
Η κατασκευή  δρόμου προσπέλασης προς τη 
Νέα Λήδρα κόστους 1 εκ. Ευρώ, πεζοδρο-
μοποιήσεις σε δρόμους νευραλγικής ση-

μασίας, μελέτες για την ανακατασκευή, διαπλάτυν-
ση και ευθυγράμμιση του επικίνδυνου σημείου του 
δρόμου Ιδαλίου – Λυμπιών καθώς και μελέτες για 
σχεδιασμό δημιουργίας ποδηλατολωρίδων οι οποί-
ες θα εκτείνονται από τη λεωφόρο Γιάννη Γρούτα πε-
ριμετρικά του πυρήνα του Ιδαλίου είναι τα βασικότε-
ρα έργα που προωθούνται το επόμενο διάστημα στο 
Δήμο Ιδαλίου. Η πορεία των έργων συζητήθηκε σε 
συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινω-

νιών και Έργων Γιάννου Καρούσου με τον Δήμαρχο 

Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο.  «Τα έργα που δρομολο-

γούνται θα προσφέρουν ασφάλεια στους κατοίκους 

αλλά και στους μαθητές του Α’ Δημοτικού Σχολείου 

Ιδαλίου δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ.Καλλένος. 

Ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 

πραγματοποίησε και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 

Χώρο και στο Μουσείο Ιδαλίου. Δήλωσε εντυπωσι-

ασμένος σημειώνοντας ότι το Ιδάλιο με τα έργα που 

γίνονται καθίσταται ένας από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου.
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την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
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ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.
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Έργα στο Δάλι που θα προσφέρουν ασφάλεια στους κατοίκους
Ο Yπουργός Μεταφορών επισκέφθηκε τον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Ιδαλίου

Ο Δήμος Ιδαλίου υλοποίησε το  Ευρω-
παϊκό πρόγραμμα που αφορά την 
εγκατάσταση σημείων δωρεάν πρό-

σβασης WiFi σε δημόσιους χώρους. Οι περιοχές  

που απέκτησαν δωρεάν πρόσβαση διαδικτύου 

είναι ο πυρήνας του Ιδαλίου,  από την περιοχή 

του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ευαγγελί-

στριας και φτάνοντας σε σημείο μετά το σωμα-

τείο του Άδωνη και την περιοχή της βιβλιοθήκης 

και πολιτιστικού κέντρου, την περιοχή μεταξύ 

της πεζογέφυρας και του σωματείου Χαλκάνο-

ρα, την περιοχή του γραμμικού πάρκου του πο-

ταμού Γυαλιά καθώς και στο πάρκο Βασίλη Μι-

χαηλίδη στην Ηλιούπολη υλοποιώντας έτσι τον 

στόχο για επιλογή σημείων όπου θα υπάρχουν 

πλατείες, πάρκα, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες 

και χώροι αναψυχής.

Δωρεάν WiFi στο Δάλι
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Ο Κοτσιάτης και η  Ιερά Μονή της Παναγίας Παντάνασσας αποτελεί  
χώρο πνευματικής καθοδήγησης των ανθρώπων. Ο εφημέριος της 
Μονής Αρχιμανδρίτης Ηρακλείδιος Κλεάνθους καταβάλει κάθε προ-

σπάθεια για να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο και να συμβουλεύσει  κυρί-
ως τους νέους να παραμείνουν μακριά από τις προκλήσεις της εποχής. Η Ιερά 
Μονή της Παναγίας Παντάνασσας λειτούργησε αρχικά ως Ιερό Ησυχαστήριο. 
Το 2018 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, ανύψωσε το εν λόγω Ιερό 
Ησυχαστήριο και το συγκατέλεξε στις Επαρχιακές Μονές της Ιεράς Μητροπό-
λεως Ταμασού και Ορεινής. 

Κοντά στο Θεό μέσω της Μονής 
Παναγίας Παντάνασσας
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Η «ΔΑΛΙNEWS» συμπληρώνει αυτό το μήνα 9 χρόνια συ-
νεχούς και αδιάλειπτης κυκλοφορίας. Ήταν Οκτώβρι-
ος του 2011 όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η εφη-

μερίδα «ΔΑΛΙNEWS». Για 9 χρόνια είναι μαζί σου καλύπτοντας 

όλα όσα αφορούν την περιοχή και τους κατοίκους της. Μέσα από 

τις στήλες της εφημερίδας αναδείχθηκαν θέματα, αναζητήθηκαν 

λύσεις σε προβλήματα και καταγράφηκαν επιτεύγματα προσώ-

πων που κατάγονται ή κατοικούν στην περιοχή. Σημαντική συμ-

βολή στην όλη προσπάθεια διαδραμάτισαν οι επιχειρηματίες 

και όλοι όσοι επέλεξαν να προβάλουν τις υπηρεσίες και τα προ-

ϊόντα τους μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας. Η «ΔΑΛΙNEWS» 

με ήθος, σοβαρότητα και αξιοπιστία έχει γίνει μέρος της ζωής των 

κατοίκων της περιοχής. Σας ευχαριστούμε και υποσχόμαστε ότι 

θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την περιοχή. 

9 χρόνια μαζί σου

Μ ια σημαντική και άγνω-
στη πτυχή στο ιστορικό 
του οχυρού στους Νικολή-

δες έφεραν στο φως οι ανασκαφές που 

έγιναν στον Άγιο Σωζόμενο. Όπως 

ανακοινώθηκε από το Τμήμα Αρχαιο-

τήτων ο πύργος με την επένδυση από 

πελεκητές πέτρες που αποκαλύφθηκε 

πριν μερικά χρόνια και χρονολογήθη-

κε, με βάση την κεραμική επιφανείας 

στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού ανή-

κει στην Ελληνιστική περίοδο. Η κατα-

σκευή του τείχους της  Ύτερης Εποχής 

του Χαλκού είναι εντελώς διαφορετική 

και αυτό δεν διατηρείται στην βόρεια 

πλευρά γιατί αντικαταστάθηκε από το 

νεότερο τείχος και τον πύργο. Το γεγο-

νός αυτό ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο 

στην ιστορία των οχυρώσεων του νη-

σιού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις οχυρώ-

σεις στην ενδοχώρα κατά την Ελληνι-

στική περίοδο. 

Σημαντικά ευρήματα στο φως από 
τις ανασκαφές στον Άγιο Σωζόμενο

σελ. 6



2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μ 
ήνας γενεθλίων είναι ο Οκτώβριος για την εφημερί-

δα «ΔΑΛΙNEWS». Φέτος συμπληρώνονται 9 χρόνια 

από την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησε το έντυπο 

της ευρύτερης  περιοχής Ιδαλίου.  Φίλε, φίλη η «ΔΑΛΙNEWS» για 

9 χρόνια βρίσκεται μαζί σου. Η παρουσία της είναι αδιάλειπτη 

και η προβολή μέσα από τις σελίδες της, της περιοχής μας είναι 

μεγάλη. Έγινε συνήθεια και γι’ αυτό δεν έχω παρά ως ο εμπνευ-

στής και εκδότης της εφημερίδας να εκφράσω τις θερμές μου ευ-

χαριστίες.  Καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της «ΔΑΛΙNEWS» 

είχαν και οι επιχειρηματίες της περιοχής και όχι μόνο, οι οποίοι 

εμπιστεύτηκαν τις σελίδες της εφημερίδας για την προβολή των 

επιχειρήσεων τους. Το γεγονός ότι η «ΔΑΛΙNEWS» έγινε αναπό-

σπαστο μέρος της κοινωνίας της περιοχής της Νότιας Λευκωσί-

ας συμβάλει και στην στοχευμένη προώθηση των επιχειρήσεων. 

Καλά νέα για τους κατοίκους Ιδαλίου προέκυψαν από τη συνά-

ντηση που είχε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος με τον 

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρού-

σο. Αποφασίστηκαν η κατασκευή  δρόμου προσπέλασης προς τη 

Νέα Λήδρα κόστους 1 εκ. Ευρώ, πεζοδρομοποιήσεις σε δρόμους 

νευραλγικής σημασίας, μελέτες για την ανακατασκευή, διαπλά-

τυνση και ευθυγράμμιση του επικίνδυνου σημείου του δρόμου 

Ιδαλίου – Λυμπιών καθώς και μελέτες για σχεδιασμό δημιουργί-

ας ποδηλατολωρίδων οι οποίες θα εκτείνονται από τη λεωφόρο 

Γιάννη Γρούτα περιμετρικά του πυρήνα του Ιδαλίου. Λίγες μέρες 

μετά τη συνάντηση ο Υπουργός επισκέφθηκε τον Αρχαιολογικό 

Χώρο και το Μουσείο Ιδαλίου. Δήλωσε εντυπωσιασμένος σημει-

ώνοντας ότι το Ιδάλιο με τα έργα που γίνονται καθίσταται ένας 

από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Κύ-

πρου. Η περιοχή έχει μεγάλη αρχαιολογική αξία και αυτό αποδει-

κνύεται σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε ανασκαφή που διενεργεί-

ται σε αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Το περασμένο διάστημα 

συνεχίστηκαν οι ανασκαφές στον Άγιο Σωζόμενο κατά τις οποίες 

ήρθε στο φως μια σημαντική και άγνωστη πτυχή στο ιστορικό του 

οχυρού στους Νικολήδες. Η περιοχή έχει και σημαντική εκκλησι-

αστική σημασία. Στον Κοτσιάτη βρίσκεται η Ιερά Μονή της Πανα-

γίας Παντάνασσας η οποία αποτελεί  χώρο πνευματικής καθοδή-

γησης των ανθρώπων. Το 2018 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Κύπρου, ανύψωσε το εν λόγω Ιερό Ησυχαστήριο και το συγκατέ-

λεξε στις Επαρχιακές Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και 

Ορεινής. Ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος Ιδαλίου υλοποίησε το Ευρω-

παϊκό πρόγραμμα για δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi σε δημόσιους 

χώρους.  H τεχνολογία έγινε μέρος της ζωής μας και το εν λόγω  

πρόγραμμα συμβάλει προς την πρόοδο και την ανάπτυξη του 

Ιδαλίου. Στο τεύχος που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβά-

σετε για το έργο και τη δράση της «Ενωμένοι» Νεολαία Λυμπιών. 

Στις τάξεις επέστρεψαν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η φετινή σχο-

λική χρονιά είναι πρωτόγνωρη αφού θα πρέπει να υπάρξει προ-

σαρμογή στα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία του κορονο-

ϊού. Στα σχολεία όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι έχουν ληφθεί 

όλα τα δέοντα μέτρα ώστε να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, 

εκπαιδευτικοί, μαθητές, να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον. 

Μαζί σου

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
2 Οκτωβρίου Κυπριανός

3 Οκτωβρίου Διονύσιος

8 Οκτωβρίου Πελαγία 

9 Οκτωβρίου Αβραάμ

12 Οκτωβρίου Ανδρομάχος, 
Μιχαήλ

14 Οκτωβρίου Ιγνάτιος

15 Οκτωβρίου Λουκιανός

18 Οκτωβρίου Λούκας, Λουκία

19 Οκτωβρίου Κλεοπάτρα

20 Οκτωβρίου Άρτεμις, Αρτέμιος

21 Οκτωβρίου Σωκράτης

23 Οκτωβρίου Ιάκωβος

25 Οκτωβρίου Χρυσάνθη

26 Οκτωβρίου Δημήτρης, Δήμητρα
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Πρόγευμα μετά τη θεία λειτουργία

Μ ια όμορφη εκδήλωση διοργάνω-
σε η εκκλησιαστική επιτροπή του 
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρί-
ου στο δροσερό περιβάλλον του πάρκου 
«Βασίλη Μιχαηλίδη»  πρόσφερε πρόγευμα 
και καφέ στους πιστούς αμέσως μετά τη θεία 
λειτουργία. Ο κόσμος εκμεταλλεύτηκε την 
ευκαιρία και έδωσε το παρόν του. Στο πρό-
γευμα παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ιδαλί-
ου Λεόντιος Καλλένος. Τέτοιες εκδηλώσεις 
φέρνουν τους κατοίκους της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης πιο κοντά και συμ-
βάλουν στη σύσφιγξη των σχέσεων τους. 

Όμορφες εικόνες χαρίζει η φύση στην Ποταμιά

Α πολαυστική είναι η 
διαδρομή προς την 
Ποταμιά και γίνεται 

απολαυστικότερη αντικρίζο-

ντας τις όμορφες εικόνες που 

δημιουργούν οι πελαργοί οι  

βρίσκονται μέσα στα χωρά-

φια και τους αγρούς. Τις όμορ-

φες εικόνες που χαρίζει η φύση 

ανέβασε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ο Πρόεδρος του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Ποτα-

μιάς Γιάννος Μηνά. Το θέαμα 

είναι μαγικό.

Kαταγγελίες για άντληση νερού χωρίς 
άδεια

Τ ο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι 
από την 1η Οκτωβρίου άρχισε να καταγγέλλει τους χρή-

στες/ιδιοκτήτες που προβαίνουν σε ανεξέλεγκτη άντληση νερού 
από γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί χωρίς άδεια. Στην ανακοί-
νωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι δεν μπορεί να δοθεί άλλη προ-
ειδοποίηση και η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της μείωσης 
της ανεξέλεγκτης άντλησης νερού από γεωτρήσεις που έχουν ανο-
ρυχθεί χωρίς άδεια.

Για  απορίες που αφορούν τη νόσο 
COVID-19

Τ ο Υπουργείο Υγείας ενημε-
ρώνει ότι, στο πλαίσιο της ενί-
σχυσης και της βελτίωσης της 

επικοινωνίας του κοινού με το Υπουρ-
γείο για θέματα που αφορούν τη νόσο 
COVID-19, από τις  21 Σεπτεμβρίου 
2020, τέθηκε  σε λειτουργία η ηλεκτρο-
νική διεύθυνση covid@moh.gov.cy, 
στην οποία μπορούν οι πολίτες να αποτίνονται για απορίες σε σχέ-
ση με τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες που βρίσκο-
νται σε ισχύ. Τη διαχείριση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης έχει η 
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζε-
ται ότι το τηλεφωνικό κέντρο 1412 εξακολουθεί να λειτουργεί Δευ-
τέρα με Παρασκευή από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., για διευκρινίσεις 
επί των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών.

Τεχνική βλάβη προκάλεσε διακοπή 
ρεύματος

Χ ωρίς ρεύμα λόγω τεχνικής βλά-
βης παρέμειναν στις 9 Σεπτεμ-
βρίου περιοχές στο Δάλι, στα Λύ-

μπια και την Ποταμιά. Συνεργείο της ΑΗΚ 

έσπευσε στην περιοχή εντόπισε το πρό-

βλημα και επιδιόρθωσε τη βλάβη. Η αιτία της διακοπής στην πα-

ροχή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης.  Η 

διακοπή στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος προκάλεσε ανα-

στάτωση στους κατοίκους αλλά και σε επιχειρηματίες αφού εκείνη 

την ημέρα η θερμοκρασία ήταν υψηλή και η αναγκαιότητα χρήσης 

των κλιματιστικών μεγάλη. 

Σχολή Βυζαντικής Μουσικής «Άγιος Σπυρίδων»

Α νανεωμένη θα είναι φέτος η Σχολή Βυ-
ζαντινής Μουσικής «Άγιος Σπυρίδων» 
της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης Τρι-
μυθούντος από τη φετινή σχολική χρονιά η Σχο-
λή θα είναι σε θέση να δίδει βεβαιώσεις για συ-
μπλήρωση κάθε έτους, πτυχίο για την τετραετή 
φοίτηση και δίπλωμα για την εξαετή φοίτηση. Ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων 
θα είναι η αίθουσα πολλαπλής χρήσης, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας στη 
Μοσφιλωτή. Τα μαθήματα έχουν οριστεί για Σάββατο εκτός και αν συνεννοηθούν οι 
μουσικοδιδάσκαλοι με τους μαθητές για άλλες μέρες και ώρες.  Στην ανακοίνωση της 
Μητρόπολης αναφέρεται  ότι η Σχολή επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους μαθητές και μα-
θήτριες όπως εκδρομές, δώρα και προσφορές σε βιβλία της Σχολής από το βιβλιοπω-
λείο της Μητρόπολης.

Βοήθεια σε δυσπραγούσες οικογένειες

Τ ο Τμήμα  CY004 «Φώτος 
Φωτιάδης» Ιδάλιον, συνε-
χίζοντας την κοινωφελή 

στήριξη του στο κοινωνικό σύνολο 

πρόσφερε κουπόνια τροφίμων  συ-

νολικής αξίας 1000 Ευρώ σε δέκα 

οικογένειες.

Η βοήθεια παραδόθηκε στον πατέ-

ρα Μάριο Καλλένο και στην εκκλη-

σιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού  

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης στο Δάλι.
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Σ ημαντικά έργα τα οποία θεωρούνται βαρύνουσας σημα-
σίας για την ασφάλεια των πολιτών και θα συμβάλουν στη 
βελτίωση της καθημερινότητας όσων ζουν στην περιοχή 

προωθούνται στο Δήμο Ιδαλίου. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο 
Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο με τον οποίο συζήτησαν τρόπους προώθη-
σης συγκεκριμένων έργων τα οποία έχει αποφασιστεί η υλοποίηση 
τους. Συγκεκριμένα προωθείται η κατασκευή του δρόμου προσπέ-
λασης προς τη Νέα Λήδρα. Το έργο αυτό θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα 
τους κατοίκους της περιοχής αλλά και γενικότερα τους κατοίκους της 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θεωρείται ως ιδιαίτερα ση-
μαντικό έργο αφού αυτή τη στιγμή η μοναδική είσοδος στη συνοικία 
διέρχεται κάτω από την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λευκω-
σίας – Λεμεσού. Το ύψος της αερογέφυρας δεν είναι το προβλεπό-
μενο με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι απροσπέλαστος για μεγάλα 
φορτηγά οχήματα. Επιπλέον το πιο σοβαρό πρόβλημα που προκα-
λείται στο συγκεκριμένο σημείο σχετίζεται με τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα που ενίοτε προκύπτουν. Το συγκεκριμένο σημείο πλημμυ-
ρίζει με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να διακινηθούν 
από και προς τα σπίτια τους. Στο παρελθόν στο συγκεκριμένο ση-
μείο κατά τη διάρκεια πλημμυρών διέτρεξαν κίνδυνο και ανθρώπι-
νες ζωές. Έγιναν κάποια προσωρινά διορθωτικά μέτρα ωστόσο δεν 
είναι αρκετά  και δεν επιλύθηκε οριστικά το πρόβλημα. Η κατασκευή 
δρόμου προσπέλασης προς τη Νέα Λήδρα θα  κοστίσει 1 εκ. Ευρώ  
και αναμένεται ότι το έργο θα προσφοροδοτηθεί εντός του 2021. 
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δεσμεύτηκε ότι 
θα συγχρηματοδοτηθεί το έργο που αφορά τις πεζοδρομοποιήσεις 
που θα γίνουν στην οδό Φώτη Πίττα, ο δρόμος προς το Α’ Δημοτι-
κό Σχολείο Ιδαλίου, στη Γεώργιου Εικοσάρη και Αγίου Ανδρονίκου, 
έργα που θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση των έργων στον πυρή-
να του Ιδαλίου και τις αλλαγές που θα γίνουν στο κυκλοφοριακό. 
Κατά τη συνάντηση του κ. Καρούσου με τον κ. Καλλένο συμφωνή-
θηκε όπως γίνουν μελέτες για την ανακατασκευή, διαπλάτυνση και 
ευθυγράμμιση του επικίνδυνου σημείου του δρόμου Ιδαλίου – Λυ-
μπιών.  Συμφωνήθηκε ακόμα όπως αρχίσουν οι μελέτες για σχεδι-
ασμό δημιουργίας ποδηλατολωρίδων οι οποίες θα εκτείνονται από 

τη λεωφόρο Γιάννη Γρούτα περιμετρικά του πυρήνα του Ιδαλίου. Ο 
Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος σε δηλώσεις του εξέφρασε την 
πλήρη ικανοποίηση του αναφέροντας ότι τροχοδρομείται η υλοποί-
ηση σημαντικών έργων τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων. «Τα έργα που δρομολογούνται θα 
προσφέρουν ασφάλεια στους κατοίκους αλλά και στους μαθητές του 
Α’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από 
τη συνάντηση με τον Υπουργό ο οποίος έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον 
στα αιτήματα του Δήμου Ιδαλίου». Ο κ. Καλλένος ευχαρίστησε τον 
Υπουργό τονίζοντας ότι η υλοποίηση των έργων που συζήτησαν θα 
διευκολύνει τους κατοίκους στην καθημερινότητα τους. Κατά τη συ-
νάντηση συμφωνήθηκε όπως υπάρχουν τακτικά συναντήσεις ώστε 
να συζητείται η πορεία υλοποίησης των έργων. O Υπουργός Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος επισκέφθηκε το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου. Επιθεώρησε 
τα έργα κατασκευής του Αρχαιολογικού Πάρκου τα οποία βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη. Ο κ. Καρούσος εντυπωσιάστηκε τόσο από το Μουσείο και 
τα εκθέματα του όσο και από την Ακρόπολη του Ιδαλίου.
Ο κ. Καρούσος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι σύντο-
μα και με την ολοκλήρωση των έργων για την κατασκευή του Αρχαιολο-
γικού Πάρκου και τη ψηφιακή αναβάθμιση του χώρου, το Αρχαίο Ιδάλιο 
θα καταστεί ένας από τους σημαντικότερους τουριστικός προορισμούς 
της Κύπρου. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου περιλαμβάνεται στα δώδεκα 
μουσεία για τα οποία θα εφαρμοστεί η πολιτική «Μουσεία για όλους» 
που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπε-
ται δωρεάν είσοδος και αναπροσαρμογή στο πρόγραμμα λειτουργίας 
τους ώστε να είναι προσβάσιμα και κατά το Σαββατοκυρίακο. 
Στην πρόταση «Μουσεία για όλους» που εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο υπάρχουν πρόνοιες μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη διαδρα-
στικών εφαρμογών σε μουσεία, αρχαία μνημεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρους ούτως ώστε ο επισκέπτης να μπορέσει να αντιληφθεί και να βιώσει 
μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία την πλούσια ιστορία και τον κυπρια-
κό πολιτισμό.
Οι διαδικασίες υλοποίησης της πιο πάνω πολιτικής θα αρχίσουν σταδι-
ακά εντός του 2020.

Κυβέρνηση και Δήμος σπρώχνουν έργα στο Δάλι
Eπίσκεψη Καρούσου στο Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου
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Ο Δήμος Ιδαλίου, τον Σεπτέμβριο του 2020, υλοποίησε το χρηματο-
δοτούμενο πρόγραμμα WIFI4EU για την παροχή υψηλής ποιότητας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους δημότες και τους επισκέπτες. Η 

επιτροπή του δήμου που συστάθηκε κέρδισε χρηματοδότηση ύψους 15.000 
Ευρώ για την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων Wi-Fi που προσδίδουν 
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους. Συ-
γκεκριμένα, οι περιοχές που απέκτησαν δωρεάν πρόσβαση διαδικτύου είναι ο 
πυρήνας του Ιδαλίου ξεκινώντας από την περιοχή του Μητροπολιτικού Ναού 
Παναγίας Ευαγγελίστριας και φτάνοντας μετά το σωματείο του Άδωνη και την 
περιοχή της βιβλιοθήκης και πολιτιστικού κέντρου, την περιοχή μεταξύ της πε-
ζογέφυρας και του σωματείου Χαλκάνορα, την περιοχή του γραμμικού πάρ-
κου του ποταμού Γυαλιά καθώς και στο πάρκο Βασίλη Μιχαηλίδη στην Ηλι-
ούπολη, υλοποιώντας έτσι τον στόχο για επιλογή σημείων όπου θα υπάρχουν 
πλατείες, πάρκα, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και χώροι αναψυχής. 

Ο τρόπος σύνδεσης είναι πολύ εύκολος πατώντας απλά την επιλογή connect. 

Στόχος της επιτροπής είναι να γίνει το 1ο βήμα προς την κατεύθυνση της ανά-

πτυξης έξυπνων πόλεων (SMART CITY), που δύναται να επιτρέψει μελλοντι-

κά στην απρόσκοπτη μετάδοση δεδομένων από έξυπνους αισθητήρες  για 

online μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποσοτήτων ύδρευσης, ποιότητας 

νερού, διαχείρισης απορριμμάτων και άλλων.

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δήμος εξασφάλισε ότι η κάθε κεραία που επιλέγηκε 

θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένου εύρους χρόνου λειτουρ-

γίας “time schedule table” έτσι ώστε να μπορεί να κλείνει η παροχή διαδικτύ-

ου όποτε και όπου κριθεί αναγκαίο. 

Ο Δήμος Ιδαλίου, μέσω του Δημάρχου του, θέλει να ευχαριστήσει θερμά τα 

μέλη της επιτροπής Wi-Fi που είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σταύρος Χατζηγι-

άννης, ο Μιχάλης Χατζηκυριάκος και ο Τζόζεφ Βασιλείου.

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα WIFI4EU

Κ 
ύκλο επαφών με τη βάση του κόμ-

ματος άρχισε ο ΔΗΣΥ. Με επισκέ-

ψεις στους κομματικούς πυρήνες 

και τις τοπικές επιτροπές επιδιώκεται η κατα-

γραφή θέσεων και απόψεων των μελών του 

κόμματος. Στις 24 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο 

της εκστρατείας του ΔΗΣΥ πραγματοποιή-

θηκε στα Λύμπια περιφερειακή συγκέντρω-

ση των Προέδρων των Τοπικών Επιτροπών 

της Νότιας Λευκωσίας. Ομιλητής ήταν ο Αντι-

πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος 

ενώ παρευρέθηκαν βουλευτές, ο Επαρχιακός 

Γραμματέας του ΔΗΣΥ Λευκωσίας Αρίσταρ-

χος Αριστάρχου και στελέχη του κόμματος. Η 

εκστρατεία αποτελεί και μια ευκαιρία ανάδει-

ξης του κυβερνητικού έργου. Οι εισηγήσεις 

των μελών καταγράφονται και θα προωθη-

θούν στα αρμόδια όργανα του κόμματος για 

προβληματισμό και συζήτηση. 

Ο ΔΗΣΥ δίπλα στους πολίτες, κοντά στην κοινωνία

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοίνωσε ότι στάλθηκαν τα τέλη σκυβά-
λων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο Περί Δήμων Νό-
μος καθορίζει ανώτατο ύψος τέλους σκυβάλων €250 για κάθε 

οικία. Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικοοικο-
νομικά δεδομένα καθόρισε  συγκεκριμένες κατηγορίες με τα αντίστοιχα 
τέλη σκυβάλων οικιών όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι χήρες/χήροι, οι 
πολύτεκνοι και οι διαζευγμένοι με επιμέλεια παιδιών. Λόγω της πανδη-
μίας Covid-19 η υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους.
1.  Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση accounts@dali.org.cy συνοδευόμενες 
με όλα τα δικαιολογητικά.
2.  Στο κουτί στην είσοδο του Δήμου ( δίπλα από τις σκάλες ) κλειστές σε 
φάκελο συνοδευόμενες με όλα τα απαραίτητα αντίγραφα δικαιολογητικών που απαιτούνται για να δοθεί η οποιαδή-
ποτε έκπτωση.  (Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών δεν θα ετοιμάζονται στα γραφεία του Δήμου).
3.  Έντυπα ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμος Ιδαλίου στην ανακοίνωση του διευκρινίζει ότι τα τέλη σκυβάλων είναι ανταποδοτικό τέλος και επιβάλλεται 
στον κάτοχο του υποστατικού. Ο Περί Δήμων Νόμος καθορίζει ανώτατα όρια του τέλους για οικίες ως και για τις άλ-
λες κατηγορίες υποστατικών. Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το τέλος για κάθε κατηγορία λαμβάνο-
ντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.
Τα τέλη σκυβάλων τα οποία επιβάλλονται σκοπό έχουν να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες του Δήμου:
1.  Περισυλλογής σκυβάλων με σκυβαλοφόρα
2.  Δικαιώματα απόρριψης σκυβάλων στα ΧΥΤΥ ( Κόσιη )
3.  Εκμίσθωση ντίκερ και φορτηγών για σκοπούς καθαριότητας δρόμων, πεζοδρομίων και δημόσιων χώρων
4.  Κόστος Λειτουργίας Πράσινου Σημείου
5.  Αγορά υπηρεσιών για κόψιμο Χόρτων και καθάρισμα πεζοδρομίων και παγκέτων
6.  Καθαριότητα και συντήρηση Ανοικτών Δημόσιων Χώρων ( Νησίδες, κυκλικούς κόμβους κ.α. )
7.  Καθάρισμα και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου
8.  Αγορά υπηρεσιών για συντήρηση πάρκων
9.  Καθάρισμα Δρόμων με Σάρωθρο
10.Μεταφορά και απόρριψη άχρηστων υλικών σε αδειοδοτημένη μονάδα (κρεβάτια, καναπέδες, κλαδέματα κ.λ.π) 
που κακώς και παράνομα πετούν οι πολίτες σε ανοιχτούς χώρους.

Στάλθηκαν τα τέλη σκυβάλων

Τ α πράγματα στο Δήμο Ιδαλίου, ιδιαίτερα 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης έχουν εκτροχιαστεί όσον αφορά θέμα-

τα που σχετίζονται με κρούσματα νεανικής παρα-
βατικότητας. Το ζήτημα έχει  πάρει διαστάσεις και 
ενδεχομένως έφθασε η ώρα όλοι να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους. Τελευταίο απαράδεκτο και καταδι-
καστέο περιστατικό ήταν οι βανδαλισμοί στον κυ-
κλικό κόμβο της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης ο οποίος τοπιοτεχνήθηκε μόλις πρόσφατα. 
Οι άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές γεγονός το οποίο 
έχει προκαλέσει την οργή του Δημάρχου Ιδαλίου 
Λεόντιου Καλλένου ο οποίος σε ανάρτηση του στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης διερωτήθηκε: «Όταν 
γίνονται καταστροφές ακόμη και σε δημόσιους 
δρόμους τι άλλο να περιμένουμε». Ο κ. Καλλένος 
δημοσιοποίησε στο πρόσφατο παρελθόν και άλλες 
περιπτώσεις που ανεγκέφαλοι προκάλεσαν ζημι-
ές. Άγνωστοι έκοψαν μικρά πεύκα τα οποία βρίσκο-
νταν κατά μήκος του δρόμου.  Παλαιότερα στόχος 
βανδαλισμών έγινε και το πάρκο στην Καλλιθέα. Ο Δήμος Ιδαλίου είναι αποφασισμένος να σταματήσει τέτοιου είδους 
φαινόμενα. Το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου ασχολήθηκε με το θέμα και αποφάσισε όπως προχωρήσει άμεσα στο προ-
σωρινό κλείσιμο του πάρκου Καλλιθέας. Είναι προφανές ότι το κόστος της δράσης κάποιων ασυνείδητων το πληρώνουν 
όλοι οι πολίτες. Για όλα τα κρούσματα νεανικής συμπεριφοράς που παρατηρήθηκαν ενημερώθηκε η Αστυνομία, μέλη της 
οποίας προχώρησαν σε συλλογή καταθέσεων ενώ ανακρίθηκαν και συγκεκριμένα άτομα.

Κατάντια

Τ 
ην αξιοποίηση της δημοφιλούς 

εφαρμογής Viber ανακοινώνει 

το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας για την καλύτερη και πιο σύγ-

χρονη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στο 

πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης και της 

αμεσότητας με τους καταναλωτές, εφαρμό-

ζει ένα ακόμη εργαλείο επικοινωνίας, αξιο-

ποιώντας τη δημοφιλή εφαρμογή chat app 

Viber, υλοποιώντας το στόχο που έχει θέσει 

για μια άρτια και πολυκαναλική εξυπηρέτη-

ση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κατα-

ναλωτές θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber, σε σχέση με την κατάσταση του 

λογαριασμού τους ή άλλες σημαντικές ενημερώσεις για τις Υπηρεσίες και τα νέα του Συμβουλίου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της περαιτέρω εναρμό-

νισης των υπηρεσιών του με τη σύγχρονη εποχή, προχώρησε σε άμεση και πλήρη αναβάθμιση των συστη-

μάτων του τηλεφωνικού του κέντρου με 24ωρη εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθημερινά. Επίσης, μετά και 

την νέα εποχή πραγμάτων για την μη εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19, και για αποφυγή μετακινήσε-

ων παρέχει στους καταναλωτές, την Υπηρεσία WBN Mobile Application, μέσω της οποίας, παρέχει πρόσβαση 

στον λογαριασμό υδροληψίας με δυνατότητα αποπληρωμής, εύκολα και γρήγορα.

Ενημέρωση μέσω Viber από το Σ.Υ.Λ

Ε 
πίσπευση και εντατικοποίηση της συζήτησης 

των νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αδιοίκητης, τους προκει-

μένου να διαφανεί και να διασαφηνιστεί η προοπτική 

ψήφισης και εφαρμογής της μεταρρύθμισης, ζήτησαν οι 

συντεχνίες ΟΗΕ ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ από την Πρόεδρο 

της Επιτροπής, Ελένη Μαύρου.

Ανακοίνωση των δύο συντεχνιών αναφέρει ότι στη συ-

νάντηση οι εκπρόσωποι των συντεχνιών  ξεκαθάρισαν 

ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης δεν επιδέχεται άλ-

λων αναβολών και καθυστερήσεων που θα επιδεινώ-

σουν περαιτέρω τα συσσωρευμένα προβλήματα λει-

τουργικότητας, οικονομικής επάρκειας, υποστελέχωσης 

και διοικητικής αυτονομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατέθεσε το ενδια-

φέρον της για προώθηση της μεταρρύθμισης και διαβεβαίωσε ότι τα νομοσχέδια ήδη εξετάζονται και ευελπι-

στεί ότι με την συνεργασία και των κομμάτων η όλη διεργασία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η συνάντηση έγινε με δική τους πρωτοβουλία και εντάσσεται 

στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και δράσεων που οι ίδιες αναπτύσσουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ζήτησαν επίσπευση της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Ε 
ργασίες συντήρησης στον αυτο-

κινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμε-

σού και Λεμεσού-Λευκωσίας, από 

το ύψος του κυκλικού κόμβου ΓΣΠ μέχρι το 

ύψος της εξόδου προς Αλάμπρα  πραγματο-

ποιούνται αυτή την περίοδο και θα συνεχι-

στούν μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου κα-

θημερινά από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 

το απόγευμα. 

Ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Έργων 

αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών, σε κάθε κατεύθυνση, η εσω-

τερική λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας θα κλείνει σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου και η κυκλοφορία θα 

διοχετεύεται στις άλλες λωρίδες κυκλοφορίας».

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοι-

νό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και 

τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για τις εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία 

δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεών τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκειά 

τους.

Εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο
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Κ 
αταφύγιο στην Παναγία Παντάνασ-

σα στον Κοτσιάτη βρίσκουν πολλοί, 

κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, 

οι οποίοι επισκέπτονται το μοναστήρι το οποίο 

λειτουργεί με γνώμονα της σωτηρία των αν-

θρώπων. Oι πιστοί με σεβασμό και δέος προ-

σκυνούν  την Θαυματουργή εικόνα της Πανα-

γίας και ψιθυρίζουν ο καθένας την προσευχή 

του ζητώντας από την Παναγία την προστα-

σία της.Η Ιερά Μονή της Παναγίας Παντάνασ-

σας, λειτούργησε αρχικά ως Ιερό Ησυχαστήριο 

στην κοινότητα του Κοτσιάτη με την εγκατά-

σταση εκεί, στο μέχρι τότε ενοριακό ναό, μο-

ναζουσών υπό την πνευματική καθοδήγηση 

του Εφημερίου της Μονής, Πανοσιολογιωτά-

του Αρχιμανδρίτου π. Ηρακλειδίου Κλεάνθους. 

Το 2018, μετά από εισήγηση του Μητροπολί-

τη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, η Ιερά Σύνο-

δος της Εκκλησίας της Κύπρου, ανύψωσε το 

εν λόγω Ιερό Ησυχαστήριο και το συγκατέλεξε 

στις Επαρχιακές Μονές της Ιεράς Μητροπόλε-

ως Ταμασού και Ορεινής. Η Μονή συγκροτήθη-

κε μέσα από πολλές δυσκολίες. Στις 15 Απριλί-

ου 2019, μετά από εκλογή, η Αδελφότητα της 

Μονής εξέλεξαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καταστατικού Χάρτη της εκκλησίας Κύπρου, 

ως Ηγουμένη την μέχρι τότε Προεστώσαν της 

Αδελφότητας, Μοναχήν Επιφανίαν. Την Κυρι-

ακή, 2 Ιουνίου 2019, έγινε  η τελετή της ενθρό-

νισης της πρώτης Ηγουμένης της Μονής Πανα-

γίας Παντάνασσας, ένα σημαντικό γεγονός για 

την ιστορία της Μονής.

Η Παναγία Παντάνασσα στον Κοτσιάτη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΝΕΑ

Λ υμπιανοί ακτιβιστές που μαζεύονται για 
την υλοποίηση ιδεών τους που αφο-
ρούν το κοινό καλό, την ευημερία του 

χωριού, χωρίς συμβούλια και συνεδρίες αλλά 

δράση επι τόπου.  Όπως αναφέρεται σε ανακοί-

νωση «θα τους δείτε στους δρόμους να ζωγραφί-

ζουν και να ασπρογιατίζουν τοίχους, να βάφουν 

παλιά ελαστικά και τενεκέδες μετατρέποντας τα 

σε γλάστρες. Θα τους δείτε να περπατούν, να βι-

ώνουν το χωριό τους, να μιλούν με τους συγχωρι-

ανούς τους, να πίνουν τον καφέ και τη λεμονάδα 

τους στους καφενέδες του χωριού, θα τους δεί-

τε να φυτεύουν μέσα στις γειτονιές, να μαζεύουν 

χαρούπια και ελιές». Σκοπός της δράσης τους, το 

χωριό τους να παραμείνει χωριό. Οι δημόσιοι χώ-

ροι να αγαπηθούν ξανά όπως τις εποχές εκείνες 

που η οθόνη δεν κυρίευε τις ζωές τους, η πλακο-

στρωμένη τους πλατεία να αποκτήσει ξανά ζωή 

και να πληθύνει το φυσικό πράσινο εντός της κοι-

νότητας.  Στις πρόσφατες ζωγραφικές εξορμήσεις 

τοίχων του χωριού, τενεκέδων και λαστίχων, δεν 

χρησιμοποιήθηκε καμιά ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα για να ειδοποιηθεί κόσμος για την δράση τους 

γιατί ακριβώς επιδιώκεται η προσωπική επαφή, να αλληλοενημερωθούν οι χωριανοί τους μεταξύ τους, 

στόμα με στόμα. Ακόμα πιο όμορφο να ακούγεται ήχος μουσικής και να ‘ναι σαν εγερτήριο, να ξέρει η γει-

τονιά πως πρέπει να βγει στο δρόμο να δει τι συμβαίνει. Και τότε είναι που βλέπεις τη μαγεία. Γείτονες να 

φέρνουν ποτά, φρούτα και γλυκά, να ανάβουν τα κάρβουνα για να μαγειρέψουν του κόσμου, να ανοί-

γουν τα σπίτια τους για να ευκολύνουν τα παιδιά που ζωγραφίζουν, η παρέα του ξύλινου μπαρ, να με-

ταφέρει το μπαρ της στο δρόμο, κιθάρες, τραγούδια, χαμόγελα, γλέντι… για να αγαπηθούν οι δημόσιοι 

χώροι, «να μεταφέρουμε την όμορφη ενέργεια των χωριανών στους τοίχους, να τους νιώσουμε δικούς 

μας, να έχουμε πλέον την ευθύνη τους. Ο τόπος εν ο άδρωπος».

Oι νέοι των Λυμπιών δείχνουν το δρόμο

Σ ε οριστικό κλείσιμο του δρό-
μου Αγίου Σωζομένου – Ποτα-
μιάς προχώρησαν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες μετά την πτώση βράχων λόγω 

των βροχών του περασμένου χειμώνα. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν υπέρ της 

απομάκρυνσης των βράχων και της επιδι-

όρθωσης του δρόμου ενώ τα Υπουργεία 

Μεταφορών και Γεωργίας είχαν αντίθε-

τη άποψη. Στην περιοχή έχουν τοποθε-

τηθεί εδώ και μήνες σημάνσεις ώστε να 

μην προσεγγίζουν την περιοχή οχήμα-

τα, ποδηλάτες και πεζοί. Δύο είναι οι κύρι-

οι λόγοι που αποτράπηκε η απομάκρυν-

ση των επικίνδυνων βράχων και έχουν 

να κάνουν με το καθεστώς προστασίας 

της περιοχής, τόσο περιβαλλοντικά, όσο 

και αρχαιολογικά. Η περιοχή εμπίπτει στο 

δίκτυο Φύση 2000 και αρχαιολογικά όλες 

οι ενδείξεις επιβεβαιώνουν ότι η περιο-

χή του Αγίου Σωζομένου ήταν ένα σημα-

ντικό οικονομικό και πολιτικό κέντρο της 

Κύπρου στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 

Λόγω της κατάστασης που δημιουργήθη-

κε οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν 

τις οδηγίες της Αστυνομίας για τη δική 

τους ασφάλεια και προστασία. Στην περι-

οχή σύμφωνα με την Αστυνομία υπάρχει 

ο κίνδυνος για περαιτέρω κατολισθήσεις. Για τις διακινήσεις του, το κοινό καλείται όπως χρησιμοποιεί το δρό-

μο Ιδαλίου – Ποταμιάς, που διαπερνά την κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου και Ποταμιάς, τον οποίο επίσης κα-

λούνται να χρησιμοποιούν οι οδηγοί οχημάτων που κατευθύνονται προς την περιοχή λυμάτων της Βαθιάς 

Γωνιάς. Παραστάσεις για το άνοιγμα του δρόμου έκαναν και αγρότες στον Υπουργό Εσωτερικών, οι οποίοι 

ακόμα αναμένουν να εξευρεθεί λύση. Ανέφεραν ότι δυσκολεύονται στις καθημερινές γεωργικές δραστηριό-

τητές τους συνεπεία του κλεισίματος του δρόμου. 

Έκλεισε ο δρόμος 
Αγίου Σωζομένου - Ποταμιάς

T o Kοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, την  εκκλη-
σιαστική επιτροπή , το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας , την οικογένεια Σάββα Γιασουμή και όλα 
τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας διοργανώνουν δειγματοληψία το απόγευμα της Τρίτης 6 

Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου για ταυτοποίηση με σκοπό την εύρε-

ση συμβατού δότη μυελού των οστών για το Σάββα Γιασουμή που διαγνώσθηκε με λευχαιμία. Η δειγμα-

τοληψία είναι ανώδυνη, γίνεται με λήψη δείγματος σάλιου και διαρκεί ελάχιστα λεπτά. Το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο Αγίας Βαρβάρας απευθύνει έκκληση σε άτομα ηλικίας από 18 -50 χρόνων να συμμετάσχουν στη 

δειγματοληψία. 

Δειγματοληψία για εξεύρεση 
συμβατού δότη μυελού των οστών

Η φετινή ανασκαφική περίοδος του Τμήματος Αρχαιοτήτων στον Άγιο Σωζόμενο, κάτω από τη διεύ-
θυνση της Δρος Δέσποινας Πηλείδου, Εφόρου Αρχαιοτήτων και της Ανώτερης Τεχνικού Μαίρης Τσι-
άμπερλαιν, υπεύθυνης για την αποτύπωση, από τις 13 Μαΐου μέχρι τις 25 Ιουνίου, επικεντρώθηκε για 

πρώτη φορά εξ ολοκλήρου στο οχυρό στη θέση Νικολήδες. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση μ’ αυτό 
τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα της διερεύνησης ερωτημάτων που αφορούν τις φάσεις και τη χρονολόγηση 
του οχυρού όπως και για τη συμπλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στο χώρο.
Τα αποτελέσματα της φετινής ανασκαφικής περιόδου προσθέτουν μια σημαντική και άγνωστη πτυχή στο ιστο-
ρικό του οχυρού στους Νικολήδες. Ο πύργος με την επένδυση από πελεκητές πέτρες που αποκαλύφθηκε πριν 
μερικά χρόνια και χρονολογήθηκε, με βάση την κεραμική επιφανείας στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού ανήκει 
στην Ελληνιστική περίοδο. Η κατασκευή του τείχους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού είναι εντελώς διαφορετι-
κή και αυτό δεν διατηρείται στην βόρεια πλευρά γιατί αντικαταστάθηκε από το νεότερο τείχος και τον πύργο. Το 
γεγονός αυτό ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο στην ιστορία των οχυρώσεων του νησιού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις 
οχυρώσεις στην ενδοχώρα κατά την Ελληνιστική περίοδο. Η επανάχρηση του οχυρού είναι βεβαίως κατανοητή 
γιατί η θέση είναι τεράστιας στρατηγικής σημασίας σε οποιαδήποτε πολεμική/αμυντική οργάνωση, καθώς πα-
ρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των οδών προς τη θάλασσα, τόσο προς τα ανατολικά και στα νότια αλλά και προς 
τα βόρεια και προς τις χαλκοφόρες περιοχές του νησιού στις παρυφές του Τροόδους. Επομένως μια νέα οχύρω-
ση αντικατέστησε την αρχική μετά από πολλούς αιώνες, ίσως για παρόμοιους λόγους, αφού προσαρμόστηκε 

στις νέες ανάγκες της ηγεσίας μετά τη διάλυση των πόλεων-βασιλείων της Κύπρου περιλαμβανομένου και του 

γειτονικού Ιδαλίου, από τους απογόνους του Αλεξάνδρου. Η παντελής έλλειψη ευρημάτων ωστόσο δεν υπο-

δηλεί μακρόχρονη χρήση του οχυρού.

Με τη συμπλήρωση των ανασκαφών και την αποτύπωση των ευρημάτων, σχεδιαστικά και με drone, ακολού-

θησε μερική κατάχωση ως ένα πρώτο μέτρο προστασίας του αρχαιολογικού χώρου.

Στο φως άγνωστες πτυχές από τις ανασκαφές 
στον Άγιο Σωζόμενο

Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας επανήλθε στο θέμα της καθαριότη-
τας στην κοινότητα και ειδικά με το πολύ σοβαρό, όπως το χαρακτη-
ρίζει,  ζήτημα με τους πολίτες που βγάζουν τα σκυλιά τους βόλτα και 

δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες που αφήνουν στα πεζοδρόμια και τους δρόμους.

«Είναι αντιληπτό ότι αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα αφού πολλές φορές 

αφήνονται έξω από πόρτες σπιτιών και σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται και 

από άλλους κατοίκους. Επίσης δημιουργούνται και εστίες μόλυνσης στους κοι-

νόχρηστους χώρους».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η απομάκρυνση των περιττωμάτων που αφήνουν τα σκυλιά σε κοινόχρη-

στους χώρους είναι στην ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας παρακαλεί τους 

πολίτες όταν βγάζουν τους σκύλους τους για βόλτα να έχουν πάντα σακουλάκι και γάντια για να μαζεύουν τις 

ακαθαρσίες  και να τις τοποθετούν  στους κάδους απορριμάτων που υπάρχουν σε δρόμους της κοινότητας. 

«Ελπίζουμε στην συμμόρφωση άμεσα όλων των πολιτών για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις με κα-

ταγγελίες» επισημαίνεται .

«Μαζεύω ότι αφήνει ο σκύλος μου»

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος η ετήσια χοροε-
σπερίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου «Γιαλιάς»  Πέρα 
Χωριού – Νήσου. Στη χοροεσπερίδα απονεμήθηκαν  

τα έπαθλα  στους νικητές όλων των κατηγοριών του σκοπευτικού 

αγώνα. Προσφέρθηκε πλούσιο φαγητό με άφθονο ποτό. Οι συμ-

μετέχοντες πήραν ως δώρο και μια αναμνηστική φανέλα του κυ-

νηγετικού συλλόγου. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος «Γιαλιάς» κυκλο-

φόρησε λαχνό με πλούσια δώρα. Ήταν μια εκδήλωση την οποία 

απόλαυσαν οι συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις για το αγαπημένο τους χόμπι. 

Χοροεσπερίδα του «Γιαλιά»  Πέρα Χωριού – Νήσου
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Την αγκαλιάσατε, την  αγαπήσατε,  κυκλοφορεί κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα και σας συντροφεύ-
ει για όλο το μήνα. Είναι πάντα πιστή στο ραντεβού σας με την ενημέρωση για τα όσα τεκταίνονται 
στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Αυτό το μήνα  η «ΔΑΛΙNEWS» γιορτάζει 9 χρόνια συνεχούς κυκλο-
φορίας. Η  περιφερειακή εφημερίδα της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου με την αγάπη και τη στήριξη 
σας μεγαλώνει και καθιερώνεται στο κοινωνικό περιβάλλον της περιφέρειας.  Σας ευχαριστούμε για 
την εμπιστοσύνη. Μας δίδει δύναμη για να συνεχίσουμε μαζί, για καλύτερες μέρες.  Ήταν Οκτώβρι-
ος του 2011 όταν η δική σας εφημερίδα έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της. Στόχος και επι-
δίωξη μας είναι η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου. Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας όλα αυτά τα χρόνια προβλήθηκαν όλα τα 
μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους της περιοχής. Τη δική τους θέση στις 
σελίδες της εφημερίδας είχαν και αποφάσεις που λήφθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση και εί-
χαν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Στην προσπάθεια μας ενδεχομέ-
νως να έγιναν λάθη και να υπήρξαν παραλείψεις. Δεν ήταν ηθελημένα και σε καμιά περίπτωση δεν 
υπήρξε σκοπιμότητα.   Μοναδικός στόχος της εφημερίδας είναι η συμβολή της στην προβολή και 
ανάπτυξη της ομολογουμένως πολύ προνομιούχας περιοχής στην οποία ζούμε. Η πρόοδος της 
περιοχής και των ανθρώπων της αποτελεί για εμάς θέμα πρωταρχικής σημασίας. Θα συνεχίσουμε 
την προσπάθεια και μέσω των σελίδων της εφημερίδας θα αναζητούμε λύσεις σε προβλήματα που 
απασχολούν τους κατοίκους. Ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας μας.  Δεσμευτή-
καμε για αυτό από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της εφημερίδας. Ανανεώνουμε τη δέσμευση μας. 
Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε  στους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι μόνο,  οι οποίοι εμπι-
στεύτηκαν την «ΔΑΛΙNEWS» για να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Χωρίς τη δική 
τους συμβολή η εφημερίδα δεν θα μπορούσε να εκδοθεί. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Μαζί 
συνεχίζουμε, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που έπονται.

Μαζί σου για 9 χρόνια
Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου  ●  Έτος 1  ●  Τεύχος 1  ●  Οκτώβριος 2011

ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ σε 10.000 αντίτυπα

Ο δίσκος της 
Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

Σ ε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η διαδικασία για εκπό-
νηση του τοπικού σχεδίου της νότιας Λευκωσίας το 
οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2012. Η 

εκπόνηση του τοπικού σχεδίου αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 
κοινοτήτων σε τοπική βάση. 

Το τοπικό σχέδιο της νότιας Λευκωσίας περιλαμβάνει 
το δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες των 

Λυμπιών, του Πέρα Χωριού – Νή-
σου, της Αγία Βαρβάρας και της 
Αλάμπρας. Ο έπαρχος Λευκω-
σίας Αργύρης Παπαναστασί-
ου ο οποίος προεδρεύει του 
κοινού συμβουλίου του το-
πικού σχεδίου Νότιας Λευκω-
σίας δήλωσε στη «∆άλι news» 

μετά από σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου: «το 

τοπικό σχέδιο συμβάλει στην περιφερεια-
κή και λεπτομερή ανάπτυξη των κοινοτήτων η οποία βοηθά 
στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής». 

Επίσης, σημείωσε ο κύριος Παπαναστασίου, το τοπικό 
σχέδιο βοηθά στον καθορισμό μιας προγραμματισμένης και 
συντονισμένης ανάπτυξης η οποία θα βασίζεται στις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης, στην προστασία του πολίτη από οχλη-
ρία και στη δημιουργία κινήτρων για κάθε είδους ανάπτυξη 
(οικονομική, βιομηχανική κ.λ.π). 

Τι αλλάζει στην ανάπτυξη 
της περιοχής 
του Ιδαλίου

∆υναμικά μέτρα τα οποία δεν αποκλείεται να πε-
ριλαμβάνουν και αποκοπές δρόμων προτίθε-
νται να λάβουν οι κάτοικοι της ενορίας των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης διαμαρτυρόμενοι 
για την άρνηση των αρμόδιων κυβερνητικών 
υπηρεσιών να προχωρήσουν στην ανέγερση 
του ∆’ ∆ημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. 

Πρόσφατα αποστάληκε επιστολή από το υπουρ-
γείο παιδείας και πολιτισμού στην οποία αναφέ-
ρεται ότι δεν έχει εγκριθεί το κονδύλι στον προ-
ϋπολογισμό του 2012 για την ανέγερση του 
σχολείου λόγω των μέτρων οικονομικής περισ-
συλογής του κράτους .

∆ηλώσεις Επάρχου Λευκωσίας στη “∆ΑΛΙnews”ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Μέτρα των κατοίκων μετά το όχι για την 
ανέγερση του ∆’ ∆ημοτικού Σχολείου Ιδαλίου 

Ο ∆ήμαρχος Ιδαλίου 
Λεόντιος Καλλένος μιλά για 
το αύριο του ∆αλιού

ΣΕΛ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ο ∆ήμος Ιδαλίου 
συμμετέχει σε ερευνητικό 
πρόγραμμα για την 
αειφόρο ανάπτυξη

ΣΕΛ. 14

Μάγεψε το κοινό 
ο Σφακιανάκης 

ΣΕΛ. 16

Όλα τα νέα για τις ομάδες
του ∆αλιού και 
της περιοχής μας
ΣΕΛ. 22 - 23

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Ο Νίκος Κόσης 
μιλά για τη δράση 
και τη ζωή του  
και αποκαλύπτει 
άγνωστες πτυχές της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

Εγκυμοσύνη και 
στοματική υγιεινή

ΣΕΛ. 21

Καταναλωτές 
της περιοχής μας 
τοποθετούνται
για την κρίση
στην οικονομία

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επαγγελματίες του τουρισμού 
“βάζουν” το ∆άλι σε 
τουριστικά πακέτα
Επαγγελματίες του τουρισμού (ξεναγοί και τουριστικοί 
πράκτορες) που επισκέφθηκαν τα ιστορικά και θρησκευτικά αξι-
οθέατα του ∆αλιού, δήλωσαν εντιπωσιασμένοι και επισήμαναν ότι θα συμπερι-
λάβουν το αρχαιολογικό  μουσείο, το αρχαίο Ιδάλιο, το νερόμυλο και άλλες  τοποθεσίες  στα 
τουριστικά  πακέτα (εκδρομές) που  οργανώνουν για τους τουρίστες. Τη ξενάγηση των επαγ-
γελματιών του τουρισμού στο ∆άλι, οργάνωσε ο ∆ήμος Ιδαλίου στις 27 Σεπτεμβρίου, με την 
ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ημέρα Τουρισμού.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΣΕΛ. 18

ΣΕΛ. 10 ΣΕΛ. 13

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ . 18

μας

Ο Ανδρέας Βασιλείου 
διεκδικεί τη δημαρχία 
Ιδαλίου με το ΑΚΕΛ

ΣΕΛ. 3
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Μεταφέρω 
τα εκλογικά

μου δικαιώματα 
τώρα

Επιδιώκουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής,

γι' αυτό ψηφίζουμε στον 
τόπο διαμονής μας.

Επιδιώκουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής,

γι' αυτό ψηφίζουμε στον 
τόπο διαμονής μας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ:
ΤΕΛΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ,  ΑΔΕΙΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους φορολογούμενους μας 
ότι έχουν αποσταλεί οι Λογαριασμοί Τελών 

Σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και Αδειών 
Λειτουργίας. Προτρέπουμε το κοινό όπως 

εξοφλήσει τα οφειλόμενα τέλη/ φορολογίες εντός 
της καθορισμένης προθεσμίας  προς αποφυγή 

επιβολής επιπρόσθετων επιβαρύνσεων. Πληρωμές 
μπορούν να γίνουν μέσω της JCCSMART στο 
www.jccsmart.com.cy μέχρι τις 28/12/2020 ή 

στις Τράπεζες Ελληνική και Alpha Bank μέχρι τις 
18/12/2020 ή Ταμείο του Δήμου από τις 8:00 π.μ.– 

1:00μ.μ. μέχρι τις 23/12/2020
Μπορείτε να καταχωρήσετε εντολή αυτόματης 
εξόφλησης  ( SEPA ) από τον τραπεζικό σας 

λογαριασμό  προσκομίζοντας βεβαίωση διεθνούς 
λογαριασμούς (IBAN) στο Λογιστήριο του Δήμου.

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας 
αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση 
αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι έχει 
υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση. 

Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία 
εκτέλεσης των εντολών άμεσης πληρωμής 

παρέχεται δωρεάν από τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Πράσινο Σημείο  περιοχής Ιδαλίου
Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στο Πράσινο Σημείο ΔΩΡΕΑΝ από-

βλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε χω-
ριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στο Πράσινο Σημείο δεν μπορεί να 
γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές 

δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φο-
ρείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

 
1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)

2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
3. Κλαδέματα (Πράσινα,  λεπτά κλαδιά)

4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
5. Πλαστικό

6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
7. Γυαλί

8. Αλουμίνιο
9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ.)

10. Ξύλο
11. Υφάσματα
12. Παιχνίδια

13. Ακτινογραφίες 
14.  Θερμόμετρα

15. Φάρμακα
16. Λαμπτήρες

17. Υλικά καθαρισμού
18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες

19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης

21. Φορητές Μπαταρίες
22. Μηχανέλαια

23. Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στο Πράσινο Σημείο, 
μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη 

υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότη-

τες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέ-
γιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Σάββατο
09:00 – 18:00 Xειμερινό Ωράριο

09:00 – 20:00 Θερινό Ωράριο 
Κυριακή

09:00 -14:00
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Δ 
εν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, ανέφερε 

στο μήνυμα του ο Διευθυντής του Λυκεί-

ου Ιδαλίου Αλέξης Αλεξάνδρου με την ευ-

καιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. «Μην 

ανησυχείτε για οτιδήποτε. Η Διεύθυνση του σχολεί-

ου έχει προετοιμαστεί για να σας βοηθήσει να προ-

σαρμοστείτε στο σχολικό χώρο» ανέφερε ο κ. Αλε-

ξάνδρου απευθυνόμενος ειδικά στους μαθητές της Α’ 

Λυκείου. Ο Διευθυντής του Λυκείου Ιδαλίου αναφέρ-

θηκε και στα μέτρα που λαμβάνονται για την πανδη-

μία του κορονοϊού. «Ίσως να σας προβληματίζει και 

η νόσος covid 19 και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί-

τε από αυτήν. Πιστεύω πως αν κρατήσουμε τα μέτρα 

υγειονομικής προφύλαξης θα πάμε καλά». Στο μήνυ-

μα του ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε στους μαθητές ότι 

εκτός από αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες θα γίνο-

νται τα μαθήματα, το Λύκειο Ιδαλίου διαθέτει και χώ-

ρους ψυχαγωγίας. « Έχει αίθουσα ψυχαγωγίας για τα 

διαλείμματα, έχει την αίθουσα πολλαπλής χρήσης, 

έχει οργανώσει τη λειτουργία των ομίλων σε τακτική 

βάση, έχει την ορχήστρα που θα διανθίζει με ποιοτική 

μουσική τον ελεύθερο σας χρόνο». Ο Διευθυντής του 

Λυκείου Ιδαλίου κάλεσε τους μαθητές να μην έχουν 

άγχος αλλά χρειάζεται μόνο να είναι προσεκτικοί στην 

τάξη και να διαθέτουν χρόνο στο σπίτι για διάβασμα. 

«Αν έχετε προβλήματα είτε στην αρχή είτε στη διάρ-

κεια της χρονιάς οι καθηγητές σας θα είναι δίπλα σας 

πρόθυμοι να σας βοηθήσουν». Ο κ. Αλεξάνδρου δια-

βεβαίωσε τους μαθητές ότι θα είναι δίπλα στους μαθη-

τές έτοιμος να τους ακούσει.  Σε μήνυμα του προς το δι-

δακτικό προσωπικό ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρει ότι οι 

ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές έχουν επηρεάσει σε με-

γάλο βαθμό και την προσέγγιση προς τα παιδιά. «Θα 

πρέπει να επιστρατεύσουμε υπομονή, επιμονή, σύγ-

χρονες μεθόδους  ανακάλυψης της γνώσης, αλληλε-

πίδραση στις σχέσεις μας μαζί τους και πολλά άλλα». 

Ο κ. Αλεξάνδρου κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να οπλι-

στούν με δύναμη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 

που προκαλούνται λόγω της πανδημίας του κορονο-

ϊού. «Το άροτρο των γνώσεων και των άλλων εφοδί-

ων που διαθέτουμε ας οργώσει τις ψυχές των μαθητών 

μας ώστε μέσα από την εκπαίδευση να αναδειχθούν οι 

καλοί και αγαθοί πολίτες του αύριο, οι ικανοί επιστή-

μονες, οι άρτιοι νεολαίοι που θα αναλάβουν στα χέρια 

τους τις τύχες της μικρής οικογένειας μα και της μεγά-

λης, τουτέστιν της πατρίδας». Το μήνυμα του κ. Αλε-

ξάνδρου προς τους εκπαιδευτικούς κλείνει με το εξής: 

«ο δάσκαλος οφείλει να είναι φως τοις πάσιν!».

Το μήνυμα του Διευθυντή του Λυκείου Ιδαλίου για τη νέα 
σχολική χρονιά

Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ υποδέχθηκε 
στις 7 Σεπτεμβρίου τους μαθητές και 
μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Η 

νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε τηρώντας πάντα 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστα-
σίας όπως αυτά ισχύουν στα υγειονομικά πρω-
τόκολλα. Οι μαθητές επέστρεψαν με χαμόγελο 
που καμιά μάσκα δεν μπορεί να το κρύψει. Βρή-
καν παλιούς φίλους, γνώρισαν νέες σχολικές αί-
θουσες και δήλωσαν έτοιμοι για καινούριες προ-
κλήσεις. Πρωταγωνιστές ήταν τα πρωτάκια, τα 
οποία παρουσιάστηκαν στο σχολείο από τις 3 Σεπτεμβρίου  όπου παρέλαβαν τα βι-
βλία τους, εξοικειώθηκαν με τους χώρους και γνώρισαν τους καθηγητές τους. «Δεν 
έχουμε παρά να ευχηθούμε σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό καλή νέα σχολι-
κή χρονιά» αναφέρεται σε ανακοίνωση. 

Επιστροφή στο σχολείο 
με χαμόγελα

Σ 
ε μια πολύ αξιόλογη ανθρωπιστική πράξη προέβη ομά-

δα κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας. Οργανώθηκε στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και αναλήφθηκε πρωτοβουλία για 

συλλογή σχολικών ειδών για παιδιά του δημοτικού σχολείου Αγί-

ας Βαρβάρας που προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπί-

ζουν οικονομικά προβλήματα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αξί-

ζουν συγχαρητηρίων γιατί συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. 

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν παραδόθηκαν κατόπιν σχε-

τικής διευθέτησης στη Διευθύντρια του σχολείου. 

Σχολικά είδη για το Δημοτικό 
Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Σ ε νέα γραφεία στη λεωφόρο Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου στο Πέρα 
Χωρίου – Νήσου στεγάζεται ο ΣΥ-

ΜΕΑ (Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσε-
ων Αυτοεργοδοτουμενων). Ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Σταύρος Αλαμπρίτης σε 
δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης αναφέρει: «Φιλοδοξούμε να γίνουμε 
το σπίτι όλων των μικροεπιχειρηματιών και 
αυτοεργοδοτουμένων όπου θα μπορούν να βρουν λύσεις στα προβλή-
ματα που τους απασχολούν». Τα γραφεία είναι ανοικτά καθημερινά. Ο 
ΣΥΜΕΑ καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις που αφορούν την οικονομία. 
Προβαίνει σε δημόσιες παρεμβάσεις οι οποίες σύμφωνα με τα μέλη του, 
αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρή-
σεων και αυτοεργοδοτουμένων.

Νέα γραφεία του ΣΥΜΕΑ 
στο Πέρα Χωριό – Νήσου
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Περιορισμένος Αριθμός Διαμερισμάτων και Καταστημάτων
Μικρή Προκαταβολή + 480 Ευρώ το μήνα



12 ΔΑΛΙ   news

Μ ουσική βραδιά διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου με τη συμμετοχή του Κώστα Μακεδόνα, του 
Κούλλη Θεοδώρου και της Μαρίας Θεοδότου. Οι συντελεστές της μουσικής εκδήλωσης με 
τίτλο « Κάτω απ΄ τη Μαρκίζα» απέσπασε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Στο χώρο 

της εκδήλωσης λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την εξάπλωση του κορονοϊού σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Για τον Οκτώβριο σας προτείνουμε να ετοιμάσετε γιουβέτσι με 
αρνίσιο κιμά και άνηθο. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει 
και μπορούμε να απολαμβάνουμε καλύτερα τέτοια φαγητά. 

Υλικά
• 300 γρ. κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
• 80 ml ελαιόλαδο
• 500 γρ. αρνίσιος κιμάς
• 1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι σε σκόνη
• 2 φύλλα δάφνης
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού λευκό ξηρό κρασί
• 4 ώριμες ντομάτες, τριμμένες
• 400 γρ. κριθαράκι μέτριο
• 1 φλιτζ. τσαγιού ψιλοκομμένος άνηθος ή μάραθος
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε φαρδιά κατσαρόλα σοτάρουμε τα κρεμμύδια και το σκόρ-
δο στο μισό λάδι, σε σχετικά χαμηλή φωτιά, για 20-25 λεπτά, 
μέχρι να μελώσουν. Αδειάζουμε όλο το μείγμα σε ένα μπολ. 

Ρίχνουμε τώρα στο σκεύος 1 κουταλιά από το υπόλοιπο λάδι, 
ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τον κιμά με το 
μπαχάρι και τη δάφνη για 10-15 λεπτά, κομματιάζοντάς τον 
και ανακατεύοντάς τον συνέχεια, μέχρι να ροδίσει και να αρ-
χίσει να «πιάνει» στον πάτο της κατσαρόλας. Σβήνουμε με το 
κρασί, μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά και ρίχνουμε τις ντομάτες. 
Αφήνουμε το μείγμα να πάρει μια καλή βράση και αποσύρου-
με από τη φωτιά.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Αδειάζουμε το 
μείγμα του κιμά σε ένα μέτριο ταψί, το απλώνουμε και το ψή-
νουμε για 25 λεπτά.Προσθέτουμε το κριθαράκι, το υπόλοιπο 
ελαιόλαδο, 400-500 ml καυτό νερό, αλάτι και πιπέρι, ανακα-
τεύουμε και ψήνουμε για άλλα 15-20 λεπτά, μέχρι να γίνει το 
κριθαράκι και να μελώσει το φαγητό.
Ξεφουρνίζουμε, ρίχνουμε τον άνηθο ή τον μάραθο, ανακατεύ-
ουμε και σερβίρουμε.

Γιουβέτσι με αρνίσιο κιμά 
και άνηθο

Η επίσημη τελετή των εγκαινίων του Θεάτρου «Πα-
νόραμα», η ανακαίνιση του οποίου ολοκληρώθη-
κε την περασμένη Άνοιξη, θα γίνει σε χρόνο που 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα επιτρέπουν πληρότητα θέσε-

ων στο 100% της χωρητικότητας, έτσι ώστε στην τελετή των 

εγκαινίων να μπορούν να είναι παρόντες και να τιμηθούν 

όπως τους αξίζει, όλοι όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη του με-

γάλου στόχου της ανακαίνισης, χορηγοί, εθελοντές και συ-

ντελεστές της θεατρικής ομάδας. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση ο προγραμματισμός για 

τέλεση των εγκαινίων τον ερχόμενο Οκτώβριο αναβάλλεται 

για αργότερα εντός του 2021. «Με την ευκαιρία θα θέλαμε να 

εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την απέραντη αγάπη και 

ευγνωμοσύνη μας προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγ-

ματοποίηση του ονείρου της ανακαίνισης του θεάτρου μας, 

οι οποίοι έχουν καταγραφεί σε περίοπτη θέση στην ιστορία 

της θεατρικής μας ομάδας και θα κατέχουν πάντα μια ξεχωρι-

στή θέση στις καρδιές μας» τονίζεται στην ανακοίνωση. 

Μέγας χορηγός της ανακαίνισης του θεάτρου «Πανόραμα» 

είναι ο Χρύσανθος Χατζηγιάννης χωρίς τη στήριξη του οποίου δεν θα γινόταν εφικτή αυτή η προσπάθεια.  

Στην ανακοίνωση εκφράζονται επίσης ευχαριστίες στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιδαλίου για την 

πολύ σημαντική οικονομική τους στήριξη. Σημαντική ήταν η συνδρομή και του Αντώνη Λατούρου. Ευχαρι-

στίες εκφράζονται στους Γιώργο Καλλένο, Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη, Άγγελο Αγγελή και τον Όμιλο Λαϊκού για 

τις εισφορές τους. Στον Πανίκο Παντελή Διευθυντή της εταιρείας IDS, την σχεδιάστρια Γιώτα Ρούσκι και τους 

εργαζόμενους της εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών και την εξαίρετη συνεργασία. Ευχαριστίες και 

στους σταθερούς και διαχρονικούς υποστηρικτές του Άδωνη, την εταιρεία ξυλείας «Κλαγγίδης & Κυριακίδης», 

τα Αρτοποιεία Σίφουνας και το εστιατόριο Bonanza.  Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρώην ΣΠΕ Δαλιού 

που βοήθησε  από τα πρώτα καθοριστικά βήματα της θεατρικής ομάδας μετά την επαναδραστηριοποίηση 

της το 2007. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στον Μιχάλη Πιττή για τη βοήθεια του πριν από μερικά χρόνια στην 

επιδιόρθωση της στέγης του θεάτρου, καθώς και στον Κούλλη Σιαμπτάνη για τη στήριξη και τη συνδρομή του 

στους τομείς της ηχητικής και φωτιστικής υλικοτεχνικής υποδομής και γενικά για τις συμβουλές του. Ένα τε-

ράστιο ευχαριστώ εκφράζεται στους συντελεστές της θεατρικής  ομάδας και στους εθελοντές των εργασιών 

της ανακαίνισης οι οποίοι θα προσκληθούν και θα τιμηθούν ονομαστικά στην επίσημη τελετή των εγκαινίων. 

«Τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς που πορεύεστε μαζί μας όλα τούτα τα χρόνια με την αδιάλειπτη παρουσία 

σας στις παραστάσεις μας. Η αγάπη και η στήριξη σας, θα αποτελούν πάντα τη μεγαλύτερη αναγνώριση και 

καταξίωση για τη θεατρική μας ομάδα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην οποία στέλνεται το σαφές μή-

νυμα «Συνεχίζουμε με την ορμή της ιστορίας μας που συμπληρώνει φέτος ογδόντα ολόκληρα χρόνια και με 

ακλόνητη πίστη στις αξίες και τα ιδανικά μας που μπορούν και κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα». Όλες οι 

εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αυτό το διάστημα στο θέατρο «Πανόραμα» θα γίνονται με πλή-

ρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων από τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σχετικές ανακοινώσεις θα 

δημοσιεύονται στο facebook.

Αναβολή εγκαινίων λόγω κορονοϊού

H ομάδα εθελοντών «Συμπόρευση» της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Τριμυθούντος διοργάνωσε «Συναυλία κλασι-
κής μουσικής», με σκοπό την ενίσχυση του ταμείου 

για συνέχιση της επιδιόρθωσης της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγι-

ος Δημητριανός».   Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  την Παρα-

σκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Στη συναυλία 

έλαβαν μέρος αφιλοκερδώς η διεθνούς φήμης σοπράνο Αικα-

τερίνη Βασιλειάδου η οποία κατάγεται από το Δάλι και η πιανί-

στρια Μαριόλα Χαριτίδου. Ήταν ένα πολιτιστικό και καλλιτεχνικό 

γεγονός το οποίο αγκαλιάστηκε από το φιλόμουσο κοινό.

Moυσική πανδαισία στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου                   

Η Θεατρική Ομάδα Παράβαση παρoυσίασε την 
παράσταση «Γυναίκα της Ζάκυνθος» του Διονύ-
σιου Σολωμού σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδε-

λιώδη. Η παράσταση δόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Λυμπιών. 

Το έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού σε 

σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώτη γράφτηκε στη Ζάκυνθο, με 

αφορμή τα αισθήματα που κατέκλυσαν τον Σολωμό, όταν 

είδε γυναίκες από το πολιορκημένο Μεσολόγγι να αντιμε-

τωπίζουν κατάμουτρα τη λεκτική βία και την ταπείνωση από 

μια δύσμορφη, εμπαθή Γυναίκα του νησιού, επειδή ζητού-

σαν τρόφιμα για τους έγκλειστους άνδρες τους, γεγονός 

που προκάλεσε αρχικά τρόμο στον ποιητή, που δεν μπόρε-

σε να υπερασπισθεί επί τόπου αυτές τις Μεσολογγίτισσες.

Μ’ αυτό το έργο του όμως ανίχνευσε το αίσθημα του φόβου για το «κακό» και φέρνοντας στο φως τις αιτίες του, μας άφη-

σε μια διαχρονική παρακαταθήκη ανθρωπισμού και αυτογνωσίας.

 Η παράσταση διακρίθηκε από το κοινό και την κριτική στο Φεστιβάλ Αθηνών 2013 και επανέρχεται σε νέα προσέγγιση 

με την ελληνίδα ηθοποιό Κατερίνα Γκατζόγια.

Η Θεατρική Παράσταση εξ Ελλάδος «Γυναίκα της 
Ζάκυνθος» στα Λύμπια

Κάτω απ’ τη Μαρκίζα

Ο Λαογραφικός Όμιλος Δήμου Ιδαλίου άρχισε ξανά τα μαθήματα χορού. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 
όπως ανακοινώθηκε άρχισαν και πάλι τα μαθήματα χορού. Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου. Τα μαθήματα διεξάγονται τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα 

προστασίας με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Έχει καταρτιστεί πρόγραμμα  το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσε-

λίδα του Δήμου Ιδαλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές νέων μελών οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απο-

ταθούν στο Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Ιδαλίου, στο τηλ. 22444892 ή ηλεκτρονικά στο cultural@dali.org.cy.  Στις 16 

Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της νέας περιόδου τελέστηκε αγιασμός από τον πατέρα Σπυρίδωνα Ζαχαριάδη.

Ξανάρχισαν τα μαθήματα στο Λαογραφικό 
Όμιλο Ιδαλίου
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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¯·.  

24η Εξηπηρετηση/24h Service

Αδειοδοτημένο Γραφείο Αρ.Αδείας ΓΚ13
Licensed Funeral Home No of License ΓΚ13

Γραφείο/Office:         22 347322
Κινητά/Mobile:         Λενια - 99 651432
                                          Φίλιππος - 99651434
                                           Σούζη - 99489911

Ηλ.Ταχ/Email:   ayiospetros@cytanet.com.cy
Ηλ.Διεύθυνση/Website: 
www.ayiospetrosfuneralhome.com

Λεωφ. Λάρνακος 111 , 1620 Λευκωσία Τ.Θ 29018
Larnakos Ave. , 111, 1620 Nicosia P.O.Box 29018
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Η 
ψευδοκύηση, γνωστή και ως 

ανεμογκάστρι, είναι μια κατά-

σταση κατά την οποία η σκύλα 

χωρίς να είναι έγκυος εκδηλώνει συμπτώ-

ματα και συμπεριφορές που συναντού-

με σε σκύλες 

που έχουν γεν-

νήσει. Παρό-

λο που αρκετοί 

ιδιοκτήτες θε-

ωρούν τα συ-

μπτώματα αυτά 

ως παθολογικά, 

η ψευδοκύηση 

είναι ένα φυσι-

ολογικό φαινόμενο μιας σκύλας που βγαί-

νει από το δίοιστρο (45 με 60 μέρες μετά 

την περίοδο) και η προγεστερόνη αρχί-

ζει να χαμηλώνει. Η κατάσταση αυτή οδη-

γεί στην αύξηση της προλακτίνης, η οποία 

φαίνεται ότι είναι η αιτία της ψευδοκύησης.

Συμπτώματα
Η ψευδοκύηση εκδηλώνεται αρχικά με αλ-

λαγή στη συμπεριφορά του ζώου, όπως 

ανησυχία, ανορεξία και επιθετικότητα. Τα 

κλινικά συμπτώματα μοιάζουν με αυτά 

του τοκετού και της γαλουχίας όπου οι μα-

στικοί αδένες υπεραναπτύσσονται και πα-

ρατηρείται παραγωγή γάλακτος. Σε μερι-

κές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν 

επιπλοκές και το ζώο να παρουσιάσει μα-

στίτιδα και δερματίτιδα στους μαστούς. 

Επίσης, παρατηρούνται ψυχολογικές δια-

ταραχές π.χ. δημιουργία φωλιάς και εκδή-

λωση αυξημένης φροντίδας σε αντικείμε-

να.

Διάγνωση  
Στις περισσότερες περιπτώσεις το ιστορικό 

και τα κλινικά συμπτώματα είναι επαρκή 

για να γίνει η σωστή διάγνωση. Η εγκυμο-

σύνη και η πυομήτρα μπορούν να απο-

κλειστούν με ψηλάφηση, ακτινογραφία και 

υπερηχογράφημα.

Θεραπεία και πρόληψη
Σε ήπια περιστατικά τα συμπτώματα υπο-

χωρούν από μόνα τους μετά από 1-2 εβδο-

μάδες. Όταν όμως υπάρχει μαστίτιδα ή η 

συμπεριφορά του ζώου γίνεται ακραία, 

τότε πρέπει να γίνει παρέμβαση με φάρμα-

κα. Η διακοπή της έκκρισης γάλακτος γίνε-

ται με φαρμακευτικά σκευάσματα που πε-

ριέχουν οιστρογόνα, καβεργολίνη κ.α. 

Τέλος, μόνιμη λύση για το φαινόμενο της 

ψευδοκύησης είναι η στείρωση, κατά την 

οποία αφαιρούνται η μήτρα και οι ωοθή-

κες. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Ό ταν τελειώνει μια σχέση είναι σαν ένας ακρωτηριασμός, 
Αγαπητέ Θεραπευτή... ποδιού, χεριού, όπως στο καλό 
θες πάρ’το... κάλλιστα θα μπορούσε και ίσως κάτι παρα-

πάνω απο ακρωτηριασμό. Ίσως να μιλάμε 
για ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ την συγκεκριμένη 
φορά! Για αυτό και εγώ δεν θα ξαναπρο-
σπαθήσω να δημιουργήσω σχέση. Όχι 
γιατί δεν θέλω, αλλά διότι πολύ απλά δεν 
μπορώ. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε 
του χρόνου, ούτε και ποτέ! Έχεις δει απο-
κεφαλισμένο κορμί να βγαίνει date;… 
Είπαμε πως με έχει κάνει σωστό ΖΟΜΠΙ 
τούτη η ιστορία όμως πάνω απο όλα η 
αξιοπρέπεια. Ναι, ζόμπι που κρατά χαρα-
κτήρα είμαι! Και μην γελάς, διότι εγώ δεν 
γελώ! Είμαι έτοιμη να κλάψω. Δεν θα βγά-
λω κιχ όμως, μην ανησυχείς! Σιωπηλό 
κλάμα θα κάνω όπως πάντα. Όπως ακρι-
βώς εκείνο που κάνουν τα βρέφη στην 
θερμοκοιτίδα. Χαριτωμένο κλάμα, ξαφνι-

κό, και... ΑΝΟΥΣΙΟ! Κανένας δεν με καταλαβαίνει, αλλά και κανένας 
δεν με ΑΚΟΥΕΙ! Αλλά ευκαιρία να σου πω και κάτι που με τσάντισε, η 
πολύ απλά να ξεκινήσω την μουρμούρα για τα χαρτομάντηλα... Που 
στο καλό τα έχεις κρυμμένα όταν τα χρειάζομαι; Μήπως πολύ απλά 
δεν θέλεις να κλαψουρίζω; Με βαρέθηκες; H μήπως με πρόλαβε άλ-
λος; Ποιος τα τέλειωσε; Πόσο κλαίνε οι ασθενείς σου τελοσπάντων, 
Αγαπητέ Θεραπευτή; Παραπάνω απο εμένα; Αποκλείεται... 
Θα σου πω κάτι σημαντικό, παρόλη την γκρίνια μου, Αγαπητέ Θε-
ραπευτή. Σήμερα διαπίστωσα κάτι φανταστικό. Με βλέπεις πως ηρε-
μώ τώρα. Παίρνω βαθιά αναπνοή όπως μου λες συχνά πυκνά. Δια-
φραγματική, βαθιά, με τα όλα της. Δεν είσαι μια κάποια περίπτωση 
ανθρώπου, Αγαπητέ Θεραπευτή. Δεν είσαι μια κάποια περίπτωση θε-
ραπευτή, Αγαπητέ Θεραπευτή, αλλά είσαι και ένας πολύ καλός φίλος! 
Τι εννοώ: όταν είχα βαρεθεί να ακούω τα «δες το θετικά» απο τη μια - 
«δες το έτσι» απο την άλλη - «δες το γιουβέτσι»... απο τον κόσμο όλο, 
εσύ μου είπες κάτι σημαντικό που μπορεί και να είναι ο λόγος που δα-
κρύζω σήμερα. Δεν είναι δάκρυ λύπης, Αγαπητέ Θεραπευτή, αλλά δά-
κρυ χαράς για αυτό άκου... Μου είπες: «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»... 
Αλλά πολύ περισσότερο δεν είναι το ότι απλά το είπες αλλά το βλέπω, 
το παρατηρώ, το οσφρίζομαι. Παλιά δεν καταλάβαινα Χριστό, όμως 

τώρα μπορώ να μαρτυρήσω ότι βεβαίως και ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ... Εί-

μαι λαγωνικό Αγαπητέ Θεραπευτή, λαγωνικό επικοινωνίας! Μου έδω-

σες παράλληλα να καταλάβω ότι είναι και άλλοι ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ... Θα 

σου πω και κάτι επιπρόσθετο. Καταλαβαίνω πλέον εκείνο που είπες 

πως τα λάθη του άλλου είναι εκεί, όχι για να μας γονατίσουν, αλλά για 

να μας ανυψώσουν, να μας προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση 

εαυτού - την κατανόηση του δικού μας προσωπικού και αναφαίρε-

του δικαιώματος για λάθη! Με κούρασε το όταν «κλείνει πόρτα ανοί-

γει καμαρόπορτα» - διότι η φράση υποτιμά την... πόρτα. Μου άρεσε 

και κάτι άλλο. Είπες ότι μπορώ και απο τούδε και στο εξής θα έχω επιρ-

ροή στην σχέση. Άρα η έμφαση μου απο εδώ και πέρα δεν θα είναι 

στην σωστή επιλογή αλλά πάνω στην ίδια την κατανόηση της δυνα-

μικής της επαφής. Μπορώ να συνδέομαι, να αγαπώ, να εκφράζομαι, 

να συγχωρώ, να βάζω όρια χωρίς να απομακρύνομαι, να πλησιάζω 

χωρίς να φοβάμαι, να με πλησιάζουν χωρίς να φοβούνται... Τέλος, θα 

σου πω τον λόγο που αξίζει να συνεχίσω την δική μου προσπάθεια 

για ευτυχία. Είναι η δική σου στάση, Αγαπητέ Θεραπευτή. Εγώ δακρύ-

ζω απο συγκίνηση. Εσύ χαμογελάς απο αγάπη, Αγαπητέ Θεραπευτή. 

Λοιπόν άκου... Δεν θα σου κρύψω ότι σε κάθε συνεδρία μας σκέφτη-

κα να μην εμφανιστώ. Αν θες το θέτω πιο ευγενικά: σε κάθε προηγού-

μενη συνεδρία μας σκέφτηκα να ορίσω εγώ το τέλος! Να πω αντίο. 

Ούτε καν απο κοντά, αλλά απο μήνυμα sms. Σκέτο, μάυρο, όπως η 

μαυρη θάλασσα. Σε μια περίπτωση είχα την φαντασίωση ότι εγκατα-

λείπω χωρίς καν μήνυμα! Ότι μου στέλεις μάλιστα και το αγνοώ. Ότι 

με καλείς και στο κλείνω το τηλέφωνο στα μούτρα, Αγαπητέ Θεραπευ-

τή.  Ότι χάνομαι απο προσώπου γης ξαφνικά. Αλλά το πιο σοβαρό 

απο όλα και εκείνο που έγινε μέρος της δικής μου θεραπείας ήταν κάτι 

άλλο. Ότι και εσύ το ήξερες. Ναι το οσμίστηκες, Αγαπητέ Θεραπευτή! 

Είσαι και εσύ ένα λαγωνικό θεραπευτής, Αγαπητέ Θεραπευτή. Το ήξε-

ρες ότι θα μπορούσε η κάθε προηγούμενη συνεδρία να ήταν και η τε-

λευταία συνεδρία. Είχα έλεγχο εκατόν τοις εκατόν και εσύ μηδέν τοις 

εκατόν. Και όμως... και όμως με κοίταζες όπως ο καλλιτέχνης τον καμ-

βά του, χωρίς το αιφνίδιο τέλος μου να έχει σημασία, Αγαπητέ Θερα-

πευτή... ο ατέλειωτος πίνακας θα ήταν το καινούργιο έργο σου... ένα 

έργο τέχνης, Αγαπητέ Θεραπευτή... η αγάπη σου για εμένα, μέσα απο 

την αφοσοίωση σου σε κάτι άδειο, Αγαπητέ Θεραπευτή, όπως ήμουν 

αρχικά όπως ο κάτασπρος καμβάς, με έσωσες Αγαπητέ Θεραπευτή... 

Είσαι ένας καλός θεραπευτής Αγαπητέ Θεραπευτή...

Τo τέλος μιας σχέσης…

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

Ψευδοκύηση στους σκύλους
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σ 
ε  μια καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας στοχεύει η ΜΕΑΠ η οποία παρουσιάζεται ενι-

σχυμένη και πιο δυνατή από την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο.  Στις πρώτες δυο αγωνιστικές η ομάδα 

έδειξε πολύ καλά στοιχεία στέλνοντας ενθαρρυντικά μηνύματα στους οπαδούς και τους φίλους της.  Πολύ 

καλή εμφάνιση έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας η ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – 

Νήσου έπαιξε εκτός έδρας με την Ομόνοια. Όλοι στο σωματείο αισθάνονται αδικημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, 

2-0 υπέρ των γηπεδούχων. Η ΜΕΑΠ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχε την υπεροχή, έχασε πολλές ευκαιρί-

ες ενώ δυο γκολ που πέτυχε η ομάδα ακυρώθηκαν ως οφσαϊντ. Στο σωματείο κρατούν από το παιχνίδι της πρεμιέ-

ρας την εμφάνιση και συνεχίζουν την προσπάθεια. Στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος οι κόκκινοι έπαιξαν τον 

πρώτο εντός έδρας αγώνα στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα μετά από πολύ καλή εμφάνιση κέρδισε με 2-0 τον Ηρα-

κλή Γερολάκκου χαρίζοντας χαρά στους φίλους του σωματείου.  Η ΜΕΑΠ έδειξε ότι στο φετινό πρωτάθλημα θα είναι 

μια δυνατή ομάδα η οποία θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μόλις τώρα άρχισε το πρωτάθλημα και ανα-

μένεται ότι με την πάροδο των αγωνιστικών η ομάδα θα γίνεται ακόμα καλύτερη. Οι ποδοσφαιριστές που εντάχθη-

καν το καλοκαίρι στην ομάδα έχουν δείξει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Οι φίλοι της 

ΜΕΑΠ διψούν για μια καλή πορεία η οποία θα φέρει τη διάκριση στο σωματείο. Φέτος με την ευκαιρία της συμπλή-

ρωσης 40 χρόνων από την ίδρυση του σωματείου θα είναι το καλύτερο δώρο στους φίλους της ομάδας μια άνοδος 

στη Β’ κατηγορία. Οι ποδοσφαιριστές έχουν θέληση και αποφασιστικότητα να τη διεκδικήσουν. Στο σωματείο το 

κλίμα είναι εξαιρετικό και όλοι εργάζονται για το καλό και την πρόοδο της ΜΕΑΠ. Ο Οκτώβριος αρχίζει με ντέρμπι 

για τη ΜΕΑΠ. Θα παίξει εκτός έδρας με την Ολυμπιάδα Λυμπιών στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Ακολουθεί στην 

4η αγωνιστική το παιχνίδι στο Πέρα Χωριό – Νήσου με την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην 5η αγωνιστική οι κόκκινοι θα 

παίξουν εκτός έδρας με την ομάδα Ορόκλινη-Τρούλλοι. Το πρόγραμμα στην 6η αγωνιστική δείχνει νέο γειτονικό 

ντέρμπι. Η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει το Χαλκάνορα. Το τρίτο γειτονικό ντέρμπι για τον Οκτώβριο για τη ΜΕΑΠ είναι με 

την ΕΛΗΑ στο Λυθροδόντα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που έγι-

νε την 1η Σεπτεμβρίου κέρδισαν 800 Ευρώ ο αριθμός 356 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 447, 900, 354, 074 και 495. 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τόμπολα της ΜΕΑΠ η οποία μοίρασε δώρα αξίας 2000 Ευρώ. 

Η MEAΠ θα είναι δυνατή και ανταγωνιστική

Ο ι Σταύρος και Αριστόδημος Στεφάνου των εταιρειών Theohalko Solar Energy Industry Ltd και S&T Plastikon 
Ltd σε συνεργασία με το Δημοτικό Σύμβουλο Σταύρο Χατζηγιάννη του Κυπριακού Κέντρου Έρευνας και Και-
νοτομίας CyRIC Ltd (www.cyric.eu), έχουν υλοποιήσει την εγκατάσταση ηλιακού συστήματος THERMPLA 

(www.thermpla.com) για ζεστό νερό χρήσης, στο γήπεδο του Άδωνη Ιδαλίου. Όλη η υποδομή κόστους μερικών χι-

λιάδων ευρώ έχει εγκατασταθεί δωρεάν από τους προαναφερόμενους στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έρ-

γου THERMPLA του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το σύστημα THERMPLA έχει τα ακόλουθα χα-

ρακτηριστικά: 

• Ηλιακοί συλλέκτες με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

• Βέλτιστη κυκλοφορία του ρευστού μεταξύ συλλέκτη, κυκλοφορητή και θερμοδοχείου. 

• Μοναδικός σχεδιασμός θερμοδοχείου με εξαιρετική διαστρωμάτωση, ταχύθερμο εναλλάκτη, εξαιρετικό ενεργειακό 

ισοζύγιο και συγκριτικά μεγάλες ωφέλιμες ποσότητες ζεστού νερού χρήσης. 

• Αποδοτική λειτουργία συστήματος κατά τη φόρτιση και την αποφόρτιση. 

• Προστασία από διαβρώσεις και εξάλειψη προβλημάτων από την απόθεση αλάτων στις σωληνώσεις του συλλέκτη.

• Προστασία από τον παγετό.

• Αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με τη λεγεωνέλλα.

• Αισθητική αναβάθμιση της οικοδομής.

Το σύστημα THERMPLA έχει ενσωματωθεί στην υδραυλική υποδομή του γηπέδου στοχεύοντας στην αισθητή μείω-

ση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τη θέρμανση του ζεστού νερού, το οποίο χρησιμοποιείται στα ντους των 

αθλητών.

Προηγμένο Ηλιακό Σύστημα Ζεστού Νερού 
Χρήσης στο γήπεδο του Άδωνη Ιδαλίου

Ε 
νθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις του νέου σω-

ματείου ΔΑΛΙ F.C. Η ομάδα στους μέχρι τώρα φι-

λικούς αγώνες έδειξε ότι βρίσκεται στο σωστό 

δρόμο. Ο στόχος της δημιουργίας μιας δυνατής ομάδας η 

οποία θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτά-

θλημα της ΑΠΟΕΣΠ φαίνεται να επιτυγχάνεται. Τα πρώτα 

συμπεράσματα από τα μέχρι τώρα φιλικά δείχνουν ότι η 

ΔΑΛΙ F.C. θα είναι ένα πολύ υπολογίσιμο σύνολο το οποίο 

θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη νέα διοργάνωση. Οι 

ποδοσφαιριστές δείχνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι 

σαν να και βρίσκονται χρόνια στην ίδια ομάδα. Η απόκτη-

ση ομοιογένειας ήταν το μεγάλο ζητούμενο και φαίνεται 

ότι επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό. Ο προπονητής Χρί-

στος Πέππος έχει πολλές επιλογές και αυτό αποτελεί πολύ 

θετικό στοιχείο στην προσπάθεια που γίνεται για τη δημι-

ουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα επιδιώξει να έχει 

ρόλο πρωταγωνιστή στη νέα διοργάνωση. Στο σωματείο 

θέλουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα το οποίο θα δώσει 

το έναυσμα για μια καλή συνέχεια. Κοντά στην ομάδα βρί-

σκονται και οι φίλοι του νεοσύστατου σωματείου οι οποίοι 

φαίνεται ότι αγκάλιασαν τη νέα προσπάθεια και θα στηρί-

ξουν τους ποδοσφαιριστές για να πετύχουν τους στόχους 

που τέθηκαν από τη διοίκηση. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πά-

ντα στην πρώτη γραμμή έτοιμα να συμβάλουν στην αντι-

μετώπιση κάθε προβλήματος το οποίο ενδεχομένως να 

προκύψει. Όλα μέχρι στιγμής βαίνουν όπως έχουν σχεδι-

αστεί. Εκείνο που απομένει είναι να αρχίσει και το πρωτά-

θλημα ώστε να φανεί και στους επίσημους αγώνες η πολύ 

καλή δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Οι προηγούμενοι μήνες ήταν αρκετά δύσκολοι για όλους 

στο νεοσύστατο σωματείο αφού θα έπρεπε να διευθετη-

θούν αρκετά ζητήματα που προέκυψαν λόγω της ενοποί-

ησης ώστε να μπορέσει η ΔΑΛΙ F.C. να παρουσιαστεί πανέ-

τοιμη για την πρεμιέρα. Οι άνθρωποι της διοίκησης  τα κατάφεραν με βαθμό άριστα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια 

διαρκείας του νεοσύστατου σωματείου. Τιμώνται στα 20 Ευρώ το ένα και ήδη το ενδιαφέρον από τους φίλους 

της ομάδας είναι αρκετά μεγάλο. 

ΔΑΛΙ F.C: Ανυπομονούν για την πρεμιέρα

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Άδωνη ενόψει της 
νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Οι πράσινοι του Δαλιού έχουν 
υψηλούς στόχους στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο. Αυτό απο-

δεικνύεται και από τις κινήσεις που έγιναν στο μετεγγραφικό πεδίο κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Στο ρόστερ της ομάδας έγιναν  προσθήκες πο-

δοσφαιριστών οι οποίοι μπορούν να δώσουν νέα δυναμική στο σωματείο.  

Στις τάξεις της ομάδας εντάχθηκαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στην καριέρα 

τους αγωνίστηκαν σε ομάδες οι οποίες συμμετείχαν σε διοργανώσεις των 

κατηγοριών  της ΚΟΠ. Ο Άδωνης μέσα από τους φιλικούς αγώνες που διε-

ξάγονται αυτή την περίοδο δείχνει ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα και θα διεκδικήσει την άνο-

δο του στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Ο προπονητής της ομάδας καταστρώνει επί χάρτου τα σχέδια του και βλέ-

πει μέσα από τις προπονήσεις και τους φιλικούς αγώνες τις επιλογές που έχει για την επικείμενη διοργάνωση. Το κλίμα 

στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Όλα στο σωματείο δουλεύουν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, στοιχείο το οποίο παίζει κα-

θοριστικό ρόλο για τις ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους και θέλουν να διεκδικήσουν τρόπαια και διακρίσεις. Κο-

ντά στους ποδοσφαιριστές και στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι της διοίκησης 

έτοιμοι να διαχειριστούν κάθε απρόοπτο και να αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως να παρουσια-

στεί. Στο πλευρό της ομάδας αναμένεται να βρεθούν και φέτος οι φίλοι του Άδωνη οι οποίοι επικροτούν και στηρίζουν 

τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Όλοι στον Άδωνη αναμένουν με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον την έναρξη των πο-

δοσφαιρικών υποχρεώσεων της ομάδας. Στον Άδωνη θέλουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα το οποίο θα δώσει ώθη-

ση για τη συνέχεια. Ταυτόχρονα ένα καλό ξεκίνημα θα συμβάλει και στη δημιουργία καλής ψυχολογίας στην ομάδα η 

οποία είναι πάντοτε αναγκαία για το δύσκολο ποδοσφαιρικό μαραθώνιο. Εξάλλου μια διοργάνωση αποτελείται από 

πολλές αγωνιστικές και η ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει θα πρέπει να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια ώστε στο 

τέλος να επιτευχθούν οι στόχοι.  

Έτοιμος για το νέο πρωτάθλημα ο Άδωνης

Ι κανοποίηση και αισιοδοξία είναι τα αισθήματα 
που επικρατούν στις τάξεις του Απόλλωνα Λυμπι-
ών. Η προετοιμασία εξελίσσεται όπως έχει σχεδια-

στεί και όλοι ευελπιστούν ότι στο πρωτάθλημα η ομάδα 

θα πραγματοποιήσει μια καλή πορεία και γιατί όχι να 

διεκδικήσει και ένα τίτλο στη νέα διοργάνωση. Μέσα 

από τους φιλικούς αγώνες που γίνονται αυτή την πε-

ρίοδο ο προπονητής της ομάδας έχει την ευκαιρία να 

βγάλει τα συμπεράσματα του και να δημιουργήσει μια 

δυνατή ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν 

κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μετεγγραφικής πε-

ριόδου στην ομάδα έχουν προσαρμοστεί και αναμέ-

νεται μαζί με τους ποδοσφαιριστές που ήταν και πέρσι 

στην ομάδα να δημιουργήσουν ένα σύνολο το οποίο 

θα κάνει περήφανους τους φίλους του σωματείου. Οι 

οπαδοί του Απόλλωνα διαχρονικά βρίσκονται κοντά 

στο σωματείο και βοηθούν με κάθε τρόπο τη διοίκη-

ση στην προσπάθεια της. Αναμένεται ότι και στη νέα 

ποδοσφαιρική περίοδο οι οπαδοί του Απόλλωνα θα διαδραματίσουν το δικό τους σημαντικό ρόλο από την εξέδρα 

βοηθώντας την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Πολύ καλά πηγαίνει η κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας του 

Απόλλωνα Λυμπιών. Τιμώνται στα 30 Ευρώ το καθένα και περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. 

Σε καλό δρόμο η προετοιμασία του Απόλλωνα 
Λυμπιών 
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Υ ψηλούς στόχους έχει στo πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας ο Χαλκάνωρ. Η ομά-
δα θέλει να κερδίσει εκείνο που έχασε πέρσι συνεπεία και των γεγονότων με 
τον κορονοϊό και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η φετινή διοργάνωση όπως 

φάνηκε στις δυο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος θα είναι πολύ ανταγωνιστι-
κή και οι ομάδες που θα κάνουν τα λιγότερα λάθη θα καταφέρουν  να υλοποιήσουν 
τους στόχους τους. Οι γαλάζιοι του Δαλιού στην 1η αγωνιστική δεν είχαν καλό αποτέ-
λεσμα. Έχασαν εκτός έδρας με 2-0  από την ομάδα της Ορμήδειας.  Ήταν ένα παιχνί-
δι με πολλές ιδιαιτερότητες αφού ήταν το πρώτο της διοργάνωσης. Η πρεμιέρα  πάντα  
κρύβει παγίδες. Στο σωματείο του Ιδαλίου άφησαν πίσω τους την 1η αγωνιστική και 
το ατυχές αποτέλεσμα και έστρεψαν την προσοχή τους στη συνέχεια όπου στόχος εί-
ναι η ομάδα να καλύψει τους χαμένους βαθμούς και να ακολουθήσει μια πορεία επι-
τυχιών οι οποίες θα την ανεβάσουν  στη Β’ κατηγορία. Στη 2η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ 
ξεδίπλωσε μέρος των φετινών μεγάλων του δυνατοτήτων και έστειλε ενθαρρυντικά 
μηνύματα για τη συνέχεια. Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο και χαρίζοντας θέαμα στον 
κόσμο που παρακολούθησε το παιχνίδι κέρδισε στο Δάλι με το ευρύ σκορ 4-1 την 
Α.Π.Ο.Ν Ανάγυιας. Οι γαλάζιοι με την εμφάνιση και την αποτελεσματικότητα τους στο 
σκοράρισμα έδειξαν ότι θα είναι μια δυνατή ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τους υψη-
λούς στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Ο κόσμος αποτελεί αναπόσπαστο κομ-
μάτι στην προσπάθεια που γίνεται στο σωματείο. Ο Χαλκάνωρ ευελπιστεί ότι φέτος οι 
φίλοι της ομάδας θα φωνάξουν παρόν και θα βοηθήσουν από την κερκίδα τους πο-

δοσφαιριστές. Στο σωματείο γνωρίζουν ότι οι επιτυχίες φέρνουν τον κόσμο στο γήπε-

δο και προς αυτό το στόχο επικεντρώθηκε η προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας κατά 

την καλοκαιρινή μετεγγραφική περίοδο. Ο Οκτώβριος είναι δύσκολος μήνας αφού η 

ομάδα έχει πολλές εκτός έδρας αποστολές. Μέσα από τέτοια παιχνίδια με υψηλό βαθ-

μό δυσκολίας φαίνεται   μέχρι που μπορεί να φθάσει  η ομάδα  σε μια διοργάνωση. 

Στο Χαλκάνορα είναι όλοι αποφασισμένοι να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και 

να δείξουν ότι μπορούν να πετύχουν τους υψηλούς στόχους της φετινής διοργάνω-

σης που δεν είναι τίποτε άλλο από την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Στην 3η αγωνιστική ο 

Χαλκάνωρ θα παίξει εκτός έδρας με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Ακολουθεί στην 4η 

αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Στην 5η αγωνιστική οι 

γαλάζιοι του Δαλιού θα παίξουν εκτός έδρας με την Ελπίδα. Γειτονικό ντέρμπι στην 6η 

αγωνιστική. Ο Χαλκάνωρ θα πάει στο Πέρα Χωριό – Νήσου για να παίξει με τη ΜΕΑΠ. 

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τον Οκτώβριο ολοκληρώνονται με τον εντός έδρας αγώ-

να με την ομάδα του Κορμακίτη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας του Χαλκάνο-

ρα. Τιμώνται στα 50 Ευρώ το ένα και όπως ανακοινώθηκε μπορούν να παραδοθούν 

και κατ’ οίκον σε όσους επιθυμούν να τα προμηθευτούν. Τα εισιτήρια διαρκείας του 

Χαλκάνορα για τη φετινή περίοδο είναι συλλεκτικά αφού το σωματείο συμπληρώνει 

70 χρόνια από την ίδρυση του. 

Ο Χαλκάνωρ θα επιδιώξει την άνοδο 

Μ ε πρωταγωνιστικούς στόχους στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας άρχισε τις αγωνιστικές της υποχρε-
ώσεις η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Η ομάδα έχει μεγάλες φιλοδοξίες στη φετινή διοργάνωση και αυτό φαίνεται 
και από τις μετεγγραφικές κινήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην Ολυμπιάδα εντά-

χθηκαν ποδοσφαιριστές με θητεία σε ομάδες της Α’ κατηγορίας γεγονός που αποδεικνύει ότι η διοίκηση έθεσε πολύ 
ψηλά τον πήχη για τη φετινή περίοδο.  Με τη βοήθεια του κόσμου της η Ολυμπιάδα έχει μεγάλες πιθανότητες να πε-
τύχει τους στόχους της. Στην 1η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών φιλοξένησαν την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Η 
ομάδα παρά την υπεροχή της κόλλησε στο ισόπαλο 0-0. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, υπήρχε φυσιολογικά το  
άγχος της πρεμιέρας, κάποιοι λάθη που έγιναν εντοπίστηκαν από το προπονητικό επιτελείο για να διορθωθούν στη 
συνέχεια και η ομάδα συνεχίζει την πορεία της. Ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν στο γήπεδο και έδειξε από την αρχή 
ότι θα βοηθήσει την ομάδα στην προσπάθεια της. «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο γήπε-
δο και την υποστήριξη σας προς την ομάδα μας. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, δεν χάθηκε τίποτε» αναφέρεται 
στο μήνυμα της διοίκησης προς τον κόσμο της ομάδας. Στην Ολυμπιάδα έστρεψαν ήδη την προσοχή τους στις επό-
μενες αγωνιστικές. Στη 2η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έπαιξε εκτός έδρας με την Ομόνοια. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι 
το οποίο κρίθηκε με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Νικήτρια με 2-1 ήταν η Ομόνοια. Στην 3η αγωνιστική η Ολυμπιάδα 
φιλοξενεί τη ΜΕΑΠ στο γειτονικό ντέρμπι. Στην 4η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει ξανά στην έδρα της. Θα φιλο-
ξενήσει την ομάδα Ορόκλινη –Τρούλλοι F.C. Στην 5η αγωνιστική οι πράσινοι θα πάνε στο Λυθροδόντα για να παί-
ξουν με την ΕΛΗΑ. Στην 6η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παίξει  με την Πέγεια στα Λύμπια και στην 7η αγωνιστική εκτός 
έδρας με την ομάδα της Ορμήδειας. Πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μελών της Ολυμπιάδας στη διάρκεια 
της οποίας έγινε ανοικτή συζήτηση για την πορεία της ομάδας.  Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης  λέχθηκε ότι 
το Δ.Σ. προτίθεται να εντάξει και άλλα άτομα ώστε να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια. Όσοι ενδιαφέρονται να βο-
ηθήσουν την Ολυμπιάδα μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 99643225. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να 
ανακοινωθούν τα νέα μέλη που θα ενταχθούν στο Δ.Σ.Κυκλοφόρησε το λαχείο που αφορά την ανέγερση του νέου 
οικήματος της Ολυμπιάδας Λυμπιών. Οι λαχνοί τιμώνται στα 5 Ευρώ το ένα. Η κλήρωση θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου. 

Άτυχη στις πρώτες αγωνιστικές η Ολυμπιάδα Σ ε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΑΠΟΕΣΠ. 
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγιναν και οι απονομές των επάθλων 
στον πρωταθλητή και στον δευτεραθλητή της ποδοσφαιρικής περιόδου 

2019 -20. Έπαθλα απονεμήθηκαν και στα υπόλοιπα σωματεία για την συμμετοχή 

τους. Εκ μέρους των σωματείων Λέφτερος και ΑΕΚ Ιδαλίου τα οποία συμμετείχαν 

πέρσι στο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ τα έπαθλα παρέλαβε ο Χαράλαμπος Χαραλά-

μπους, Ταμίας πλέον του νέου σωματείου ΔΑΛΙ F.C το οποίο προέκυψε από την ενο-

ποίηση των δυο σωματείων. Το φετινό πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ θα διεξαχθεί με 

την συμμετοχή 11 ομάδων. Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης η ομοσπονδία 

δεξιώθηκε τους εκπροσώπους των σωματείων της .

Η ΑΠΟΕΣΠ τίμησε τα σωματεία της

Μ ε 14 ομάδες και σε δυο ομίλους θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα πετο-
σφαίρισης  Β’κατηγορίας γυναικών που θα αρχίσει στις 28 Οκτω-
βρίου. Ο Πανιδαλιακός θα αγωνιστεί στο β’ όμιλο στον οποίο 

συμμετέχουν οι ομάδες: Nέα Σαλαμίνα, ΑΠΟΚ, Αχιλλέας, Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου, 
Πανιδαλιακός, Άρης Πολεμίου και Α.Ο. Διόνυσος. Στην 1η αγωνιστική η ομάδα 
του Ιδαλίου θα αγωνιστεί εντός έδρας με τον Άρη Πολεμίου. Σύμφωνα με την 
προκήρυξη του πρωταθλήματος οι ομάδες θα αγωνιστούν σε δυο γύρους των 
14 αγωνιστικών. Με την ολοκλήρωση της α’ Φάσης οι πρώτες δυο ομάδες του 
κάθε ομίλου θα συγκροτήσουν τον όμιλο του τίτλου θέσεις 1-4  σε μίνι πρωτά-
θλημα έξι αγωνιστικών αρχίζοντας από μηδενική βάση.  Η πρωταθλήτρια ομά-
δα ανεβαίνει αυτόματα στην Α’ κατηγορία. Η δεύτερη στο μίνι πρωτάθλημα θα 
αγωνιστεί με την ομάδα που θα τερματίσει στην 7η θέση της Α’ κατηγορίας σε αγώνες μπαράζ. Οι αγώνες θα γί-
νουν με τη μορφή κυπέλλου και θα ισχύσει το χρυσό σετ. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην έδρα της ομάδας από 
τη Β’ Κατηγορία και ο επαναληπτικός στην έδρα της ομάδας από την Α’ Κατηγορία. Για τις υπόλοιπες θέσεις (π.χ. 
5-6 θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες σε μορφή κυπέλλου ο 3ος του Α’ Ομίλου και ο 3ος του Α’ Ομίλου). Η  πρώ-
τη μετεγγραφική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2020. Η δεύτερη μετεγγραφική περίοδος αρχίζει 
την 1η Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την 31η Ιανουαρίου. Σε αυτή τη μετεγγραφική περίοδο οι ομάδες δικαιού-
νται να αποκτήσουν ένα Κύπριο και ένα ξένο παίκτη.

Στον β’όμιλο ο Πανιδαλιακός

Η Λεοντία Καλλένου θεωρεί ως μία 
νέα αρχή στην καριέρα της τη φε-
τινή χρονιά, παρόλο που θα επιθυ-

μούσε αυτή να γίνει από πέρσι. «Από την περ-

σινή χρονιά, όταν άρχισα να δουλεύω με τον 

Γιώργο Σκέντερ νιώθω ανανεωμένη. Είμαι 

πολύ ευχαριστημένη με τη δουλειά που κά-

νουμε, ιδιαίτερα στις αδυναμίες μου και ελ-

πίζω φέτος να έχουμε αγώνες, που θα με βο-

ηθήσουν να επανέλθω στις πραγματικές μου 

δυνατότητες. Αυτό το χρονικό διάστημα δου-

λεύω περισσότερο στη δύναμη και με κάποι-

ες ειδικές ασκήσεις, ώστε να είμαι πανέτοιμη 

για την έναρξη του βασικού σταδίου της προ-

ετοιμασίας, που είναι πολύ απαιτητικό. Αυτό που μου λείπε τα τελευταία χρόνια είναι οι αγώνες. Αν όλα πάνε καλά 

και έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε μέρος σε διάφορους αγώνες, αρχίζοντας από τον κλειστό, πιστεύω πως στα-

διακά θα επανέλθω σε υψηλά άλματα», ήταν κάποιες από τις τοποθετήσεις της Καλλένου. Στο πρόγραμμα του κλει-

στού στίβου στο 2021 υπάρχουν (μέχρι στιγμής) το Παγκόσμιο (19-21 Μαρτίου, Κίνα) και το Ευρωπαϊκό (5-7 Μαρτί-

ου, Πολωνία) Πρωτάθλημα.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας η Λεοντία Καλλένου

Ο ι μαθητές της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ Ορέστης Στρατής (Στ1) και ο 
Χρυσόστομος Ρουσής (Γ3) έλαβαν μέρος στο πανευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα σκακιού το οποίο για πρώτη φορά διεξήχθη διαδικτυακά. Ο Ορέ-

στης Στρατής κατέχοντας τη δεύτερη θέση στους παγκύπριους περσινούς αγώνες 
και ο Χρυσόστομος Ρουσής ως παγκύπριος πρωταθλητής εξασφάλισαν άμεση 
συμμετοχή στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες. Το ευρωπαϊκό σκακιστικό πρωτά-
θλημα νέων διοργανώνεται κάθε χρόνο σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη συμμετο-
χή των κορυφαίων σκακιστών, όπως αναδείχθηκαν από τα εθνικά πρωταθλήμα-
τα της κάθε χώρας. Στο φετινό διαδικτυακό διαγωνισμό, έλαβαν μέρος πάνω από 700 σκακιστές από 40 ευρωπαϊκές χώρες. Στο 
πρωτάθλημα συμμετείχαν τρεις σκακιστές και τρεις σκακίστριες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία (U12, U14, U16, U18). Η Κύπρος τερ-
μάτισε 29η από τις 40 χώρες συνολικά.

Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκακιού μαθητές της 
Σχολής Φόρουμ




