈı-
Ìfi˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜.

ñ °È· ÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·ÈÙËÙÒÓ ÌÂ
ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹-
ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÈÙËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ·ÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ‡·ÚÍË ·ÔÙÂÏÂ› ··Ú·›ÙËÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜.

H ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‚ÈÔÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜
British American Tobacco ÛÙÈ˜ H¶A, Kentucky
BioProcessing (KBP), ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ¤Ó· Èı·Ófi ÂÌ-
‚fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Covid-19 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÚÔÎÏÈÓÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô  ̆ÔÈ ‰Ô-
ÎÈÌ¤  ̃·˘Ù¤  ̃¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎ‹ ÔÚÂ›·, Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ó·-
Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÔ‡Ó ·fi
1 ¤ˆ˜ 3 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÂÌ‚fiÏÈ· ·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÍÂ-
ÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÌ‚Ô-
Ï›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ̄ ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂ-
ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·. 

TÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘-
ÍË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙËÓ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·  ̃ÙÔ  ̆Ê˘ÙÔ‡ ÙÔ  ̆Î·ÓÔ‡,
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ Û˘Ì-
‚·ÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ:
● E›Ó·È ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ·ÛÊ·Ï¤ÛÙÂÚË ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ

ÙÔ Ê˘Ùfi ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÔ˘˜ ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜.

● E›Ó·È Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÂÈ‰‹ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÂÌ-
‚ÔÏ›Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘Ùfi ÙÔ˘ Î·-
ÓÔ‡ ÔÏ‡ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· - ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· 6
Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ Ê˘Ùfi ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ
·ÚÎÂÙÒÓ ÌËÓÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ì‚·-
ÙÈÎ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜.

● H Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È
·fi ÙËÓ KBP ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÂ ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Ù· Û˘Ì‚·-
ÙÈÎ¿ ÂÌ‚fiÏÈ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ··ÈÙÔ‡Ó „‡ÍË. 

● Œ¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡-
ÛÙËÌ· ÌÂ Ì›· ÌfiÓÔ ‰fiÛË. 
H ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÙË˜ BAT, Reynolds

American Inc, ÂÍ·ÁfiÚ·ÛÂ ÙËÓ KBP ÙÔ 2014, ÌÂ
ÛÎÔfi Ó· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ÙÈ˜ Î·È-
ÓÔÙfiÌÂ  ̃ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â  ̃Î·ÓÔ‡ Ô  ̆‰È·ı¤ÙÂÈ, ÁÈ· Ó·
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÔ˚-
fiÓÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

TÔ 2014, Ë KBP ¤ÁÈÓÂ ÁÓˆÛÙ‹ ̂  ̃Ì›· ·fi ÙÈ̃  Ï›-
ÁÂ  ̃ÂÙ·ÈÚÂ›Â  ̃ÌÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›· ÁÈ· ÙÔÓ
Ebola, ¤¯ÔÓÙ·  ̃·Ú·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔ ZMapp(tm) Ì·-
˙› ÌÂ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Mapp BioPharmaceuticals ÌÂ
¤‰Ú· ÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ
AÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ AÚ¯‹ BÈÔ˚·ÙÚÈÎ‹  ̃ŒÚÂ˘Ó·  ̃Î·È AÓ¿-
Ù˘ÍË˜ (BARDA).

O Dr David O'Reilly, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ EÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎ‹  ̃ŒÚÂ˘Ó·  ̃ÙË  ̃British American Tobacco,
‰‹ÏˆÛÂ: "BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ
AÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ YËÚÂÛ›· TÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È º·ÚÌ¿-
ÎˆÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·. EÈÏ¤ÔÓ, Â›Ì·ÛÙÂ

ÛÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁÂ›·  ̃Î·È KÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ M¤ÚÈÌÓ·˜ ÙË˜ BÚÂÙ·Ó›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ
ÙÔ BARDA ÛÙÈ˜ H¶A, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘ÌÂ ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ì·  ̃Î·È ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì· ,̃
ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙË  ̃·Ó¿Ù̆ ÍË  ̃ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘
ÁÈ· ÙÔÓ Covid-19. H ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È
‰‡ÛÎÔÏË Î·È Û‡ÓıÂÙË ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘-
ÌÂ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ̆ ›̄·
ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘-
Ùfi ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·-
ÛÙÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙÈ˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÂÓ‰È·ÊÂ-
ÚfiÌÂÓ· Ì¤ÚË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ¿-
ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Covid-19. E›Ì·ÛÙÂ Ï‹Úˆ˜ Â˘ı˘ÁÚ·Ì-
ÌÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ HÓˆ-
Ì¤ÓˆÓ EıÓÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙˆÓ
·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. H KBP ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚÂ˘-
Ó‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi Î·ÈÚfi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ̄ Ú‹-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘Ùfi ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ·Ï-
Ï·ÎÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÈÎÒÓ ÂÌ-
‚ÔÏ›ˆÓ. ¢ÂÛÌÂ˘fiÌ·ÛÙÂ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ·-
ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÍ¿-
ÏˆÛË ÙÔ˘ Covid-19, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂ-
¯ÓÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹".

H British American Tobacco 
O ŸÌÈÏÔ˜ British American Tobacco, Ô˘

È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1902, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙÈ  ̃ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜

ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù·¯¤ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂ-
ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ™ÙËÓ K‡ÚÔ, Ë
ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú· ·fi 69 ̄ ÚfiÓÈ·. H British American Tobacco
Cyprus ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· ÙÈ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ ÙË˜ K‡ÚÔ˘, ÌÂ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Î‹ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. 

H Kentucky BioProcessing (KBP), Ë ÔÔ›·
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ British American Tobacco, ¿Ú¯ÈÛÂ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ 2006. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ
Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ ÛÂ "ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·
‚ÈÔ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜" Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ÂÓ
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁÂ› Î·È Ó· Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈÂ› Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¤ˆ˜ Î·È 3
ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·ÓÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·˘Ù¤˜, ÛÂ ¤Ó·Ó Î‡ÎÏÔ ·Ú·Áˆ-
Á‹˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÚÎÂ› ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Â‚‰Ô-
Ì¿‰Â˜. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜
ÌÂ ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹ÛË˜ Î·È È‰ÈfiÎÙËÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜,
ÂÓÒ Ù· Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ·˘-
ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ› ÁÈ· Ó· ‚ÂÏ-
ÙÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Ô˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È.

British American Tobacco

AÓ¿Ù˘ÍË Èı·ÓÔ‡ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÚˆÓÔ˚fi

AÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ ÙËÓ
·˘Ï·›· ÛÙË ˙ˆ‹
MÔÚÂ› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ
·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙÈ  ̃·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ  ̃ÙÔ ,̆ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙ·
Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›·, Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ fiÌˆ˜
ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘. NÈÒıÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘Ó¤¯È-
ÛË ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÓÙ·Ô-
ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÈ˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ·ÚfiÛÎÔÙË ÚÔ‹ ·È-
ÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·È Û˘ÓÂ¯‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·›Ì·-
ÙÔ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÌÂ ÙÔ K¤ÓÙÚÔ A›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ YÁÂ›·˜ ‰ÈÔÚ-
Á·ÓÒÓÂÈ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·‡ÚÈÔ TÂÙ¿ÚÙË 8 AÚÈÏ›Ô˘ 2020
·fi ÙÈ˜ 11.Ì. Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 3Ì.Ì.

H ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ A›Ì·ÙÔ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙË-
ÚËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙËÓ ·Ó‰ËÌ›· .̃
£· ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ 80 ÌfiÓÔ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Ô˘ ı· ÎÏÂ›-
ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‰ÔıÂ› Û¯ÂÙÈÎ‹
‚Â‚·›ˆÛË ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË˜. °È· Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ (‰¤Î· ·ÈÌÔ-
‰fiÙÂ  ̃·Ó¿ 30 ÏÂÙ¿) Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Î·ÏÂ› ÛÙÔ 22797979 (¢Â˘Ù¤Ú· Ì¤¯ÚÈ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹,
11Ì - 3ÌÌ). OÈ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Ì¤¯ÚÈ 65 ÂÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· SMS ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 8998 ÌÂ ÙËÓ ·È-
ÙÈÔÏÔÁ›· "1" ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÁÈ· Î·Ù'
ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË. AÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÔÈ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ¿Óˆ
ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ŒÓÙ˘Ô
B. NÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ·‰‹ÚÈÙË˜
·Ó¿ÁÎË˜, fiˆ˜ Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ Ì›·˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ·Ó¿ ËÌ¤Ú· Ô˘ ·Ó·-
ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ YÁÂ›·˜ ÛÙÈ˜ 30 M·ÚÙ›Ô˘ 2020.

°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÈÌÔ-
‰ÔÙÒÓ, ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¿ÙÔÌ· Ô˘
Ù·Í›‰Â„·Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ÂÎÙfi˜ K‡ÚÔ˘, ¿ÙÔÌ· Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ›ˆÛË˜ ‹/Î·È ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÎÏÈ-
ÓÈÎ¿ ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË  ̃·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹  ̃ÓfiÛÔ  ̆Î·È ¿ÙÔ-
Ì· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÂ ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ‹
‡ÔÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 28 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¿ÊÈÍË˜ ·fi ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi/ ›ˆÛË˜/ Â·-
Ê‹˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.  
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Οι κυνηγοί του Ιδαλίου έχουν αναπτύξει 
πλούσια δράση

Τ 
ο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου πε-

ριλαμβάνεται στα δώδεκα μουσεία για τα οποία 

θα εφαρμοστεί η πολιτική «Μουσεία για όλους» 

που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβού-

λιο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται δωρεάν είσοδος και 

αναπροσαρμογή στο πρόγραμμα λειτουργίας τους 

ώστε να είναι προσβάσιμα και κατά το Σαββατοκυρίακο. 

Τα δώδεκα μουσεία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα 

του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γι-

άννης Καρούσος δήλωσε ότι για την εκπόνηση της πρό-

τασης, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-

γων έλαβε υπόψη του τις συστάσεις της UNESCO, τα 

αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή πολιτικών δωρεάν 

εισόδου σε Μουσεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως 

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία, τις απόψεις τοπι-

κών και διεθνών τουριστικών φορέων και οργανισμών 

καθώς επίσης τις θετικές απόψεις και εισηγήσεις του Συν-

δέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων. 

 Η εφαρμογή της πολιτικής της δωρεάν εισόδου σε Μου-

σεία  σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την πάροδο του 

χρόνου, έχει επιφέρει αύξηση της επισκεψιμότητας, πέ-

ραν του 50%.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

έλαβε υπόψη του τη χαμηλή επισκεψιμότητα στα μου-

σεία που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Τμήμα-

τος Αρχαιοτήτων.  

Στην πρόταση «Μουσεία για όλους» που εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχουν πρόνοιες μεταξύ 

άλλων για την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών σε 

μουσεία, αρχαία μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους 

ούτως ώστε ο επισκέπτης να μπορέσει να αντιληφθεί και 

να βιώσει μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία την πλού-

σια ιστορία και τον κυπριακό πολιτισμό.

Οι διαδικασίες υλοποίησης της πιο πάνω πολιτικής θα 

αρχίσουν σταδιακά εντός του 2020.

Θα λειτουργεί και τα Σαββατοκυρίακα 
το Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου
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56 περιστατικά καρκίνου, όλων των ειδών, εμφανίστηκαν σε ολό-

κληρο το Δήμο Ιδαλίου, από το 1998 μέχρι και το 2017 (20 έτη), 

σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του Υπουργού Υγείας Κων-

σταντίνου Ιωάννου, σε ερώτημα της βουλευτού των «Ανεξαρτήτων» Άννας 

Θεολόγου. Ο Υπουργός Υγείας στην επιστολή του διευκρινίζει ότι ο αριθμός 

περιστατικών στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και συγκεκριμέ-

να στους ταχυδρομικούς κωδικούς 2546-2549 για την περίοδο 1998-2017 

(20 έτη) ήταν 105. Ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι για τη διερεύνηση εφαρμό-

στηκε το Πρωτόκολλο Παστίδη το οποίο καταρτίστηκε από τον επιδημιολό-

γο Δρ. Παστίδη, πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας και την 

ομάδα του, για διερεύνηση αιτημάτων κοινοτήτων για διεξαγωγή έρευνας 

για αυξημένα κρούσματα καρκίνου.  Το πρωτόκολλο Παστίδη έχει εγκριθεί 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνία απόφασης 04/10/2006. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Αρχείο Καρκίνου Κύπρου για περίο-

δο 20 ετών, 1998-2017, καθώς και δεδομένα που αφορούν την πληθυσμι-

ακή σύνθεση του Δήμου από τις Δημογραφικές Εκθέσεις του 2018 και την 

απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας του 2011. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της έρευνας, για το σύνολο των περιστατικών καρκίνου όλων των ειδών, σε 

ολόκληρο το Δήμο Ιδαλίου δεν υπάρχει στατιστική συγκέντρωση.  Δηλαδή 

τα περιστατικά καρκίνου που παρουσιάστηκαν δε διέφεραν  στατιστικά ση-

μαντικά από τα αναμενόμενα. Επίσης τα περιστατικά που καταγράφηκαν 

αφορούσαν συνήθεις τύπους καρκίνου (17% αφορούσαν καρκίνο του μα-

στού, 13% του προστάτη, 11% ορθοκολικούς καρκίνους και 9% καρκίνο του 

θυρεοειδούς). Τα ευρήματα της έρευνας, για την Ενορία Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης έδειξαν ότι για το σύνολο όλων των ειδών των περιστατικών 

καρκίνου δεν υπάρχει στατιστική συγκέντρωση.  Δηλαδή τα περιστατικά 

καρκίνου που παρουσιάστηκαν δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά από τα 

αναμενόμενα.  Επίσης τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούσαν συ-

νήθεις τύπους καρκίνου (24% αφορούσαν καρκίνο του μαστού, 18% καρ-

κίνο του θυρεοειδούς, 10% του προστάτη και 10% τραχείας, βρόγχου και 

πνεύμονα). Σύμφωνα με το Αρχείο Αιτίων Θανάτου, ο αριθμός των θανά-

των από καρκίνο για την περίοδο 2004-2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), 

ήταν 157.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διερεύνησης, δεν υπάρχει στα-

τιστική συγκέντρωση θανάτων από καρκίνο σε ολόκληρο το Δήμο Ιδαλίου 

μεταξύ των ετών 2004-2018. Επισημαίνεται ότι η διερεύνηση που πραγμα-

τοποιήθηκε αφορούσε μόνο τα περιστατικά καρκίνου.  Η δυνατότητα ύπαρ-

ξης άλλων επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων λόγω έκθεσης σε υφιστά-

μενους περιβαλλοντικούς κινδύνους δεν έχει εξετασθεί». Η κα. Θεολόγου η 

οποία είναι κάτοικος στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ανέφε-

ρε ότι ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία και συγκεκριμένα ανά έτος, επειδή εκεί 

θα φανεί η τάση και η αύξηση των κρουσμάτων σημειώνοντας ταυτόχρονα 

την πρόθεση της να προχωρήσει με νέα διευκρινιστική ερώτηση προς τον 

Υπουργό, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «θα είναι πιο ξεκάθαρη, με 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους». Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν 

αυξημένοι θάνατοι από καρκίνο στην περιοχή και οι υποψίες των κατοίκων 

στράφηκαν στα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου που βρίσκονται κοντά 

στην οικιστική ζώνη. Παρέμβαση στο θέμα έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας και το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τη μετακίνηση των δυο ερ-

γοστασίων. Τέθηκαν μάλιστα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σύμφωνα 

με τα οποία τα δυο εργοστάσια θα πρέπει να μετακινηθούν από την περιο-

χή μέχρι τον προσεχή Μάρτιο. 

Τα περιστατικά καρκίνου στο Δήμο Ιδαλίου
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Χ ρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για 
έναρξη της διαδικασίας μετακίνησης των δυο ερ-
γοστασίων παραγωγής ασφάλτου από την περι-

οχή κοντά στην οικιστική ζώνη της Ενορίας Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης δίδουν οι κάτοικοι. Σε συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής αποφα-

σίστηκε όπως εάν συνεχιστεί η καθυστέρηση στην υλο-

ποίηση της απόφασης της κυβέρνησης και μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου δεν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις έναρξης για 

μετακίνηση των δυο εργοστασίων τότε οι κάτοικοι θα δι-

οργανώσουν δυναμική κινητοποίηση και θα ζητήσουν 

από το Δήμο Ιδαλίου να προβεί σε καταγγελία στο Γενι-

κό Εισαγγελέα.  Το Δ.Σ. της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότη-

τας Ζωής αποφάσισε επίσης ότι σε περίπτωση που διαπι-

στωθεί ότι έχουν αφεθεί στην ατμόσφαιρα ρύποι από μη 

αδειοδοτημένο εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου τότε 

θα υπάρξει αντίδραση με πραγματοποίηση αυθόρμη-

της διαμαρτυρίας ώστε να σταματήσει η παραγωγή. Ενό-

ψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς το Δ.Σ. ανέλα-

βε να ενημερώσει το Σύνδεσμο Γονέων του Γ’ Δημοτικού 

Σχολείου Ιδαλίου για τις εξελίξεις που αφορούν το θέμα. 

Αποφάσεις της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Μια κλασική γευστική ελληνική και μεσογειακή σαλάτα ρόδι 
που μπορούμε να ετοιμάσουμε πολύ εύκολα και γρήγορα σε 
λίγα λεπτά στην κουζίνα μας. Συνδυάζουμε υγιεινή διατροφή 
και απολαυστική γεύση. 

Υλικά
Για τη σαλάτα ρόδι, θα χρειαστούμε τα παρακάτω υλικά,
Μαρούλι
Ρόκα
Σπόρους από ένα ρόδι
Καρύδια και σουσάμι
Τριμμένο κεφαλοτύρι
2 κουτάλια (σούπας) μουστάρδα
Αλάτι, πιπέρι και ρίγανη
Χυμό ροδιού
Ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Κόβουμε το μαρούλι και τη ρόκα σε ένα μπoλ και προσθέτου-
με τους σπόρους του ροδιού, το σουσάμι, το κεφαλοτύρι και 
τα καρύδια. Σε ένα βάζο από μαρμελάδα βάζουμε το λάδι, το 
αλάτι, το πίπερι, τη ρίγανη, το χυμό και την μουστάρδα και 
ανακατεύουμε πολύ καλά. Περιχύνουμε στη σαλάτα, ανακα-
τεύουμε και είμαστε έτοιμοι η μεσογειακή σαλάτα ροδιού είναι 
στο τραπέζι μας.

Σαλάτα Ρόδι
Ε ντυπωσιακό είναι το video clip 

του λαϊκού τραγουδιστή ΗΟS o 
oποίος μέρα με τη μέρα κερδί-

ζει νέους θαυμαστές και καθιερώνεται 

στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Το μέλλον 

του ανήκει. Το video clip με τίτλο «Φύσα 

Βοριά» ετοιμάστηκε από Δαλίτες και 

άτομα που διαμένουν στο Δήμο Ιδα-

λίου και ήδη έκανε μεγάλη εντύπωση 

στο You Tube. Έχει ξεπεράσει τις 30000 

προβολές στοιχείο που αποδεικνύει ότι 

ο ΗΟS έχει αγαπηθεί από το κοινό. Τη σκηνοθεσία, την παραγωγή, το φωτισμό και το μοντάζ είχε ο ειδικός σε 

θέματα στήριξης παραγωγής Χρίστος Πολυκάρπου. Συνέβαλαν επίσης η χορεύτρια  Ιωάννα Καμένου, στις 

κάμερες ήταν ο Χρίστος Ευριπίδου και ο Πάμπος Αντωνιάδης και φροντιστήριο ο Μάριος Ανδρέου. Όλοι συ-

νέβαλαν αφιλοκερδώς στην ετοιμασία του video clip το οποίο γυρίστηκε στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Το τραγού-

δι του «Παράνομη Αγάπη» έχει κερδίσει το κοινό και οι άνθρωποι στη δισκογραφική εταιρεία  «Nicolas Ntimas 

Music Productions» είναι ενθουσιασμένοι με το ταλέντο του ΗΟS.

Σαρώνει στο Υou Tube o HOS

Γ ια 16η συνεχόμενη χρονιά το θεατρικό εργαστήρι της «Πα-
ράβασης» Λυμπιών συνεχίζει τη λειτουργία του, αποτελού-
μενο από επτά ομάδες με την συμμετοχή σχεδόν 70 παιδι-

ών. Έμπειροι επαγγελματίες ηθοποιοί και θεατρολόγοι διδάσκουν 

την τέχνη του θεάτρου μέσα από παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς σε 

ένα φιλικό περιβάλλον. Με το τέλος της κάθε χρονιάς πραγματοποι-

ούνται παραστάσεις. 

Το θεατρικό  εργαστήρι της «Παράβασης» Λυμπιών φέτος ξεκίνησε 

στις 2 Σεπτεμβρίου. 

Θεατρικό εργαστήρι «Παράβαση» Λυμπιών
Η Laiko Cosmos Trading Ltd δημιουργήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2012, από τη συγχώνευση των εταιρει-

ών διανομής Cosmos Trading και του Ομίλου Λαϊκού.

Σήμερα η Laiko Cosmos Trading έχει καθιερωθεί ως 

μια από τις μεγαλύτερες και αποτελεσματικότερες εται-

ρείες διανομής καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs) 

στην Κύπρο, η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή, 

πώληση και προώθηση τοπικών και διεθνών μαρκών, 

στις κατηγορίες τροφίμων και ποτών. 

Τον Σεπτέμβριο του 2013 η Εταιρεία Laiko Cosmos 

Trading, προχώρησε στη δημιουργία του δικού της 

Retail Shop με σκοπό να παρέχει στο προσωπικό της 

αλλά και στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, κυρίως 

των περιοχών που γειτνιάζουν με την τοποθεσία του 

καταστήματος, όλες τις μάρκες και τα προϊόντα που δι-

αθέτει η Εαιρεία.  

Στο Retail Shop μπορεί να βρει κανείς μια μεγάλη ποι-

κιλία από τρόφιμα και ποτά, μέχρι προϊόντα προσω-

πικής φροντίδας αλλά και προϊόντα για τους επαγ-

γελματίες του κλάδου της επισιτιστικής βιομηχανίας. 

Προϊόντα άριστης ποιότητας συνοδευόμενα πάντοτε 

με ελκυστικές τιμές.

Πιο συγκεκριμένα, στο κατάστημα διατίθενται, μεταξύ 

άλλων προς πώληση, ο Καφές Λαϊκού, οι γνωστές ελ-

ληνικές σοκολάτες ΙΟΝ, τα τυράκια La Vache Qui Rit, 

οι κρέμες, τα βούτυρα και τα γιαουρτάκια της γαλλικής 

εταιρείας Elle & Vire, οι κονσέρβες Tulip & DAK, οι παι-

δικές τροφές Almiron και Hipp, τα σνακ GIANT, οι μπά-

ρες Nature Valley, η σειρά έτοιμων μεξικάνικων γευμά-

των Old El Paso, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής Jolly, 

το ελαιόλαδο ΣΕΚΕΠ, το μέλι Όρος Μαχαίρα, τα παξι-

μάδια Τσατσάκης και Σεργίου, τους ετοίμους καφέ-

δες Elcafe και POKKA, τα κατεψυγμένα λαχανικά και 

φρούτα Εκλεκτή ΣΟΔΕΙΑ, τις πίτσες Goodfellas και San 

Marco, τις ραβιόλες TANOΣ και τις προτηγανισμένες 

πατάτες Freezeland. 

Στον τομέα των ποτών, οι καταναλωτές μπορούν με-

ταξύ άλλων να βρουν την Zivana LOEL, τα γνω-

στά ουίσκι Dewar’s, Grant’s, Glenfiddich, Balvenie, 

τα τζιν Hendrick’s και Bombay Sapphire, τις βότκες 

Stolichnaya και Grey Goose, το ούζο ΙΔΩΝΙΚΟ και τη 

μαστίχα ΣΚΙΝΟΣ, τα ποτά της εταιρείας Bacardi, τα κρα-

σιά του οινοποιείου Κώστας Λαζαρίδης, Βασιλικόν και 

ΛΟΕΛ, το ανθρακούχο νερό Perrier, το ενεργειακό ποτό 

Red Bull, και μια μεγάλη ποικιλία από αλλά ποτά και 

μάρκες. 

Και φυσικά οι λάτρεις του Καφέ Λαϊκού, έχουν τη δυ-

νατότητα να προμηθευτούν από το κατάστημα πέραν 

από τις συνηθισμένες συσκευασίες του καφέ, φρεσκο-

αλεσμένο καφέ από την μηχανή του καταστήματος, 

όπου μόνο εκεί προσφέρεται!

Πρόσφατα εχουν προστεθεί στο κατάστημα και η σει-

ρά χυμών, παγωμένο τσάι και γάλα της γνωστής ελλη-

νικής εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ. 

Το κατάστημα λειτουργεί σε καθημερινή βάση με σκο-

πό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων 

της περιοχής και όχι μόνο.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 2019 – Βιομηχανική 

Περιοχή Δαλιού, 2540 Δάλι.

Τηλέφωνο: 22717370

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:30-14:00 – 15:00-18:00 

Τετάρτη: 09:30-14:00

Σάββατο: 08:30-13:00

Laiko Cosmos Retail Shop στο Δάλι

Η αλλεργική δερματίτιδα στους σκύλους, που 
οφείλεται σε ψύλλους, είναι η πιο συχνή αλ-
λεργική διαταραχή του δέρματος. Εμφανίζε-

ται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και το 

φθινόπωρο, λόγω του ότι οι 

ψύλλοι αναπαράγονται σε ζε-

στά και υγρά μέρη. Όταν ένας 

ψύλλος δαγκώνει το ζώο εγχέ-

ει σάλιο. Το σάλιο αυτό περι-

έχει πολλά αλλεργιογόνα, τα 

οποία μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία. Η δερματίτιδα προσβάλλει και 

τα δύο φύλα, όλες τις ηλικίες και όλες τις ράτσες. Τα ζώα που είναι αλλεργικά 

στους ψύλλους συνήθως εκδηλώνουν αλλεργία και σε άλλα αλλεργιογόνα του  

περιβάλλοντος, όπως σκόνη και γύρη.

Το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρείται στα αρχικά στάδια είναι ο έντονος κνησμός. Καθώς η κατάσταση 

εξελίσσεται, μπορεί να υπάρξει απώλεια μαλλιών, κακότροπες πληγές, γενική ερυθρότητα και φλεγμονή 

του δέρματος. Στους σκύλους, έντονες αλλοιώσεις εμφανίζονται κυρίως στη βάση της ουράς, στο τελευ-

ταίο τμήμα της ράχης του ζώου, ενώ μπορούν να επεκταθούν στη κοιλιά και στην οπίσθια επιφάνεια των 

μηρών. Σε μερικές περιπτώσεις, το δέρμα σπάει σχηματίζοντας κάκαδο και μολύνσεις.

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στα κλινικά χαρακτηριστικά, στην ανταπόκριση στα αντιπαρασιτικά 

μέτρα, στις ειδικές εργαστηριακές δοκιμασίες και τέλος στη διαφορική διάγνωση. Δεν αποκλείεται η αλ-

λεργία από ψύλλους, αν δεν εντοπιστούν ψύλλοι ή τα κόπρανα τους πάνω στο σκύλο. Ακόμα και ένα δά-

γκωμα αρκεί για να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Η θεραπεία στηρίζεται στην εξάλειψη των ψύλλων από το ζώο, αλλά και από το περιβάλλον που ζει. 

Σκευάσματα όπως εξωπαρασιτικές αμπούλες και εξωπαρασιτικά χάπια, μπορούν να σκοτώσουν τους 

ψύλλους σε λίγες ώρες. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να συνδυαστούν με εντομοαπωθητικό κολλάρο. Η 

αντιμετώπιση της φαγούρας απαιτεί χρήση κορτικοστεροειδών ή αντισταμινικών. Τέλος, σε περίπτωση 

δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων, χρειάζεται η θεραπεία με τα κατάλληλα αντιβιοτικά.  

Αλλεργική δερματίτιδα από ψύλλους
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Ά μυλο, ημικυτταρίνες, πηκτίνες και κυτταρίνη είναι τα κυριότερα 
πολυμερή των υδατανθράκων που εμπεριέχονται στις ζωοτρο-
φές των μηρυκαστικών. Η υδρόλυση τους αποτελεί το πρώτο στά-

διο διάσπασης τους όπου και προκύπτουν μονο-, δι-, τρι- και ολιγοσακ-
χαρίτες.

Οι διαλυτοί και ευζύμωτοι υδατάνθρα-
κες όπως τα απλά σάκχαρα, υπόκεινται 
σε ταχεία μικροβιακή ζύμωση εντός της 
μεγάλης κοιλίας. Βραδύτερη μικροβιακή 
ζύμωση πραγματοποιείται επί του αμύ-
λου και ακόμα βραδύτερη είναι η ζύ-
μωση της κυτταρίνης και ημικυτταρινών. 
Οι πολυσακχαρίτες της καταναλισκόμε-
νης τροφής υδρολύονται από μικροβια-
κά ένζυμα στην υγρή φάση της μεγάλης 
κοιλίας, σε ολιγοσακχαρίτες και μονο-
σακχαρίτες. Η ενζυμική υδρόλυση πο-
λυσακχαριτών φυτικής προέλευσης στο 
περιεχόμενο της μεγάλης κοιλίας των μη-
ρυκαστικών πραγματοποιείται υπό την 

επίδραση ενζύμων που παράγονται από βακτήρια, πρωτόζωα και μύ-
κητες, την εγκατεστημένη δηλαδή μικροχλωρίδα των προστομάχων. Η 
υδρόλυση υδατανθράκων εντός της μεγάλης κοιλίας επηρεάζεται κυρίως:
1. Από την χημική τους δομή
2. Το βαθμό διαλυτότητας τους ο οποίος και συμβάλει στην ταχύτερη ή 
βραδύτερη διάσπαση των σακχάρων, αμύλου και πηκτινών.
Κατά την κατάρτιση σιτηρεσίων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η κατεργα-
σία της πρώτης ύλης αφού, μπορεί να βοηθήσει, η καλύτερα να βελτιώσει 
την ζύμωση της τροφής. Αυτό αποτελεί στόχο για τους εμπλεκόμενους στο 
χώρο των ζωοτροφών μιας και παγκόσμια υπάρχει η ανάγκη για την συ-
νεχή αύξηση της αποδοτικότητας των ζωοτροφών σε σχέση με το κόστος 
παραγωγής τους.
Η υδρόλυση του αμύλου προκύπτει από αμυλάσες, ένζυμα που παράγο-
νται από την μικροχλωρίδα του περιεχομένου της μεγάλης κοιλίας και ως 
προϊόντα της εν λόγω υδρόλυσης παράγονται μαλτοτριόξη, μαλτόζη και 
μικρές ποσότητες γλυκόζης. Οι ημικυτταρίνες είναι πολυσακχαρίτες απο-
τελούμενες κυρίως από γραμμικές αλύσους ξυλόζης με διάφορες ποσότη-
τες αραβινόζης, ουρονικών οξέων και γαλακτόζης. Η υδρόλυση των ημι-
κυτταρινών (ομοίως και για την κυτταρίνη) πραγματοποιείται κατά κανόνα 
μέσω της απελευθέρωσης του δισακχαρίτη ξυλοβιόζη. Οι πηκτίνες αποτε-
λούν πολυσακχαρίτες των οποίων βασική δομική ομάδα είναι το γαλα-
κτουρονικό οξύ.
Οι κυτταρινολυτικοί μικροοργανισμοί με την δράση των ενζύμων τους, 
έχουν την ιδιότητα να διασπούν την κυτταρίνη εντός της μεγάλης κοιλίας 
των μηρυκαστικών. Η διάσπαση της κυτταρίνης εξαρτάται:
1. Από την σύνδεση της κυτταρίνης με τα υπόλοιπα κλάσματα των ινωδών 
ουσιών των φυτικών κυττάρων όπως είναι η λιγνίνη (παρεμποδιστικός πα-
ράγοντας για την αποδόμηση κυτταρίνης) και οι ημικυτταρίνες.
2. Από τις φυσικοχημικές ιδιότητες της κυτταρίνης (κρυσταλλικότητα κα), 
από παράγοντες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης του φυτού (όσο με-

γαλύτερο σε ηλικία είναι το φυτό τόσο εντείνεται ο βαθμός ξυλοποίησης 
του, άρα και η αύξηση του ποσοστού της λιγνίνης άρα η αποδόμηση του 
είναι δυσκολότερη)
3. Από τον βαθμό τεμαχισμού ή άλεσης των ζωοτροφών σιτηρεσίου (όσο 
αυξάνεται ο βαθμός τεμαχισμού τόσο ταχύτερη είναι η διέλευση της τρο-
φής χωρίς να διασπάται η κυτταρίνη) και το pH του περιεχομένου της με-
γάλης κοιλίας (η πτώση του pH μειώνει την διάσπαση της κυτταρίνης).
4. Από το είδος των αμυλόκοκκων (διαφορετικοί για τα διάφορα είδη δη-
μητριακών καρπών), την κατεργασία που έχει υποστεί το άμυλο και το 
βαθμό διάσπασης των υδατανθράκων της τροφής στο περιεχόμενο της 
μεγάλης κοιλίας.
5. Την ενέργεια η οποία είναι διαθέσιμη για τους μικροοργανισμούς και 
επηρεάζεται από την ποσότητα και σύσταση των ανθεκτικών (στην διά-
σπαση) συστατικών των φυτικών κυτταρικών τοιχωμάτων.
Τα τελικά προϊόντα διάσπασης των υδατανθράκων της τροφής εντός της 
μεγάλης κοιλίας είναι τα πτητικά λιπαρά οξέα - VFAs (οξικό, προπιονικό, 
βουτυρικό οξύ κα.), αέρια όπως το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα 
και μικρές ποσότητες άλλων οργανικών οξέων (όπως το γαλακτικό οξύ).
Τα παραγόμενα πτητικά λιπαρά οξέα αποτελούν για τα μηρυκαστικά την 
κύρια πηγή ενέργειας σε αντίθεση με τα μονογαστρικά των οποίων κύρια 
πηγή ενέργειας είναι η γλυκόζη. Το οξικό οξύ κατά κύριο λόγο και δευτε-
ρευόντως το βουτυρικό, χρησιμεύουν για την σύνθεση του λίπους του γά-
λακτος στον μαστικό αδένα των μηρυκαστικών και επομένως η υψηλή λι-
ποπεριεκτικότητα στο γάλα τους συνδέεται με την υψηλή παραγωγή των 
οξέων (κυρίως του οξικού). Το προπιονικό οξύ χρησιμοποιείται για την πα-
ραγωγή της λακτόζης (κύριος υδατάνθρακας του γάλακτος) και επηρεά-
ζει το ύψος της γαλακτοπαραγωγής του ζώου, ενώ παράλληλα εντείνει και 
την σύνθεση σωματικού λίπους. Στα παραγόμενα από μικροβιακή ζύμω-
ση υδατανθράκων πτητικά λιπαρά οξέα της τροφής, ένα ποσοστό της τάξε-
ως του 60–70% αντιπροσωπεύει το οξικό οξύ, 20–25% αντιπροσωπεύει το 
προπιονικό και 10–15% το βουτυρικό οξύ. Η ολική συγκέντρωση των πτη-
τικών λιπαρών οξέων στο υγρό της μεγάλης κοιλίας εξαρτάται:
1. Από το είδος των υδατανθράκων του σιτηρεσίου
2. Το είδος των μικροοργανισμών στην μεγάλη κοιλία
3. Το pH της μεγάλης κοιλίας
4. Το χρόνο που μεσολαβεί ως μεσοδιάστημα μεταξύ δυο γευμάτων στα 
ζώα.
Για αυτό το λόγο το αποτέλεσμα ενός ορθολογιστικού σιτηρεσίου για τα 
διάφορα εκτρεφόμενα ζώα της μονάδας επέρχεται μετά από την συνεχή 
παρακολούθηση της αποδοτικότητας των ζώων σε ποσοτικά και ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά του γάλακτος αλλά και σε σχέση με τις χορηγούμενες 
ζωοτροφές.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Μ πορεί να μην μου βγήκε το ταξίδι για την Ρώμη 
όμως δεν έχω κανένα παράπονο απολύτως. 
Σε κάθε περίπτωση παρήγγειλα καφέ. Tι καφέ; 

Ερώτηση είναι τώρα τούτη; Ιταλικό φυσικά. Ιταλικότατο 
εσπρεσάκι! Ναι μπορεί να 

μην μας βγήκε το ταξίδι 
για την Ρώμη, εν μέσω 
Covid-19, όμως μας βγή-
κε η εναλλακτική πανέ-
μορφη αυτή πόλη. Αλλά 
και απο καφέ δεν θα κά-
νουμε εκπτώσεις!.. 
Σημείωση εδώ ότι το 
εσπρεσάκι το δικό μου 
δεν το λες εσπρεσάκι 
αλλά... ΕΣΠΡΕΣΑΡΑ. Δι-
πλός, βαρύς, με τα όλα 
του. 
Κοιτάζω στο τραπέζι δί-
πλα. Ένας κύριος εξη-
ντάρης βλέπει κάπου 
μακριά με προσοχή. 
Εστιάζει σαν τον ερευνη-
τή στο μικροσκόπιο. Για 

επιστήμονα τον κάνω. Η και όχι. Βλέποντας στο δεξί του 
χέρι τον καπουτσίνο του με το άπειρο αφρόγαλα, και τα πέ-
ντε η έξι ξεσκισμένα φακελάκια ζάχαρη κάπου παρα δίπλα, 
μάλλον το κόβω για... διαβητικό. Μπορεί όχι τώρα. Σε κανέ-
να χρόνο σίγουρα. 
Τέλοσπάντων, εκεί που βλέπει εστιάζω και εγώ σχεδόν 
ασυναίσθητα. Κοιτάζω εκεί που ακριβώς κοιτάζει. Στοχεύω 
εκεί που ακριβώς στοχέυει... και διαπιστώνω... Τι στο καλό 
διαπιστώνω... ότι ο τύπος κοιτάζει το άπειρο! Χαχα. Να πω 
δεν συμβαίνει σε όλους, αφου συμβαίνει. Μας συμβαίνει 
όλους ανεξαιρέτως να χαζεύουμε... Το «κοιτάζω το άπειρο» 
είναι βέβαια ευγενικό συνώνυμο. Δεν λέω είναι λάθος το 
χάζεμα. Αντιθέτως, μάλλον καλό. 
Τέλοσπάντων. Δεν μας βγήκε το ταξιδάκι για την Ρώμη 
αλλά μας βγήκε ξέρετε τι... το ταξιδάκι στην... ΒΗΡΥΤΟ! Και 
να αναφέρω ότι δεν μιλάμε για τυχαία μέρα. Σήμερα είναι 
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020. Σημείωση ότι το 4 είναι ο αγα-
πημένος μου αριθμός! Και να’ μαι λοιπόν. Την κατάλλη-
λη μέρα στο κατάλληλο μέρος, άρχοντας στο στέκι μου. 
Όχι ακριβώς στέκι. Πρώτη φορά έρχομαι στην συγκεκρι-
μένη καφετέρια, όμως απο σήμερα το αποφάσισα ότι θα 
την αποκαλώ στέκι γιατί θα έρχομαι καθημερινά. Ήδη προ-
γραμμάτισα συνάντηση και για αυριο και για μεθάυριο... 
Συνάντηση με... το βιβλίο μου... Απόλυτη ηρεμία. Στο ίδιο 
τραπεζάκι. 
Για να είμαι ειλικρινής αισθάνομαι ότι το τραπεζάκι απένα-

ντι, όχι το δικό μου, είναι λίγο στραβό. Ψυχαναγκασμός. 
Ναι, ο ψυχαναγκασμός με πιάνει οπουδήποτε. Αλλά θα τον 
έλεγα «ωραίο» ψυχαναγκασμό... Ξέρετε γιατί; ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ 
ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΒΗΡΥΤΟ... σε αυτό ακριβώς το σημείο και απο-
λαμβάνεις την εσπρεσσάρα σου... το ότι το τραπεζάκι είναι 
λίγο λοξό δεν είναι θέμα. Την ίδια ώρα το ότι το τραπεζάκι 
κοιτάζει κατευθείαν στο λιμάνι πάντως το θεωρώ απο μόνο 
του σημαντικό «plus». 
Στο μεταξύ εισπνέω βαθιά σαν να είμαι χαμένος κάπου 
μέσα σε δέντρα στις πλάτρες. Ο κύριος παραδίπλα με βλέ-
πει αυστηρά όπως ο καθηγητής που είχα ως μαθητής στα 
μαθηματικά. Δεν γελά καθόλου. Γενικά πολύ σφιγμένος. 
Πιστευώ μπορεί και στην ζωή του όλη να μην γέλασε ποτέ 
τούτος ο άνθρωπος.
Εν παση περιπτώσει ακούστε πλάκα μεγάλη, ο τύπος μό-
λις τώρα παραγγέλει καπάκι και δέυτερο φλιτζάνι καπου-
τσίνο και μου κάνει εντύπωση εφόσον επιτέλους σταματά 
να κοιτάζει το άπειρο γιατί καρφώνει βλέμμα στη χούφτα 
φακελάκια που έχει σκορπισμένη στο τραπεζάκι απο πριν. 
Παίρνει ένα φακελάκι ζάχαρη, το σκίζει, το αδειάζει μέσα. 
Χωρίς να το ακούω, αισθάνομαι το «φλούπ». Ξερνώ στο 
γέλιο και πάλι και εντελώς ασυναίσθητα ξεκινώ το μέτρη-
μα. Είμαι περιέργος αν μιλάμε για άσπρη η μάυρη ζάχαρη 
αλλά πρωτίστως και για το που στο καλό θα χωρέσει στο 
φλιτζάνι η συγκεκριμένη ζάχαρη. Ένα φακελάκι, σκίσιμο, 
άδεισμα, «φλουπ». Δέυτερο φακελάκι, σκίσιμο, άδειασμα, 
«φλούπ». Τρίτο φακελάκι, σκίσιμο, άδειασμα, «φ...
Ο κύριος καπουτσίνος χαμογέλασε ίσως για πρώτη του 
φορά! Χαμογελά τώρα μόλις απο πόνο και κλείνει τα μά-
τια νεκρός. Εγώ... εγώ είμαι ξεσκισμένος απο τα γυαλιά που 
καρφώθηκαν σαν σφαίρες πολυβόλου σε όλο το σώμα, 
πάνω μου. Εισπνέω με δυσκολία. Εισπνέω καπνό. Έκρη-
ξη! Όχι σεισμός. Έκρηξη! Έχει γίνει μόλις τώρα έκρηξη και 
τα τίναξε όλα στον αέρα. Μαζί και εμένα. Και τον κύριο κα-
πουτσίνο. Και το φλιτζάνι καπουτσίνο. Και το εσπρεσσάκι 
το δικό μου... Το τραπεζάκι μου... Απο την απλούστατα ασ-
σύμετρη του θέση, διαλυμένο τώρα το τραπεζάκι μου στα 
δέκα μέτρα μακριά. Το στέκι μου, βομβαρδισμένο!
Kαι σήμερα, μέρες μετά, μέσα απο την διαδικασία της ψυ-
χοθεραπείας τα πάντα φωτίστηκαν με περισσότερη κατα-
νόηση και νόημα. Και η ψυχή μου γεμίζει με αισιοδοξία, 
θάρρος, και αίσθηση ασφάλειας για το άυριο. Το εσπρεσ-
σάκι και η εσπρεσσάρα μου, το στέκι μου, το «χάζεμα στο 
άπειρο», το τραπεζάκι που κοιτάζει κατευθείαν στο λιμάνι, 
ο προγραμματισμός, το αύριο, το μεθάυριο... ο κύριος κα-
πουτσίνος, το φλιτζάνι καπουτσίνο, τα φακελάκια ζάχαρη, 
το πρώτο φακελάκι, το δεύτερο... το σκίσιμο, το άδειασμα, 
το «φλούπ»... το σκίσιμο, το άδεισμα, το «φλούπ».

Βηρυτός, μετατραυματικό στρες, κτλ

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

Οι υδατάνθρακες ως φορέας ενέργειας στα μηρυκαστικά
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Μ 
ια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να διαδραματίσει πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας επιδιώκουν 

να δημιουργήσουν στη ΜΕΑΠ. Η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα 

αναμένεται να παρουσιαστεί πολύ αλλαγμένη αφού κατά τη διάρκεια του κα-

λοκαιριού άλλαξαν πολλά πρόσωπα. Οι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν 

στο ρόστερ έχουν προσθέσει στην ποιότητα και σε συνδυασμό με κάποιους 

ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν και πέρσι στην ομάδα δημιουργείται αισιο-

δοξία για μια πετυχημένη ποδοσφαιρική περίοδο.  Στην ομάδα έχουν προω-

θηθεί και ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του σωματείου. Από τους μέχρι 

τώρα φιλικούς αγώνες που έγιναν,  φαίνεται ότι η ΜΕΑΠ θα είναι αρκετά δυ-

νατή και θα έχει απαιτήσεις στη νέα διοργάνωση.  Η ΜΕΑΠ δείχνει να έχει υπε-

ροπλία σε όλες τις γραμμές της και αναμένεται ότι το προπονητικό επιτελείο θα 

έχει δύσκολη αποστολή όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Αυτή την περί-

οδο βρίσκονται προς το τέλος τα φιλικά παιχνίδια τα οποία έδωσαν την ευκαι-

ρία στον προπονητή να καταλήξει στο βασικό σχήμα και στην ομάδα που θα 

παρατάξει στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Μια καλή πορεία στο 

πρωτάθλημα αναμένεται να φέρει πίσω στο γήπεδο και τους φίλους της ομά-

δας τους οποίους η ΜΕΑΠ έχει μεγάλη ανάγκη στην προσπάθεια που θα κα-

ταβληθεί για τη διάκριση. Από την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας φαίνεται 

ότι οι φίλοι της ΜΕΑΠ θα βρίσκονται κοντά στην ομάδα κατά τη διάρκεια της 

φετινής περιόδου. Φέτος υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα εισιτήρια διαρκείας της 

ΜΕΑΠ. Όπως ανακοινώθηκε  θα είναι επετειακά αφού φέτος το σωματείο κλεί-

νει 40 χρόνια ζωής. Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως το εισιτήριο διαρκείας εκδοθεί 

χωρίς τη συνεισφορά χορηγών ώστε να δοθεί έμφαση στο μεγάλο γεγονός 

που αφορά την επέτειο των 40 χρόνων ζωής του σωματείου. Η ΜΕΑΠ στην 1η 

αγωνιστική θα παίξει  εκτός έδρας με την Ομόνοια. Ακολουθεί στη 2η αγωνι-

στική ο εντός έδρας αγώνας με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Μια καλή αρχή στις 

πρώτες δυο αγωνιστικές θα ανεβάσει τη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και 

θα δώσει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το πρωτά-

θλημα της Γ’ κατηγορίας αναμένεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό αφού πολ-

λές ομάδες παρουσιάζονται ενισχυμένες και φαίνεται ότι θα κυνηγήσουν τη 

διάκριση. Στην κλήρωση του λαχείου της ΜΕΑΠ που έγινε στις 4 Αυγούστου 

κέρδισαν 800 Ευρώ ο αριθμός 341, και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 133, 878, 

478 , 320 και 325. Περιπέτεια εν μέσω της προετοιμασίας είχαν στη ΜΕΑΠ. Ευ-

τυχώς τέλος καλό, όλα καλά και η ομάδα συνεχίζει απρόσκοπτα την προετοι-

μασία της για το πρωτάθλημα. Το Δ.Σ. ανακοίνωσε ότι μετά από το περιστατι-

κό επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid 19 στην ομάδα του Άτλα Αγλαντζιάς 

και αφού ο ποδοσφαιριστής ήρθε σε επαφή με άτομα της ΜΕΑΠ, η ομάδα του 

Πέρα Χωριού – Νήσου εφάρμοσε άμεσα το πρωτόκολλο της Κυπριακής Ομο-

σπονδίας Ποδοσφαίρου. Το γήπεδο του σωματείου έκλεισε και απολυμάνθη-

κε ενώ όλοι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές και το υποστηρικτικό προσωπικό 

της ομάδας πέρασαν από εξέταση. Τα αποτελέσματα ήταν τα αρνητικά. Στις 11 

Σεπτεμβρίου, στο Κοινοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Νήσου, διοργανώνε-

ται τόμπολα με δώρα αξίας 2000 Ευρώ.

Η MEAΠ θα κυνηγήσει τη διάκριση

Τ η νέα ομάδα του Άδωνη ανυπομονούν να δουν αγωνιζόμενη οι φίλοι και οι υποστηρικτές του σωματείου. Οι πράσινοι έχουν ενισχυθεί σημαντικά στη μετεγγραφική πε-
ρίοδο του καλοκαιριού και αναμένεται ότι στο νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στον Άδωνη αρχίζουν τη φετινή χρονιά με όνειρα 
και φιλοδοξίες και θα επιδιώξουν από την αρχή να αποδείξουν στο γήπεδο ότι δικαίως χαρακτηρίζονται ως ένα από τα φαβορί που θα διεκδικήσει σε πρώτη φάση τον τίτ-

λο της διοργάνωσης και ακολούθως να επιδιώξει την άνοδο στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία της ομάδας. Στην 

πρώτη προπόνηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βάσος Ποταμίτης καλωσόρισε παλιούς και νέους ποδοσφαιριστές και καθόρισε τους στόχους της ομάδας για τη νέα ποδοσφαιρική περί-

οδο. Μετά τις σκληρές προπονήσεις άρχισαν τα φιλικά παιχνίδια μέσω των οποίων ο προπονητής έχει τη δυνατότητα να βγάλει τα συμπεράσματα του και να μοντάρει την ομάδα 

η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Στις προπονήσεις υπάρχει κέφι από τους ποδοσφαιριστές, το κλίμα  είναι εξαιρετικό και γενικά οι συνθή-

κες ευνοούν την προσπάθεια για επίτευξη των στόχων του σωματείου.  Στον Άδωνη στοχεύουν ψηλά και αυτό έγινε κατανοητό από όλους. Ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές 

εμφανίζονται αποφασισμένοι να πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Το δικό του ρόλο στη νέα προσπάθεια θα έχει και ο κόσμος του Άδωνη. Η διοίκηση ευ-

ελπιστεί ότι φέτος οι φίλοι του Άδωνη θα παρουσιαστούν και πάλι στο πλευρό της ομάδας για να τη βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της. Γνωρίζουν ότι ένα καλό ξεκίνημα 

στο πρωτάθλημα θα συμβάλει στη στήριξη της ομάδας από τον κόσμο. Ο φίλαθλος είναι σε όλες τις ομάδες ο ίδιος, έχοντας τις ίδιες απαιτήσεις. Θέλει η ομάδα του να έχει επιτυ-

χίες. Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πάντα δίπλα της. Στον Άδωνη δεν έχουν παράπονο από τη στήριξη της οποίας τυγχάνει το σωματείο από τους φίλους του. Απόδειξη της στή-

ριξης των φίλων του Άδωνη είναι το γεγονός ότι το λαχείο που κυκλοφόρησε η διοίκηση με δώρο ένα αυτοκίνητο έχει γίνει ανάρπαστο. Είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν όλα 

τα λαχεία που έθεσε σε κυκλοφορία η διοίκηση. Η ζήτηση του λαχείου του Άδωνη αποτελεί ένδειξη ότι ο κόσμος του σωματείου είναι κοντά στην ομάδα και βοηθά σε κάθε κά-

λεσμα. Αναμένεται ότι με την έναρξη του πρωταθλήματος οι φίλοι του Άδωνη θα δώσουν το παρόν τους και στην κερκίδα στηρίζοντας την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. 

Ο Άδωνης πάει φέτος για μεγάλα πράγματα

Τ η διάκριση θα επιδιώξει ο 
Απόλλων Λυμπιών στο νέο 
πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. 

Η ομάδα έχοντας ως οδηγό την πο-
ρεία που έκανε στον πρώτο γύρο του 
περσινού πρωταθλήματος στοχεύει 
στη διεκδίκηση κάποιου τίτλου στη 
νέα διοργάνωση. Στις τάξεις της ομά-
δας έχουν ενταχθεί ποδοσφαιριστές 
που μπορούν να βοηθήσουν τον 
Απόλλωνα να πετύχει τους στόχους 
του. Η προετοιμασία του Απόλλω-
να Λυμπιών βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη. Το προπονητικό επιτελείο αυτή 
την περίοδο δοκιμάζει μέσα από φι-
λικούς αγώνες τα διάφορα σχήματα 
για να καταλήξει στο καταλληλότερο 
που θα ριχθεί στη μάχη του πρωτα-
θλήματος. Η διοίκηση του σωματείου 
ευχήθηκε σε όλους καλή νέα ποδο-
σφαιρική χρονιά,  στους ποδοσφαι-
ριστές, την προπονητική ομάδα και 
το τεχνικό προσωπικό. Οι προοπτι-
κές για την ομάδα στη φετινή χρονιά 
είναι πολύ ευοίωνες. Κοντά στο σω-
ματείο βρίσκονται οι φίλοι του Απόλ-
λωνα οι οποίοι συμβάλουν με κάθε τρόπο στην προσπάθεια της διοίκησης. Οι φίλοι του Απόλλωνα αναμένουν με 
ανυπομονησία την έναρξη του νέου πρωταθλήματος στο οποίο αναμένεται να κάνουν από την εξέδρα αισθητή την 
παρουσία τους. Οι φίλοι του Απόλλωνα αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον και την έναρξη του γυναικείου πρωταθλή-
ματος στο οποίο θα συμμετάσχει η ομάδα Ερμής/Απόλλων.  Η ομάδα των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του σωμα-
τείου θα συμμετάσχει για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Βετεράνων 2020. Όσοι εν-
διαφέρονται να, συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Γιώργο Χαραλάμπους στο τηλέφωνο 99697223.

Έτοιμος για το νέο πρωτάθλημα ο Απόλλων 
Λυμπιών

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) με την ευκαιρία της έναρξης της 
αθλητικής περιόδου 2020 – 2021, ενημερώνει τους αθλητές, παράγοντες, διαιτητές, φιλάθλους και γενικά σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ότι τα φετινά πρωταθλήματα θα διεξαχθούν κάτω από πολύ  ιδιάζουσες 

συνθήκες, λόγω κορονοϊού και τους καλεί να ακολουθούν πιστά τα σχετικά πρωτόκολλα και να τηρούν τα μέτρα προ-

στασίας για να διεξαχθούν ομαλά και με ασφάλεια οι αγώνες.

Ο ΚΟΑ εύχεται  επίσης και καλεί όπως κατά τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, τηρηθεί  το Τίμιο Παιγνίδι  με σκοπό 

την ανάδειξη της αυθεντικής μορφής του αθλητισμού και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να είναι αρωγός και συμπαραστά-

της των προσπαθειών όλων των Ομοσπονδιών, με στόχο οι αγώνες να διεξαχθούν με ασφάλεια και αντικειμενικότη-

τα μακριά από αντιπαραθέσεις, αμφισβητήσεις και πράξεις βίας.

Έκκληση ΚΟΑ για τήρηση των πρωτοκόλλων και των 
μέτρων για τον κορονοϊό

Ξ εκίνησε την προετοιμασία της για 
τη νέα σεζόν η Ένωση Νέων Αγί-
ας Βαρβάρας. Τόσο το τεχνικό επι-

τελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές δήλωσαν 

πως θα δουλέψουν σκληρά ούτως ώστε η 

ομάδα να διανύσει μια χρονιά με επιτυχί-

ες. Η φετινή χρονιά αναμένεται ακόμη πιο 

δύσκολη από την περσινή πρώτη χρονιά. 

Εκτός από τις επιπτώσεις που μπορεί να επι-

φέρει στο ποδόσφαιρο και ιδίως στο αγρο-

τικό η πανδημία, η ομάδα αντιμετωπίζει 

πρόβλημα με το γήπεδο. Το σωματείο καλεί 

όλους κατοίκους του χωριού αλλά και την 

κοινοτική αρχή όπως σταθούν δίπλα στην 

ομάδα και το σωματείο γενικά, βοηθώντας 

με όποιο τρόπο μπορούν. 

Άρχισε η προετοιμασία της Ένωσης Νέων Αγίας 
Βαρβάρας
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Τ ην άνοδο στη Β’ κατηγορία θα κυνηγήσει ο Χαλκάνωρ στο νέο πρω-
τάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Οι γαλάζιοι του Δαλιού έχουν ενισχυθεί σε 
θέσεις που κρίθηκε ότι ήταν αναγκαία η ενίσχυση και τώρα όλοι στο-

χεύουν σε μια πορεία η οποία θα προσφέρει χαρά στους φίλους της ομάδας. 
Η διοίκηση έκανε τις μετεγγραφικές κινήσεις, ο προπονητής με τους συνεργά-
τες του έχουν δουλέψει σκληρά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τώρα εί-
ναι η ώρα των ποδοσφαιριστών να ξεδιπλώσουν στο γήπεδο τις δυνατότητες 
τους. Στους φιλικούς αγώνες που έγιναν φάνηκε ότι η ομάδα είναι σε θέση να 
διεκδικήσει υψηλούς στόχους. Ο Χαλκάνωρ έχει μεγάλες φιλοδοξίες στο νέο 
πρωτάθλημα το οποίο υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις αφού πολλές ομάδες 
έχουν υψηλούς στόχους. Οι γαλάζιοι του Δαλιού θέλουν να πάρουν ένα από 
τα εισιτήρια ανόδου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια και των φίλων 
της ομάδας οι οποίοι αναμένεται να στηρίξουν και φέτος την προσπάθεια που 
γίνεται. Στο σωματείο γνωρίζουν ότι η παρουσία του κόσμου είναι συνυφα-
σμένη με την πορεία της ομάδας. Ευελπιστούν ότι ένα καλό ξεκίνημα και κατ’ 
επέκταση μια καλή πορεία στη νέα διοργάνωση θα φέρει κόσμο στο γήπεδο 
και το όφελος για την ομάδα θα είναι πολλαπλό. Θα βοηθηθεί η ομάδα τόσο 
στο αγωνιστικό όσο και στο οικονομικό κομμάτι το οποίο φέτος έχει πολλές 
ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των περιορισμένων οι-
κονομικών πόρων του σωματείου. Οι προσθήκες που έγιναν φέτος στην ομά-

δα αφορούσαν την ενίσχυση σε θέσεις για τις οποίες ο προπονητής έκρινε ότι 
υπήρχε αναγκαιότητα . Ο βασικός κορμός της ομάδας αποτελείται από ποδο-
σφαιριστές που βρίσκονταν και πέρσι στην ομάδα γεγονός το οποίο βοηθά 
στην προσπάθεια του προπονητή,  αφού οι ποδοσφαιριστές δεν θα χρεια-
στούν χρόνο προσαρμογής.  Στην πρώτη ομάδα έχουν προωθηθεί και νεα-
ροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από την ακαδημία του σωματείου. 
Στις «μικρές» ομάδες του Χαλκάνορα δίδεται αρκετά μεγάλη σημασία αφού 
στόχος είναι αυτές οι ομάδες να αποτελούν ένα φυτώριο ποδοσφαιριστών το 
οποίο θα τροφοδοτεί με ταλέντα την πρώτη ομάδα του σωματείου. Οι αγωνι-
στικές υποχρεώσεις του Χαλκάνορα για το νέο πρωτάθλημα αρχίζουν με τον 
εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Ορμήδειας. Στο σωματείο θέ-
λουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις για μια καλή πορεία στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι φίλοι της ομά-
δας θα έχουν την ευκαιρία να δουν στο Δάλι για πρώτη φορά την ομάδα σε 
επίσημες υποχρεώσεις στη 2η αγωνιστική στον εντός έδρας αγώνα με αντίπα-
λο την ομάδα της Ανάγυιας. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και θέλουν να 
το κάνουν πράξη στο Χαλκάνορα Δαλιού. Η πανδημία του κορονοϊού ανέ-
βαλε το Φεστιβάλ Γάλακτος, το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που διοργανώνει 
εδώ και δεκαετίες το σωματείο του Χαλκάνορα.

Ο Χαλκάνωρ θα κυνηγήσει την άνοδο

Σ την τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της 
Ολυμπιάδας Λυμπιών και όλοι στο σωματείο 
αναμένουν την έναρξη του πρωταθλήματος στο 

οποίο η ομάδα θα κυνηγήσει τη διάκριση. Οι πράσινοι 

έχουν ενισχυθεί στη μετεγγραφική περίοδο και αναμένε-

ται ότι στη νέα διοργάνωση θα παρουσιαστούν δυνατοί 

και έτοιμοι να διεκδικήσουν τους στόχους που τέθηκαν 

από τη διοίκηση του σωματείου. Σημαντικός κρίκος στην 

προσπάθεια για διάκριση αποτελεί ο κόσμος της ομάδας 

ο οποίος πάντοτε στηρίζει την Ολυμπιάδα. Οι φίλοι του 

σωματείου είναι πάντα δίπλα στους ποδοσφαιριστές και 

στη διοίκηση και ενισχύουν με κάθε τρόπο. Η βοήθεια 

τους χαροποιεί τους ανθρώπους της διοίκησης οι οποί-

οι αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν για πρόοδο της Ολυμπιάδας. Χαρακτηρι-

στική είναι η μεγάλη συνεισφορά των φίλων του σωμα-

τείου στην ανέγερση του νέου οικήματος της Ολυμπιά-

δας αλλά και στην ανέγερση γυμναστηρίου στο χώρο του γηπέδου. Η ομάδα έχοντας τέτοια υποστήριξη μπορεί να 

ελπίζει σε ακόμα καλύτερες μέρες για το σωματείο.  Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Ολυμπιάδα θα αγωνιστεί 

με την ΕΝΑΔ στα Λύμπια. Ακολουθεί στη 2η αγωνιστική η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ομόνοια. Η Ολυμπιάδα θα 

επιδιώξει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα το οποίο θα τη βοηθήσει για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η καλή πορεία 

στο πρωτάθλημα αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για την ομάδα και ανάλογα με την εξέλιξη του πρωταθλήματος εν-

δεχομένως να γίνει αναθεώρηση στόχων. Η ομάδα μέσα από τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε έδειξε ότι βρίσκεται στο 

σωστό δρόμο. Σε λίγες μέρες όταν θα αρχίσουν και τα επίσημα παιχνίδια αναμένεται να φανεί η πολύ καλή δουλειά 

που έγινε στην ομάδα, ανέφερε στέλεχος του σωματείου το οποίο παρουσιάστηκε πολύ αισιόδοξο για τη φετινή πο-

ρεία των πρασίνων των Λυμπιών. Στο σωματείο δίδεται η δέουσα σημασία και στις ακαδημίες ενώ από τη φετινή πο-

δοσφαιρική περίοδο ανακοινώθηκε η  επαναδραστηριοποίηση της ομάδας βετεράνων (παλαίμαχοι) του σωματείου. 

Στις 3 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο γήπεδο. Η Ολυμπιάδα, όπως αποφασίστηκε, θα λάβει 

μέρος  Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Βετεράνων 2020/21 που διοργανώνει η ΚΟΠ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτή-

ρια διαρκείας της Ολυμπιάδας. «Φέτος είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη ο καθένας από εμάς να αγοράσει το εισιτή-

ριο του και να βοηθήσει την ομάδα μας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου. Η τιμή πώλησης του κανονικού 

εισιτηρίου διαρκείας είναι 80 Ευρώ και το μειωμένο για μαθητές, φοιτητές, γυναίκες και συνταξιούχους 50 Ευρώ. Βά-

σει του πρωτοκόλλου της ΚΟΠ για διαχείριση της πανδημίας η Ολυμπιάδα θα δικαιούται μέχρι 300 φιλάθλους στους 

εντός έδρας αγώνες της. Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα στην εξασφάλιση μιας θέσης για 

τους εντός έδρας αγώνες. Με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας ο κάτοχος του αυτόματα μπαίνει στην κλήρωση για 

μια μοτοσυκλέτα αξίας 4500 Ευρώ.

Σε καλή πορεία στοχεύει η Ολυμπιάδα

O δηγίες εξέδωσε η ΚΟΠ για τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι διοργανώσεις των μικρών κατηγοριών στη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο. Αφορούν τα πρωταθλήματα Β’, Γ’, επίλεκτης κατηγορίας ΣΤΟΚ και του πρωταθλή-
ματος γυναικών. Όλα τα στάδια που θα φιλοξενήσουν αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου, των πιο πάνω 

κατηγοριών θα πρέπει να προκαθορίσουν άτομο που θα έχει αρμοδιότητα Διαχειριστή του χώρου κατά τη διάρκεια 

αγώνα και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και καλών πρακτικών στο 

χώρο. Το άτομο αυτό θα έπρεπε να δηλωθεί στην ΚΟΠ μέχρι τις 20 Ιουλίου. Για τους αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλ-

λου των πιο πάνω κατηγοριών θα επιτρέπεται η παρουσία μόνο 300 φιλάθλων με την προϋπόθεση ότι τα εισιτήρια θα 

διατίθενται μόνο με προπώληση και θα λαμβάνουν τα πιο κάτω μέτρα. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης των ει-

σιτήριων μόνο μέσω προπώλησης, τότε ο μέγιστος αριθμός θεατών αυτομάτως μειώνεται σε 150.

1. Να καταγράφουν όλους τους φιλάθλους σε ονομαστικό κατάλογο κατά την είσοδο τους στο γήπεδο. Στον κατάλογο 

θα πρέπει να καταγράφεται το όνομα, αριθμός ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ατόμου. Ο κατάλογος 

αυτός θα φυλάσσεται από τις αρχές του Σταδίου για τουλάχιστον 60 μέρες και μετά θα καταστρέφεται.

2. Να υπάρχει ενημέρωση του κοινού όπως διατηρούν τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλο.

3. Θα τηρούνται όλα όσα αναφέρονται στους κανονισμούς για τα γήπεδα Α Κατηγορίας. 

 Οδηγίες για τη διεξαγωγή των αγώνων 
των μικρών κατηγοριών

Π ρωταγωνιστική πορεία θέλει να κάνει στο 
νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ η νεοσύστα-
τη ομάδα «ΔΑΛΙ F.C».  Η προετοιμασία της 

ομάδας άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς. Οι πο-
δοσφαιριστές προσέρχονται στις προπονήσει με κέφι 
και όρεξη και ο προπονητής της ομάδας έχει τη δυνα-
τότητα να πάρει από τον καθένα το μέγιστο των δυνα-
τοτήτων του. Στη νέα ομάδα έχουν εγκλιματιστεί και οι 
ποδοσφαιριστές που δεν άνηκαν στο δυναμικό ούτε 
του Λέφτερου, ούτε της ΑΕΚ από τις οποίες προήλθε 
το νέο σωματείο. Οι μετεγγραφές ποδοσφαιριστών 
που έγιναν αναμένεται να βοηθήσουν τα μέγιστα την 
ομάδα η οποία ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να πετύ-
χει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση.  Μέσα 
από τους φιλικούς αγώνες που διεξάγονται αυτή την 
περίοδο ο Χρίστος Πέππος και το επιτελείο του έχουν 
τη δυνατότητα να βγάλουν τα συμπεράσματα τους 
και να καταστρώσουν τα πλάνα τους για το πρωτά-
θλημα. Κοντά στην ομάδα βρίσκεται συνεχώς η διοί-
κηση τα μέλη της οποίας εμφανίζονται πανέτοιμα να 
αντιμετωπίσουν κάθε θέμα που προκύπτει στην ομά-
δα. Η ιστορική πρώτη παρουσία της νέας ομάδας στις 
διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ θέλουν να στεφθεί με επι-
τυχίες οι οποίες θα προσφέρουν χαρά στους φίλους 
της ομάδας. Ο κόσμος του Ιδαλίου στο άκουσμα για 
δημιουργία της νέας ομάδας αγκάλιασε το νέο σωμα-
τείο. Τώρα αναμένεται ότι αυτό θα φανεί και στην πράξη. Η νέα προσπάθεια που έγινε απαιτεί τη βοήθεια του κόσμου 
την οποία οι φίλοι της «ΔΑΛΙ F.C.» φαίνεται ότι θα την έχουν. 

Θέλει να πρωταγωνιστήσει η «ΔΑΛΙ F.C»

Ξ ανά στις προπονήσεις για μια νέα χρονιά γεμάτη επιτυχί-
ες άρχισαν τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Πανιδαλιακό. 
Ήδη έπιασαν δουλειά οι κορασίδες και οι παγκορασίδες 

ενώ τις επόμενες μέρες αρχίζουν προπονήσεις και τα κορίτσια των 

ακαδημιών U10 και U12. Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά έχουν αρ-

χίσει και συνεχίζονται. Σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου η 

εγγραφή στοιχίζει  €15.  Στο ποσό της εγγραφής συμπεριλαμβάνε-

ται και μία φανέλα προπόνησης. Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται 

στα €25. Όσοι επιθυμούν να εγγράψουν στην ομάδα και  2ο παι-

δί το κόστος είναι €15. Οι προπονήσεις γίνονται στο κλειστό γήπε-

δο του Λυκείου Ιδαλίου. Η προπονητική ομάδα του Πανιδαλιακού 

την οποία αποτελούν ο Ανδρέας Πιερή, η Γιώτα Γαβριήλ και Άγγε-

λος Παπαδόπουλος έχουν καταστρώσει το πρόγραμμα  προπονή-

σεων. Ο Πανιδαλιακός δίδει την ευκαιρία στα παιδιά μέσα από το 

άθλημα της πετοσφαίρισης μεταξύ άλλων να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, να βελτιώσουν το νοητικό τους επίπεδο, 

να εξασκήσουν την ικανότητα συντονισμού χεριού – ματιού, να βελτιώσουν την καρδιοαναπνευστική τους αντοχή 

και να ενισχύσουν το μυϊκό τους σύστημα. 

Επιστροφή στο γήπεδο για 
τον Πανιδαλιακό




