
Π ολεοδομική Άδεια και Άδεια Οι-
κοδομής μέσα σε 20 μέρες θα 
μπορούν να εκδίδουν οι πολί-

τες αν οι αιτήσεις γίνονται γραπτώς, ενώ αν 

αυτές γίνονται ηλεκτρονικά ο χρόνος έκ-

δοσης μειώνεται μόλις στις 10 μέρες. Αυτό, 

μαζί με τη μείωση της γραφειοκρατίας στο 

θέμα της κατάθεσης εγγράφων, υπόσχεται 

να επιφέρει το νέο πλαίσιο αδειοδότησης, 

που εκπόνησε η κυβέρνηση και τέθηκε σε  

εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Η διαδι-

κασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευ-

ρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του 

πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της 

ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών.
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ΔΑΛΙ news
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

 σελ. 3

Τέθηκε σε ισχύ η νέα πολεοδομική πολιτική του κράτους
 Πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής εντός λίγων ημερών 

Τ ο νέο κύμα κορονοϊού ανάγκασε τις 
αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν 
στη λήψη επιπλέον μέτρων. Μεταξύ 

άλλων είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και 

σε ανοικτούς δημόσιους χώρους, επιτρέπε-

ται  η παρουσία σε συναθροίσεις προσώπων 

σε οικίες και σε δημόσιους χώρους συναθροί-

σεων, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, με 

μέγιστο αριθμό συναθροιζομένων τα 10 άτο-

μα ανά οικία/ομάδα. Επίσης επιτρέπεται η λει-

τουργία των χώρων εστίασης μέχρι τις 10:30 το 

βράδυ. Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώ-

πων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της 

επόμενης μέρας. 

Eπιπλέον μέτρα για τον COVID -19

σελ. 4
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Κ 
α τ α τ έ θ η -

κε ο θεμέλι-

ος λίθος και 

θα ανεγερθεί μεγα-

λοπρεπής ναός στην 

Αγία Βαρβάρα. Θα 

είναι προς τιμή του 

Αγίου Λουκά, Αρχι-

επισκόπου Συμφε-

ρουπόλεως του Ια-

τρού και Ομολογητού. Η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου έγινε στις 17 

Οκτωβρίου στην παρουσία μεγάλου αριθμού πιστών. Ο Ιερός Ναός του Αγίου 

Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού και Ομολογητού αναμέ-

νεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους πιστούς τόσο από την Κύπρο όσο και 

από το εξωτερικό. 

Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Αγία Βαρβάρα

 σελ. 6

Π λούσια δράση με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και τη στήριξη της κοινω-

νίας έχουν αναπτύξει τα μέλη της Κυνηγετικής Ένω-

σης Λυθροδόντα. Πρόσφατα με τα καθαρά έσοδα του 

νυχτερινού σκοπευτικού αγώνα που διοργανώθηκε 

αγοράστηκαν παγκάκια για τις ανάγκες των παιδιών 

που φοιτούν στο δημόσιο και κοινοτικό νηπιαγωγείο 

Λυθροδόντα. Η Κυνηγετική Ένωση Λυθροδόντα εί-

ναι ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία της Κύπρου. 

Έλεγχος και καθαρισμός των ποτίστρων στους βιό-

τοπους, απελευθέρωση λαγών από το εκτροφείο του 

συλλόγου, καθαριότητες στο δάσος, συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες, αιμοδοσίες και 

δεντροφυτεύσεις είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο με στόχο την 

προσφορά στην κοινωνία. 

Οι κυνηγοί του Λυθροδόντα στηρίζουν 
την κοινωνία

σελ. 6

Α νάστατοι είναι οι κάτοι-
κοι της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης 

αφού κάθε πρωί η ατμόσφαιρα στην 
περιοχή είναι αποπνικτική. Τα εργο-
στάσια για τα οποία λήφθηκε από-
φαση να μετακινηθούν μέχρι τον ερ-
χόμενο Μάρτιο ακόμα συνεχίζουν 
τη λειτουργία τους επηρεάζοντας 

την καθημερινότητα των πολιτών. 
Oι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης βρίσκονται σε 
εγρήγορση και μελετούν τρόπους, 
αξιολογώντας μέτρα ώστε να ασκη-
θεί πίεση για υλοποίηση της κυβερ-
νητικής απόφασης. Μέχρι στιγμής η 
κατάσταση παραμένει ανυπόφορη 
για τους κατοίκους. 

Αποπνικτική  ατμόσφαιρα 
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης

σελ. 8

Τ ο δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου και ορ-
γανωμένα σύνολα του Δήμου διορ-
γάνωσαν εκστρατεία καθαρισμού του 

ποταμού Γυαλιά. Οι ακαθαρσίες και τα σκουπί-
δια που εντοπίστηκαν προκαλούν ντροπή και 
εκνευρισμό για το επίπεδο αυτών που τα πέτα-
ξαν εκεί. Το επόμενο διάστημα θα πραγματο-
ποιηθεί και άλλη εκστρατεία καθαρισμού με 
διοργανωτή την Επιτροπή Περιβάλλοντος του 
Δήμου. Αναμένεται ότι τέτοιου είδους εκστρα-
τείες θα συνεχιστούν με τη συμμετοχή και άλ-
λων οργανωμένων συνόλων του Δήμου. «Η 
καθαριότητα μας αφορά όλους» δηλώνουν 
οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες εκφράζοντας 
αγανάκτηση που κάποιοι άλλοι μολύνουν 

ασύστολα το περιβάλλον το οποίο άρχισε ήδη 

να μας εκδικείται αφού πλέον αισθανόμαστε 

τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 

«Η καθαριότητα μας αφορά όλους»

σελ. 4
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Μ ια σημαντική μεταρρύθμιση που επηρεάζει όλους 
τους πολίτες τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο. Πρό-
κειται για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής αδειοδό-

τησης και ελέγχου της ανάπτυξης που εκπόνησε το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Με απλά λόγια οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 
εξασφαλίζουν πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής εντός 20 
ημερών. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά ο 
χρόνος έκδοσης μειώνεται στις 10 μέρες. Η μείωση της γραφειο-
κρατίας γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τους πολίτες οι οποίοι 
βλέπουν ότι βελτιώνονται οι διαδικασίες και μαζί βελτιώνεται και 
η καθημερινότητα τους. Στο ρεπορτάζ που δημοσιεύεται μπορεί-
τε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτή τη ση-
μαντική μεταρρύθμιση που υλοποίησε από την 1η Οκτωβρίου 
το Υπουργείο Εσωτερικών. Το νέο κύμα κορονοϊού έχει θέσει σε 
συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν προχωρήσει 
στη λήψη επιπλέον μέτρων. Κοντά στην κοινωνία της κοινότητας 
τους βρίσκονται τα μέλη της Κυνηγετικής Ένωσης Λυθροδόντα. 
Με διάφορες δράσεις τους οι κυνηγοί του Λυθροδόντα προσφέ-
ρουν στην κοινωνία του χωριού τους. Η Κυνηγετική Ένωση Λυ-
θροδόντα είναι ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία της Κύπρου. 

Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε για 
την τελετή κατάθεσης  του θεμέλιου λίθου του ιερού ναού του 
Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού και 
Ομολογητού στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. Στην κοινότητα 
Αγίας Βαρβάρας άρχισαν οι εργασίες στο χώρο όπου θα ανεγερ-
θεί Ησυχαστήριο επ’ ονόματι του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυ-
ρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, στην περιοχή Αλμυράς. Ο μι-
κρός Λάμπρος μας δείχνει και πάλι το δρόμο. Πρόκειται για ένα 
χαρισματικό παιδί το οποίο έχει μεγάλες ευαισθησίες για την κοι-
νωνία που ζούμε. Τον Οκτώβριο είχαμε τη θλιβερή είδηση που 
αφορά το άνοιγμα από τις κατοχικές δυνάμεις μέρους της περί-
κλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Για το θέμα έγινε δράση στα 
σχολεία για ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών για τα γεγο-
νότα και την ιστορική ταυτότητα και εξέλιξη της πόλης της Αμμο-
χώστου. Στο πλευρό των Αμμοχωστιανών στάθηκαν έμπρακτα 
με ενέργεια τους και οι άνθρωποι του Απόλλωνα Λυμπιών, πριν 
από τη σέντρα του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας για την 1η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ. Σημαντικές δρά-
σεις για την προστασία του περιβάλλοντος έγιναν στο Δάλι και 
συγκεκριμένα στον ποταμό Γυαλιά. Το δημοτικό συμβούλιο και 

οργανωμένα σύνολα του Δήμου διοργάνωσαν εκστρατεία κα-
θαρισμού του ποταμού Γυαλιά. Σε δυο διαφορετικές ημερομηνί-
ες έγινε καθαρισμός του ποταμού ενώ αναμένεται να υπάρξουν 
και άλλες εκστρατείες το επόμενο διάστημα. Οι ακαθαρσίες και 
τα σκουπίδια που εντοπίστηκαν προκαλούν ντροπή και εκνευ-
ρισμό για το επίπεδο αυτών που τα πέταξαν εκεί. Οι κάτοικοι της 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συνεχίζουν τον αγώ-
να τους για μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου 
από την περιοχή που γειτνιάζει με την οικιστική ζώνη. Η ατμό-
σφαιρα κάθε πρωί στην περιοχή είναι αποπνικτική και οι κάτοι-
κοι αναμένουν να αρχίσει η μετακίνηση για να μπορέσουν να 
απολαύσουν ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής. Θερμό χει-
ροκρότημα απέσπασαν οι βετεράνοι του θεατρικού ομίλου του 
Άδωνη Ιδαλίου. Ανέβασαν τις Εξουσιάζουσες. Στα Λύμπια λει-
τούργησε γυναικείος καφενές.   Ήταν άλλη μια πρωτότυπη εκδή-
λωση  από τα μέλη της «Ενωμένοι» Νεολαία Λυμπιών τα οποία λί-
γες μέρες αργότερα διοργάνωσαν και πεζοπορία στη διάρκεια 
της οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορ-
φιές των Λυμπιών.

Μεταρρυθμίσεις και δράσεις για την κοινωνία

Του Ανδρέα Ιωσήφ

Αστυνομικός Σταθμός 
Πέρα Χωριού – Νήσου
Ελευθερίας 36, 2572, 
Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία
Τηλ: 22 607400
Κοινότητες / περιοχές που 
αστυνομεύει:
Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, 
Λύμπια, Αλάμπρα, Σια, 
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, 
Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης, 
Ηλιούπολη, Νέα Λήδρα, 
Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ποταμιά 
και Βιομηχανική περιοχή.

Άμεση Βοήθεια 112 ή 199
Γραμμή Επικοινωνίας του 
Πολίτη 1460
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή 
ΥΚΑΝ 1498
Γραμμή Κυνηγού 1414
Αναφορά Πυρκαγιών 1407
Γραμμή του Δημότη 70002020

Δήμος Ιδαλίου
Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α, 
2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888
Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου
Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι. 
ΤΗΛ.22521922

Κοινοτικό Συμβούλιο 
Πέρα Χωρίου και Νήσου

Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572 
Πέρα Χωριό 22521570
Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου
Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό 
22525010
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας 
Βαρβάρας
Οδός Αθηνάς 1. 2560. Αγία 
Βαρβάρα. Τηλ. 22521715, 
22441151. ΦΑΞ. 22441150
Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αλάμπρας
Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα. 
ΤΗΛ:22522457, 99384530, 
99865287. ΦΑΞ:22526402
Κοινοτικό Συμβούλιο 
Λυμπιών
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13. 
2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656, 
ΦΑΞ: 22525793.
Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών
2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914
Κοινοτικό Συμβούλιο  Σιας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 
6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703, 
22465340
Χωριτική Αρχή Ποταμιάς
2573. Ποταμιά. 22455902, 
22526682. 
ΦΑΞ: 22521674
Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη
2564. Κοτσιάτης. ΤΗΛ 22524110

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
1 Νοεμβρίου Δαμιανός, Κοσμάς, 

Ανάργυρος

8 Νοεμβρίου Άγγελος, Γαβριήλ, 

Μιχάλης, Ραφαήλ

9 Νοεμβρίου Νεκταρία

10 Νοεμβρίου Ορέστης, Αρσένιος

11 Νοεμβρίου Μηνάς, Βίκτωρ

13 Νοεμβρίου Χρυσόστομος

14 Νοεμβρίου Γρηγόρης, 

Φίλιππος

16 Νοεμβρίου Ιφιγένεις, 

Ματθαίος

21 Νοεμβρίου Μάριος, Μαρία, 

Δέσπω

25 Νοεμβρίου Αικατερίνη

26 Νοεμβρίου Στέλλα, Στυλιανός

30 Νοεμβρίου Ανδρέας, ΄Ανδρεα, 

Ανδριανή
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Η Σχολή Φόρουμ τίμησε την  ανεξαρτησία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Μ ε απόλυτο σεβασμό στις 
ιδιάζουσες συνθήκες και 
στα υγειονομικά πρωτό-

κολλα, η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ επέ-

λεξε να τιμήσει την 60η επέτειο της 

Κυπριακής Ανεξαρτησίας, με ένα τρα-

γούδι που δημιουργήθηκε και τρα-

γουδήθηκε με αγάπη από μαθητές 

και εκπαιδευτικούς. Οι στίχοι του τρα-

γουδιού «Την Κύπρο Αγαπώ», μια δη-

μιουργία του καθηγητή μουσικής της 

Σχολής Νίκου Ευαγγέλου, πλαισίω-

ναν τη μουσική του γνωστού τρα-

γουδιού «Η λέξη σ’ αγαπώ». Οι φωνές 

των μαθητών ενώθηκαν στο τραγού-

δι, την ώρα που μαθητές του Τμήμα-

τος Χορού έδεσαν με τις κινήσεις τους το πάζλ του σκηνικού, υπό την καθοδήγηση 

της διδάσκουσας τους Μαρίας Καμπέρη.

Αιμοδοσία στο Δάλι και την Ποταμιά

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας Δή-
μου Ιδαλίου και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας σε 
συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχο-

λείου Ιδαλίου, το Σύνδεσμο Γονέων του Γ’ Δημόσιου και Κοινοτικού 

Νηπιαγωγείου Ιδαλίου, το Σωματείο «Μιχαήλ Ολύμπιος»,  το Σωματείο 

«ΑΕΚ», το Σωματείο «Κίνηση Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής» και το Σύνδε-

σμο Κατοίκων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διοργάνωσαν 

αιμοδοσία για στήριξη της τράπεζας αίματος του Δήμου Ιδαλίου. Οι κά-

τοικοι της περιοχής έδωσαν για άλλη μια φορά το παρόν τους και συνέ-

βαλαν στην όλη προσπάθεια.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η αιμοδοσία που διοργάνωσε το Κοι-

νοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 26 

Οκτωβρίου στην κοινοτική αίθουσα Ποταμιάς. 

Δωρεά μηχανής στην Ποταμιά

Τ ο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
δώρισε στην κοινότητα Ποτα-
μιάς μηχανή η οποία χρησι-

μοποιείτο για την άντληση νερού. Η 
μηχανή τοποθετήθηκε ήδη στον εκ-
θεσιακό χώρο της κοινότητας. Το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες στο Τμήμα Ανα-
πτύξεως Υδάτων για την δωρεά. 

O ανθρωπισμός σε όλο του 
το μεγαλείο

Σ υγκινητική ήταν η εκδήλωση δειγματοληψίας που έγινε 
στην Αγία Βαρβάρα για εξεύρεση συμβατού δότη μυε-
λού των οστών για το Σάββα Γιασουμή. Η δειγματοληψία 

διοργανώθηκε από όλα τα οργανωμένα σύνολα της Αγίας Βαρ-
βάρας στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβά-
ρας. Η προσέλευση των κατοίκων της κοινότητας και όχι μόνο ήταν 
αθρόα.  Η δειγματοληψία είναι ανώδυνη, γίνεται με λήψη δείγμα-
τος σάλιου και διαρκεί ελάχιστα λεπτά.

Το φιλανθρωπικό έργο της εταιρείας Λατομεία 
Λατούρος ΛΤΔ

Η εταιρεία Λατομεία 
Λατούρος ΛΤΔ, 
για άλλη μια χρο-

νιά διοργάνωσε την καθιε-

ρωμένη αιμοδοσία εις μνή-

μη του μικρού Δημήτρη 

Κωνσταντίνου. Στο πλαίσιο 

της εκδήλωσης πραγματο-

ποιήθηκε παζαράκι με τις 

εισπράξεις να καταλήγουν 

στο Σύνδεσμο «Ηλιακτίδα 

Ζωής». Τον αγιασμό τέλε-

σε ο εφημέριος του Ιερού 

Ναού Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης πατήρ Μάρι-

ος Καλλένος ο οποίος εξή-

ρε την κοινωνική προσφο-

ρά της εταιρείας την οποία 

ευχαρίστησε για το φιλαν-

θρωπικό της έργο. Στη ση-

μαντική συμβολή της εται-

ρείας Λατομεία Λατούρος 

ΛΤΔ στην οικονομική ανά-

πτυξη της ευρύτερης περι-

οχής  αναφέρθηκε ο Δή-

μαρχος Ιδαλίου Λεόντιος 

Καλλένος. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της εταιρείας 

Αντώνης Λατούρος ευχα-

ρίστησε όλους όσοι παρευ-

ρέθηκαν στην εκδήλωση η 

οποία έχει πλέον καταστεί 

θεσμός αφού διοργανώνε-

ται για 15 συνεχή έτη. 

Έπαινος στο Κοινοτικό Συμβούλιο 
Ποταμιάς

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρος απένειμε έπαινο 
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς για τη συμβολή του 
στην εκστρατεία «Στη μάχη ενάντια στον καρκίνο» που 

πραγματοποιήθηκε από τις 24 Αυγούστου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρί-

ου 2020. Πρόκειται για σημαντική διάκριση για τη μικρή κοινότη-

τα της Ποταμιάς η οποία δείχνει το δρόμο σε μεγαλύτερες κοινότη-

τες και Δήμους. 
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Α πό την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε εφαρμογή η νέα διαδικα-
σία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο 
μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπε-

δο. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολι-
τικής εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της 
ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε δήλω-
ση του στη «ΔΑΛΙNEWS» ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής εξέ-
φρασε την πλήρη ικανοποίηση του για τη διαδικασία κατά τις πρώτες 
μέρες εφαρμογής της τονίζοντας ότι ήδη διεκπεραιώθηκαν οι πρώ-
τες αιτήσεις.  Οι πολίτες πλέον έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλί-
σουν πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής μέσα σε 20 μέρες αν 
οι αιτήσεις γίνονται γραπτώς, ενώ αν αυτές γίνονται ηλεκτρονικά ο 
χρόνος έκδοσης μειώνεται μόλις στις 10 μέρες. Με τη νέα πολιτική 
πολεοδομικής αδειοδότησης  οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν σε 
όλες τις πολεοδομικές αρχές της χώρας, δηλαδή στα Επαρχιακά Γρα-
φεία της Πολεοδομίας αλλά και στους 4 μεγάλους Δήμους που είναι 
σήμερα Πολεοδομικές αρχές, δηλαδή τους Δήμους Λευκωσίας, Λε-
μεσού, Λάρνακας και Πάφου πολεοδομικές αιτήσεις, οι οποίες και θα 
εξετάζονται, θα ελέγχονται και εφόσον είναι πλήρεις θα εκδίδουν πο-
λεοδομικές άδειες εντός 20 ημερών εάν αυτές κατατεθούν σε έντυπη 
μορφή. Εάν οι αιτήσεις κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι πολε-
οδομικές άδειες εκδίδονται σε μόλις 10 μέρες. Ως καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή τέθηκε η 31η 
Δεκεμβρίου του 2021, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2022 όλες οι 
πολεοδομικές άδειες μέχρι δύο μονάδων κατοικίας θα εκδίδονται 
από όλες τις αρχές αδειοδότησης μέσα σε 10 μέρες. Όσον αφορά τις 
άδειες οικοδομής αλλά και τις άδειες διαίρεσης, από την 1η Οκτωβρί-
ου  μπορούν να υποβληθούν στα επαρχιακά γραφεία των επαρχι-
ακών διοικήσεων αλλά και στο σύνολο των 30 Δήμων που λειτουρ-
γούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Δημοκρατία μαζί με την 
κοινότητα του Αγίου Τύχωνα. Αν η κατάθεση της αίτησης είναι σε 
έντυπη μορφή τότε ο χρόνος έκδοσης θα είναι όπως και στην πολε-
οδομική άδεια δηλαδή 20 μέρες. Ωστόσο, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβάλλονται και ηλεκτρονικά από την 1η Οκτωβρίου στις υπηρε-
σίες του ΥΠΕΣ και σε αυτή την περίπτωση η άδεια οικοδομής θα εκδί-
δεται σε 10 μόλις μέρες. Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης περιλαμβάνει 
6 κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης που αφορούν, την κατηγοριο-
ποίηση των αδειών σε 3 τύπους  αδειοδότησης (χαμηλού, μεσαίου, 

υψηλού ρίσκου) και χειρισμό αδειοδότησης ανάλογα με την κατη-

γορία, την απλοποίηση της Πολεοδομικής Άδειας που θα επιτυγχά-

νει τον καθορισμό των πολεοδομικών χαρακτηριστικών για όλες τις 

αναπτύξεις, την απλοποίηση της Άδειας Οικοδομής με την εμπλο-

κή ιδιωτών μελετητών, την αλλαγή στον τρόπο διαβούλευσης, την 

απλοποίηση του τρόπου έκδοσης Πιστοποιητικών Έγκρισης και την 

αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας.

Σκοπός της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης είναι η άμβλυνση των 

προβλημάτων αδειοδότησης προς όφελος των πολιτών και η λήψη 

μέτρων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, 

με συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή. Το Υπουργείο Εσω-

τερικών στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι το έργο της μεταρρύθμι-

σης του συστήματος αδειοδότησης είναι ένα πολύπλοκο και δύσκο-

λο έργο, αφού επηρεάζει μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων μερών 

και γενικά όλους τους πολίτες, όμως αποτελεί έργο τεράστιας ση-

μασίας που αποτελεί σταθμό στη ανάπτυξη του τόπου, οδηγώντας 

σε μείωση των καθυστερήσεων, της γραφειοκρατίας και αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ίδιας της οικονομίας της Κύπρου.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης της ανάπτυξης
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H 
έξαρση που παρατηρήθηκε στα κρούσματα κορονοϊού έφερε 

κινητοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες προχώρησαν 

στη λήψη επιπλέον μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης. O 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης απευθύνθηκε στους πο-

λίτες με διάγγελμα κάνοντας ιδιαίτερη έκκληση προς τους νέους τους οποί-

ους κάλεσε να μην αγνοούν τον κίνδυνο τόσο του θανάτου ελέω πανδημί-

ας όσο και της ανεργίας των γονιών τους. Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε 

αποφάσεις για αυστηροποίηση των μέτρων που αφορούν την πρόληψη 

του κορονοϊού τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιω-

άννου. Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε μεσοπρόθεσμα μέτρα με ισχύ σε πα-

γκύπρια βάση για την περίοδο από τις 5 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τις 15 

Ιανουαρίου 2021: Συγκεκριμένα συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση για τη λει-

τουργία κλειστών και ανοικτών κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών 

θεαμάτων με πληρότητα στο 50% της χωρητικότητάς τους. Επιτρέπεται η 

διοργάνωση συνεδρίων, συνελεύσεων ή/και εκδηλώσεων σε συνεδρια-

κούς εσωτερικούς χώρους με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 250 άτο-

μα, τηρουμένου του πρωτοκόλλου και του μέτρου για τήρηση απόστασης 

3 τ.μ. ανά άτομο, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε υποστα-

τικού. Δεν επιτρέπεται η διακοπή για διάλειμμα ή να προσφέρεται καφές/

σνακ/cocktail στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπο-

ρίου ποτών και τροφίμων (υπεραγορές, μινι-μάρκετ, κρεοπωλεία, κτλ) και 

τα φαρμακεία από την έναρξη της λειτουργίας τους και έως τις 9 π.μ. και από 

τη 1 μ.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. εξυπηρετούν μόνο άτομα άνω των 65 ετών και άτο-

μα με αναπηρίες. Η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 

ετών και άνω, καθίσταται υποχρεωτική στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σε ότι 

αφορά στη διοργάνωση γάμων και βαφτίσεων από τις 13 Νοεμβρίου 2020 

μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021, απαγορεύονται το cocktail party και τα συγ-

χαρητήρια σε γάμους και βαφτίσεις. Επιτρέπεται μόνο η φυσική παρουσία 

σε γεύμα ή δείπνο, με μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 150 άτομα. Νο-

είται ότι ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει τα 6 άτομα. Έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν με ισχύ σε παγκύ-

πρια βάση για την περίοδο από τις 5 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου είναι τα εξής: 

Επιτρέπεται η παρουσία σε συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και σε δη-

μόσιους χώρους συναθροίσεων, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, με 

μέγιστο αριθμό συναθροιζομένων τα 10 άτομα ανά οικία/ομάδα, συμπε-

ριλαμβανομένων των ανηλίκων. Επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστί-

ασης μέχρι τις 10:30 το βράδυ. Ως χώροι εστίασης νοούνται τα εστιατόρια, 

οι χώροι εστίασης εντός ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμά-

των, οι χώροι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων και 

malls, οι ταβέρνες, οι καφετέριες, οι πιτσαρίες, οι μπυραρίες, τα σνακ-μπαρ, 

τα μπαρ, τα καφενεία, και οι χώροι εστίασης εντός κυλικείων ή/και αθλητι-

κών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων, κοκ. Διευκρινίζε-

ται ότι οι πιο πάνω χώροι δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον πα-

ράδοσης (delivery) μετά τις 10:30 μ.μ.. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι 

χώροι εστίασης στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Ο μέγιστος αριθ-

μός προσώπων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται στα υποστατικά εστία-

σης, ορίζεται σε 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150 άτομα σε εξω-

τερικούς χώρους. Ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά κράτηση/τραπέζι/

ομάδα σε χώρους εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 άτομα. Απαγο-

ρεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί 

της επόμενης μέρας, εξαιρουμένων των μετακινήσεων για έκτακτους ιατρι-

κούς λόγους (από/προς φαρμακείο, νοσηλευτήριο) ή για σκοπούς εργασί-

ας, με την παρουσίαση σχετικής βεβαίωσης ή αποδεικτικού στοιχείου. Ο εκ-

κλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, τεμένη 

και άλλους θρησκευτικούς χώρους, καθώς και θρησκευτικές τελετές, τελού-

νται με μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 άτομα, τηρουμένων των πρωτο-

κόλλων που ισχύουν για τους χώρους θρησκευτικής λατρείας. Επιτρέπεται 

η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των αθλητι-

κών πρωταθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών, νοουμένου ότι τηρού-

νται τα σχετικά πρωτόκολλα. Επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων, με μέ-

γιστο αριθμό προσώπων τα 50 άτομα σε κλειστούς παιδότοπους και τα 150 

άτομα σε ανοιχτούς παιδότοπους τηρουμένου του μέτρου για απόσταση 

στη βάση των τετραγωνικών μέτρων του κάθε χώρου. Νοείται ότι δεν επι-

τρέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων σε παιδότοπους (π.χ. πάρτι παιδικών 

γενεθλίων) πέραν των 10 προσώπων ανά εκδήλωση, περιλαμβανομένων 

των παιδιών. Απαγορεύεται η χρήση αποδυτηρίων εντός γυμναστηρίων.

Η έξαρση του κορονοϊού έφερε νέα μέτρα 

Ο μικρός Λάμπρος Καλλένος για 
άλλη μια φορά παραδίδει μα-
θήματα με τις πράξεις του, στέλ-

νοντας μηνύματα με αποδέκτες την κοι-
νωνία. Παρά τις δυσκολίες που βιώνει 
λόγω του προβλήματος υγείας που αντι-
μετωπίζει δεν παύει ούτε στιγμή, να λει-
τουργεί και να ονειρεύεται όπως κάθε 
9χρόνο παιδί με ιδιαίτερη αγάπη και τα-
λέντο στη ζωγραφική, όπου έχει διακριθεί 
και σε αρκετούς διαγωνισμούς.
Ο Λάμπρος θέλοντας να στηρίξει το έργο 
του Καραϊσκάκειου  και συγκεκριμένα το 
Κέντρο Παιδικού Καρκίνου, ζωγράφισε 
έναν υπέροχο πίνακα με τίτλο «Το Δειλι-
νό», τον οποίο το Ίδρυμα προσφέρει σε 
δημοπρασία με αρχική τιμή €250.
Οι προσφορές σας θα μπορούν να γί-
νονται ανοικτά με μήνυμα σας στο 
Facebook. Πληροφορίες στο 22210858 ή 
95119565 ή στο info@karaiskakio.org.cy.

O Λάμπρος μας δείχνει το δρόμο

Έ να σημαντικό για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της Ποταμιάς έργο έχει ολοκλη-
ρωθεί και θα βελτιώσει τη διακίνηση τους 

στο δρόμο από και προς το χωριό κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. Το μέχρι πρόσφατα σκοτεινό γεφύρι του 
ποταμού Γυαλιά έχει φωτιστεί και πλέον οι οδηγοί 
δεν θα διατρέχουν κίνδυνο στις επικίνδυνες στρο-
φές που υπάρχουν κοντά στο συγκεκριμένο σημείο 
του δρόμου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννο Μηνά η επέκτα-
ση του οδικού φωτισμού της οδού Λευκωσίας μέχρι 
τα όρια της Ποταμιάς στοίχησε 17500 Ευρώ, κόστος 
το οποίο ανέλαβε το Κοινοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς ευχαρίστησε όλους όσοι 
συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου. 

Φωτίστηκε ο δρόμος Ποταμιάς

Π 
ανηγυρικός εσπερινός, χοροστατού-

ντος του Μητροπολίτη Τριμυθούντος 

Βαρνάβα τελέστηκε στον Ιερό Ναό των 

Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Στις 9 Οκτωβρί-

ου, ανήμερα της γιορτής των Αγίων τελέστηκε πα-

νηγυρικός όρθος και θεία λειτουργία. Ο κόσμος 

προσήλθε στο ναό και τηρώντας τα μέτρα αποτρο-

πής της εξάπλωσης του covid-19 άναψε το κερί του 

και προσκύνησε στη χάρη των Αγίων. 

Ο ναός των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας κτί-

στηκε το 1841 και ήταν, μέχρι την ανέγερση του 

Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας 

το 1944/1948, ο καθεδρικός Ναός της κοινότητας 

του Ιδαλίου.

Ο ναός, όπως μαρτυρείται σε επιγραφή του βορεί-

ου τοίχου, εγκαινιάστηκε «Επί Σωφρονίου Αρχιε-

ρέως την 24η Οκτωβρίου 1893» Παπαχρύσανθος 

Οικονόμος (1810-1891) [θείος του ποιητή Βασίλη 

Μιχαηλίδη (1849-1917)].

Ο Παπαχρύσανθος Οικονόμος εικονίζεται σε μι-

κρό ανάγλυφο πάνω από την είσοδο της εκκλησί-

ας, με καλογερίστικο σκουφί και ράσο.

Το λαξευτό εικονοστάσι χρονολογείται από το 

1864 και οι εικόνες αγιογραφήθηκαν από μαθητές 

της σχολής του Ιωάννη Κορνάρου (Κρητικός ζω-

γράφος 1745-1821), ενώ ο Χριστός και η Παναγία από τον μοναχό Βαρνάβα Σταυροβουνιώτη (1864-1948). Μερι-

κές άλλες εικόνες ακολουθούν την τέχνη της σχολής της Ιεράς Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου. Το προαύλιο του ναού 

ανακαινίσθηκε πέρσι με δωρεά του Χρύσανθου Χατζηγιάννη στη μνήμη των γονιών του Σταύρου και Αλεξάνδρας.

Οι Όσιοι Ανδρόνικος και Αθανασία η συμβία του έζησαν κατά το έτος 540 μ.Χ. και ήταν σύζυγοι ενάρετοι, που κα-

τάγονταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν εύποροι και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ανδρόνικος 

έκανε το επάγγελμα του αργυραμοιβού στην Αντιόχεια και απόκτησε από τον γάμο αυτό δύο παιδιά, που όμως πέ-

θαναν. Αυτό κατέθλιβε τους δύο γονείς και για να βρουν παρηγοριά κατέφυγαν για προσκύνημα στους Αγίους Τό-

πους. Από εκεί πήγαν στην Αίγυπτο, όπου με κοινή απόφαση έγιναν μοναχοί και μπήκαν σε μοναστήρι. Ο μεν Αν-

δρόνικος πήγε στη Μονή του Αββά Δανιήλ, η δε γυναίκα του Αθανασία στη γυναικεία Μονή των Ταβεννησιωτών. 

Εκεί, αφού ασκητικά πέρασαν το υπόλοιπο της ζωής τους, απεβίωσαν ειρηνικά.

Η γιορτή των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας
Ε κστρατεία καθαρισμού του 

Δήμου Ιδαλίου σε τρεις του-
λάχιστον φάσεις με στόχο να 

προστατευθεί το περιβάλλον και να 

σταλεί το μήνυμα ότι θα πρέπει  να το 

φροντίζουμε γιατί μας αφορά όλους.  

Το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου συμ-

μετείχε στον καθαρισμό του ποταμού 

Γυαλιά, από την πεζογέφυρα μέχρι το 

γήπεδο του Χαλκάνορα. Με αυτή την 

πράξη τους τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου Ιδαλίου έστειλαν το μή-

νυμα ότι η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων και στην προσπάθεια για να παραμείνει καθαρός ο Δήμος δεν περισσεύ-

ει κανένας. Οι ακαθαρσίες που μαζεύτηκαν από τον ποταμό Γυαλιά δεν παραποιούν τιμή σε κανένα. Πλαστικά μπου-

κάλια, σακούλια και πολλές άλλες ακαθαρσίες μόλυναν το φυσικό περιβάλλον του ποταμού. Στις 17 Οκτωβρίου το 

δημοτικό συμβούλιο Νεολαίας οργάνωσε εκστρατεία καθαριότητας του ποταμού Γυαλιά με την συμμετοχή των νέων 

του Ιδαλίου. Ήταν άλλη μια εκδήλωση στην οποία υπήρξε αυξημένος αριθμός συμμετοχών γεγονός που χαροποί-

ησε τους διοργανωτές. Η δράση είχε τίτλο «Καθαρί(ΖΩ) στο Δάλι» και το παρόν τους έδωσαν καθηγητές και μαθητές 

αλλά και αρκετοί δημότες Ιδαλίου. Μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο της μιας ώρας μαζεύτηκαν περισσότερα από 

20 σακούλια σκουπιδιών. 

Στις αρχές Νοεμβρίου η επιτροπή περιβάλλοντος του Δήμου  οργανώνει εκστρατεία καθαριότητας με την συμμετοχή 

των πολιτών. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις αγκαλιάζονται από τους πολίτες και όπως μας αναφέρθηκε πρόθεση από τα 

οργανωμένα σύνολα του Δήμου είναι να δοθεί και συνέχεια το επόμενο διάστημα με στόχο να υπάρξει ευαισθητο-

ποίηση των πολιτών στην προσπάθεια που καταβάλλεται για προστασία του περιβάλλοντος. 

H καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας

Ο 
Δήμος Ιδαλίου στην προσπάθεια του να ευαισθητο-

ποιήσει τους πολίτες να συλλέγουν τα κόπρανα των 

σκύλων τους προχώρησε στην τοποθέτηση πινακίδας 

σε διάφορα σημεία. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ο Δήμαρχος Ιδα-

λίου Λεόντιος Καλλένος εξέφρασε την ευχή η προτροπή του τε-

τράποδου να γίνει πράξη από όλους. 

«Αν μπορούσα θα 
τα μάζευα εγώ»
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ΝΕΑ

O ι πρόσφυγες της Αφάνει-
ας γιόρτασαν για άλλη 
μια χρονιά τη γιορτή 

του πολιούχου Αγίου της κοινότη-

τας τους, Άγιου Αρτέμιου στην προ-

σφυγιά. 

Η θεία λειτουργία τελέστηκε στο εκ-

κλησάκι του Αγίου Αρτεμίου που 

βρίσκεται στη Βιομηχανική περιο-

χή Ιδαλίου. 

Του εσπερινού χoροστάτησε ο Επί-

σκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος ο 

οποίος ευχήθηκε το συντομότερο 

όλοι οι πρόσφυγες της Κύπρου να 

επιστρέψουν το συντομότερο στα 

σπίτια και τις περιουσίες τους.

Γιόρτασαν τον Άγιο Αρτέμιο στην προσφυγιά

Π ραγματοποιήθηκε  με μεγάλη επιτυχία στο εστια-
τόριο Λυσόραμα η 6η ετήσια εκδήλωση της Κυ-
νηγετικής Ένωσης Λυθροδόντα στη διάρκεια της 

οποίας απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές στο νυχτε-

ρινό σκοπευτικό αγώνα που διοργανώθηκε για τα μέλη και 

τους φίλους του συλλόγου.  Με τα καθαρά έσοδα από τη δι-

οργάνωση του αγώνα ο οποίος είχε φιλανθρωπικό χαρα-

κτήρα, αγοράστηκαν παγκάκια για τις ανάγκες των παιδιών 

της κοινότητας που φοιτούν στο δημόσιο και κοινοτικό νη-

πιαγωγείο Λυθροδόντα. Στην εκδήλωση, η οποία έγινε σύμ-

φωνα με τους κανόνες που επιβάλουν τα πρωτόκολλα και οι 

οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για αποτροπή της εξάπλω-

σης του κορωνοϊού, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της  ΚΟΚ 

& ΔΑΖ Λευκωσίας,  της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας, 

εκπρόσωποι των χορηγών και φίλοι του συλλόγου. Ο Πρό-

εδρος της Κυνηγετικής Ένωσης Λυθροδόντα Χριστόφορος 

Παπακωνσταντίνου ευχαρίστησε όλους όσοι παρευρέθη-

καν στην εκδήλωση, τονίζοντας ότι ο σύλλογος μέσα από τις δράσεις του επιδιώκει την προστασία του περι-

βάλλοντος και την προσφορά στην κοινωνία. Η Κυνηγετική Ένωση Λυθροδόντα ιδρύθηκε το 1977 και είναι 

ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία της Κύπρου. Έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα στα κυνηγετικά και 

κοινωνικά δρώμενα της περιοχής. Τα μέλη της Κυνηγετικής Ένωσης Λυθροδόντα με την εθελοντική τους δρά-

ση  επιδιώκουν  την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοί-

κων της κοινότητας.  Έλεγχος και καθαρισμός των ποτίστρων στους βιότοπους, απελευθέρωση λαγών από το 

εκτροφείο του συλλόγου, καθαριότητες στο δάσος, συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες, αιμοδοσίες και 

δεντροφυτεύσεις είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο με στόχο την προσφορά 

στην κοινωνία. Με την ευκαιρία της  έναρξης της κυνηγετικής περιόδου του ενδημικού θηράματος η Κυνηγε-

τική Ένωση Λυθροδόντα εύχεται σε όλους τους κυνηγούς καλό και ασφαλισμένο κυνήγι, τηρώντας πάντοτε 

τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου.

Η Κυνηγετική Ένωση Λυθροδόντα 
προσφέρει στην κοινωνία

Ο Υπουργός Εσωτερι-
κών Νίκος Νουρής τέ-
λεσε τα εγκαίνια της 

Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Μαθιά-

τη. Σε ομιλία του στην τελετή των 

εγκαινίων ο κ. Νουρής τόνισε ότι 

τα εγκαίνια των νέων γραφείων 

και της κοινοτικής βιβλιοθήκης 

Μαθιάτη αποτελούν απόδειξη 

της απρόσκοπτης αναπτυξιακής 

πολιτικής της κυβέρνησης και 

της πρόθεσης στήριξης των 

Δήμων και των κοινοτήτων. O 

Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου Μαθιάτη Θεόδωρος 

Τσάτσος ανέφερε ότι τα νέα γρα-

φεία και η βιβλιοθήκη θα συμ-

βάλουν στην πρόοδο και την 

ανάπτυξη της κοινότητας.

Εγκαίνια βιβλιοθήκης Μαθιάτη

Μ έσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα και παρουσία κλήρου και 
λαού πραγματοποιήθηκε  η κατάθεση θεμελίου λίθου στον 
υπό ανέγερση Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Επι-

σκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, στην κοινότητα Αγίας Βαρβά-
ρας. Την κατάθεση του θεμελίου λίθου, λόγω κωλύματος υγείας του Μη-
τροπολίτου Ταμασού και Ορεινής  Ησαΐα, τέλεσε ο Πρωτοσύγγελος της 
Μητροπόλεως, Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Στυλιανού. Στην ομιλία 
του ο πατήρ Θεόδωρος μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Πανιερωτά-
του, επεξήγησε τη σημασία του θεμελίου λίθου για ένα Ναό και προέτρε-
ψε τους παρευρισκομένους να προσεύχονται και να στηρίζουν το έργο 
που ξεκινά, συνδράμοντας και με την εισφορά τους, η οποία είναι ση-
μαντική και απαραίτητη. Στην τελετή παρευρέθηκαν ιερείς της Μητρο-
πόλεως, αλλά και από άλλες Μητροπόλεις, η Ηγουμένη της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Παντανάσσης Κοτσιάτη, Επιφανία μοναχή, ο Αρχιτέκτονας 
του έργου Σπύρος Πιέρας, ο Πολιτικός Μηχανικός Λουκάς Πέτρου, ο επι-
μετρητής Μαρίνος Δημοσθένους, ο εργολάβος Άριστος Αριστοτέλους, 
Θρονικοί Επίτροποι, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωπος 
του Ρώσου πρέσβη, κοινοτάρχες κοινοτήτων, τα οργανωμένα σύνολα 
της κοινότητος και πλήθος πιστών. Ο κόσμος είχε την ευκαιρία να προ-
σκυνήσει την εικόνα και τεμάχιο του Τιμίου λειψάνου του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού, το οποίο προσκόμισε από την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού, ο 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μπακόπουλος.

Ο θεμέλιος λίθος του ιερού ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Αγία Βαρβάρα

Τ ελέστηκε αγιασμός έναρξης εργασιών στον χώρο, όπου θα ανεγερθεί 
Ησυχαστήριο επ’ ονόματι του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρί-
ου του Μυροβλύτου, στην περιοχή Αλμυρά πλησίον της κοινότητας Αγί-

ας Βαρβάρας. Τον αγιασμό τέλεσε ο  Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, 

αυμπαραστούμενος από τον Πρωτοσυγγελεύοντα της Μητροπόλεως π. Θεόδω-

ρο Στυλιανού, τον Αρχιμανδρίτη Ηρακλείδιο και τους Ιεροδιακόνους Δημητρια-

νό, Ραφαήλ και Ελπίδιο. Ο Πανιερώτατος εξέφρασε την χαρά του για την ανέγερ-

ση του νέου ανδρικού αυτού Ησυχαστηρίου και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό 

στις ημέρες μας να ανεγείρονται πνευματικά οχυρά (Μοναστήρια και Ησυχαστή-

ρια), τα οποία αποτελούν στήριγμα στους ανθρώπους. Ευχήθηκε καλές επιτυχίες 

και ο Θεός να βοηθήσει να αποπερατωθεί σύντομα. Στον αγιασμό παραβρέθη-

καν η Ηγουμένη και μοναχές της Ιεράς Μονής Παναγίας Παντανάσσης Κοτσιάτη.

Ανεγείρεται ανδρικό ησυχαστήριο 
στην Αγία Βαρβάρα

Τ ελέστηκε το μνημόσυνο του Κυθρεώτη 
ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-59 Σπύρου Χατζηγιακουμή 

στο χωριό Αγία Βαρβάρα όπου βρίσκεται και η 

προτομή του.  Στην Αγία Βαρβάρα κατέφυγε η πο-

λυμελής οικογένεια του ήρωα μετά την προσφυ-

γιά. Ο Σπύρος Χατζηγιακουμή εξέπνευσε μετά από 

φρικτά βασανιστήρια από τους Άγγλους αποικιο-

κράτες στις 16 Οκτωβρίου 1958 στην Κυθρέα, αρ-

νούμενος ν’ αποκαλύψει οτιδήποτε γνώριζε για τη 

δράση της οργάνωσης. Το μνημόσυνο τελέστηκε 

στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, του οποίου προέ-

στη ο Επίσκοπος Μεσαορίας  Γρηγόριος, με ομιλη-

τή τον Αντρέα Ματσουκάρη, πρώην αγωνιστή του 

επικού αγώνα. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων 

στην προτομή του ήρωα στο προαύλιο των εθνικό-

φρονων σωματείων του χωριού «Ομόνοια».

Μνημόσυνο του ήρωα Σπύρου Χατζηγιακουμή
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Α νυπόφορη παραμένει πολλά πρωϊνά η κατάσταση στην Ενο-
ρία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Η δυσοσμία που 
παρατηρείται λόγω των αναθυμιάσεων που διαχέονται στην 

ατμόσφαιρα λόγω της παραγωγής ασφάλτου από εργοστάσια που γειτ-

νιάζουν με την οικιστική περιοχή συνεχίζεται με αποτέλεσμα η ζωή στην 

περιοχή να είναι δύσκολη. Αντιπροσωπεία των κατοίκων της Ενορίας 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με αφορμή το θέμα της συνεχιζόμενης 

λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου που βρίσκεται στα δη-

μοτικό όρια Τσερίου είχε συνάντηση  με το Δήμαρχο Σταύρο Μιχαήλ. Επι-

κεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλέ-

νος. Ζητήθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας 

του εργοστασίου που βρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων Τσερίου και 

ταυτόχρονα θα προχωρήσει η λήψη νομικών μέτρων για αναστολή των 

εργασιών του συγκεκριμένου εργοστασίου. Κατά τη συνάντηση μετα-

φέρθηκαν επίσης οι ανησυχίες των κατοίκων και η αγανάκτηση τους από 

τη συνεχιζόμενη λειτουργία του εργοστασίου. Τo δημοτικό συμβούλιο 

Τσερίου αποφάσισε όπως ζητήσει μέσω του δικαστηρίου την άμεση ανα-

στολή λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος 

λόγω του ότι δεν έχει εξασφαλίσει τελική έγκριση άδειας οικοδομής και 

κατ’ επέκταση άδεια λειτουργίας υποστατικού. Ο Σύνδεσμος Γονέων του 

Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγε-

λέα με αίτημα την άμεση παρέμβαση του προς αναστολή εργασιών των 

δυο εργοστασίων για τα οποία η κυβέρνηση έλαβε απόφαση για μετακί-

νηση σε άλλες περιοχές. Αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα χρονο-

διαγράμματα που τέθηκαν μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο ωστόσο φαίνεται 

ότι δεν έχουν αρχίσει καν οι διαδικασίες, γεγονός που προκαλεί έντο-

νη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Η επιστολή κοινοποιήθηκε 

στον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή και στο Γενικό Ελεγκτή Οδυσ-

σέα Μιχαηλίδη. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και εκπρόσω-

ποι των οργανωμένων συνόλων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εσωτερικών στον οποίο έθεσαν 

εκ νέου το πρόβλημα. Ο κ. Νουρής διαβεβαίωσε ότι η κυβερνητική από-

φαση θα υλοποιηθεί και τα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου θα μετα-

κινηθούν από την περιοχή. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Οκτωβρίου απο-

φάσισε να εγκρίνει το προσχέδιο των Τροποποιητικών Κανονισμών με 

τίτλο «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδο-

τούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020» και 

να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκρι-

ση του σε Κανονισμούς. Σκοπός του προσχεδίου των Τροποποιητικών 

Κανονισμών είναι η τροποποίηση της διαδικασίας ώστε στις αδειοδο-

τούμενες εγκαταστάσεις, με βάση τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2020, να περιλαμβάνονται και οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Με τη συμπερί-

ληψη των εγκαταστάσεων αυτών στις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, 

η αρμόδια Αρχή (Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων) μπορεί να επιβάλει, μέσω της διαδικασίας έκδοσης των Αδειών 

Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων, όρους λειτουργίας, οι οποίοι μπορούν 

να περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπής για αέρια απόβλητα και άλλα 

διαχειριστικά μέτρα, ώστε να μειώνεται η αέρια ρύπανση. To θέμα της 

συνεχιζόμενης παραμονής των εργοστασίων κοντά στην οικιστική πε-

ριοχή της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συζητήθηκε και σε 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου. Όπως προέκυψε 

από τη συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είναι επιτα-

κτική η ανάγκη για την έναρξη μακροπρόθεσμου πολεοδομικού σχεδια-

σμού στη χώρα μας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου θεωρεί ότι 

η απόφαση για τη μετακίνηση των δυο εργοστασίων είναι θέμα χρόνου 

να υλοποιηθεί. 

Επί ποδός οι κάτοικοι της Ενορίας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 39/2020

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

Ο Δήμος Ιδαλίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την σύνδεση και 
αποσύνδεση Χριστουγεννιάτικού φωτεινού διάκοσμου.

Όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν 
από τα γραφεία του Δήμου Ιδαλίου καθημερινά από τις 07:30 – 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποταθούν στην Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου, Γρ. Διγενή 20Α, 

τηλέφωνο 22444880 ή 99664929, ηλεκτρονική διεύθυνση 
aloizides@dali.org.cy.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να 
αναγράφει εξωτερικά «Προσφορά για την σύνδεση και αποσύνδεση 

Χριστουγεννιάτικού φωτεινού διάκοσμου» και να βρίσκονται στο 
κιβώτιο προσφορών του Δήμου όχι αργότερα από η ώρα 12.00 το 

μεσημέρι της Παρασκευής 13/11/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση για εθελοντική δράση 
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για μια πόλη πιο καθα-

ρή και πιο όμορφη, ο Δήμος Ιδαλίου θα διοργανώσει δύο ξεχωριστές εκ-
στρατείες καθαριότητας, μία σε κάθε Ενορία του Δήμου.

Σκοπός των εκστρατειών, των οποίων η επιτυχία βασίζεται στην ευαισθη-
τοποίηση και την εθελοντική συμμετοχή των δημοτών, θα είναι η συλλο-
γή σκουπιδιών από σημεία του Δήμου στα οποία παρατηρείται συσσώ-

ρευση σκουπιδιών.     
Η εκστρατεία καθαριότητας στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελιστρίας θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/11/2020, ενώ η αντίστοιχη για την Ενο-
ρία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 

21/11/2020.  Η ώρα διεξαγωγής των εκστρατειών θα είναι από τις 9:30πμ 
μέχρι τις 11:30πμ.  

Για τη μεν Ενορία Παναγίας Ευαγγελιστρίας, ως τόπος συνάντησης των 
ατόμων που θα λάβουν μέρος στην εκστρατεία ορίστηκε ο χώρος στάθ-
μευσης του Δημοτικού Κοιμητηρίου, για τη δε Ενορία Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης ο τόπος συνάντησης θα είναι ο χώρος στάθμευσης της Ελ-
ληνικής Τράπεζας, στην περιοχή Καλλιθέας. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικά χερι-
ών) για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του Κορονοϊού, σύμ-

φωνα με τα ισχύοντα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. 
Ο Δήμος Ιδαλίου θα εφοδιάσει κάθε συμμετέχοντα με σακούλια, γάντια 

μιας χρήσης και ό,τι άλλο χρειαστεί.
Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. ΝΑ ΕΙ-

ΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ! 

	

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. 



10 ΔΑΛΙ   news
ΘΕΜΑΤΑ

Γ ια να μπορούμε να μιλήσουμε για την διατροφή την συγκεκριμένη περί-
οδο πρέπει να γίνει πρώτα κατανοητός ο παραγωγικός κύκλος του ζώου 
αλλά επίσης σημαντικό είναι να κατανοήσουμε και τις πραγματικές ανά-

γκες του ζώου ώστε να μπορούμε μέσω τις διατροφής να τις καλύψουμε. Η γα-
λακτική περίοδος για τις περισσότερες εκτροφές έχει 
διάρκεια περίπου 10 μήνες ενώ η ξηρά περίοδος εί-
ναι 2 μήνες. Ένα παραγωγικό ζώο καθημερινά για όλη 
την διάρκεια της ζωής του έχει ανάγκες συντήρησης 
και γαλακτοπαραγωγής εν όσο βρίσκεται στην γαλα-
κτική περίοδο ή ανάγκες κυοφορίας εν όσο βρίσκε-
ται στην ξηρά περίοδο. Αν και στα ζώα εφαρμόζεται 
τεχνητή σπερματέγχυση κατά την 40η -60η (εξαρτά-
ται από εποχή, και παράγοντες εκτροφής) ημέρα από 
τον τοκετό, οι ανάγκες κυοφορίας γίνονται σημαντι-
κές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες της. Εδώ, να τονι-
σθεί ότι όταν πρόκειται για μοσχίδες δεν πρέπει να 
παραβλέπονται και οι ανάγκες ανάπτυξης τους. Στην 
πράξη για τον υπολογισμό των αναγκών κυοφορί-
ας υπολογίζουμε μόνο τους τελευταίους 2 μήνες που 
συμπίπτουν με αυτούς της ξηράς περιόδου και με την 

διατροφή προσπαθούμε να καλύψουμε ανάγκες συντήρησης και ανάγκες πα-
ραγωγής 5 λίτρων γάλακτος σε ενέργεια και πρωτεΐνη. Αρκεί κανείς να συνυπο-
λογίσει ότι σε ένα ζώο διακόπτουμε τα αρμέγματα όταν αυτό παράγει περίπου 4 
- 5 λίτρα και εισέρχεται στην ξηρά περίοδο. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε ένα 
βασικό σιτηρέσιο για όλα τα ζώα της μονάδας το οποίο θα απαρτίζεται κυρίως 
από χονδροειδείς τροφές (χόρτα, σανοί, άχυρα, ενσιρώματα κτλ.) και θα καλύπτει 
αυτές τις ανάγκες, και ένα άλλο σιτηρέσιο συμπληρωματικό το οποίο θα καλύπτει 
ανάγκες παραγωγής πέραν των 5 λίτρων και ανάλογα με την μέση παραγωγή γά-
λακτος. Πολλές μονάδες χρησιμοποιούν διάφορους αναμεικτήρες για να διατρέ-
φουν τα ζώα τους με ένα ολικής ανάμειξης σιτηρέσιο (TMR) το οποίο καλύπτει στο 
σύνολο όλες τις ανάγκες των ζώων. Αυτό είναι εφικτό και σωστό πρακτικά αφού 
εξοικονόμα χρόνο και εργατικά. Ένα βασικό μειονέκτημα του όμως είναι ότι δεν 
ελέγχεται η πλήρης κάλυψη αναγκών των υψιπαραγωγών ζώων ενώ υπερκαλύ-
πτουμε τις ανάγκες σε ζώα λιγότερο παραγωγικά. Το αποτέλεσμα είναι ανομοι-
ομορφίες του σωματικού βάρους κ.α. που είναι καλύτερο να αναλυθούν σε με-
ταγενέστερα άρθρα. Αυτά μπορούν να ελεγχθούν βεβαίως ως ένα βαθμό με πιο 
ισόρροπη διατροφή και καλύτερη ομαδοποίηση των ζώων.
Το πιο κρίσιμο σημείο βρίσκεται κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου αφού προ-
ετοιμάζουμε τα ζώα να εισέρθουν σε μια νέα παραγωγική περίοδο με λιγότερα 
μεταβολικά προβλήματα όπως υπασβεστιαιμίες, οξεώσεις, κετοναιμία, ελλείψεις 
ιχνοστοιχείων και βιταμινών, κατακράτηση πλακούντα, μετατοπίσεις στομάχου, 
προβλήματα σύλληψης στην επόμενη σπερματέγχυση κτλ. Για την καλύτερη κα-
τανόηση και έλεγχο της ξηράς περιόδου την διαχωρίζουμε σε 2 φάσεις, 60 – 40 
ημέρες πριν τον τοκετό (Α φάση) και στις τελευταίες 20 ημέρες πριν το τοκετό (Β 
φάση). Έτσι μπορεί κανείς να αξιολογήσει την κρισιμότητα της διατροφής και ιδι-
αίτερα του βασικού σιτηρεσίου κυρίως για τις τελευταίες 20 ημέρες πριν τον το-
κετό αλλά μέχρι και τις επόμενες 20 ημέρες από τον τοκετό (transition period - 

40 ημέρες) αφού μπορούν να αποφύγουν όλες αυτές οι μεταβολικές επιπλοκές.
Για να συνοψίσω σε 2 παραγράφους τα βασικά στοιχεία διατροφής που πρέπει 
να προσέχουν οι κτηνοτρόφοι είναι τα ακόλουθα:
1. Κάλυψη αναγκών σε Ενέργεια και Πρωτεΐνη βάση σωστής αναλογία ξηράς 
ουσίας χονδροειδών/συμπυκνωμένων ζωοτροφών αλλά και η περιεκτικότητα 
αμύλου/σακχάρων σε σχέση με ικανοποιητικά επίπεδα μηρυκασμού.
Οι ανάγκες των ζώων σε ενέργεια και πρωτεΐνη πρέπει να καλύπτονται πλήρως. 
Οποιαδήποτε παρεκτροπή παρουσιάζει αλλαγές την κατανάλωση του σιτηρεσί-
ου. Η ξηρά ουσία που προκύπτει από τις χονδροειδείς ζωοτροφές πρέπει να εί-
ναι το ελάχιστο γύρω στο 1.5% του σωματικού βάρους (π.χ. 9kg για μια αγελάδα 
των 600kg). Το ενσίρωμα και ο σανός πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδα που να 
πληρείται η πλήρωση των προστομάχων των ζώων ώστε να διατηρείται ο μηρυ-
κασμός (περισσότερο από 12ώρες το 24ώρο). Επειδή το βασικό σιτηρέσιο χρη-
σιμοποιείται συνήθως ένας δημητριακός καρπός ή υποπροϊόντα αυτών αξίζει να 
παρατηρούνται παράλληλα τα επίπεδα διατροφής του αμύλου (κυρίως από δη-
μητριακούς καρπούς) που πρέπει να είναι σχετικά μέτρια. Τα σάκχαρα προσφέ-
ρουν άμεσα διαθέσιμη ενέργεια για τους μικροοργανισμούς για να ζυμώνουν 
την κυτταρίνη αλλά δεν πρέπει να είναι αυξημένα. Ωστόσο, πολλοί αγελαδοτρό-
φοι ξεκινούν το σιτηρέσιο γαλακτοπαραγωγής νωρίτερα πριν ακόμα γεννήσει το 
ζώο επιθυμώντας σχετικά υψηλά επίπεδα παραγωγής το συντομότερο δυνατόν 
μετά τον τοκετό. Η τεχνική αυτή είναι σωστή στις περιπτώσεις που καλύπτονται οι 
πραγματικές ανάγκες των ζώων. Το άμυλο εμφανίζεται κυρίως στους δημητρια-
κούς καρπούς (π.χ. κριθάρι, αραβόσιτος κ.α.) με τις περισσότερες πηγές αμύλου 
να πέπτονται σχεδόν πλήρως στο περιβάλλον της μεγάλης κοιλίας. Αν έχει πραγ-
ματοποιηθεί κάποια προεπεξεργασία όπως ο θρυμματισμός ή σύνθλιψη, η ταχύ-
τητα πέψης επηρεάζεται. Το ίδιο ισχύει και για τις ζωοτροφές υψηλές σε πρωτεΐνη. 
Υψηλά επίπεδα ταχέως αποικοδομήσιμου αμύλου (αλεσμένο καλαμπόκι), αυξά-
νουν δραματικά την παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων (VFA), με ρυθμό ώστε 
να υπερβαίνει τον ρυθμό απορρόφησης τους από το επιθήλιο της μεγάλης κοι-
λίας. Κατά συνέπεια, το pH πέφτει κάτω από 5.8, ο ρυθμός πέψης μειώνεται εξαι-
τίας των αρνητικών επιπτώσεων του pH στα μικρόβια των προστομάχων. Κάτω 
από pH 5.8, οι αγελάδες υπόκεινται σε φαινόμενα υποκλινικής οξέωσης. Αυτό εί-
ναι το χειρότερο διότι το ζώο παρουσιάζει στην συνέχεια μειωμένη κατανάλωση 
τροφής και σε κάποιες περιπτώσεις ήπια διάρροια (υδαρή κόπρανα). Αν δεν αντι-
μετωπιστούν πρόωρα με την χρήση ρυθμιστών οξύτητας στο σιτηρέσιο (σόδα ή 
οξείδιο μαγνησίου), οι συνθήκες είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθούν περαιτέρω 
με τα φαινόμενα να αποκτούν κλινικές μορφές (ρΗ κάτω του 5.5). Ενώ οι αγελά-
δες γαλακτοπαραγωγής μπορούν να αντιμετωπίσουν αρκετά επιτυχώς τα σχε-
τικά υψηλά επίπεδα αμύλου στο συνολικό σιτηρέσιο λόγων υψηλών αναγκών 
όταν βρίσκονται στην γαλακτοπαραγωγή, στην ξηρά περίοδο η επικινδυνότητα 
είναι αυξημένη ακριβώς λόγω των περιορισμένων αναγκών. Εδώ πρέπει να ανα-
φέρω ότι τα TMR σιτηρέσια πλεονεκτούν λόγω καλής ανάμειξης μεταξύ χονδροει-
δών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών (μία ή δυο σε αυτή την περίπτωση) χωρίς 
να μπορούν τα ζώα να επιλέξουν τις εύκολα ζυμούμενες ζωοτροφές.
2. Έλεγχος της οξεοβασικής ισορροπίας με την χρήση ανιόντων και η έλεγχος των 
επιπέδων ανόργανων αλάτων βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
Αν θεωρήσουμε ότι μια αγελάδα γεννάει αυτή την στιγμή, από πού παίρνει το επι-

πλέον ασβέστιο που χρειάζεται με την απότομή έναρξη της γαλακτοπαραγωγής; 
Οι περισσότερες αγελάδες προσαρμόζονται στη απότομη αυτή ζήτηση αυξάνο-
ντας την απορρόφηση του ασβεστίου από το σιτηρέσιο, κινητοποιώντας περισ-
σότερο ασβέστιο από τα οστά της (ορμονικός έλεγχος με βιταμίνη Δ) και μειώ-
νοντας την απέκκρισή του μέσο του ουροποιητικού συστήματος. Αγελάδες που 
δεν προσαρμόζονται αποτελεσματικά σε αυτήν την διαδικασία καταλήγουν με 
χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα και το ζώο μη μπορώντας να αντεπεξέλθει 
απαντά με αδυναμία, αστάθεια, συνήθως πέφτει κάτω ως αποτέλεσμα της υπα-
σβεστιαιμίας. Τα αυξημένα επίπεδα καλίου και νατρίου (κατιόντα) στις ζωοτρο-
φές σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα χλωριούχου και θείου (ανιόντων) πε-
ριορίζουν την
ικανότητα των αγελάδων να διατηρούν τα φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου στο 
αίμα. Μια αγελάδα με ολικό ασβέστιο αίματος κάτω από 5.5mg/dl θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε υπασβεστιαιμία. Απλά για να καταλάβουμε την απότομη αυτή αύ-
ξηση αρκεί να υπολογίσει κανείς ότι η μέση αγελάδα παράγει περίπου 8 - 10 λίτρα 
πρωτόγαλα, που περιέχει περίπου 23 γραμμάρια ασβεστίου. Η συνολική απαί-
τηση είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από την ποσότητα ασβεστίου που κυ-
κλοφορεί στο αίμα της. Μια αγελάδα με ασβέστιο αίματος 8.0mg/dl ή υψηλότερη 
την ημέρα του τοκετού θεωρείται ότι έχει αρκετό ασβέστιο για να διατηρήσει τις 
κανονικές λειτουργίες του σώματος της. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει 
ότι ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου αίματος πέραν των 8.0mg/dl την ημέ-
ρα του τοκετού μπορεί να σχετίζονται με βελτίωση της συνολικής παραγωγής και 
της αναπαραγωγής στους επόμενους μήνες μετά τον τοκετό. Για την αντιμετώπι-
ση αυτού του φαινομένου συστήνεται ο περιορισμός της πρόσληψης ασβεστίου 
μέσω της διατροφής κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου με την παράλ-
ληλη χρήση ανιονικών αλάτων (θειϊκό μαγνήσιο, χλωριούχο αμμώνιο κυρίως). 
Η τακτική αυτή βοηθά το ζώο να ενεργοποιήσει πιο αποτελεσματικά τους μηχα-
νισμούς κινητοποίησης ασβεστίου από τα οστά και έλεγχο απέκκρισής του μέσω 
των ούρων. Έτσι, αμέσως μετά το τοκετό το ζώο μπορεί να αντεπεξέλθει καλύτερα 
σε αυτή την απότομη αλλαγή ζήτησης σε ασβέστιο. Συνίσταται αμέσως μετά το 
τοκετό να χορηγείται ελαφρά περίσσεια ασβεστίου με το σιτηρέσιο εξισορροπη-
μένο και με τα υπόλοιπα ανόργανα άλατα, κυρίως το φωσφόρο και το μαγνήσιο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατά βούληση χορήγηση φωσφόρου, μαγνησίου και 
ασβεστίου δεν συνίσταται γιατί από την στιγμή που γνωρίζουμε επακριβώς την 
διατροφή των ζώων σε συμπυκνωμένες και χονδροειδείς ζωοτροφές δεν υπάρ-
χει λόγος επιπλέον σπατάλης. Η επιβάρυνση αυτή είναι περιβαλλοντική αλλά και 
οικονομική. Επίσης μακροπρόθεσμα προκαλεί ανισορροπίες μεταξύ των στοι-
χείων επηρεάζοντας την απορρόφηση τους.
Αν κοστολογήσει κανείς τις οικονομικές απώλειες από την κτηνιατρική φροντί-
δα αλλά και την απρόβλεπτη παραγωγή που ακολουθεί ή ακόμη και την αποτυ-
χία της επόμενης σύλληψης από τις διάφορες μεταβολικές ασθένειες που προκύ-
πτουν από σφάλματα διατροφής, αξίζει και είναι ύψιστης σημασίας η διαχείριση 
της διατροφής των αγελάδων στο μεταβατικό στάδιο τοκετού και έναρξης γαλα-
κτοπαραγωγής. Συγκεκριμένα κατά την γνώμη μου η βελτίωση της μονάδας ξε-
κινά από αυτό το σημείο.

Η διατροφή των αγελάδων στο μεταβατικό στάδιο τοκετού 
και έναρξης γαλακτοπαραγωγής

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Α’ 
Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ιδα-
λίου «Α. Παναγίδη» σε συνεργασία με την Δι-

εύθυνση του σχολείου θέλοντας να κάνουν πιο ευχάρι-

στο περιβάλλον την αυλή του σχολείου σκέφτηκαν να 

φιλοτεχνήσουν μέρος του πλακόστρωτου με χρωματι-

στά επιδαπέδια παιχνίδια.

Με τη θετική ενέργεια και συνεργασία σε χρόνο ρεκόρ 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η αυλή του σχολείου απέ-

κτησε μια χρωματιστή νότα από γονείς μέλη του Συν-

δέσμου Γονέων.

Με την όμορφη αυτή πρωτοβουλία οι μαθητές του σχο-

λείου έχουν την ευκαιρία κρατώντας τα απαραίτητα μέ-

τρα και αποστάσεις να γυμναστούν, να ψυχαγωγηθούν 

αλλά και να καλλιεργήσουν την ευγενή άμιλλα συμμε-

τέχοντας σε μια σειρά επιδαπέδιων παιχνιδιών στην 

αυλή του σχολείου.

«Συγχαίρουμε και επικροτούμε τις ιδέες του Συνδέσμου 

Γονέων και είμαστε σίγουροι ότι θα περιμένουνε και άλ-

λες πρωτοποριακές ιδέες» αναφέρεται σε σχετική ανα-

κοίνωση.

Βελτιώνοντας την καθημερινότητα 
των παιδιών στο νηπιαγωγείο

Τ 
ο Υπουργείο Παιδείας, Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας μετά και τη νέα 

προκλητική ενέργεια του κατοχικού 

καθεστώτος σε βάρος της Κύπρου 

έκρινε σκόπιμη την ενημέρωση των 

μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων για τα γεγονότα, όπως 

και την (επανα)γνωριμία τους με την πόλη της Αμμόχωστου.Ως εκ 

τούτου, έχουν ήδη κληθεί οι διευθύνσεις των σχολείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης να ενεργοποιήσουν τις τοπικές επιτροπές «ΔΕΝ ΞΕ-

ΧΝΩ» της κάθε μονάδας και οργάνωσαν  σχετικές ενδοτμηματικές 

δράσεις με επίκεντρο την πόλη του Ευαγόρα. Παράλληλα, στα σχο-

λεία Μέσης Εκπαίδευσης μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις έγι-

νε ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών για τα γεγονότα και την 

ιστορική ταυτότητα και εξέλιξη της πόλης της Αμμοχώστου.

Ενημέρωση στα σχολεία για 
την Αμμόχωστο 

Π ραγματοποιήθηκε στο Πέρα Χωριό – Νήσου η 
Γενική Συνέλευση του Οικοαγροτικού. Συζητή-
θηκαν θέματα που απασχολούν τον αγροτικό 

κόσμο, οι νέες προκλήσεις που υπάρχουν και το νέο πε-

ριβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί στον τομέα της αγροτι-

κής οικονομίας. Την εκδήλωση συντόνιζε ο πρόεδρος του 

ΣΥ.Μ.Ε.Α. Σταύρος Αλαμπριτης και προήδρευσε ο Γενικός 

Γραμματέας της οργάνωσης Κυριάκος Κουρρής. Παρευρέ-

θηκε και ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργα-

σία Πολιτών Γιώργος Περδίκης. 

Η Γενική Συνέλευση 
του Οικοαγροτικού

ΤΖΙΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
DODONI (CYPRUS) Limited

Μ 
ε την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50χρόνων από την 

ημέρα που αποχαιρέτησαν το δημοτικό σχολείο οι 

πρώτοι απόφοιτοι του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου 

πραγματοποίησαν συνεστίαση. Ήταν μια καλή ευκαιρία για όλους 

να θυμηθούν τα παιδικά τους χρόνια και να αναπολήσουν παλιές 

καλές στιγμές.

Oι πρώτοι απόφοιτοι 
του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου

Τ ην ευκαιρία να απολαύσουν ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου περιδιαβάζοντας 
στα στενά δρομάκια των Λυμπιών και να απολαύσουν τις ομορφιές της κοινότητας 
είχαν την ευκαιρία όλοι όσοι συμμετείχαν στην πεζοπορία που διοργανώθηκε στις 

17 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες έμειναν κατενθουσιασμένοι εκφράζοντας θερμά συγχα-
ρητήρια στους διοργανωτές για την πρωτοβουλία. 

Πεζοπορία στα Λύμπια H Eθνική Φρουρά όπως ανακοινώθηκε, προχώρησε σε αντικα-
τάσταση των ναρκοπεδίων στην περιοχή Ποταμιάς. Η διαδι-
κασία της αντικατάστασης των ναρκών άρχισε στις 8 Οκτω-

βρίου και ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της κοινότητας 

ενημερώθηκαν εγκαίρως για το ενδεχόμενο εκρήξεων. Στην περιοχή 

λήφθηκαν όλα τα δέοντα μέτρα. 

Αντικατάσταση ναρκοπεδίων 
στην Ποταμιά



Τίτλος ιδιοκτησίας

Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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Ά λλη μια πρωτότυπη εκδήλωση τα μέλη της «Ενωμένοι» Νεολαία Λυμπιών. Την 1η Οκτωβρίου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών λειτούργησε γυναικείος καφενές όπου προσφέρθηκαν κερά-
σματα και καφές. Μουσική και άλλες 

δραστηριότητες που διοργανώθηκαν έφτιαξαν 

το κέφι στις γυναίκες που παρευρέθηκαν στην 

πολύ όμορφη εκδήλωση. Οι γυναίκες που συμ-

μετείχαν στην εκδήλωση έφυγαν με τις καλύτερες 

των εντυπώσεων.

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Τα πιάτα του Φθινοπώρου είναι ιδιαίτερα εύγεστα. Το χοιρινό 
μαρινάρεται πρώτα σε μέλι και κρασί και στη συνέχεια σιγομα-
γειρεύεται παρέα με κάστανα, κυδώνια και μήλα.  

Υλικά
• 1½ κιλό χοιρινή σπάλα, σε κύβους
• ½ κιλό κάστανα
• 2 κυδώνια μεγάλα, σε χοντρές φέτες, με τη φλούδα
• 4 μήλα κόκκινα, σε χοντρές φέτες, με τη φλούδα
• 2 κρεμμύδια μέτρια, ψιλοκομμένα
• χυμό από 1 λεμόνι
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 2 κουτ. σούπας βούτυρο
• 1 φλιτζάνι κρασί λευκό
• 3 κουτ. σούπας μέλι
• 2 δαφνόφυλλα
• 1 ξυλάκι κανέλας
• αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε επίπεδο σκεπαστό σκεύος, διαλύετε το λευκό κρασί με μια 
γεμάτη κουταλιά μέλι. Αλατοπιπερώνετε και βάζετε μέσα το 

χοιρινό. Το αφήνετε μια νύχτα. Την επόμενη μέρα βάζετε το 
κρέας σε ένα σουρωτήρι -που από κάτω έχετε τοποθετήσει 
μια λεκανίτσα- για να στραγγίξει από τη μαρινάδα του. Δεν 
πετάτε τη μαρινάδα.
Αφού το κρέας στραγγίξει από τα υγρά του, ξεκινάτε το μαγεί-
ρεμα: ζεσταίνετε το λάδι με το βούτυρο σε φαρδιά κατσαρό-
λα και σοτάρετε το κρέας μαζί με τα κρεμμύδια. Όταν πάρει 
χρώμα, ρίχνετε το κρασόμελο της μαρινάδας και λίγο νερό, 
χαμηλώνετε τη φωτιά, το σκεπάζετε και το μαγειρεύετε μέχρι 
να μαλακώσει. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο νερό ακόμα.
Στο μεταξύ χαράζετε τα κάστανα, τα ψήνετε στη σχάρα, κι 
αφού κρυώσουν τα ξεφλουδίζετε.
Βάζετε πάνω από το κρέας τα φρούτα, τα κάστανα, τα δαφ-
νόφυλλα και την κανέλα και τα περιχύνετε με το χυμό από το 
λεμόνι. Σκεπάζετε την κατσαρόλα και συνεχίζετε το μαγείρεμα 
σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν τα φρούτα χωρίς να 
ανακατέψετε το φαγητό. Μόλις η σάλτσα του δέσει, κατεβάζε-
τε το φαγητό από τη φωτιά και σερβίρετε.

Χοιρινό με κυδώνια, μήλα και 
κάστανα

Η Cablenet, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής 
επέκτασης του σταθερού της δικτύου, που αφο-
ρά στην κάλυψη όλων των μεγάλων αστικών και 

υπαίθριων περιοχών, έχει ήδη προχωρήσει δυναμικά στην 
κάλυψη της περιοχής Ιδαλίου. 
Τώρα πλέον και οι κάτοικοι Ιδαλίου  έχουν τη δυνατότητα να 
απολαμβάνουν τις πολύ υψηλές ταχύτητες της Cablenet που 
ξεκινούν από 100Mbps, υπηρεσίες Σταθερής και Κινητής Τη-
λεφωνίας, καθώς και υπηρεσία Τηλεόρασης με το πιο πλού-
σιο ψυχαγωγικό και αθλητικό περιεχόμενο. 
Η Cablenet, θέλοντας να καλωσορίσει τους κατοίκους του 
Ιδαλίου στη μεγάλη οικογένειά της και με αφορμή την πα-
ροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, προσφέρει 6 μήνες ΔΩ-
ΡΕΑΝ συνδρομή στην υπηρεσία fiberpower® 100Mbps 
Internet, σε όλους όσοι είναι κάτοικοι Ιδαλίου και έχουν κά-
λυψη Cablenet στο υποστατικό τους, για να απολαμβάνουν 
ατελείωτο σερφάρισμα στο διαδίκτυο, streaming με απίστευτα γρήγορες ταχύτητες και μία συναρπαστική ψυ-
χαγωγία!
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να επωφεληθούν της Ειδικής Προσφοράς που ισχύει μόνο για τους κατοίκους του 
Ιδαλίου, μπορούν να επισκεφθούν το www.cablenet.com.cy/dali-offer, να κάνουν Έλεγχο Διαθεσιμότητας 
και να επισκεφθούν το κατάστημα Telefone Ιδαλίου, όπου μπορούν να βρουν το κουπόνι για να πάρουν 6 
μήνες Δωρεάν συνδρομή της υπηρεσίας fiberpower® 100Mbps Internet!

Το Δάλι σε ταχύτητες Cablenet!

Σ ε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στα Λατομεία 
Λατούρος παραδόθηκαν από τη CTC Automotive 
Ltd έντεκα τελευταίας τεχνολογίας βαρέα μηχανήμα-

τα Caterpillar, συνολικής αξίας 7 εκατ. Eυρώ περίπου, τα οποία 

μπήκαν ήδη στην παραγωγή. Πρόκειται για μια γκάμα βαρέων 

μηχανημάτων με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που προ-

σφέρουν άνεση και λειτουργικότητα στο χειριστή, ενώ οι κινη-

τήρες τους συμμορφώνονται πλήρως με τις τελευταίες οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εκπομπές καυσαε-

ρίων και με εκπληκτικά χαμηλότερες καταναλώσεις σε σχέση 

με τα προηγούμενης γενιάς μηχανήματα. Η τελετή παράδο-

σης έγινε παρουσία επίσημων προσκεκλημένων, μεταξύ των 

οποίων ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Γενικός 

Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, η υπουργός Ενέρ-

γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, η πρέσβει-

ρα των ΗΠΑ Judith Garber, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου και ο Δήμαρχος Ιδαλίου 

Λεόντιος Καλλένος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με πλήρη συμμόρφωση στις πρόνοιες του πρωτο-

κόλλου του υπουργείου Υγείας για τον Covid 19. Καλωσορίζοντας τους καλεσμένους ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του Ομίλου Λατούρος, Αντώνης Λατούρος, δήλωσε υπερήφανος για την παραλαβή των 

μηχανημάτων Caterpillar.  «Αυτά τα σκληροτράχηλα εργαλεία, εξαιρετικής ποιότητας, μας κάνουν 

υπεραισιόδοξους για το μέλλον και από εδώ και στο εξής έχουμε έναν πολύ καλό σύμμαχο, για να 

παλέψουμε τις καθημερινές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται αισθητά χαμηλή κατανάλωση 

καυσίμων από τη λειτουργία τους.» Ο κ. Λατούρος ευχαρίστησε την Astrobank για τη χρηματοδότη-

ση και τον κ. Νίκο Σιακόλα, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο της οικογένειας και όχι μόνο προμηθευτή 

των μηχανημάτων. Τέλος ευχαρίστησε τον μάστρε Κώστα, τον πατέρα του, ο οποίος ίδρυσε και έθε-

σε τα θεμέλια αυτού του επιτυχημένου Ομίλου. 

Tελευταίας τεχνολογίας βαρέα μηχανήματα 
στα Λατομεία Λατούρος 

Γυναικείος καφενές στα Λύμπια

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε ο σκοπευτικός αγώνας που διορ-
γάνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος «Άρτεμις» Ιδαλίου. Κατα-
γράφηκε ρεκόρ συμμετοχών ένδειξη της πολύ καλής δου-

λειάς που γίνεται στο σύλλογο. 

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου «’Αρτεμις» Ιδαλίου εξέφρασε θερμές 

ευχαριστίες στο  ΚΕΚΚ και την ΚΟΚ &ΔΑΖ που ήταν εκεί για να στηρίξουν 

την προσπάθεια, συμμετέχοντας με τα μέλη τους στον αγώνα αλλά και 

με εισφορές προς το σύλλογο. «Όλοι μαζί μπορούμε για τα καλύτερα» 

αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Ρεκόρ συμμετοχών στο σκοπευτικό αγώνα 
της «Άρτεμις» 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

Ο ι βετεράνοι του θεατρικού ομίλου του Άδωνη παρουσίασαν το έργο του Ανδρέα Κουκκίδη «Εξουσιάζου-
σες» σε σκηνοθεσία του Θεοδόση Καμένου. Οι παραστάσεις δόθηκαν το διήμερο 16 και 17 Οκτωβρίου και 
ήταν στο πλαίσιο των 80 χρόνων του θεατρικού ομίλου του Άδωνη. Ο κόσμος που παρευρέθηκε στις πα-

ραστάσεις χειροκρότησε όλους τους συντελεστές ενώ όσοι πήγαν για πρώτη φορά στο ανακαινισμένο κινηματοθέα-

τρο Πανόραμα εξέφρασαν το θαυμασμό τους και την ικανοποίηση τους για την εξαιρετική δουλειά που έγινε. 

Εξουσιάζουσες από τους βετεράνους 
του θετρικού ομίλου του Άδωνη

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Κονσέρτο Βυζαντινής Μουσικής από την Βυζαντινή χορωδία 
«MusicAeterna Byzantina» στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου στην παρουσία 
του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα, υπό την αιγίδα του οποίου και τελέστηκε η όλη εκδήλωση. 

Σε ανακοίνωση εκφράζονται συγχαρητήρια και ευχαριστίες στα μέλη της χορωδίας και τον χοράρχη Αντώνιο Κου-

τρουπή.

Κονσέρτο Βυζαντινής Μουσικής       
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Η λεϊσμανίαση είναι μια θανατηφόρος νόσος 
που προσβάλλει κυρίως τα σκυλιά αλλά και 
τα άγρια τρωκτικά, τα άγρια και οικόσιτα σαρ-

κοφάγα ζώα, τον άνθρωπο και τα ιπποειδή. Η ασθέ-
νεια έχει παγκόσμια εξάπλωση και προκαλείται από πα-
ράσιτα του γένους Leishmania. Η μετάδοση της γίνεται 

μόνο από το τσίμπημα μιας ειδικής 
σκνίπας, λεγόμενη φλεβοτόμος, η 
οποία πηγαίνει στα άτριχα σημεία 
του σκύλου (πχ. κοιλιά, επιρρύνιο) 
και τον τσιμπάει. Βέβαια για να με-
ταδοθεί η Leishmania σε έναν υγιή 
σκύλο, πρέπει να τον τσιμπήσει μια 
μολυσμένη σκνίπα που έχει προη-
γουμένως τσιμπήσει άλλο σκύλο 

φορέα. Να σημειωθεί ότι η λεϊσμανίαση δεν μεταδίδεται 
απευθείας από τον άνθρωπο στον σκύλο ή το αντίθετο. 
Το σκυλί μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα από 7 με 10 
μέρες μετά τη μόλυνση μέχρι και μήνες. Δεν υπάρχει συ-
γκεκριμένος χρόνος επώασης. Συνήθως, τα πιο πολλά 
περιστατικά θα παρουσιάσουν δερματικές αλλοιώσεις, 
ενώ τα κύρια συστήματα που επηρεάζονται εκτός από 
το δέρμα είναι τα νεφρά, σπλήνα, συκώτι και αρθρώσεις. 
Συμπτώματα:
Οι δύο κλινικές μορφές της νόσου στο σκύλο είναι η 
εντοπισμένη, δερματική λεϊσμανίαση και η γενικευμέ-
νη, διάχυτη, σπλαχνική λεϊσμανίαση. Τις περισσότερες 
φορές τα συμπτώματα της νόσου είναι διευκρινίστηκα. 
Τα δερματικά συμπτώματα είναι πολύ σημαντικά αφού 
αποτελούν την κοινή εκδήλωση της ασθένειας και γίνο-
νται εύκολα αντιληπτά από τον ιδιοκτήτη. Αυτά ποικί-
λουν, με πιο συχνή την αποφολιδωτική δερματίτιδα με ή 
χωρίς αλωπεκία (απώλεια τριχώματος), ειδικότερα γύρω 
από το πρόσωπο του σκύλου, γύρω από τα μάτια και τα 

πτερύγια των αυτιών. Σε πιο προχωρημένα περιστατικά 
μπορεί να παρατηρηθούν συμπτώματα που σχετίζονται  
με παθολογία των οργάνων, όπως πολυουρία, πολυδι-
ψία και ασκίτης (βλάβη νεφρών), χωλότητα (πολυαρθρί-
τιδα), ατροφία μυών κυρίως των κροτάφων (μυοσίτιδα). 
Διάγνωση:
Ιδιαίτερα σημαντική σε περίπτωση μόλυνσης του ζώου 
είναι η έγκαιρη διάγνωση, αφού η λεϊσμανίαση μπορεί 
να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στον οργανισμό 
και να μειώσει το προσδόκιμο και την ποιότητα ζωής 
του σκύλου. Η διάγνωση γίνεται βάση των κλινικών συ-
μπτωμάτων και την ανίχνευση του παρασίτου στο αίμα 
με διάφορα τεστ.
Θεραπεία:
Κάθε σκύλος με επιβεβαιωμένη μόλυνση θα πρέπει να 
υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό σε ειδική θερα-
πεία. Υπάρχουν πολλά θεραπευτικά πρωτόκολλα που 
μπορούν να παρατείνουν, αλλά και να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής ενός σκύλου. Επίσης, καλό θα ήταν, η θε-
ραπεία να ξεκινήσει νωρίς, πριν ακόμα επηρεαστούν τα 
ζωτικά όργανα, έτσι ώστε να μπορεί να μειωθεί η πα-
ρουσία του παρασίτου στο αίμα. Ακόμη, μετά τον κάθε 
κύκλο θεραπείας, το ζώο πρέπει να υποβάλλεται σε συ-
χνό έλεγχο για εντοπισμό τυχόν υποτροπής.
Πρόληψη:
Πρέπει να έχουμε ως στόχο τη διατήρηση της εστίας μό-
λυνσης μακριά από τα κατοικίδια μας, γι’ αυτό σημα-
ντικότατο ρόλο στη πρόληψη είναι η τοποθέτηση εντο-
μοαπωθητικού κολάρου ή η ενστάλαξη στο δέρμα 
αμπούλας που περιέχει περμεθρίνη. Τέλος, πολύ προσε-
χτικοί πρέπει να είναι οι ιδιοκτήτες που ζούνε παραλια-
κά ή/και κοντά σε μέρη όπου τα κουνούπια ευδοκιμούν 
και να αποφεύγουν να αφήνουν τα ζώα σε εξωτερικούς 
χώρους το βράδυ.  

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

Η 
μέθοδος Clinical pilates είναι η θεραπευτική μορ-

φή της μεθόδου Pilates. Αποτελεί μία ολοκληρωμέ-

νη μέθοδο εκγύμνασης και αποκατάστασης για αν-

θρώπους όλων των ηλικιών.

Είναι μια μέθοδος που αποτε-

λείται από ένα ισχυρό σύστημα 

ασκήσεων με στόχο την αποκα-

τάσταση μυοσκελετικών παθή-

σεων την πρόληψη των τραυ-

ματισμών και την βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης. Είναι μια 

μορφή άσκησης που επικεντρώ-

νεται στην σωστή στάση του σώ-

ματος και την σταθεροποίηση 

του κορμού.

Η βασική διαφορά είναι το επί-

πεδο γνώσεων του ίδιου του εκ-

παιδευτή. Ο εκπαιδευτής πρέπει 

να προσαρμόσει το πρόγραμμα σύμφωνα με το επίπεδο του 

ασκούμενου αλλά και την κλινική του αξιολόγηση/εικόνα. Το 

θεραπευτικό πιλάτες πρόκειται για την εξέλιξη και διαφοροποί-

ηση της παραδοσιακής μεθόδου Pilates σύμφωνα με τις σύγ-

χρονες γνώσεις γύρω από την εμβιομηχανική ανάλυση και 

σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

Κρίνεται απαραίτητη η γνώση του εκπαιδευτή στην ανατομία, 

στην εμβιομηχανική ανάλυση των αρθρώσεων και της σπον-

δυλικής στήλης καθώς επίσης και στην γνώση των μηχανι-

σμών επούλωσης του οργανισμού.

Οι ασκήσεις του θεραπευτικού πιλάτες εκτελούνται υπό την 

επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού στην θεραπευτική 

άσκηση.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται όταν αρχικά γίνει μία αξιολό-

γηση του ασθενoύς ούτως ώστε το ασκησιολόγιο να προσαρ-

μοστεί στις ανάγκες και στις δυνατότητες του κάθε ασκούμε-

νου.

Ενδεικτικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούμε να αντιμε-

τωπίσουμε σύνδρομα υπέρχρησης όπως το σύνδρομο καρπι-

αίου σωλήνα, τενοντίτιδές, περιαρθρίτιδες, αυχενικό σύνδρο-

μο, οσφυαλγία, ρευματοειδής αρθρίτιδα κ.α.

Clinical Pilates               VS                     Κλασσικό Pilates

Επεξήγηση εκτέλεσης της 
άσκησης με λεκτικά και 
απτικά ερεθίσματα                                            

Επεξήγηση εκτέλεσης της 
άσκησης με λεκτικά ερεθί-
σματα

Στρατηγική χρήση της ανα-
πνοής ως υποβοήθηση του 
εν τω βαθύ σταθεροποιητι-
κού  συστήματος                                                         

- Κοιλιακή αναπνοή ( 
δεν επιστρατεύεται το εν                                                                                
τω βάθυ σταθεροποιητικό 
σύστημα - εγκάρσιος κοι-
λιακός

Απαραίτητη η σωστή ενερ-
γοποίηση των εν τω βάθυ 
σταθεροποιητικών μυών 
(κατάλληλη δύναμη και 
αντοχή)

Γενική ενεργοποίηση χω-
ρίς επιστράτευση του των 
εν τω βάθυ σταθεροποιη-
τικών μυών

Εκπαίδευση της ιδιοδεκτι-
κότητας με σωστή ταχύτητα 
εκτέλεσης της κίνησης για 
να βελτιωθεί η αντίληψη 
της αίσθησής στον χώρο

Γενικός έλεγχος στάσης 
χωρίς να επισημαίνονται 
οι αισθητηριακές αντιλή-
ψεις

Ικανότητα να αναγνωρίζει 
και να διαχειρίζεται αντι-
σταθμιστικά κινητικά πρό-
τυπα και να τα αντικατα-
στήσει με πιο λειτουργικά 
κινητικά πρότυπα

δεν υπάρχει η ικανότη-
τα να εξελίξει στρατηγικές 
όσον αφορά την κινητι-
κή του δραστηριότητα έξω 
από το μάθημα

Διορθώσεις των δυσλει-
τουργικών κινήσεων σε 
σχέση πάντοτε με την εκά-
στοτε παθολογία και συ-
μπτωματολογία

Δεν υπάρχει προσέγγιση 
διόρθωσής ανά παθολο-
γία ούτε για συγκεκριμένη 
συμπτωματολογία  

Προτεραιότητα στην σταθε-
ροποίηση παρά στο εύρος 
κίνησης

Προτεραιότητα στην ποικι-
λία των ασκήσεων πολλές 
φορές με πρόωρη χρήση 
ακατάλληλων φορτίων

Εκπαίδευση χρήσης της 
αναπνοής ως εργαλείο για 
διευκόλυνση της άσκησης 
και της γενικής σταθεροποί-
ησης κατά την εκτέλεση της 
κίνησης.

Μπλοκαρισμένη λειτουρ-
γεία διαφράγματος από 
υπερβολική επιστράτευση 
των κοιλιακών – Τυποποι-
ημένη εκπνοή

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές του Clinical Pilates από 
το κλασσικό πιλάτες 

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

Λεϊσμανίαση: Συμπτώματα, πρόληψη και θεραπεία

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο 
Φυσικοθεραπείας 
PhysiKALL στο Δάλι 
99881222

Τ ώρα με το δίκιο σου θα μου πεις πως το καλό αγάπησα τα χέρια μου. Ξέρεις είναι δυνατή εμπει-
ρία. Απο τις πιο δυνατές. Το να κοιτάζεις τα χέρια σου και να τα φιλάς σαν να είσαι ο πιστός που 
φιλά τα χέρια του παπά. Να τα αυτο-φιλάς. Υπάρχει έτσι λέξη; Χαχα! Τέλος πάντων -ποτέ δεν 

ήμουν και η κορυφαία στην γραμματική. Άκου αγάπη μου τι έγινε προχθές. Διότι δεν είναι μόνο πα-
ράξενο να νιώθεις ότι αγαπάς τα χέρια σου αλλά πολύ περισσότερο να μιλάς και για αυτό. Για να μην 
πω και για το πόσο αισθάνομαι τα κουλά μου τώρα ότι τα αγαπώ. Μια ώρα είμαι μπροστά στη βρύση 

για να πλύνω ενάμιση πιάτο και δυο-τρία ποτηράκια και δεν τελειώνω. 
Έχει ξεσκιστεί η μέση μου. Χαζέυω το νερό όμως που τρέχει και σκέφτο-
μαι... Άστο καλό. Θυμάσαι ρε αγάπη μου εκείνο  το καλοκαίρι που πήγα-
με στην Έδεσσα. Το νερό όπως τρέχει μοιάζει με τους καταρράκτες στην 
Έδεσσα. Καλά δεν θυμάσαι;.. Είπες  θα έκανες μακροβούτι μές τη λίμνη. 
Τρελός ήσουν. Και εγώ τρελή ήμουν... μαζί σου. Αλλά τότε μόνο; Και τώρα!  
Που λες αγάπη μου, ενάμιση πιάτο και δυο τρία ποτηράκια - το ενάμιση 
κάποτε ήταν δυο πιάτα όμως μου γίστρησε το ένα το αναθεματισμένο και 
το χάσαμε. Που λες ρε αγάπη... θυμάσαι πόσο όμορφα περάσαμε; Τι χρο-
νιά ήταν θυμάσαι; Εγώ συγκράτησα τα πάντα εκτός απο αυτό. Την χρονιά. 
Μεσημεράκι ήταν. Τέλος Αυγούστου. Ά! Ξέχασα να σε ρωτήσω ρε αγάπη. 
Μήπως θες καφέ; Πιάσαμε την κουβέντα και σε ξέχασα. Έπιασα τα πιά-
τα και το χάζεμα στην βρύση. Μετά θα βάλω εντωμεταξύ και ρούχα πλύ-
σιμο, σιδέρωμα. Εσύ χαλάρωσε αγάπη. Θες ξεκούραση. Άσε με σήμερα 
εμένα, αναλαμβάνω εγώ. Μου έταξες ότι θα φτιάξεις όμως την κλειδαριά 
που τρίζει. Έχει ξέρεις πόσο καιρό; Δυο χρόνια ολόκληρα! Ξέρω ότι είσαι 

τυπικότατος σε όλα. Γρασίδι ήταν;.. Την επόμενη το χες κομμένο φρεσκαρισμένο! Ραφάκια ήθελα σήμε-
ρα;.. Ραφάκια είχα αύριο! Καθάρισμα τζάμια ήθελα σήμερα;.. τζάμια είχα έτοιμα... χθές!  Καλά τώρα που 
το σκέφτομαι είχες απο πάντα κλίση προς τις πτώσεις. Γιατί τότε με τα τζάμια την τελευταία φορά, απο 
τα τρία μέτρα θα σε χάναμε. Μην γελάς διότι και στην Έδεσσα μετά το αστείο ότι θα έκανες μακροβού-
τι δήθεν, στραβοπάτησες και απο τα αλήθεια θα έπεφτες όχι απο τα τρία αλλά απο τα τριάντα μέτρα. Τέ-
λος πάντων θα μου εξηγήσεις ποτέ γιατί καθυστερείς τόσο με αυτή την ευλογημένη την κλειδαριά; Λίγο 
λάδι θέλει μόνο. Δυο φις-φις δουλειά! Έχει δυο χρόνια. Δυο ολόκληρα αναθεματισμένα χρόνια απο 
τότε... Δυο ολόκληρα αναθεματισμένα χρόνια απο τότε που σταμάτησε ο χρόνος και για εσένα και για 
εμένα...  Λοιπόν για να ξηγούμαστε, όλα εγώ θα τα κάνω εδω μέσα; Όλα εγώ; Ανάθεμα με! Να σου πω 
κάτι; Και καφέ να θες, δεν σου φτιάχνω. Δεν μιλάς. Ε τι στο καλό να πεις και εσύ. Αφού δίκαιο έχω.  Όπο-
τε έχω δίκαιο το βουλώνεις και κάθεσαι σαν να έχεις πιει το αμίλητο νερό. Αγάπη, μήπως θες, αντί καφέ, 
νερό; Όλο ζέστες είναι φέτος. Μπήκε Οκτώβρης και τα ίδια. Κάυσωνας ακόμα.  Αφυδάτωση θα μου πά-
θεις. Ναι η διάθεση μου αλλάζει σαν το ρόλερ κόστερ. Το πρόβλημα σου πoιο είναι;  Λοιπόν, πίσω στο 
θέμα μας. Το πως αγάπησα τα χέρια μου. Ήταν χθες. Πήγαινα τα παιδιά στο σχολείο. Στέκω στην είσοδο 
που λες τα αφήνω και τρέχω. Γιατί τρέχω; Δουλειά καλέ μου. Eίχα αργήσει περι το μισάωρο. Πάω που 
λες να μπώ στο αυτοκίνητο και τι βλέπω. Ένα απο εκείνο το σκανθαράκι, πως το λες. Αλογάκι της πα-
ναγίας; Αυτό. Είχε αράξει το κακόμοιρο κάτω μπροστά  απο το λάστιχο - παρεπιμπτόντως εδώ και δυο 
επίσης ολόκληρα χρόνια θέλουν άλλαμα τα λάστιχα, και εκείνο το αμέλησες - Αντιλαμβάνεσαι ότι με το 
που ξεκινούσα το σκανθαράκι τι θα πάθενε.  Χαλκομανία ρε αγάπη. Το λοιπόν, απλώνω το χέρι μου το 
δεξί και το πιάνω. Όχι άτσαλα. Απαλά, αργά, προσεκτικά, σαν νευροχειρουργός. Και δεν με δαγκάνει. 
Αυτά ρε αγάπη δεν δαγκάνουν όταν φοβηθούν;  Δεν με δαγκάνει ευτυχως και το κρατώ στην παλάμη 
με προσοχή και το βάζω όχι δίπλα στον πεζόδρομο αλλά κάπου πιο μέσα πάνω σε ένα δεντράκι. Καλά 
δεν έκανα; Κρίμα το καημενούλι. Σκέφτηκα να του βάλω και λίγο νερό. Ίσως ήταν διψασμένο το κακό-
μοιρο. Αλλά αφού δεν έβλεπα ούτε στόμα ούτε καν προσωπάκι. Καλά ρε αγάπη θες να πεις ότι τούτα 
πίνουν νερό; Αν ναι πως; Tέλοσπάντων το βασικό ερώτημα είναι άλλο. Πως και γιατί να έχω αγαπήσει 
και τα δυο χέρια. Πως να έχω αγαπήσει και το αριστερό μου χέρι εφόσον ολόκληρη η επιχείρηση, ολό-
κληρο το χειρουργείο διάσωσης, είχε γίνει αποκλειστικά με το δεξί.  Και ακόμα ένα άλλο ερώτημα. Δυο 
μέτρα άντρας ρε αγάπη απο μούσμουλο; Έτσι απλά στραβοκατάπιες το κουκούτσι και τέλος;.. Eγώ πλέ-
ον συνειδητοποιώ κάτι άλλο. Τα χέρια μου τα αγάπησα γιατί εσύ τα αγάπησες! Τα κρατούσες, τα φιλού-
σες... σαν το πιο ιερό πράμα στον κόσμο. Τα κρατούσες και τα φιλούσες ΤΟΤΕ όπως  εγώ ΤΩΡΑ κρατώ 
και φιλώ την εικόνα σου, την εικόνα στο τραπεζάκι, στο χόλ, δίπλα στην κουζίνα. Τώρα φιλώ την φω-
τογραφία σου... Τώρα ΠΡΟΣΚΥΝΩ όπως κάθε μέρα τα τελευταία δυο χρόνια την φωτογραφία σου την 
φωτογραφία σου στο τραπεζάκι, στο χόλ, δίπλα στην κουζίνα..

Προσκυνώ τη φωτογραφία σου



14 ΔΑΛΙ   news
Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Τ 
ον τίτλο μέχρι τέλους θα επιδιώξει να κατακτήσει η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Οι πράσινοι έδειξαν από την αρχή 

της σαιζόν ότι ο στόχος τους στη φετινή διοργάνωση είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγ-

μή η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή, βρίσκεται σε θέση βολής και όλοι στην ομάδα θέλουν μό-

λις δοθεί η ευκαιρία να την εκμεταλλευτούν και να ανέβουν στην πρωτοπορία του βαθμολογικού πίνακα , με απώτε-

ρο στόχο να παραμείνουν εκεί μέχρι το τέλος. Η φετινή ομάδα της Ολυμπιάδας είναι πολύ δυνατή. Από την αρχή οι 

άνθρωποι του σωματείου των Λυμπιών δήλωσαν ότι ο στόχος τους ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομά-

δα βρίσκεται εντός στόχων και όλοι στην ομάδα είναι αποφασισμένοι να πετύχουν να οδηγήσουν την ομάδα στη Β’ 

κατηγορία. Στην 3η αγωνιστική η Ολυμπιάδα γεύτηκε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, μια νίκη η οποία επιτεύ-

χθηκε σε γειτονικό ντέρμπι και μάλιστα ήρθε με ανατροπή. Οι πράσινοι κέρδισαν στα Λύμπια με 2-1 τη ΜΕΑΠ σ’ ένα 

παιχνίδι το οποίο πρόσφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Η Ολυμπιάδα στο συγκε-

κριμένο παιχνίδι εμφανίστηκε βελτιωμένη δείχνοντας ότι η ομάδα άρχισε να βρίσκει το ρυθμό της.  Aπόδειξη η με-

γάλη νίκη που πέτυχε η Ολυμπιάδα στην 4η αγωνιστική. Κέρδισε με το ευρύ σκορ 6-0 την ομάδα Ορόκλινη/Τρούλ-

λοι δείχνοντας ότι πλέον βρήκε το ρυθμό της και θα κυνηγήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα. Στην 5η αγωνιστική νέο 

τρίποντο για τους πράσινους των Λυμπιών που κέρδισαν εκτός έδρας με 1-0 την Εληά Λυθροδόντα και έδειξαν ότι 

άφησαν πίσω τους το άσχημο ξεκίνημα στη διοργάνωση. Nέα νίκη στην 6η αγωνιστική πανηγύρισε η ομάδα των 

Λυμπιών. Φιλοξένησε στην έδρα της την Πέγεια την οποία κέρδισε με το καθαρό σκορ 2-0 συνεχίζοντας την ανοδι-

κή της πορεία. Στην 7η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έπαιξε εκτός έδρας με τη σκληροτράχηλη ομάδα της Ορμήδειας. 

Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 0-0. Στην 8η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει στα Λύμπια την ομάδα της 

Ανάγυιας. Στην 9η αγωνιστική θα πάει στον Άγιο Τύχωνα για να παίξει με την Αμαθούς και στην 10η αγωνιστική θα 

φιλοξενήσει τον Ηρακλή Γερολάκκου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ολυμπιάδας για το Νοέμβριο ολοκληρώνο-

νται με τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Ελπίδα Αστρομερίτη.  Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του γη-

πέδου της Ολυμπιάδας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του σωματείου με τον 

Πρόεδρο του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε ως πολύ εποικοδομητική και όπως ενημέρω-

σε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ θα εξεταστούν πολύ σοβαρά τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από πλευράς του σωματείου 

ώστε να γίνει αναβάθμιση του γηπέδου. Ο Πρόεδρος της Ολυμπιάδας Αναστάσης Αναστασίου ευχαρίστησε τον 

Πρόεδρο του ΚΟΑ για τη θετική στάση που επέδειξε αντικρίζοντας με θετικό μάτι το αίτημα που του υποβλήθηκε. 

Η Oλυμπιάδα θα διεκδικήσει τον τίτλο

Μ ε πρωταγωνιστικούς στόχους άρχισε το νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ o Άδωνης. Οι πράσινοι παρουσιάζο-
νται πανέτοιμοι στη φετινή περίοδο να αρχίσουν την προσπάθεια για την επιστροφή στις διοργανώσεις της 
ΚΟΠ. Η νέα διοργάνωση έχει αρχίσει και όλοι στο σωματείο του Δαλιού δηλώνουν έτοιμοι να δουλέψουν 

σκληρά για να επιτύχουν τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Το κλίμα στον Άδωνη είναι εξαιρετικό και όλοι 

δουλεύουν με βάση το πλάνο που ετοιμάστηκε κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Στην 1η αγωνιστική της 

διοργάνωσης ο Άδωνης φιλοξένησε τη φιλόδοξη ομάδα της Θύελλας Αγίου Θεοδώρου. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι 

δεν δούλεψαν τα πράγματα όπως θα ήθελε ο προπονητής με αποτέλεσμα οι πράσινοι να αρχίσουν με  ήττα  τις αγω-

νιστικές τους υποχρεώσεις στο νέο πρωτάθλημα της ΕΠΕΛ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν βγήκε τίποτα στους πρά-

σινους με αποτέλεσμα να χάσουν εντός έδρας με 4-1 από τη Θύελλα Αγίου Θεοδώρου. Το βαρύ σκορ δεν ανταπο-

κρίνεται στο πρόσωπο που έδειξαν οι δυο ομάδες στο γήπεδο. Στο σωματείο γύρισαν αμέσως σελίδα και έστρεψαν 

την προσοχή τους στα επόμενα παιχνίδια. Εξάλλου οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν έρχονται στην 

αρχή του πρωταθλήματος και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη συνέχεια για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.  Στη 2η 

αγωνιστική ο Άδωνης έκανε επιβλητικό πέρασμα από τη Δρομολαξιά κερδίζοντας την ΑΕΝ με το εντυπωσιακό 9-0. Το 

τελικό σκορ δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες που έχει φέτος ο Άδωνης ο οποίος αναμένεται πως όσο περνούν οι αγω-

νιστικές τόσο καλύτερη θα γίνεται η ομάδα. Με το πέρασμα των αγωνιστικών είναι φυσιολογικό η ομάδα να αποκτά 

ομοιογένεια και να αποδίδει καλύτερο ποδοσφαιρικό θέαμα. Η μεγάλη νίκη έδωσε χαρά στον κόσμο του Άδωνη ο 

οποίος αναμένει παρόμοιες εμφανίσεις και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στην 3η αγωνιστική η ομάδα του Ιδα-

λίου φιλοξένησε την ομάδα της ΑΕ Κελλιών. Ο Άδωνης ήταν πολύ καλύτερος από την αντίπαλο του την οποία κέρδι-

σε με 2-1 και συνέχισε την πορεία του για μια ποδοσφαιρική περίοδο με πρωταγωνιστικούς στόχους. Οι δυο νίκες στη 

2η και την 3η αγωνιστική φυσιολογικά έφεραν ικανοποίηση στις τάξεις της ομάδας η οποία φέτος παρουσιάζεται απο-

φασισμένη να διεκδικήσει τη διάκριση και γιατί όχι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές 

ο Άδωνης έδειξε ότι μπορεί να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστι-

κής του πρωταθλήματος της ΕΠΕΛ γράφει Άδωνης – Ομόνοια Ορμήδειας. Στην 5η αγωνιστική οι πράσινοι του Δαλι-

ού θα φιλοξενηθούν από τον Κόκκινο Αστέρα Μενεού και στην 6η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν στο Δάλι το Σπάρ-

τακο Κιτίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άδωνη για το Νοέμβριο ολοκληρώνονται με τον εκτός έδρας αγώνα με 

αντίπαλο τον Ορφέα Αθηένου. 

Ο Άδωνης έχει πρωταγωνιστικούς στόχους

Ι στορική είναι η φετινή χρονιά για την ενοποιη-
μένη ομάδα του Ιδαλίου «ΔΑΛΙ F.C». Η ομάδα 
παρουσιάστηκε πολύ δυνατή και από τις πρώ-

τες αγωνιστικές το συμπέρασμα που εξάγεται αβία-
στα είναι ότι η ΔΑΛΙ F.C. θα είναι πολύ ανταγωνιστική 
και θα διεκδικήσει μέχρι τέλους της διάκριση. Η χρο-
νιά άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για το σωματείο.  
Στην 1η της αγωνιστική υποχρέωση, η ομάδα κέρδι-
σε με το ευρύ 6-0 την ΕΝΑΔ στέλνοντας πολύ ενθαρ-
ρυντικά μηνύματα για το μέλλον. Ο κόσμος έδωσε το 
παρόν του στο γήπεδο, στοιχείο που δείχνει ότι οι κά-
τοικοι του Ιδαλίου έχουν αγκαλιάσει τη νέα προσπά-
θεια που έγινε και η οποία έχει ως στόχο τη δημιουρ-
γία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στα αθλητικά και κοινωνικά δρώμε-
να της περιοχής. Στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος η «ΔΑΛΙ F.C.» κέρδισε εκτός έδρας στο γειτονικό ντέρμπι τον 
Απόλλωνα Λυμπιών με 2-1 και πρόσθεσε άλλους τρεις βαθμούς στην προσπάθεια που καταβάλει στο φετινό πρωτά-
θλημα για διάκριση. Στην 3η αγωνιστική η ομάδα έχασε εκτός έδρας με 2-1 από την ομάδα της Ακανθούς. Πριν από το 
συγκεκριμένο αγώνα σε μια σεμνή τελετή ο Πρόεδρος της ομάδας της Ακανθούς παρέδωσε στον Πρόεδρο της «ΔΑΛΙ 
F.C» Τζόζεφ Βασιλείου μια εικόνα του Χρυσώτηρου, προστάτη του κατεχόμενου χωριού,  που αποτελεί και το έμβλη-
μα του σωματείου. Ο Πρόεδρος της «ΔΑΛΙ F.C» ευχήθηκε στο προσφυγικό σωματείο της Ακανθούς το συντομότερο 
να αγωνίζεται στη φυσική του έδρα.  Στην 4η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου είχε ρεπώ. Η διακοπή ήρθε στην καλύ-
τερη στιγμή για την ομάδα. Ήταν μια καλή ευκαιρία για ανασύνταξη δυνάμεων για τη δύσκολη συνέχεια. Ο προπονη-
τής Χρίστος Πέππος είχε την ευκαιρία να δώσει κάποιες ανάσες στους ποδοσφαιριστές του και ταυτόχρονα να αναλύ-
σει κάποια λάθη που έγιναν στον προηγούμενο αγώνα με την Ακανθού. Στην 5η αγωνιστική η ομάδα θα φιλοξενήσει 
στο Δάλι τον πολύ δυνατό φέτος Εθνικό Καϊμακλίου. Αναμένεται να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ακολουθεί στην 
6η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με τον ΑΠΟ Μαθιάτη και στην 7η αγωνιστική το παιχνίδι με τον ΠΑΟ Κοκκινοτρι-
μιθιάς στο Δάλι. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της «ΔΑΛΙNEWS» για το Νοέμβριο ολοκληρώνονται με τον εκτός έδρας 
αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Αγκαστίνας.  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της 
ομάδας.  Τιμώνται στα 20 Eυρώ το καθένα. 

Ανταγωνιστική  στην ιστορική παρουσία 
της η «ΔΑΛΙ F.C»

Τ ην Κυριακή 11 Οκτωβρίου διεξήχθη στην πίστα 
MXPRO στην Ποταμιά ο έβδομος και προτελευταίος 
αγώνας του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Motocross 

2019-2020, με διοργανωτή τον Όμιλο Μοτοσικλετιστών Λευ-

κωσίας υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσυ-

κλέτας. Η συνάντηση ξεκίνησε με τα ελεύθερα δοκιμαστικά, 

ακολούθησαν τα δυο σκέλη για κάθε κατηγορία και ο αγώνας 

ολοκληρώθηκε γύρω στις 3 το απόγευμα με τις απονομές στο 

χώρο της πίστας. Όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα απόλαυ-

σαν πλούσιο θέαμα. 

Πλούσιο θέαμα στον αγώνα Motocross 
στην Ποταμιά

Σ τον Απόλλωνα Λυμπιών για άλλη μια φορά έδειξαν ότι το ποδόσφαι-
ρο μπορεί να αποτελέσει το βάθρο για να σταλούν και άλλα μηνύ-
ματα. Στο σωματείο των Λυμπιών αφιέρωσαν το παιχνίδι της 1ης 

αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ με αντίπαλο το προσφυγικό 

σωματείο της Ακανθούς για καταδίκη των προκλητικών πράξεων της Τουρκί-

ας για το άνοιγμα μέρους της Αμμοχώστου. Ο Απόλλων έστειλε το μήνυμα ότι 

στηρίζει όλους τους Βαρωσιώτες και γενικά τον προσφυγικό κόσμο.  Η πρω-

τοβουλία του Δ.Σ. και των ανθρώπων του Απόλλωνα Λυμπιών σχολιάστη-

κε πολύ θετικά από τον κόσμο που παρευρέθηκε στο παιχνίδι.  Oι άνθρωποι 

του Απόλλωνα Λυμπιών έδειξαν για άλλη φορά την ευαισθησία τους στα εθνικά θέματα αποδεικνύοντας ότι το έργο 

που επιτελούν δεν περιορίζεται μόνο στα αθλητικά και στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Τους αξίζουν συγχαρητή-

ρια. Το αποτέλεσμα ασφαλώς του αγώνα πέρασε  σε δεύτερη μοίρα. Για την ιστορία κέρδισε η ομάδα της Ακανθούς 

με σκορ 4-2. Στη 2η αγωνιστική ο Απόλλων φιλοξένησε στο γειτονικό ντέρμπι την ομάδα της «ΔΑΛΙ F.C». Τελικό σκορ 

2-1 για τους φιλοξενουμένους.  Οι γαλάζιοι των Λυμπιών διατύπωσαν παράπονα για τη διαιτησία υποστηρίζοντας ότι 

κακώς ακυρώθηκε γκολ που πέτυχαν και ενώ το σκορ ήταν στο 1-0. Επίσης υποστηρίζουν ότι τα δυο πέναλτι που δό-

θηκαν στην αντίπαλο ομάδα  ήταν αυστηρά. Στο σωματείο των Λυμπιών κρατούν από το συγκεκριμένο παιχνίδι την 

εμφάνιση και συνεχίζουν την προσπάθεια. Στην 3η αγωνιστική ο Απόλλων φιλοξένησε τον Εθνικό Καϊμακλίου. Οι φι-

λοξενούμενοι κέρδισαν με 2-0. Το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα που παρουσίασαν οι δυο ομάδες 

μέσα στο γήπεδο. Ο Απόλλων δικαίως αισθάνεται ότι αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα. Στην 4η αγωνιστική o Aπόλ-

λων έχασε εκτός έδρας με 3-1 από τον ΑΠΟ Μαθιάτη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΑΠΟΕΣΠ στην 5η 

αγωνιστική ο Απόλλων θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Στην 6η αγωνιστική η ομάδα θα έχει ρεπώ και στην 

7η αγωνιστική θα φιλοξενήσει στα Λύμπια την Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψημολόφου. Στην τελευταία αγωνιστική του Νο-

εμβρίου και 8η του πρωταθλήματος ο Απόλλων θα πάει στο Ακάκι για να παίξει με τον Ελληνισμό. 

Ο Απόλλων κοντά στους Βαρωσιώτες
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ΓΥΡΙΖΕΙ

Σ τα ψηλά βρίσκεται ο Χαλκάνωρ o oποίος  ρίχθηκε στη μάχη του φετινού 
πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας με στόχο να εξασφαλίσει ένα από τα ει-
σιτήρια που θα οδηγήσουν την ομάδα στη Β’ κατηγορία. Οι γαλάζιοι του 

Δαλιού στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έδειξαν μέρος από τις μεγά-
λες φετινές τους δυνατότητες. Το πρωτάθλημα βρίσκεται ακόμα στις αρχές και φαί-
νεται πως όσο περνούν οι αγωνιστικές η ομάδα θα βελτιώνεται και θα παρουσιάζει 
ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Το φετινό πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας φαίνεται 
ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα παιχνί-
δια που έγιναν, εάν μια ομάδα  δεν είναι σοβαρή και πειθαρχημένη εύκολα μπο-
ρεί  να χάσει βαθμούς.  Στην 3η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ πέτυχε σημαντική εκτός 
έδρας νίκη. Κέρδισε με 2-1 την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Οι γαλάζιοι του Δαλιού 
ήταν καλύτεροι από τον αντίπαλο τους και προηγήθηκαν στο σκορ με 2-0. Το τε-
λικό αποτέλεσμα 2-1 διαμορφώθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Σημαντική 
νίκη και στην 4η αγωνιστική για το Χαλκάνορα. Κέρδισε στο Δάλι με 1-0 τον Ηρα-
κλή Γερολάκκου και συνέχισε την πολύ καλή του πορεία.  Στην 5η αγωνιστική οι 
γαλάζιοι του Δαλιού έπαιξαν εκτός έδρας με την Ελπίδα Αστρομερίτη. Το παιχνίδι 
πρόσφερε πλούσιο θέαμα και τελικά οι δυο ομάδες πήραν από ένα βαθμό. Τελικό 
σκορ 2—2. Στην 6η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ αντιμετώπισε στο γειτονικό ντέρμπι 
τη ΜΕΑΠ. Ο αγώνας ήταν ισορροπημένος με τις ομάδες να έχουν κατά διαστήμα-
τα πολύ καλή απόδοση. O Χαλκάνωρ κατάφερε στα τελευταία λεπτά να πετύχει το 

νικητήριο γκολ, να γυρίσει το παιχνίδι και να φύγει από το Πέρα Χωριό – Νήσου 
με το τρίποντο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-1 υπέρ των γαλάζιων του Δαλιού. Τα 
δυο πρώτα γκολ του αγώνα προήλθαν από αυτογκολ. Προηγήθηκε η ΜΕΑΠ και 
ισοφάρισε ο Χαλκάνωρ. Στην 7η αγωνιστική οι γαλάζιοι φιλοξένησαν στο Δάλι την 
ομάδα του Κορμακίτη. Το τελικό σκορ 4-0 δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβήτη-
ση. Η ομάδα του Δαλιού ήταν καταφανώς καλύτερη και κέρδισε δίκαια τον αντί-
παλο της. Στην 8η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ έχει δύσκολη έξοδο στην Κυπερούντα 
με αντίπαλο την ΑΠΕΠ. Ακολουθεί στην 9η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με 
τον Εθνικό Άσσιας. Δύσκολη έξοδος και στην 10η αγωνιστική για το Χαλκάνορα ο 
οποίος θα πάει στην Πόλη Χρυσοχούς για να παίξει με την ΕΝΑΔ. Στην 11η αγωνι-
στική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την Ομόνοια.  Το Δ.Σ. του Χαλκά-
νορα αμέσως μετά την εντοπισμό κρούσματος κορονοϊού στην ομάδα εξέδωσε 
ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το 
πρωτόκολλο της ΚΟΠ και άρχισαν όλες οι ενδεδειγμένες διαδικασίες που προνο-
εί , πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ΚΟΠ. Στην ανακοίνωση, 
επισημάνθηκε ότι την εφαρμογή του πρωτοκόλλου επιτηρεί αυστηρά η υποεπι-
τροπή υγείας που έχει ορίσει το Δ.Σ. από την αρχή της σεζόν. Η διαχείριση που έγι-
νε όταν παρουσιάστηκε το κρούσμα ήταν η ορθή και αυτή τη στιγμή όλα στο σω-
ματείο λειτουργούν χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.

Mεγάλες, φέτος, οι  δυνατότητες του Χαλκάνορα

Α λλαγή προπονητή στη ΜΕΑΠ. O Γιάννος Λυμπου-
ρής διαδέχθηκε το Μιχάλη Ιωάννου στον πάγκο 
της ομάδας. Στην ανακοίνωση η διοίκηση της 

ΜΕΑΠ του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που ανέλαβε. 
Ο νέος προπονητής της ομάδας ρίχθηκε με τα μούτρα στη 
δουλειά με στόχο η ΜΕΑΠ να καλύψει το χαμένο έδαφος.     
Στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, στο πρώτο παι-
χνίδι που κοούτσαρε την ομάδα ο νέος της προπονητής η 
MEAΠ κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την Εληά Λυθροδόντα. Η 
νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι επαναφέρει την ηρεμία στο 
σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου το οποίο θα επιδιώ-
ξει στη συνέχεια να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος οι κόκκινοι του Πέρα 
Χωριού - Νήσου δεν πέτυχαν τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα η ομάδα να μείνει πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Ο 
μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας Μιχάλης Ιωάννου μετά την ήττα από το Χαλκάνορα υπέβαλε την παραίτη-
ση του. Το Δ.Σ. έκανε αποδεκτή την παραίτηση του προπονητή της ομάδας τον οποίο ευχαρίστησε για τα όσα πρό-
σφερε στη ΜΕΑΠ και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή. Η ομάδα στις πρώτες 
αγωνιστικές του πρωταθλήματος μπήκε κάπως μουδιασμένα, έχασε κάποιους βαθμούς, σε κάποιες περιπτώσεις δεν 
θα έπρεπε να ηττηθεί, ωστόσο στο σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου είναι αισιόδοξοι ότι στις επόμενες αγωνιστι-
κές η ομάδα θα μπορέσει να ανέλθει βαθμολογικά. Η ΜΕΑΠ έχει πολύ καλή ομάδα και υπάρχει η πεποίθηση ότι είναι 
θέμα χρόνου  να κάνει την αντεπίθεση της. Στα παιχνίδια του Οκτωβρίου, στην 3η αγωνιστική η ΜΕΑΠ φάνηκε άτυ-
χη. Γνώρισε την ήττα με 2-1 στο εκτός έδρας στο γειτονικό ντέρμπι με την Ολυμπιάδα Λυμπιών. Στο πρώτο ημίχρο-
νο η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου ήταν καλύτερη και προηγήθηκε στο σκορ. Στην επανάληψη τα πράγματα άλ-
λαξαν, η ομάδα δέχθηκε δυο γκολ και τελικά έφυγε από τα Λύμπια χωρίς βαθμό.  Στην 4η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε 
εντός έδρας με 2-1 από την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην 5η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έπαιξε εκτός έδρας με την ενοποιημέ-
νη ομάδα Ορόκλινη/Τρούλλοι. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 0-0. Ακολούθησε στην 6η αγωνιστική το γειτονικό 
ντέρμπι με το Χαλκάνορα. Ο αγώνας έγινε στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Η ΜΕΑΠ 
προηγήθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με αυτογκόλ και λίγα λεπτά αργότερα δέχθηκε την ισοφάριση επί-
σης από αυτογκόλ. Ο Χαλκάνωρ λίγο πριν το τέλος πέτυχε το νικητήριο γκολ του αγώνα και έφυγε από το Πέρα Χω-
ριό – Νήσου με το τρίποντο.  Στην 7η αγωνιστική η MEAΠ κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την Εληά Λυθροδόντα. Οι αγω-
νιστικές υποχρεώσεις της ΜΕΑΠ για το Νοέμβριο αρχίζουν με τον εντός έδρας αγώνα με τον Κορμακίτη στο πλαίσιο 
της 8ης αγωνιστικής. Ακολουθεί στην 9η αγωνιστική η εκτός έδρας έξοδο στην Πέγεια για τον αγώνα με την ομώνυ-
μη ομάδα. Στην 10η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει στο «Θεοδώρειο Στάδιο» με την ΑΠΕΠ. Οι αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις της ομάδας ολοκληρώνονται το Νοέμβριο με τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Ορμήδειας. H 
MEAΠ πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών. Κέρδισε με 3-2 τον Εθνικό Άσσιας σε παι-
χνίδι που έγινε στο Πέρα Χωριό – Νήσου.  Στο μηνιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση της 6ης Οκτωβρίου κέρδισαν 
οι αριθμοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 697 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 247, 847,823,697 και 771.

Άρχισε η αντεπίθεση της ΜΕΑΠ με νέο προπονητή 

Ν έο πρωτάθλημα, νέες προκλήσεις 
και νέοι στόχοι για τον Πανιδαλι-
ακό. Τα κορίτσια της ομάδας του 

Ιδαλίου ρίχθηκαν στη μάχη της νέας διορ-

γάνωσης με αισιοδοξία ευελπιστώντας ότι 

θα πετύχουν μια καλή πορεία. Η ομάδα του 

Ιδαλίου άρχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώ-

σεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Στην 1η 

αγωνιστική ο Πανιδαλιακός φιλοξένησε τον 

Άρη Πολεμίου ο οποίος κέρδισε το παιχνίδι 

με 0-3. Τα σετ για τις «πράσινες» ήταν 16-25, 

16-25, 14-25.  Στη 2η αγωνιστική τα κορίτσια του Πανιδαλιακού πήγαν στη Λεμεσό όπου αντιμετώπισαν την Ε.Ν. Αγί-

ου Αθανασίου. Η ομάδα του Ιδαλίου ξεκίνησε εντυπωσιακά κερδίζοντας με 10-25 και προηγήθηκε 0-1 σετ. Η συ-

νέχεια όμως άνηκε στις «κιτρινόμαυρες» που κέρδισαν τα άλλα τρία σετ με 25-16, 25-09 και 25-16 ανατρέποντας το 

σκορ, γράφοντας το 3-1 και εξασφάλισαν το τρίποντο. Στην 3η αγωνιστική ο Πανιδαλιακός θα φιλοξενήσει στο Λύ-

κειο Ιδαλίου την ομάδα ΑΠΟΚ. Ακολουθεί στην 4η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με το Διόνυσο και στην 5η αγω-

νιστική είναι προγραμματισμένος ο εντός έδρας αγώνας με τη Νέα Σαλαμίνα. 

Με φιλοδοξίες άρχισε ο Πανιδαλιακός

Τ ο σωματείο δρομέων «Περικλής Δημητρίου» πραγματοποίησε διάλεξη στο Δήμο Ιδαλίου. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στην πιτσαρία Ιντιανάπολις.

Διάλεξη του σωματείου «Περικλής Δημητρίου»

Μ ε επιτυχία στέφθηκε ο 4ος διεθνής αγώνας τοξοβολί-
ας, «Aphrodite Mediterranean Cup» που διεξήχθη στα 
Λεύκαρα τις προηγούμενες ημέρες. Στη διοργάνωση 

έλαβαν μέρος αθλητές από Κύπρο, Ελλάδα, Σερβία, Ουκρανία και 
Λίβανο. Η εθνική ομάδα της Κύπρου  πήγε πάρα πολύ καλά, αφού 
εξασφαλίστηκαν αρκετά μετάλλια, ενώ καταρρίφθηκαν και τέσσε-
ρα Παγκύπρια ρεκόρ. Τα κορίτσια από το Δάλι, η Σοφία Βαρβαρίτη 
– Τσαγγάρη εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο στο Σύνθετο Τόξο Γυ-
ναικών. Αργυρό μετάλλιο και για την Έλενα Μουσικού και την Άννα 
Καλλένου στο Ομαδικό Γυναικών Ολυμπιακού Τόξου. Εντυπωσια-
κή ήταν η τελετή έναρξης των αγώνων καθώς οι αποστολές  όλων 
των χωρών που συμμετείχαν στο 4ο Aphrodite Mediterranean Cup 
2020, παρέλασαν με τις σημαίες τους. Επίσης εξίσου σπουδαίο ήταν και το κλείσιμο της εκδήλωσης, όταν η Κύπρια δι-
εθνής αθλήτρια τοξοβολίας Έλενα Μουσικού, σημάδεψε με το βέλος της το στόχο και σηματοδότησε ουσιαστικά την 
έναρξη των αγώνων.

Αργυρά μετάλλια στην τοξοβολία




