
Σ ημαντικά έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων Ιδαλίου έγι-
ναν εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού 

ενώ άλλα δρομολογήθηκαν για το 2021. Ο Δήμαρ-

χος Λεόντιος Καλλένος σε συνέντευξη του στη «ΔΑ-

ΛΙNEWS» προβαίνει σε ανασκόπηση του πολύ δύ-

σκολου 2020 το οποίο μας αποχαιρετά σε λίγες μέρες 

και καθορίζει τους στόχους του Δήμου για τη νέα χρο-

νιά. Αναφέρεται στο θέμα της μεταρρύθμισης της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στις δημοτικές εκλο-

γές που προγραμματίζονται για το 2021. Ο Λεόντιος 

Καλλένος δηλώνει ότι μετά από 25 συνολικά χρόνια 

εμπλοκής του στα κοινά, φθάνοντας στο ύπατο αξίω-

μα του Δήμου, ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτά-

λη στους επόμενους οι οποίοι, τονίζει, με νέες ιδέες 

και πράξεις θα συνεχίσουν την πρόοδο του Ιδαλίου.

Ο Λάμπρος συγκινεί 
και πάλι
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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της 

Φαιστού μαζί με 
την επιγραφή 

σε χαλκό από το 
αρχαίο Ιδάλιον

αποτελούν 
σπουδαιότατα 

ευρήματα για το 
Ελληνικό έθνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15
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Αναπτυξιακή πολιτική στο Ιδάλιο εν μέσω κορονοϊού 
Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη «ΔΑΛΙNEWS» του Δημάρχου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου

Ε ντός Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον οδι-
κό χάρτη που ετοιμάστηκε θα τεθούν 
ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής 

των Αντιπροσώπων τα νομοσχέδια που αφο-
ρούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του στη Γενι-
κή Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
απηύθυνε έκκληση για να ψηφιστεί το νομο-
σχέδιο που αφορά τη μεταρρύθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών 
Νίκος Νουρής μιλώντας στη Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Δήμων ανέφερε ότι η  μεταρρύθ-

μιση της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης θα δη-

μιουργήσει μια νέα 

πραγματικότητα για 

τους πολίτες δίνοντας 

προοπτική στην ανά-

πτυξη. Στην περιοχή 

Ιδαλίου σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα δημι-

ουργηθεί ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλί-

ου και εκτός από το Δάλι σ’ αυτό θα συμπεριλη-

φθούν η Αλάμπρα, τα Λύμπια, το Πέρα Χωριό 

– Νήσου και η Ποταμιά.

Ξανά στο προσκήνιο η μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

σελ. 7

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΔΑΛΙNEWS τηλ.: 99606599

e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

Η συνεχιζόμενη αποπνι-
κτική κατάσταση που δη-
μιουργείται καθημερινά 

στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης λόγω της λειτουργίας ερ-

γοστασίου παραγωγής ασφάλτου 

που βρίσκεται κοντά στην περιο-

χή οδήγησε κατοίκους σε αυθόρ-

μητη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Πα-

ράλληλα ο Σύνδεσμος Γονέων του 

Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου προ-

χώρησε σε τριήμερη αποχή από τα 

μαθήματα. Τα όσα βιώνουν καθη-

μερινά τα παιδιά του Γ΄Δημοτικού 

Σχολείου και του Γ’ κοινοτικού νηπι-

αγωγείου Ιδαλίου δεν άφησαν ασυ-

γκίνητα παιδιά άλλων σχολείων της 

Λευκωσίας. Σχολεία της Αγλαντζιάς 

έχουν  αναρτήσει πανό στην περί-

φραξη του σχολείου τους με σύνθη-

μα συμπαράστασης απευθύνοντας 

έκκληση για αναστολή της λειτουρ-

γίας των εργοστασίων.

Μέτρα των κατοίκων Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης

σελ. 8

Π ληθυσμιακός έλεγχος με τη 
μέθοδο της ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου (Rapid Test) 

πραγματοποιήθηκε στο Δάλι με στό-

χο να σπάσει η αλυσίδα διασποράς 

του κορονοϊού στην ευρύτερη περι-

οχή.  Στους ελέγχους συμμετείχαν και 

κάτοικοι της Αλάμπρας, του Πέρα Χω-

ριού – Νήσου, των Λυμπιών και της Πο-

ταμιάς. Το τελευταίο διάστημα εντοπί-

στηκαν κρούσματα κορονοϊού στην 

περιοχή γεγονός το οποίο προκάλε-

σε ανησυχία. Aπό τους 838 ελέγχους 

που διενεργήθηκαν με Rapid Test 

την 21η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την 

οποία πραγματοποιήθηκε η εξέταση, 

εντοπίστηκαν συνολικά 6 κρούσματα 

Covid-19.  Δειγματολογικός έλεγχος δι-

ενεργήθηκε στο Πέρα Χωριό – Νήσου 

και στην Αγία Βαρβάρα.

Σπάζοντας την αλυσίδα διασποράς 
του κορονοϊού

σελ. 6

Η «ΔΑΛΙNEWS» 
σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχές νέο έτος
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο ι γιορτές του 2020 θα παραμείνουν αξέχαστες σε 
όλους μας. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πολύ 
διαφορετικά απ’ όλα όσα ζήσαμε μέχρι σήμερα στη 

ζωή μας. Η πανδημία του κορονοϊού μας έχει αλλάξει τη ζωή και 
ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε προβλήματα με την υγεία μας 
επικρέμεται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. 
Προσοχή συστήνουν οι εμπειρογνώμονες, τήρηση των μέτρων 
προστασίας υποδεικνύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Απαιτούνται 
πειθαρχία και υπομονή. Στο Δήμο Ιδαλίου αλλά και στις κοινό-
τητες της γύρω περιοχής μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων προ-
κλήθηκε φυσιολογικά ανησυχία.  Οι τοπικές αρχές  επιδιώκοντας 
να σταματήσουν την αλυσίδα εξάπλωσης του ιού λειτούργη-
σαν αστραπιαία προχωρώντας στη διενέργεια εξετάσεων των 
κατοίκων. Διανύουμε τον τελευταίο μήνα του 2020, ενός έτους 
το οποίο άλλαξε την καθημερινότητα μας. Κάθε τέλος του έτους 
είθισται να προβαίνουμε σε ανασκόπηση των όσων περάσαμε 
κατά τη χρονιά που φεύγει και οριοθετούμε τους στόχους για την 
επόμενη. Ευχή μας το 2021 να είναι πολύ καλύτερο από το 2020. 
Εν μέσω κορονοϊού ο Δήμος Ιδαλίου τα κατάφερε και συνέχισε 

τα έργα ανάπτυξης. Ολοκληρώθηκαν τα έργα κατασκευής της 
πεζογέφυρας και του γραμμικού πάρκου, βρίσκονται σε εξέλι-
ξη οι εργασίες ανάπλασης του πυρήνα ενώ ο Δήμος Ιδαλίου θα 
συγχρηματοδοτήσει τα έργα κατασκευής της πλατείας στον Ιερό 
ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλ-
λένος σε συνέντευξη του στη «ΔΑΛΙNEWS» αναφέρεται στα έργα 
που έγιναν και καθορίζει τους στόχους του Δήμου για το μέλλον. 
Ο κ. Καλλένος σχολιάζει και τις εξελίξεις που σημειώνονται στο 
θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης απηύθυνε έκκληση 
για να ψηφιστούν τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Το θέμα απασχόλησε την τελευταία Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης Δήμων ενώπιον της οποίας ο Υπουργός 
Εσωτερικών Νίκος Νουρής αποκάλυψε ότι είναι εφικτό πριν από 
το τέλος του έτους να εγκριθεί η μεταρρύθμιση. Τα σχετικά νομο-
σχέδια αναμένεται να τεθούν ενώπιον της ολομέλειας στα μέσα 
Δεκεμβρίου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα της παραμονής 
των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου κοντά στην οικιστική 
περιοχή με τους κατοίκους της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης να συνεχίζουν τον αγώνα τους. Η Ελληνική Τράπεζα επα-

ναλειτούργησε στο Δάλι το υποκατάστημα της γεγονός που βο-

ηθά στην αποσυμφόρηση άλλων καταστημάτων της τράπεζας 

στην περιοχή.  Ο μικρός Λάμπρος από το Δάλι συνεχίζει να προ-

σφέρει για το Καραϊσκάκειο. Οι πράξεις του Λάμπρου αποτελούν 

μαθήματα για εμάς τους μεγαλύτερους. Μπράβο του.  Στην έκ-

δοση που έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε τις εξελίξεις 

που αφορούν τις εργασίες για την κατασκευή του αποχετευτι-

κού συστήματος στην περιοχή. Στο Δάλι διοργανώθηκε εκστρα-

τεία καθαριότητας με στόχο να σταλούν μηνύματα που αφο-

ρούν την προστασία του περιβάλλοντος. Πράξεις αλτρουϊσμού 

και αλληλεγγύης συνιστούν οι αιμοδοσίες που διοργανώθηκαν 

στο Δάλι, την Αλάμπρα και τα Λύμπια. Οι κάτοικοι έδωσαν το πα-

ρόν τους και βοήθησαν στην όλη προσπάθεια. 

Καλά Χριστούγεννα.

Διαφορετικά Χριστούγεννα

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 Δεκεμβρίου Αρετή
2 Δεκεμβρίου Σολομών, Μερόπη
4 Δεκεμβρίου Βαρβάρα
5 Δεκεμβρίου Σάββας
6 Δεκεμβρίου Νικόλας, Νικολέτα
9 Δεκεμβρίου Άννα, Άννινος, 

Αννίτα
12 Δεκεμβρίου Σπύρος
15 Δεκεμβρίου Ελευτέριος, 

Ελευθερία, Ανθή
17 Δεκεμβρίου Δανιέλα, Διονύσιος

19 Δεκεμβρίου Αγλαία

21 Δεκεμβρίου Θεμιστοκλής, Ιουλία

22 Δεκεμβρίου Νατάσα, Αναστασία

24 Δεκεμβρίου Ευγενία

25 Δεκεμβρίου Χρυστάλλα, Χρίστος, 

Χρυσταλέννη

27 Δεκεμβρίου Στέφανος, Στέφανη

31 Δεκεμβρίου Μέλανη, Μέλανυ
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Χριστούγεννα, Φίλε Εθνοφρουρέ!

« …Με τη γέννηση του ο Χρι-
στός φανέρωσε σ’ εμάς τον 
τέλειο άνθρωπο και ταυτό-

χρονα επανασύνδεσε το ανθρώπινο 

γένος με το Θεό,  όπως ακριβώς στο 

πρόσωπό Του είναι ενωμένες η θεϊκή 

και η ανθρώπινη φύση. Όποιος από 

εμάς δεν κατανοεί πως σκοπός της 

ζωής είναι η απόκτηση της βασιλείας 

του Θεού, θα καταπνίγεται συνεχώς 

μέσα στις μικρότητες και τις ταλαιπω-

ρίες του κόσμου και θα είναι διπλά 

δυστυχής. Θα προσπαθεί μάταια να ζήσει χαρούμενες στιγμές τα Χριστούγεννα 

αλλά ποτέ δεν θα αισθανθεί τη χαρά των Χριστουγέννων. Όποιος δεν αντιλαμβά-

νεται γιατί ο βασιλιάς γεννήθηκε μέσα στο σταύλο, ποτέ δε θα αγαπήσει πραγματι-

κά το συνάνθρωπό του. Ποτέ δε θα ζήσει πραγματικά τα χριστούγεννα…».

Απόσπασμα από το κεφ. «Χριστούγεννα», βιβλ. «Φίλε Εθνοφρουρέ»,  Δρ Φαίδω-

νος Παπαδόπουλου.

Ρένα Τσαγκάρη Ζωνιά Πελετιέ

Εκάμαμεν τζι οι θκιο χαρές 

την πόρτα της σαν μπήκα.

Είχα τζιαιρό για να την δω, 

έχασα τζιαι την βρήκα.

Θυμούμαι που πολλά μιτσιά 

ελάλουν θεία Ρένα, 

για μένα πλάσμα ιερό, 

όπως τζιαι στον καθένα.

Όμορφη γλυκομίλητη, 

φιλόξενη καπάτσα, 

μιάλην αξίαν έφερε 

μες στην δική μας ράτσα.

Τα τέσσερα ξαδέρφια μου

ανάγιωσε μ’ αξίες, 

φροντίδα περιποίηση, 

που στην ζωή δεν είες.

Ο θείος ο Αλέξης μας 

την έβλεπε με δέος 

τζι αγάπαν την ως τα στερά 

σαν την αγάπα νέος.

Τζιαι τα αγγόνια της γυρώ 

βουίζουν σαν μελίσσι 

τζιαι τζιείνη τα καμάρωνε, 

στητή σαν κυπαρίσσι.

Τα όσα τους επρόσφερε 

θα ‘χουν για να θυμούνται, 

την έχουσι υπόδειγμα, 

κάποιον για να μιμούνται.

Τζιείντην ευγένεια ψυσιής 

τζιαι τον καλόν τον λόγον 

στους συγγενείς τζιαι τους δι-

κούς 

κόμα τζιαι γυρολόγον.

Θα σ’ έχουμε στην μνήμη μας 

εσένα θεία Ρένα 
κι ευχόμαστε να ‘σαι καλά, 

άγια κι αγαπημένα.

Άμα χαθεί ένας γονιός
μεινείσκεις μ’ ένα πόδι.

Χάνεις το βήμα, κουτσουβλάς
βάλουν σου τρικλοπόδι.

Άμα χάσεις τζιαι δεύτερο 
κόφκουντε πιον οι ρίζες, 

νιώθεις σαν το μηχάνημα 
που φκάλασιν τες πρίζες.

 
Άμα η μάνα μας χαθεί, 
οι ρίζες μας πονούσι 

τρέμ’ η ψυσιή μα τζι η καρκιά.
Που πόνο αδονούσι. 

Η νοσταλγί’ ατέλειωτη
ο πόνος ένα τόνο

ποδά τζιαι δα μες στην ζωή
φίλο θα ‘σιεις τον χρόνο.

Έναν κομμάτι κόφκεται
τζι αφήνει σε σακκάτη.

Κλαί’ η καρκιά, ο νους θωλός,
παρηορκά σε κάτι, 

στη πίστη στον Υπέρτατο 
των πάντων, την αγάπη 

που θκια ζωήν εις στην ψυσιή 
της ζήσης τον σατράπη. 

Εν πεθανίσκουν οι μανάδες
συνεχίζουσιν να ζιουν

μέσα τζιει που τα παιθκιά τους
πάντα θα θαυματουργούν.

Δεν έφυε η Ρένα μας, 
ένι δαμαί ακόμα.

Έφυε μόνο το φθαρτό,
το υλικό της σώμα

μα θα ‘ν δαμαί μέσα που σας
παρόν εις τον αιώνα.

Στο καλό θεία Ρένα.
Ανδρούλα Σιάτη

Εν Ιδαλίω
15/11/2020

Αιμοδοσία στo Δάλι, στα  Λύμπια και 
στην Αλάμπρα

Ά λλες τρεις αιμοδοσίες  στην 
περιοχή στέφθηκαν με επιτυ-
χία. Την Τετάρτη 18 Νοεμβρί-

ου πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο 

Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου.Το Κοινο-

τικό Συμβούλιο Αλάμπρας διοργάνω-

σε  αιμοδοσία στις 12 Νοεμβρίου στο 

δημοτικό σχολείο της κοινότητας. Επί-

σης στις 17 Νοεμβρίου διοργανώθηκε αιμοδοσία στο πολιτιστικό κέντρο Λυμπιών. Οι 

κάτοικοι της κοινότητας έδωσαν το παρόν τους και πρόσφεραν αίμα για το καλό των 

συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Κατά τη διάρκεια των αιμοδοσιών λήφθη-

καν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για να μην υπάρξει εξάπλωση του κορονοϊού. Η αι-

μοδοσία αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης και αλτρουϊσμού σε άτομα που έχουν ανά-

γκη. 

Χειροτονία σε διάκονο του Χρίστου 
Παπαχρίστου

Τ ελέστηκε στις 21 Νοεμβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγε-
λίστριας στο Δάλι, ο Όρθρος της Εορτής των Εισοδίων της Παναγίας, η Θεία 
Λειτουργία και η εις διάκονον Χειροτονία του πατρός Χρίστου Παπαχρίστου, 

από τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος  Βαρνάβα.
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Τ ο 2020 φθάνει στο τέλος του. Ήταν μια δύσκολη χρονιά στην οποία 
όλοι μας κληθήκαμε να δραστηριοποιηθούμε και να αντιμετωπί-
σουμε δύσκολες καταστάσεις. Σε μια κοινωνία πρωταγωνιστικό 

ρόλο έχει η τοπική αρχή. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος παρα-
χώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη «ΔΑΛΙNEWS». Αναφέρθηκε στα 
σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν τη χρονιά που φεύγει, περιγράφει τα 
έργα που δρομολογήθηκαν για το νέο έτος, τις δυσκολίες που αντιμετώπι-
σε το δημοτικό συμβούλιο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της οι-
κονομικής κρίσης και παραθέτει την άποψη του για τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τις δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν. Ο 
κ. Καλλένος επαναλαμβάνει ότι μετά από 25 χρόνια, 15 ως Δήμαρχος και 
10 ως δημοτικός σύμβουλος, ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στη 
διάδοχη κατάσταση.
1) Κύριε Δήμαρχε είθισται κάθε τέλος του χρόνου να γίνεται μια 
ανασκόπηση για τα όσα έγιναν και να καθορίζονται οι στόχοι 
για την επόμενη χρονιά.Το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρη  χρονιά 
αφού ο Δήμος Ιδαλίου όπως και όλος ο κόσμος είχε να διαχει-
ριστεί την πανδημία του κορονοϊού. Παρά τις δυσκολίες έγιναν 
κάποια έργα  στο Δάλι  ενώ άλλα δρομολογήθηκαν για τα επό-
μενα χρόνια.  Τι μπορούμε να πούμε για την αναπτυξιακή πολι-
τική του Δήμου;
Παρά τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη χρονιά που μας 
φεύγει τελικά καταφέραμε να υλοποιήσουμε όλους μας τους στόχους που 
είχαμε θέσει όσον αφορά τα έργα ανάπτυξης τα οποία είναι έργα πολυδά-
πανα και τα οποία για να φτάσουν σε φάση υλοποίησης χρειάστηκε αρκε-
τός χρόνος προετοιμασίας και διεκδικήσεων.  
Τα έργα για την κατασκευή της πεζογέφυρας και του Γραμμικού Πάρκου 
έχουν ολοκληρωθεί.
Είναι σε εξέλιξη τα έργα εξωραϊσμού του πυρήνα του Ιδαλίου, τα οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του ερχόμενου χρόνου.
Τελειώνουν τα έργα για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Πάρκου στον 
Αρχαιολογικό Χώρο.
Μπορεί κάποιος να φανταστεί πόσο θα αλλάξει η εικόνα της πόλης μας με 
αυτά τα τρία σημαντικά έργα όταν θα ολοκληρωθούν.
Το Ιδάλιον όμως δεν είναι η Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας μόνο, αλλά 
και η Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης την οποία με διάφορες πρω-
τοβουλίες και έργα προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε.
Αναμένεται η τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαί-
ρου του Γ’ Δημοτικού Σχολείου με την συγχρηματοδότηση του Δήμου μας.
Τον επόμενο χρόνο αναμένεται η προσφοροδότηση του έργου από τα 
δημόσια έργα για την κατασκευή του δρόμου που θα ενώνει τον οικισμό 

της Νέας Λήδρας με τη λεωφόρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου προκειμένου 
να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη μοναδική που 
υπάρχει σήμερα είσοδο στον οικισμό.
Ένα άλλο σημαντικό έργο το οποίο η εκκλησιαστική επιτροπή θα υλοποιή-
σει με την οικονομική συνεισφορά του Δήμου μας, είναι ο εξωραϊσμός της 
πλατείας του ιερού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έτσι ώστε 
ο χώρος αυτός να καταστεί ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς για όλη την 
Ενορία.
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει επισυμβεί μέσα στο 2020, εί-
ναι η στέγαση της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος σε δικά της γραφεία 
τα οποία σήμερα κοσμούν το ιστορικό κέντρο του Ιδαλίου και εξυπηρε-
τούν πολίτες  από 33 Δήμους και κοινότητες οι οποίες ανήκουν στην Μη-
τροπολιτική περιφέρεια.Την ίδια ώρα οι σχεδιασμοί για τα επόμενα έργα 
συνεχίζονται.
Μεταξύ άλλων προωθούνται η κατασκευή του δρόμου παράκαμψης του 
πυρήνα Ιδαλίου (γίνεται προσπάθεια ένταξης του στα έργα που θα γίνουν 
μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), επίσης δρομο-
λογούνται οι μελέτες για το σχεδιασμό της δεύτερης φάσης του πυρήνα.
2) Mια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχε να διαχειριστεί 
το δημοτικό συμβούλιο ήταν το θέμα των εργοστασίων που βρί-
σκονται κοντά στην οικιστική περιοχή στην Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης. Ο στόχος της μετακίνησης φαίνεται να 
επιτυγχάνεται;
Όντως το θέμα της μετακίνησης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου 
τα οποία λειτουργούν κοντά στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
ήταν μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που είχε να διαχειριστεί το δημο-
τικό συμβούλιο. 
Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο Δήμος μας είναι μαζί με τους δημότες του 
και με διάφορες ενέργειες, επαφές, εκδηλώσεις, στηρίζει το δίκαιο αίτημα 
για την μετακίνηση τους, ούτως ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την ζωή 

τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον.  Ελπίζουμε σύντομα να έχει το ευαίσθη-

το αυτό θέμα θετική κατάληξη.

3) Κεφαλαιώδους σημασίας θέμα αποτελεί η μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που 
έγιναν από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Ιδαλίου θα ενο-
ποιηθεί με τις κοινότητες της περιοχής. Βλέπετε να προχωρά η 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία είχαμε να διαχειριστούμε και την αντι-

μετωπίσαμε με επιτυχία ήταν το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης.

Με τη βοήθεια και τη συνεργασία των γύρω κοινοτήτων πείσαμε και έγινε 

αποδεκτό ότι σε περίπτωση υλοποίησης των σημαντικών αυτών αλλαγών 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το Ιδάλιο μαζί με τις γύρω κοινότητες θα συνε-

χίσουν μαζί, την κοινή τους πορεία για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη. 

Με την άψογη συνεργασία στο Δημοτικό Συμβούλιο , τη βοήθεια των δη-

μοτών μας, των συνεργατών μας, του προσωπικού του Δήμου μας, των αρ-

μόδιων Υπουργείων καταφέραμε σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής 

κρίσης αλλά και εν μέσω πανδημίας να πετύχουμε όλους σχεδόν του στό-

χους που είχαμε θέσει.

4) Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, το Δεκέμβριο του 2021 θα διεξαχθούν οι 
δημοτικές εκλογές. Ο Λεόντιος Καλλένος δήλωσε παλαιότερα 
ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει εκλογή. Η απόφαση σας είναι ορι-
στική;
Μετά από είκοσι πέντε χρόνια (10 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και 15 Δή-

μαρχος) είναι φυσικό κάποιος να παραδίδει τη σκυτάλη στους επόμενους 

οι οποίοι με νέες ιδέες και πράξεις θα συνεχίσουν την πρόοδο του Ιδαλίου.

5) Μετά από 15 χρόνια στη Δημαρχία  και άλλα 10 ως δημοτικός 
σύμβουλος Ιδαλίου, αναμφισβήτητα είναι μια ολόκληρη ζωή,  τι 
πήρατε και τι αφήσατε; 
Όσον αφορά στο ερώτημα σας τι παίρνει και τι αφήνει κάποιος από τη θέση 

του Δημάρχου, πέρα από την καταξίωση για το γεγονός ότι οι συνδημότες 

του, του έχουν εμπιστευτεί την τιμητική αυτή θέση, αυτό που τελικά παίρ-

νει κάποιος μαζί του είναι αυτό που θα του πει η συνείδηση του κοιτάζο-

ντας πίσω.  Αν έκανε ότι μπορούσε με τα μέσα που είχε στην διάθεση του 

προκειμένου να ήταν αντάξιος της εμπιστοσύνης που του είχαν δείξει οι 

δημότες του .

Το Ιδάλιο υλοποίησε όλους τους στόχους του για το 2020

2021

Ο Λεόντιος Καλλένος περιγράφει  τα έργα που έγιναν και αναλύει τις προκλήσεις που έπονται
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E παναλειτούργησε  το κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στο Δάλι. 
Όπως ανακοινώθηκε με γνώμονα την καλύτερη και ασφαλή εξυπη-
ρέτηση της διευρυμένης βάσης των πελατών τόσο εντός των πόλεων 

όσο και κυρίως σε κοινότητες της επαρχίας, αποφασίστηκε η επαναλειτουρ-

γία 6 καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας. Πρόκειται για τα καταστήματα 

Ιδαλίου, Λεωφ. Αρχαγγέλου, Γερίου, Αστρομερίτη, Ψημολόφου στη Λευκω-

σία και Καψάλου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα δοθεί ιδιαί-

τερη έμφαση και πάλι στην εξοικείωση των πελατών με τα εναλλακτικά ηλε-

κτρονικά κανάλια της Τράπεζας (ATM, online banking) αφού οι περισσότερες 

από τις βασικές τραπεζικές συναλλαγές (καταθέσεις, αναλήψεις, υπόλοιπα 

λογαριασμών, μεταφορές, πληρωμές) μπορούν να γίνονται από τα εναλλα-

κτικά κανάλια 24 ώρες το 24ωρο,  7 μέρες την εβδομάδα χωρίς την ανάγκη 

μετάβασης σε κατάστημα. Η Ελληνική Τράπεζα  στην ανκοίνωση της τονίζει 

ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα και προβαίνει σε νέες ρυθμίσεις στηρίζοντας 

τους πελάτες της και εκπαιδεύοντάς τους στη χρήση των εναλλακτικών ηλε-

κτρονικών καναλιών. Επιδιώκοντας την αποσυμφόρηση των καταστημάτων, 

από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας  πρέπει να 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις ΑΤΜ για:

Αναλήψεις μετρητών για ποσά μικρότερα των €500.

Καταθέσεις μετρητών για ποσά μικρότερα των €500.  

Καταστάσεις/υπόλοιπα λογαριασμών, οι οποίες εκδίδονται και από τις ΑΤΜ. 

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το έμπειρο προσωπικό της Τράπεζας βρί-

σκεται εκεί για να καθοδηγεί και να εξυπηρετεί τους πελάτες, με προτεραιότη-
τα στους συνταξιούχους και στις ευάλωτες ομάδες, ώστε να διεκπεραιώνουν 
τις συναλλαγές τους στις ΑΤΜ γρήγορα και με ασφάλεια.
Παράλληλα, η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες 
της για την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας μόνο μέχρι το τέλος του 
χρόνου με χρέωση των λογαριασμών τους. Στο πλαίσιο της συνεχούς προ-
σπάθειας για εκπαίδευση των πελατών της τράπεζας, τα Connect Corners 
τα οποία αγκαλιάστηκαν από το κοινό, θα αυξηθούν και θα συνεχίσουν να 
«ενώνουν» τους πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας με την τεχνολογία, εκπαι-
δεύοντας και εξοικειώνοντάς τους με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών για 
τη δική τους ταχύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση, οποτεδήποτε και από όπου 
και αν βρίσκονται. Υπενθυμίζεται ότι οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας μπο-
ρούν εύκολα και εντελώς δωρεάν να αποκτήσουν χρεωστική κάρτα για να 
κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω των αναβαθμισμένων ΑΤΜ και να απο-
κτήσουν πρόσβαση στα ψηφιακά κανάλια Hellenic Bank Web Banking και 
Mobile App με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών
στο 8000 9999 αλλά και τα καταστήματα.

Στη διάθεση του κοινού το κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στο Δάλι

Α νακινήθηκε πρόσφατα το θέμα της δημιουργίας αποχετευτι-
κού συστήματος στο Δάλι, το Πέρα Χωριό- Νήσου και τα Λύ-
μπια. Ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής 

Ανάπτυξης Κώστας Καδής κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της διυ-
πουργικής επιτροπής που συστάθηκε, έδωσε οδηγίες στο Συμβού-
λιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας να συμπεριλάβει στο σύστημα το Δάλι 
και το Πέρα Χωριό – Νήσου. Τα Λύμπια έχουν ενταχθεί ήδη στο Σ.Α.Λ  
ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει διαφορετικό νομικό 
καθεστώς. Εκ μέρους του Υπουργού αναφέρθηκε ότι στόχος είναι η 
ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος μέχρι το 2026. Ταυτό-
χρονα καταβάλλονται προσπάθειες για την επίσπευση των εργασιών 
ώστε να ολοκληρωθεί αν είναι δυνατόν ενωρίτερα. Στην τηλεδιάσκε-
ψη αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ιδιαιτερότητες και αυξημένο βαθμό δυσκολίας διότι πολλές περιοχές 
είναι αραιοκατοικημένες. Το Σ.Α.Λ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη για να αναλάβει το έργο. Το 
μέλος του Σ.Α.Λ Χρύσανθος Φάκας σε δήλωση του στη «ΔΑΛΙNEWS» ανέφερε ότι «στόχος είναι να κατασκευαστεί το 
έργο εντός χρονοδιαγραμμάτων για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέ-
λιξη διαβούλευση με τον επηρεαζόμενο Δήμο και τις κοινότητες και στόχος είναι να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή 
ώστε η Κύπρος να μπορέσει να ανταποκριθεί στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι υποδομές για τα αστικά λύ-
ματα θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το 2012, όμως μέχρι σήμερα παγκύπρια μόνο 26 κοινότητες έχουν συμ-
μορφωθεί από ένα σύνολο 57 που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Απο-
χετευτικών Συστημάτων Νόμου ο οποίος έχει εναρμονίσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα, 
θα έπρεπε σε κάθε οικισμό με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 χιλιάδων να υφίστανται και να λειτουργούν δίκτυα 
συλλογής λυμάτων, καθώς και σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.Τα προβλήματα που 
σχετίζονται με την υλοποίηση των αποχετευτικών έργων στους οικισμούς αυτούς αποδίδονται σε διοικητικούς, νομι-
κούς και οικονομικούς λόγους. 

Στόχος η ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος μέχρι το 2026

Έ 
να πίνακα Χριστουγεννιάτικο, με τίτ-

λο «Το πιο Λαμπρό Χριστουγεννιάτι-

κο Δέντρο», τον οποίο ζωγράφισε ο 

9χρονος Λάμπρος Καλλένος, ο οποίος πάσχει 

από  σπάνια αιματολογική πάθηση, προσφέ-

ρει σε δημοπρασία με αρχική τιμή €250, το Κα-

ραϊσκάκειο Ίδρυμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση 

του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ο Λάμπρος Καλ-

λένος είναι ένα αγόρι 9 ετών από την Κύπρο, ο 

οποίος από τριών εβδομάδων μεταφέρθηκε στο 

νοσοκομείο Sheba Medical Center στο Ισραήλ, 

στο οποίο νοσηλεύεται μέχρι σήμερα. Πάσχει 

από μία ιδιάζουσα και σπάνια αιματολογική πά-

θηση με το όνομα Kaposi Lymphangiomatosis 

(KLA), την οποία συναντάς σε μονοψήφιο αριθ-

μό παιδιών ανά τον κόσμο.

Ο Λάμπρος ζει με τους γονείς του μόνιμα στο 

Ισραήλ, για να λαμβάνει ανελλιπώς εξειδικευ-

μένη θεραπεία, ιδιαίτερη φροντίδα, και πολυ-

επιστημονική ιατρική παρακολούθηση, αφού 

η πορεία της νόσου του εξακολουθεί να είναι 

απρόβλεπτη και εύθραυστη ως προς την επιβί-

ωσή του.

Πέρα των δυσκολιών που βιώνει καθημερινά, 

δεν παύει ούτε στιγμή να λειτουργεί και να ονει-

ρεύεται όπως κάθε 9χρονο παιδί, με ιδιαίτερη 

αγάπη και ταλέντο στη ζωγραφική, όπου έχει δι-

ακριθεί και σε αρκετούς διαγωνισμούς.

Ο Λάμπρος, θέλοντας να στηρίξει το έργο του 

Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, και συγκεκριμένα το 

Κέντρο Παιδικού Καρκίνου, ζωγράφισε ακόμα 

ένα υπέροχο πίνακα, Χριστουγεννιάτικο, με τίτ-

λο «Το πιο Λαμπρό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο», 

τον οποίο το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα προσφέρει 

σε δημοπρασία, με αρχική τιμή €250.

Το τέλος της δημοπρασίας ορίστηκε την Παρα-

σκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020.

O μικρός Λάμπρος προσφέρει για το Καραϊσκάκειο

Σ 
ε έργα ανάπλασης του προαύλιου χώρου του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προτίθεται 

να προχωρήσει η εκκλησιαστική επιτροπή. Ο Δήμος Ιδαλίου θα συγχρηματοδοτήσει το έργο το οποίο 

με την ολοκλήρωση του θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή. Τα υπόλοιπα χρήματα που 

θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να εξασφαλιστούν από χορηγίες και δωρεές. Σύντο-

μα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες και όσοι ενδιαφέρονται  να προσφέρουν θα μπορούν να το πράξουν. Στην 

Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ο Δήμος θα αρχίσει και εργασίες αντικατάστασης των πεζοδρομίων στην 

οδό Οδυσσέως και στη λεωφόρο Φώτου Φωτιάδη. Η αντικατάσταση θα γίνει στα σημεία όπου οι ρίζες των δέ-

ντρων έχουν προκαλέσει ζημιές με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα για τους πεζούς. 

Έργα ανάπλασης στο προαύλιο του Ιερού Ναού 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης   
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Μ έλη της πολιτιστικής 
ομάδας του Απόλλω-
να Λυμπιών καθάρι-

σαν τα σκουπίδια από τον υδατο-

φράκτη της κοινότητας. Μεγάλος 

αριθμός εθελοντών – μελών του 

σωματείου συμμετείχαν στην κα-

θαριότητα στέλνοντας το μήνυμα 

ότι όλοι έχουν χρέος να συμβά-

λουν στην προσπάθεια προστασί-

ας του περιβάλλοντος. «Με τέτοι-

ες πράξεις τιμούν το σωματείο μας 

και τους εαυτούς τους» αναφέρεται 

σε σχετική ανακοίνωση.

Καθαριότητα στον υδατοφράκτη Λυμπιών

Έ κκληση απευθύνει το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Λυμπιών στους κάτοικους να χρησιμοποιούν 
τα πράσινα σημεία για τα απόβλητά τους και 

να μην τα εγκαταλείπουν σε άσχετα σημεία της κοινό-

τητας. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι Λυμπιών μπορούν να 

μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους δωρεάν στο 

πράσινο σημείο στην Αλάμπρα, αναφέρεται στην ανα-

κοίνωση :«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μολύνουμε το 

φυσικό μας περιβάλλον. Τέτοιες εικόνες δεν μας τιμούν 

καθόλου τη στιγμή που οι νέοι μας καταβάλλουν προσπάθειες για καλλωπισμό της κοινότητας μας» σημειώ-

νει σε ανάρτηση του το Κοινοτικό Συμβούλιο αναρτώντας εικόνες από απόβλητα πεταμένα σε διάφορα σημεία 

της κοινότητας.

Έκκληση για εναπόθεση 
αποβλήτων στα πράσινα σημεία

K ατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων θα υπάρχουν 
μέτρα τα οποία θα περιλαμβάνουν αποστάσεις  και περιορι-
σμούς ώστε να προληφθεί το ενδεχόμενο διασποράς του κορο-

νοϊού. Η έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού έθεσε σε κινητοποίηση 
τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και τις τοπικές αρχές.
Στο Δήμο Ιδαλίου αλλά και στις κοινότητες της γύρω περιοχής προκλή-
θηκε φυσιολογικά ανησυχία αφού εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊ-
ού εντός της κοινότητας. Οι τοπικές αρχές της περιοχής επιδιώκοντας να 
σταματήσουν την αλυσίδα εξάπλωσης του ιού λειτούργησαν αστραπι-
αία προχωρώντας στη διενέργεια εξετάσεων των κατοίκων. Πραγματο-
ποιήθηκε πληθυσμιακός έλεγχος με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test)  για αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας της  
περιοχής.
Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι τα περιστα-
τικά που καταγράφηκαν αφορούσαν κυρίως οικογένειες και άμεσα ο Δή-
μος επικοινώνησε με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να εκφράσει τις ανησυ-
χίες του και με σκοπό να τους δοθούν δωρεάν τεστ για τους κατοίκους 
της περιοχής.  
Στις 21 Νοεμβρίου ο Δήμος Ιδαλίου σε συνεργασία με τους γιατρούς 
που εργάζονται στο Δάλι, λόγω του εντοπισμού μερικών εστιών λοίμω-
ξης από κορονοϊό και προκειμένου να δράσει προληπτικά, προχώρη-
σε στη διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων με γρήγορους ελέγ-
χους (Rapid Test) για εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού.   Οι εξετάσεις 
έγιναν από προσωπικό του Υπουργείου Υγείας στο  χώρο στάθμευσης 

του Κέντρου Υγείας (Νοσοκομείο) Ιδαλίου.   Μεγάλος αριθμός πολιτών 

προσήλθαν για έλεγχο έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εντοπισμού 

όσο το δυνατόν περισσότερων κρουσμάτων προς αποφυγή της διασπο-

ράς του ιού στην περιοχή.   

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που υπάρχει και με γειτονικές κοινό-

τητες και για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να στα-

ματήσει η εξάπλωση του ιού ενημερώθηκαν σχετικά το Πέρα Χωριό – Νή-

σου, τα Λύμπια, η Αλάμπρα και η Ποταμιά. Οι κάτοικοι τους κλήθηκαν και 

πέρασαν από τη διαγνωστική εξέταση. Στόχος να μην υπάρξει διασπορά 

στην περιοχή.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενερ-

γήθηκαν από τα 838 άτομα που προσήλθαν  για Rapid Test έχουν εντο-

πιστεί 6 άτομα θετικά στον Covid 19. Τρία άτομα κατάγονται από το Δάλι, 

δυο από τα Λύμπια και ένα από την Αλάμπρα. 

Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικά 

ανέφερε ο  Δήμαρχος Ιδαλίου, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι χαλαρώ-

νουμε  αλλά αντίθετα θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα για 

να βγούμε νικητές από αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Στις 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε πληθυσμιακός έλεγχος με τη μέ-

θοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) στην Αγία Βαρβάρα 

και στις 26 Νοεμβρίου στο Πέρα Χωριό - Νήσου. 

Διαγνωστικοί έλεγχοι στην περιοχή Ιδαλίου για τον κορονοϊό

Α νακοίνωση με την ευκαιρία της ανάληψης των 
καθηκόντων του εξέδωσε το νέο Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Ιδα-

λίου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κύριος στόχος του 

νέου Δ.Σ., υπό τις νέες εκπαιδευτικές και κοινωνικοοικο-

νομικές συνθήκες που επιβάλει η πανδημία είναι να βρί-

σκεται στο πλευρό των παιδιών. «Σ’ αυτή την πορεία τους 

εμείς  οι οργανωμένοι γονείς, θα προσπαθήσουμε με όλες 

μας τις δυνάμεις να στηρίξουμε όλα τα παιδιά μας και κάθε 

γονέα ξεχωριστά» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το Δ.Σ. 

του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Ιδα-

λίου για τη σχολική χρονιά 2020 – 21 αποτελείται: Λεόντι-

ος Σταυράκη, Πρόεδρος, Μαρίνα Συμεού, Αντιπρόεδρος, 

Σταυρούλα Δαμαλά Γραμματέας, Μιχάλης Ευσταθίου Τα-

μίας, Άντρη Δημοσθένους Σπύρου Βοηθός Γραμματέας, 

Μάρω Βιολάρη Βοηθός Ταμίας και Μέλη/ Σύμβουλοι ο 

Φάνος Ταρζάν, ο Σταύρος Ευαγγέλου, ο Ιουλιανός Ιου-

λιανού, ο Σίμος Χριστοφόρου, ο Ελισσαίος Κουρτέλλας, 

ο Νίκος Θεοφίλου, ο Χρίστος Πολυκάρπου και η Βασιλι-

κή Σέπου.

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 

Λυκείου Ιδαλίου

Χ ωρίς προβλήματα θα 
γίνονται πλέον οι δια-
κινήσεις στην Ποταμιά. 

Μετά από ενέργειες του κοινο-

τικού συμβουλίου Ποταμιάς η 

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 

προχώρησε και ασφαλτόστρω-

σε της οδούς Λευκωσίας (πλα-

τεία του χωριού) μέχρι την οδό Ιδαλίου, κοντά στον ιερό ναό Αγί-

ου Αρτεμίου. Επίσης ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από την οδό 

Παπαφιλίππου μέχρι τον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας – φυλάκιο 

υδραγωγείο. 

Το κόστος του έργου το οποίο αφορά ασφαλτόστρωση δρόμου 5 περίπου χιλιομέτρων, ανήλθε γύρω στις 250 

000 Ευρώ. Το κοινοτικό συμβούλιο Ποταμιάς σε ανακοίνωση του εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην 

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας για τη στήριξη της.   

Ολοκληρώθηκαν οι ασφαλτοστρώσεις 
στην Ποταμιά

Σ ημαντικές διακρίσεις πέτυχαν μαθητές και μαθήτριες της Σχολής 
Φόρουμ στους επαρχιακού διαγωνισμούς στα Μαθηματικά. Στο 
γυμνάσιο ο Παναγιώτης Γιώρκας της Γ’ Γυμνασίου, πήρε το 1ο 

βραβείο και ο Ανδρέας Φιλίππου, της Α’ Γυμνασίου το 2ο βραβείο. Επίσης 

απονεμήθηκαν 11 έπαινοι σε παιδιά του γυμνασίου της Σχολής. Στο Λύ-

κειο η Άντρια Ιωάννου, της Α’ Λυκείου πήρε το 3ο βραβείο. Επίσης απονε-

μήθηκαν 5 έπαινοι σε παιδιά που φοιτούν στις τάξεις του Λυκείου της Σχο-

λής Φόρουμ. Οι διαγωνισμοί στα Μαθηματικά πραγματοποιήθηκαν στις 7 

Νοεμβρίου. Τα παιδιά που διακρίθηκαν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 

Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών που θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 19 Δεκεμβρίου 2020.

3 βραβεία και 16 επαίνους σε παιδιά 
της Σχολής Φόρουμ
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OÈ YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ÌÂ
˘„ËÏfi ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Â˘ı‡ÓË˜,
ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÂÓ-
‰Â‰ÂÈÁÌ¤Ó· Ì¤ÙÚ· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ YÁÂ›-
·˜ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó, ÙËÓ ¶·-
Ú·ÛÎÂ˘‹ 3 AÚÈÏ›Ô˘, ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÛÂ ÙÂ-
ÛÙ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÎÔÚˆÓÔ˚Ô‡ Covid-19 ÛÙÔ
ÚÔÛˆÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë ˘ÁÂ›·
Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi-
„Ë ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ
Î·È ÙÈ˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, ÔÈ YÂÚ·ÁÔ-
Ú¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÓ‰˘-
Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌfi ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ÁÈ· Ó·
ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ
˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ
ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÂ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-
ÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÏˆÓ
ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. MÂ ÙÔ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ

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

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

YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘

¶ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÙÂÛÙ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

British American Tobacco

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

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

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

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

24η Εξηπηρετηση/24h Service

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

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

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

Λεωφ. Λάρνακος 111 , 1620 Λευκωσία Τ.Θ 29018
Larnakos Ave. , 111, 1620 Nicosia P.O.Box 29018
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Σας ευχόµαστε 
καλές γιορτές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έ 
κκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασι-

άδη για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά τη μεταρ-

ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε χαιρετισμό του 

στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου τον οποίο ανέ-

γνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης απηύθυνε θερμή παράκληση «τόσο προς όσους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή και των πολιτικών δυνάμεων διατηρούν επιφυλά-

ξεις να υπερβούν τοπικών ή κομματικών σκοπιμοτήτων, προκειμέ-

νου να επιτύχουμε αυτό που οι πολίτες αξιούν από όλους».

Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ενώπιον της αρ-

μόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. «Κατανοώ ότι μια τόσο ριζο-

σπαστική μεταρρύθμιση μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις, ωστό-

σο θα πρέπει όλοι να θέσουμε σε προτεραιότητα το καλώς νοούμενο 

συμφέρον του συνόλου» τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Ο 

Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής στη δική του ομιλία ανέφε-

ρε ότι με καλή διάθεση και συνέχιση του συναινετικού κλίματος σε 

κοινοβουλευτικό επίπεδο, είναι απόλυτα εφικτό να τεθεί εντός της 

τρέχουσας χρονιάς το τελικό κείμενο ενώπιον της ολομέλειας για 

ψήφιση.  «Ενδεχόμενη ψήφιση του Νομοσχεδίου δεν είναι νίκη της 

κυβέρνησης αλλά νίκη των πολιτών. Φίλοι αρχηγοί και εκπρόσω-

ποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αφουγκραστείτε τους πολίτες. 

Μην αφήσετε τις μικροδιαφορές να γίνουν εμπόδιο. Πρέπει να δού-

με μπροστά. Η κοινωνία το απαιτεί. Αυτό περιμένει από εμάς». Η με-

ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον Υπουργό 

Εσωτερικών θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για τους πο-

λίτες δίνοντας προοπτική στην ανάπτυξη. Οι εισηγήσεις που τέθη-

καν ενώπιον της Ένωσης Δήμων προνοούν τη δημιουργία 17 νέων 

δήμων προσαρμοσμένων στη γεωγραφία της χώρας, με οικονομικές 

και κοινωνικές δυνατότητες που τους επιτρέπουν τη μετάβαση στην 

επόμενη μέρα με ασφάλεια, αφού οι νέοι δήμοι πληρούν όλα τα κρι-

τήρια.  Παράλληλα, σύμφωνα με την κυβέρνηση με το νέο μοντέλο 

διοίκησης των Δήμων διασφαλίζεται ότι οι γειτονιές και τα χωριά που 

συνενώνονται, όχι μόνο δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα είναι ισχυρό-

τερα από πριν, με δική τους αντιπροσώπευση στα νέα δημοτικά συμ-

βούλια. «Ποτέ δεν βρεθήκαμε τόσο κοντά σε μια τόσο ριζοσπαστική 

αλλά κυρίως επωφελή για τους πολίτες μεταρρύθμιση. Ποτέ άλλοτε η 

κοινωνική απαίτηση για μεταρρύθμιση δεν ήταν τόσο έντονη, αλλά 

και ποτέ άλλοτε τα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν βρέθηκαν τόσο κο-

ντά σε μια κοινά αποδεκτή πρόταση» ανέφερε ο Υπουργός. Στην πε-

ριοχή Ιδαλίου σύμφωνα με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή 

θα δημιουργηθεί ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και εκτός από 

το Δάλι σ’ αυτό θα συμπεριληφθούν η Αλάμπρα, τα Λύμπια, το Πέρα 

Χωριό – Νήσου και η Ποταμιά. Το νέο σχήμα θα αριθμεί πέραν των 

20 χιλιάδων κατοίκων, στην περιοχή εδρεύουν περίπου 2000 επαγ-

γελματικά υποστατικά και η εξοικονόμηση που θα προκύψει υπολο-

γίζεται στις 300 χιλιάδες Ευρώ. 

Προεδρική έκκληση για ψήφιση της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης
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Σ ε τριήμερη αποχή από τα μαθήματά τους στις 2, 3 και 4 Δεκεμ-
βρίου με προοπτική κλιμάκωσης των μέτρων και επ’ αόριστον 
αποχής,  αποφάσισε ο Σύνδεσμος Γονέων μαθητών  του Γ’ Δη-

μοτικού Σχολείου Ιδαλίου λόγω της συνεχιζόμενης λειτουργίας του ερ-

γοστασίου παραγωγής ασφάλτου στα δημοτικό όρια Τσερίου. Σύμφω-

να με την ανακοίνωση που εκδόθηκε ο Σύνδεσμος Γονέων προτίθεται 

να προχωρήσει σε επ’ αόριστον αποχή από τα μαθήματα από τις 16 Δε-

κεμβρίου.

«Ζητάμε επιτακτικά όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δρά-

σουν άμεσα, προληπτικά και αποτελεσματικά για να προστατεύσουν 

την υγεία των παιδιών μας» αναφέρεται. Η ΠΟΕΔ εκφράζει τη στήριξή 

της σε όλες τις εκδηλώσεις και δηλώνει την ετοιμότητά της να συμμετέ-

χει συντονισμένα με δικές της δράσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε πα-

γκύπριο επίπεδο, στον κοινό αγώνα για άμεση αναστολή της λειτουργί-

ας των ασφαλτικών εργοστασίων μέχρι τη μετακίνησή τους. Λίγες μέρες 

προηγουμένως οι κάτοικοι Ιδαλίου κατήλθαν σε αυθόρμητη εκδήλω-

ση διαμαρτυρίας για τους ρύπους που αφήνει στην ατμόσφαιρα ερ-

γοστάσιο παραγωγής ασφάλτου που βρίσκεται κοντά στην οικιστική 

ζώνη της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ένα από τα πολλά 

πρωϊνά που η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική περίπου 40 οδηγοί οχη-

μάτων μετέβησαν στο εργοστάσιο και έκλεισαν τις δυο εισόδους. Οι κά-

τοικοι αγωνιούν για την κατάσταση της υγείας των ιδίων αλλά και των 

παιδιών τους. Η κυβέρνηση έλαβε απόφαση για μετακίνηση του εργο-

στασίου ωστόσο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μη τήρησης των χρονοδι-

αγραμμάτων. Τη συμπαράστασή τους στο Γ`Δημοτικό και Γ’ Δημόσιο 

και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Ιδαλίου αναφορικμε τις αναθυμιάσεις των 

εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου εκφράζει ο Σύνδεσμος Γονέων και 

Κηδεμόνων του Ε’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς «Άκης Κλεάνθους», 

σε ανακοίνωσή του, απευθύνοντας έκκληση συμπαράστασης προς τα 

οργανωμένα σύνολα και τους Συνδέσμους Γονέων.

«Σε ένδειξη συμπαράστασης προς το Γ`Δημοτικό και Γ’ Δημόσιο & Κοι-

νοτικό Νηπιαγωγείο Ιδαλίου, όπου παιδιά και εκπαιδευτικοί υποφέ-

ρουν από τις αναθυμιάσεις των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου το 

Ε΄Δημοτικό Αγλαντζιάς έχει αναρτήσει πανό στην περίφραξη του σχο-

λείου με σύνθημα συμπαράστασης ενώ απευθύνει έκκληση για ανα-

στολή της λειτουργίας των εργοστασίων», αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του συνδέσμου.
«Θεωρούμε ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
δεν αφορά μόνο τους κατοίκους της περιοχής, αλλά όλη την κοινωνία. 
Κύριο μέλημα των Συνδέσμων Γονέων είναι η ασφάλεια και η ευημε-
ρία όλων των παιδιών και με αυτή την ιδιότητα, αλλά και ως ευαισθη-
τοποιημένοι πολίτες εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας», προστίθεται. 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι, η εφαρμογή των νόμων και 
η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι που μας αφορά 
όλους, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με την υγεία μικρών παιδιών και πε-
ρίπου 6000 συμπολιτών μας.
Απευθύνεται έκκληση προς τα οργανωμένα σύνολα και τους Συνδέ-
σμους Γονέων να συμπαρασταθούν στον αγώνα του Συνδέσμου Γονέ-
ων Γ` Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, για το αναφαίρετο δικαίωμα των κα-
τοίκων να έχουν μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής με καθαρό αέρα. Πανό 
με το οποίο εκφράζουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση τους στα 
σχολεία του Δήμου Ιδαλίου αναρτήθηκε και στην περίφραξη του ΣΤ’ 
Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς. Την ίδια στιγμή ο Δήμαρχος Ιδαλίου 

Λεόντιος Καλλένος διαβίβασε επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας ζητώ-

ντας την παρέμβαση του για παραπομπή του θέματος του  του ασφαλ-

τικού εργοστασίου, που λειτουργεί παράνομα στα δημοτικά όρια Τσε-

ρίου, στη Νομική Υπηρεσία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί δικαστικό 

διάταγμα αναστολής της λειτουργίας του. Στην επιστολή αναφέρεται 

ότι το εν λόγω εργοστάσιο λειτουργεί παράνομα αφού δεν έχει εξασφα-

λίσει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τον Νόμο, άδεια λειτουργίας.

Λήψη μέτρων στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

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. 

Μεταφέρω 
τα εκλογικά

μου δικαιώματα 
τώρα

Επιδιώκουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής,

γι' αυτό ψηφίζουμε στον 
τόπο διαμονής μας.

Επιδιώκουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής,

γι' αυτό ψηφίζουμε στον 
τόπο διαμονής μας.
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Σ ημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος η οποία υπολογίζεται από τις μελέ-
τες των αρμόδιων υπηρεσιών  ότι θα είναι της 

τάξης του 15 – 20% θα προκύψει από την έλευση του 

φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου η οποία 

ήταν φιλοξενούμενη στη νέα οικονομική εκπομπή του 

ΡΙΚ «Ευρωστία». «Η μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού 

ρεύματος θα επηρεάσει θετικά τους καταναλωτές και 

τις επιχειρήσεις. Το κόστος  του ηλεκτρικού ρεύμα-

τος επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της χώρας 

μας αλλά και τη βιομηχανία μας» τόνισε η κα Πηλεί-

δου.  Σύμφωνα με την Υπουργό ο ενεργειακός σταθ-

μός για την προμήθεια του φυσικού αερίου προχωρά 

σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και αναμένεται η 

ολοκλήρωση του έργου το 2022. Στη συνέντευξη της 

στο Δημοσιογράφο Ανδρέα Ιωσήφ η Υπουργός Ενέρ-

γειας αναφέρθηκε και στον ενεργειακό σχεδιασμό της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2021, τονίζοντας  ότι 

η πανδημία προκάλεσε καθυστερήσεις.  Η Υπουρ-

γός  αναφέρθηκε στα Σχέδια Χορηγιών που προωθεί 

η κυβέρνηση και σχετίζονται με τη χρήση των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο Υπουργείο Ενέργει-

ας, Εμπορίου και Βιομηχανίας γίνονται σχεδιασμοί για 

προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας αλλά και 

των παραδοσιακών επαγγελμάτων. Σημαντικός τομέ-

ας της κυπριακής οικονομίας αποτελεί και η βιομηχα-

νία είπε η κα Πηλείδου επισημαίνοντας ότι πρόσφατα 

το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε  τη νέα Βιομηχανική 

πολιτική της Κύπρου με ορίζοντα το 2030. 

Φθηνότερο ρεύμα κατά 15 – 20% ανήγγειλε η Πηλείδου

Τ 
ο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας αναλογιζόμενο τις 

συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και εφαρμόζοντας κοινωνική 

πολιτική τους μήνες του καθολικού lockdown, δεν συμπεριέλαβε 

τόκους καθυστερημένων υπολοίπων σε λογαριασμούς δυσπραγούντων 

πολιτών. Οι τόκοι τους οποίους το Σ.Υ.Λ δεν διεκδίκησε είναι συνολικής αξί-

ας 120 χιλιάδων Ευρώ.

Το Σ.Υ.Λ δεν περιέλαβε τόκους 
σε λογαριασμούς

Η 
τοξοπλάσμωση αποτελεί μια από τις πιο κοινές παρασιτικές ασθέ-

νειες με παγκόσμια εξάπλωση και ιδιαίτερη σημασία για τη δημό-

σια υγεία. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, υπάρχει ελλιπής ενημέ-

ρωση γύρω από τη μετάδοση της τοξοπλάσμωσης στον άνθρωπο, γεγονός 

που δημιουργεί λανθασμένες φοβίες και προκαταλήψεις απέναντι στις γάτες.

Τι είναι η τοξοπλάσμωση: 

Είναι νόσημα που προκαλείται από ένα μονο-

κύτταρο πρωτόζωο που ονομάζεται Toxoplasma 

gondii. Το παράσιτο αυτό έχει βρεθεί σε όλα σχε-

δόν τα θερμόαιμα ζώα, συμπεριλαμβανομένων 

των ζώων συντροφιάς και τoν άνθρωπο, και εντο-

πίζεται συχνότερα στο μυϊκό ιστό, στο εντερικό 

επιθήλιο και στο νευρικό ιστό. Παρά την υψηλή 

εξάπλωση της λοίμωξης από το T. gondii, το πα-

ράσιτο σπάνια προκαλεί σημαντική κλινική νόσο 

σε γάτες ή οποιοδήποτε άλλο ζώο.

Ο κύκλος ζωής του T. gondii είναι πολύπλοκος. 

Ο τελικός ξενιστής στη φύση είναι η γάτα, ενώ οι ενδιάμεσοι ξενιστές είναι ο 

σκύλος, άνθρωπος κ.α. Αυτό σημαίνει πως το παράσιτο μπορεί να αναπαρα-

χθεί μόνο στις γάτες. Η βασική οδός μόλυνσης της γάτας είναι η διατροφή της 

με ωμό κρέας είτε αυτό προσφέρεται από τον ιδιοκτήτη, είτε το αποκτά μόνη 

της ως κυνηγός. Στη συνέχεια το παράσιτο απελευθερώνεται στη πεπτική οδό 

όπου οι οργανισμοί πολλαπλασιάζονται στο τοίχωμα του λεπτού εντέρου και 

παράγουν ωοκύστες (αυγά). Τέλος, οι ωοκύστες αποβάλλονται σε μεγάλους 

αριθμούς στα κόπρανα της γάτας μεταξύ 3-10 ημερών μετά την κατάποση του 

μολυσμένου ιστού και η αποβολή διαρκεί περίπου 10 εως 14 ημέρες. Κατά τη 

διάρκεια του κύκλου μόλυνσης, μερικοί οργανισμοί T.gondii απελευθερώνο-

νται και καταφέρνουν και εξαπλώνονται σε  άλλα μέρη του σώματος, όπου τελικά καταστέλλονται από το ανοσοποιητικό σύστημα της γάτας και μετα-

πίπτουν σε ένα αδρανή στάδιο με σχηματισμό κύστεων στους μυς και στον εγκέφαλο.

Τα υπόλοιπα ζώα, δηλαδή οι ενδιάμεσοι ξενιστές του παρασίτου, μπορούν να μολυνθούν αλλά όχι να αποτελέσουν εστία αναπαραγωγής του. Η μό-

λυνση γίνεται κυρίως μέσω της κατάποσης ώριμων ωοκύστεων από τα κόπρανα της γάτας ή κατανάλωσης κρέατος που περιέχει κύστες ιστών.

Τοξοπλάσμωση και γάτα: 

Η μόλυνση σπάνια προκαλεί συμπτώματα στις γάτες. Όταν όμως το ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου αδυνατεί να περιορίσει την εξάπλωση των πα-

ρασίτων στον οργανισμό, τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν είναι γενικά όπως πυρετός, ανορεξία και κατάπτωση ή και ακόμα πνευμονία, 

τύφλωση, έλλειψη συντονισμού κ.α.

Διάγνωση και θεραπεία στις γάτες:

Η διάγνωση γίνεται συνήθως βάση το ιστορικό της γάτας, τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, όπως ορολογικές και 

PCR που γίνονται χρησιμοποιώντας αίμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η θεραπεία γίνεται όποτε θεωρείται αναγκαία χορηγώντας την κατάλληλη αντι-

βιοτική συνταγή. 

Πως μολύνεται τελικά ο άνθρωπος:

1. Κατανάλωση ωμού ή ατελώς ψημένου κρέατος που περιέχει κύστες ιστών 

2. Κατανάλωση ωοκύστεων από το περιβάλλον (πχ. άπλυτα χόρτα, φρούτα, λαχανικά)

3. Λιγότερο συχνά: απαστερίωτα γαλακτοκομικά προϊόντα, μολυσμένο με ωοκύστες νερό

Στους ανθρώπους με κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια και μπορεί να περαστούν απαρατή-

ρητα. Ωστόσο, η τοξοπλάσμωση είναι πιο σοβαρή σε ανθρώπους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και το ανοσοποιητικό τους είναι εξασθε-

νημένο.

Προστατεύοντας τον εαυτό μας:

• Οι ευπαθείς ομάδες ανθρώπων (χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, έγκυες) δεν πρέπει να έχουν επαφή με την αμμοδόχο απορριμμάτων της γάτας

• Η αμμοδόχος πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά φορώντας πάντα γάντια και πλένοντας τα χέρια μετά

• Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να πλένονται καλά πριν από την κατανάλωση τους

• Κατά τη διάρκεια κηπουρικής ενασχόλησης πρέπει να φοριούνται γάντια

• Όλες οι επιφάνειες παρασκευής τροφίμων και τα σκεύη πρέπει να καθαρίζονται με απορρυπαντικό πριν από τη χρήση

• Το κρέας πρέπει να μαγειρεύεται τουλάχιστον στους 58°C για 10 λεπτά ή στους 61°C για 4 λεπτά

•  Μη πόσιμο νερό πρέπει να αποφεύγεται  

Τοξοπλάσμωση και γάτα

Scanned by CamScanner

Μ 
έσα στα 

π λ α ί σ ι α 

της προ-

σπάθειας που γίνεται 

για μια πόλη πιο κα-

θαρή και πιο όμορφη, 

ο Δήμος Ιδαλίου προ-

γραμμάτισε δύο ξε-

χωριστές εκστρατείες 

καθαριότητας, μία σε 

κάθε Ενορία του Δή-

μου. Η εκστρατεία κα-

θαριότητας στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελιστρίας πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ενώ η αντίστοιχη για την Ενορία Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης προγραμματίστηκε για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ωστόσο 

η συνεχής βροχόπτωση οδήγησε σε αναβολή της εκδήλωσης. Η καθαριό-

τητα στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα επαναπρογραμματι-

στεί.  Για την Ενορία Παναγίας Ευαγγελιστρίας, ως τόπος συνάντησης των 

ατόμων που συμμετείχαν στην εκστρατεία ορίστηκε ο χώρος στάθμευσης 

του Δημοτικού Κοιμητηρίου και για την  Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης ο τόπος συνάντησης ήταν ο χώρος στάθμευσης της Ελληνικής Τρά-

πεζας, στην περιοχή Καλλιθέας.  Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητο-

ποίηση των δημοτών για το θέμα της καθαριότητας του Δήμου. Η συλλογή 

των σκουπιδιών έγινε από σημεία του Δήμου στα οποία παρατηρείται συσ-

σώρευση σκουπιδιών. Κάτα τη διάρκεια της καθαριότητας  λήφθηκαν όλα 

τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικά χε-

ριών) για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, σύμ-

φωνα με τα ισχύοντα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. 

Εκστρατεία καθαριότητας στο Δήμο 
Ιδαλίου



Τίτλος ιδιοκτησίας

Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς γαλοπούλα γεμιστή δεν λέει. Σ’ αυτό το 
τεύχος, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα σας προτείνουμε να φτιάξετε 
γαλοπούλα γεμιστή. 

Υλικά
• 1 γαλοπούλα (περίπου 4 κιλά)
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι
Για το ζωμό
• λαιμός και φτερούγες γαλοπούλας
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μικρό κρεμμύδι κομμένο στα 4
• 1 κλωνάρι σέλερι
• 1 κλωνάρι μαϊντανός
• 1 φύλλο πράσο
• 1 καρότο
• 1 δαφνόφυλλο
Για τη σάλτσα ψητού
• όλα τα υγρά του ψησίματος (που έμειναν στο ταψί)
• 3 κ.σ. αλεύρι
• 1 φλ. μαυροδάφνη
• 1 φλ. λευκό ξηρό κρασί
• 1 λίτρο ζωμός
• 1 κλαδάκι δεντρολίβανο
Για τη γέμιση
• 1/4 φλ. ελαιόλαδο
• τα εντόσθια (συκώτι-καρδιά κ.λπ.)
• 300 γραμ. χοιρινός κιμάς
• μία φορά περασμένος
• 300 γραμ. μοσχαρίσιος κιμάς μία φορά περασμένος
• 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 φλ. κονιάκ
• 15 δαμάσκηνα κομμένα στα δύο
• 15 κάστανα βρασμένα κομμένα στα δύο
• 2 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε καρέ
• 1/2 φλ. καρυδόψιχα χοντροκομμένη
• 1/2 φλ. κουκουνάρι καβουρντισμένο
• 1/2 κ.γλ. ξύσμα πορτοκαλιού
• 2 φλ. κυβάκια από μπαγιάτικο ψωμί
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 

Για τη γεμιστή γαλοπούλα, καθαρίζουμε πρώτα τις μεμβράνες από τα εντό-
σθια. Τα πλένουμε και τα ψιλοκόβουμε.
Αλείφουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο τα καρεδάκια ψωμιού και τα ψήνουμε για 
6΄-7΄ στους 200 οC, να ροδίσουν.
Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε τον κιμά και τα εντό-
σθια για 6′-7′. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 4΄-
5΄. Σβήνουμε με το κονιάκ. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, δαμάσκηνα, 
κάστανα, ψωμί, μήλα, καρύδι, κουκουνάρι, ξύσμα, και αλατοπιπερώνουμε. 
Ανακατεύουμε καλά και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Για το ζωμό
Στο ελαιόλαδο ροδίζουμε ελαφρά το λαιμό και τις φτερούγες. Προσθέτουμε τα 
υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε, να λαδωθούν. Προσθέτουμε 1 λίτρο νερό 
και αφού πάρει βράση ξαφρίζουμε και σιγοβράζουμε για 1 ώρα. Σουρώνουμε 
το ζωμό. Ξεκοκαλίζουμε όσο μπορούμε το λαιμό και ρίχνουμε το κρέας του στο 
ζωμό. Τον διατηρούμε ζεστό.
Για τη γαλοπούλα
Ζητάμε από τον κρεοπώλη να αφαιρέσει το λαιμό και τις άκρες από τις φτε-
ρούγες (για το ζωμό).
Αφήνουμε το πουλερικό σε θερμοκρασία δωματίου (από το ψυγείο) για 45΄. 
Αφαιρούμε με το χέρι όσο περισσότερο λίπος μπορούμε από την κοιλιά (από 
το άνοιγμα). Τραβάμε το δέρμα του λαιμού και το στερεώνουμε, αφού το γυ-
ρίσουμε προς τα πάνω, με οδοντογλυφίδα ή το ράβουμε για να κλείσει από 
πάνω. Αλατοπιπερώνουμε την κοιλιά και γεμίζουμε με τη γέμιση με το χέρι ή 
κουτάλι. Ράβουμε ή δένουμε τη γαλοπούλα ώστε τα πόδια και οι φτερούγες 
να είναι κολλημένα στο σώμα. Αφενός για να κρατήσει ωραίο σχήμα με το 
ψήσιμο και αφετέρου για να συγκρατήσουμε τους χυμούς και την υγρασία στο 
εσωτερικό της. Να θυμάστε ότι ποτέ δεν γεμίζουμε τη γαλοπούλα ή άλλο κρέας 
παρά μόνο όταν πρόκειται να μπει κατευθείαν στο φούρνο.
Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο (2 κ.σ.) στις παλάμες και αλείφουμε εξωτερικά. Αλατο-
πιπερώνουμε. Την τοποθετούμε σε ρηχό ταψί με το στήθος προς τα πάνω, σε 
καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 220 οC σε αντιστάσεις, στην τελευταία 
σχάρα, και ψήνουμε για 40΄, να ροδίσει. (Όταν ψήνουμε σε δυνατό φούρνο το 
δέρμα και το κρέας ψήνονται σχηματίζοντας προστατευτικό στρώμα και έτσι οι 
χυμοί του κρέατος μεταφέρουν τη θερμότητα στο εσωτερικό ώστε να ολοκλη-
ρωθεί το ψήσιμο σωστά.) Μετά από 45΄ χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 
160 οC. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 3 ώρες.

Γαλοπούλα γεμιστή
O Άη Βασίλης έχει κραγιόν! Η είδηση έσκασε σαν η πρώτη βόμβα μέσα στο σπίτι. Το ξέσπασμα σε 

ένα τσιριχτό ασταμάτητο γέλιο ήταν η δεύτερη βόμβα. H τρίτη ήταν η επόμενη και δεν είμαι σί-
γουρος τα περι εμβέλειας της όμως προσέγγιζε και θα έσκαζε σαν πυρηνική. Ξημέρωμα Χριστου-

γέννων λοιπόν. Τα παιδιά ανάστατα, ανήσυχα! Ούτε καν πρόλαβαν να ανοίξουν 

τα δώρα - δυο μεγάλες κούτες τυλιγμένες με κόκκινο χριστουγεννιάτικο χαρτί η 

μια δίπλα στην άλλη σαν να είχαν ζυγιστεί πριν πιάσουν τον τόπο τους δίπλα στο 

τζάκι. Συνήθως το να μην τρέξει κατευθείαν ένα παιδί με το που ανοίγει το μάτι 

του πρωί πρωί χριστούγεννα στα δώρα, να ασχοληθεί λοιπόν με οτιδήποτε άλλο 

είναι μεγάλη ιστορία. Όπως βέβαια και μεγάλη ιστορία είναι και αυτή που θα σας 

διηγηθώ. Αλλά πριν απο αυτό πρέπει να αναφέρουμε κάτι σημαντικό. Τα παιδιά 

είχαν δίκαιο. Όχι, ο Άη Βασίλης δεν έχει κραγιόν, αλλά αφού τα ευλογημένα τα 

τεκμήρια αυτό μαρτυτούν τώρα αυτό διαπιστώνουν και τα ίδια. Όχι μόνο τα ίδια, 

αλλά και εγώ ο ίδιος. Σε πρώτη φάση για να είμαι ειλικρινής ο Άη Βασίλης κατα 

την άποψη μου θα φόραγε και ψηλοτάκουνα. Λέω απλώς τι μαρτυρούν τα γεγο-

νότα. Αστυνόμος Σαίνης δεν είμαι, όμως μπαίνω στο ρόλο, ανάθεμα με, για χάριν 

συζήτησης. Το λοιπόν, αναφέρομαι στα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν. Πάντως 

η μαμά κάπου σε μια γωνία χωμένη στην δουλειά της, στην κουζίνα, φτιάχνει 

πρωινό. Την μια κάμνει να ξεσπάσει σε γέλοιο τη μια τραβάει τα μαλλιά της. Τεκμήρια λοιπόν. Το νούμερο 

ένα, ψηλοτάκουνα δίπλα απο το τζάκι! Το νούμερο δυο, τα δώρα με το τυλιγμένο κόκκινο χαρτί πολύ περι-

ποιημένα. Πολύ καλά τσακίσματα στις γωνιές. Να το πω αλλιώς - καθόλου αντρικό το τύλιγμα. Η και αντί-

στροφα, γυναικείο το τύλιγμα δώρων! Ξαφνιάζεστε; Και εγώ ξαφνιάζομαι. Αλλά περιμένετε για το τεκμήριο 

τρία. Κραγιόν στο ποτήρι με το κρασί! Aν είναι δυνατόν. Αυτό το πιο σοβαρό. Κραγιόν στο ποτήρι με το κρα-

σί που η μαμά ετοίμασε για να πιει να ξεδιψάσει, να ξαποστάσει, ο Άη Βασίλης. Αφήστε την μαμά όμως. Δεν 

έχει σχέση με το έγκλημα. Φτιάχνει πρωινό. Έτοιμη πάντα να ξεσπάσει σε γέλια και σε κλάματα. Μα πως δεν 

έχει; E, έχει! Αλλά δεν το ξέρει κανένας. Ευτυχώς για την ώρα ούτε τα παιδιά. Πίσω στην ιστορία που υποσχέ-

θηκα να σας διηγηθώ. Είναι σύντομη. Έξι λέξεις ιστορία. Η μαμά ήπιε απο το ποτήρι. Τέλος. Αυτά. Το βράδυ, 

παραμονή πρωτοχρονιάς, πριν τα παιδιά πανε για ύπνο η μαμά πήρε ρόλο Άη Βασίλη και ο Άη Βασίλης δεν 

ήρθε ποτέ. Ούτε έρχεται ποτέ στα σπίτια του κόσμου. Ούτε απο την καμινάδα αποκτά πρόσβαση. Διότι πολύ 

απλά δεν χωρά. Ο Άη Βασίλης είναι χοντρός. Καλός, χαμογελαστός, και χοντρός. Και σίγουρα τρώει και πί-

νει τα πάντα αλλά όχι κρασί. Μισή γουλιά να έπινε απο κάθε σπίτι θα έπεφτε σε κώμα. Αλλά πιστέψτε με αυτά 

όλα δεν πρέπει να τα ξέρει ένα παιδί. Και το ζητούμενο είναι το προηγούμενο μας θέμα - πως στο καλό να 

κάνει το ποτήρι η μαμά να φαίνεται χρησιμοποιημένο; Έκανε να πιει. Και ήπιε. Ήπιε, με κραγιόν. Άντρας στο 

σπίτι δεν υπάρχει. Ποιον να καλέσει για συνεργό; Τον γείτονα; Χωρισμένη εδώ και χρόνια. Τέσσερα χρόνια. 

Τέσσερα Χριστούγεννα ολόκληρα. Τέσσερα ολόκληρα Χριστούγεννα εφάρμοζε ολόσωστη την πρακτική. 

Τέσσερα Χριστούγεννα ήταν ο Άη Βασίλης για τα παιδιά. Τέσσερα ολόκληρα Χριστούγεννα ήταν ο αυθεντι-

κός, πραγματικός, Άη Βασίλης για τα παιδιά...   

Ο Άη Βασίλης φοράει κραγιόν

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

Ο 
ι υψηλοί στόχοι που έθεσαν οι άνθρωποι της Ολυμπιάδας από 

το καλοκαίρι, οι μετεγγραφικές κινήσεις που έγιναν στη συνέχεια 

αλλά και η παρουσία της ομάδας στις πρώτες στροφές του πρω-

ταθλήματος δείχνουν ότι οι πράσινοι θα διεκδικήσουν με μεγάλες αξιώσεις 

το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Η ομάδα βρίσκεται σε απόσταση βολής 

από την 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η Ολυμπιάδα έχει να επιδείξει 

την καλύτερη αμυντική γραμμή του πρωταθλήματος με μόλις 3 τέρματα πα-

θητικό. Η παρουσία κάτω από τα γκολποστ της Ολυμπιάδας του πολύπειρου 

και εγνωσμένης αξίας τερματοφύλακα Ούρκο Πάρντο αποτελεί εγγύηση για 

τα μετόπισθεν της ομάδας. Η Ολυμπιάδα μέχρι στιγμής μάζεψε 17 βαθμούς 

πετυχαίνοντας 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Στις τελευταίες αγωνιστικές η 

ομάδα και αφού οι ποδοσφαιριστές της βρήκαν ρυθμό παίζει πολύ καλό 

ποδόσφαιρο και αποτελεί μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη μέσα στο γήπεδο. 

Μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές της ομάδας των Λυμπιών πανηγύρισαν 

14 γκολ. Η ΚΟΠ αποφάσισε και ανέβαλε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου όλους τους 

αγώνες  του πρωταθλήματος Γ’ κατηγορίας. Το γεγονός αυτό στέρησε την 

ομάδα από οικονομικούς πόρους. Το Δ.Σ των πρασίνων εξέδωσε ανακοί-

νωση απευθύνοντας έκκληση στα μέλη του να στηρίξουν το σωματείο ώστε 

να είναι συνεπές σε όλες του τις υποχρεώσεις. H διακοπή του πρωταθλήμα-

τος έδωσε την ευκαιρία να διορθωθούν κάποια λάθη που εντοπίστηκαν . Το 

Δ.Σ. της Ολυμπιάδας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με 

ομάδα της Α’ κατηγορίας για συνεργασία σε διάφορους τομείς. Παράλληλα 

αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας κατά τη χειμερινή 

μετεγγραφική περίοδο με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλή-

ματος. H Ολυμπιάδα στην 8η αγωνιστική φιλοξένησε την ομάδα της Ανά-

γυιας. Κέρδισε με 2-0 και συνέχισε την εξαιρετική φετινή της πορεία. Στη συ-

νέχεια το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω της πανδημίας. To πρωτάθλημα θα 

συνεχιστεί από το σημείο που διακόπηκε. Η Ολυμπιάδα στην  9η αγωνιστική 

θα πάει στον Άγιο Τύχωνα για να παίξει με την Αμαθούς και στην 10η αγωνι-

στική θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή Γερολάκκου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 

της Ολυμπιάδας  συνεχίζονται με τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Ελ-

πίδα Αστρομερίτη για την 11η αγωνιστική. Στην 12η αγωνιστική η Ολυμπι-

άδα θα παίξει  στο γειτονικό ντέρμπι με το Χαλκάνορα. Ακολουθεί στην 13η 

αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με τον Κορμακίτη. Στην 14η αγωνιστική η 

Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει την ΑΠΕΠ. Στη συνέχεια  η Ολυμπιάδα θα παίξει 

εκτός έδρας με τον Εθνικό Άσσιας στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Ανα-

κοινώθηκαν οι τυχεροί του λαχείου της Ολυμπιάδας. Ο αριθμός 274 κέρδι-

σε  το σαλονάκι  και τις 2 διανυκτερεύσεις το 130 και το 153.

Η Oλυμπιάδα θα κυνηγήσει τον τίτλο

Τ ο μεγάλο βήμα για επιστροφή στις κατηγορίες της 
ΚΟΠ θέλει να κάνει φέτος ο Άδωνης Ιδαλίου. Οι πρά-
σινοι έδειξαν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια που έδω-

σε η ομάδα ότι είναι έτοιμοι για να παίξουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο και να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη διάκριση η οποία 
δεν είναι κάτι άλλο από την εξασφάλιση μιας από τις προνο-
μιούχες θέσεις που θα δώσει το δικαίωμα στην ομάδα να δι-
εκδικήσει ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στην ΣΤΟΚ. Η 
διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της έξαρσης που παρα-
τηρήθηκε στην πανδημία του κορονοϊού έσπασε τον καλό 
ρυθμό που πήρε η ομάδα. Στο σωματείο των πρασίνων εξέ-
λαβαν τη διακοπή του πρωταθλήματος ως ευκαιρία. Ο προπονητής της ομάδας επικεντρώθηκε στη διόρθωση λαθών 
που εντοπίστηκαν και όλοι στο σωματείο είναι αισιόδοξοι ότι ο Άδωνης στη φετινή περίοδο θα μπορέσει να αρχίσει 
την προσπάθεια επανόδου του στην ΚΟΠ. Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος ο Άδωνης παρουσί-
ασε πολύ καλά στοιχεία στέλνοντας το μήνυμα ότι φέτος οι πράσινοι θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστή-
σουν στη διοργάνωση της ΕΠΕΛ. Ο Άδωνης μέχρι στιγμής πέτυχε 3 νίκες και μάλιστα συνεχόμενες ενώ δέχθηκε μια 
ήττα στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πέτυχε 15 γκολ και δέχθηκε 5 έχοντας μαζέψει μέχρι στιγμής 9 βαθ-
μούς. Η ομάδα είναι κοντά στην κορυφή και στις αμέσως επόμενες αγωνιστικές θα επιδιώξει να φθάσει εκεί με στόχο 
να παραμείνει μέχρι το τέλος. Η εικόνα που έβγαλε η ομάδα στα μέχρι τώρα παιχνίδια της δείχνει ότι ο στόχος είναι εφι-
κτός. Το Νοέμβριο ο Άδωνης πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις μια φορά. Ήταν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος της ΕΠΕΛ. Η ομάδα πέτυχε νέα μεγάλη νίκη κερδίζοντας με το καθαρό σκορ 3-0 την Ομόνοια Ορμήδει-
ας. Ήταν η 3η συνεχόμενη νίκη με την οποία η ομάδα βρέθηκε στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας φλερτάροντας την 
κορυφή. Οι συνεχείς νίκες ανέβασαν τη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών οι οποίοι στις αγωνιστικές που θα ακολου-
θήσουν θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια προσφέροντας χαρά στους φίλους του σωματείου. Ο κόσμος του Άδω-
νη λόγω της κατάστασης με την πανδημία δεν μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο ωστόσο ενδιαφέρεται, παρακολουθεί 
και ενημερώνεται για την πορεία της ομάδας. H ΕΠΕΛ ανακοίνωσε ότι η δεύτερη μετεγγραφική περίοδος καθορίστη-
κε από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της τα σωματεία δικαιούνται δύο μεταγρα-
φές, ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΣΤΟΚ και/ή 
την ΚΟΠ και/ή τις ομοσπονδίες μέλη της ΣΤΟΚ και/ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή 
συγκατάθεση του σωματείου που αγωνίστηκαν και απεριόριστο αριθμό ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που δεν αγω-
νίστηκαν. Οι άνθρωποι του Άδωνη αναμένουν την επανέναρξη του πρωταθλήματος για να προσπαθήσουν να πετύ-
χουν τους στόχους που τέθηκαν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωταθλήματος ο Άδωνης θα φιλοξενηθεί από τον 
Κόκκινο Αστέρα Μενεού στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και στην 6η αγωνιστική θα φιλοξενήσει στο Δάλι το Σπάρ-
τακο Κιτίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άδωνη για την 7η αγωνιστική είναι εκτός έδρας με αντίπαλο τον Ορφέα 
Αθηένου. Οι άνθρωποι του Άδωνη αναμένουν την επανέναρξη του πρωταθλήματος για να προσπαθήσουν να πετύ-
χουν τους στόχους που τέθηκαν.

Φλερτάρει με την κορυφή ο Άδωνης

Λ όγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τη νόσο 
COVID-19 και με γνώμονα πάντα την υγεία των παιδιών-αθλη-
τών,  οι προπονήσεις  που ήταν προγραμματισμένες να γίνο-

νται στις δύο ενορίες  του Δήμου Ιδαλίου, δεν έχουν αρχίσει ακόμη.  Η 

ημερομηνία έναρξης προπονήσεων θα ανακοινωθεί στα Μέσα Μαζική 

Δικτύωσης, μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Το ίδιο ισχύει και για τη συμμε-

τοχή του Σωματείου στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης, στη σχετική κατηγορία.

Το Σωματείο σύντομα θα ανακοινώσει την έναρξη διαδικτυακών προ-

πονήσεων, όπως έγινε και κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Ευχόμαστε σε όλους πάντα υγεία. 

ΦΟΡΑΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ - ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Προπονήσεις σωματείου «Μιχαήλ Ολύμπιος»

Ή ταν μεγάλη επιτυχία για Κύπριο αθλητή να ανέλ-
θει στο βάθρο των νικητών σε Μεσογειακούς ή 
Βαλκανικούς αγώνες. Και αυτό είναι που προσ-

δίδει ιδιαίτερη αξία στη δωρεά μεταλλίων και διπλωμάτων 
από τον μαραθωνοδρόμο Βασίλη Χειμωνή προς το Μου-
σείο Γ.Σ.Π. 
Ο Βασίλης Χειμωνής γεννήθηκε το 1952 στο Δάλι Ολοκλή-
ρωσε τη σταδιοδρομία του ως αθλητής το 2000. Μέχρι τότε 
συμμετείχε στους Παγκύπριους αγώνες με τη φανέλα του 
Γ.Σ.Π. επί 31 χρόνια, από το 1969. Ανελλιπώς. Με τις νίκες 
του δημιούργησε μεγάλη συλλογή από μετάλλια και διπλώ-
ματα. 
Ορισμένα από αυτά, μεταξύ των οποίων και τα πιο σημαντι-
κά, θα κοσμούν τις προθήκες του υπό σύσταση Μουσείου Γ.Σ.Π., στο οποίο τα χάρισε ο Βασίλης Χειμωνής με τη γεν-
ναιοδωρία που τον χαρακτηρίζει. Ο ίδιος ανέδειξε πολλά ταλέντα σε αγώνες δρόμου αντοχής και ημιαντοχής ως γυ-
μναστής σε σχολεία και ως προπονητής του Γ.Σ.Π. 
Έχει στο ενεργητικό του 19 πρώτες νίκες σε τρία αγωνίσματα δρόμου (5.000 μ., 10.000 μ. και μαραθώνιο). Μεγάλο επί-
τευγμα του Βασίλη Χειμωνή ήταν το ότι κατάφερε να καταρρίψει το παγκύπριο ρεκόρ του θρυλικού μαραθωνοδρό-
μου Στέλιου Κυριακίδη. Μετέπειτα προσέφερε στον αθλητισμό για πολλά χρόνια ως γυμναστής στη Μέση Εκπαίδευ-
ση και συνεχίζει ακόμη να αναδεικνύει ταλέντα ως προπονητής του Γ.Σ.Π. 
Όσοι επιθυμούν να δωρίσουν οποιαδήποτε αντικείμενα, ντοκουμέντα κ.λπ., που μπορούν να αποτελέσουν εκθέμα-
τα για το υπό σύσταση Μουσείο Γ.Σ.Π., παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον δρα Χρύσανθο Χρυσάνθου στο 
email chry.chry60@gmail.com ή με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Γ.Σ.Π. και της επιτροπής Μουσείου, δρα 
Κώστα Σχίζα στο email sicostas10@gmail.com ή στα γραφεία του Γ.Σ.Π. τηλ. 22874050.

Μετάλλια του Βασίλη Χειμωνή θα κοσμούν 
το Μουσείο Γ.Σ.Π.

Έ ξι ήττες σε έξι αγώνες για τον Απόλλωνα Λυμπιών ο 
οποίος είχε άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της 
ΑΠΟΕΣΠ. Το Νοέμβριο, στην 5η αγωνιστική ο Απόλ-

λων φιλοξένησε τον ΠΑΟ Κοκκινοτριμιθιάς. Η ομάδα των Λυ-
μπιών έχασε με 6-1. Στην 6η αγωνιστική ο Απόλλων ηττήθηκε 
από την ομάδα του Δικέφαλου Αγκαστίνας με 3-0. Στη μέχρι 
τώρα πορεία τους στη νέα διοργάνωση οι γαλάζιοι των Λυμπι-
ών πέτυχαν 5 γκολ και δέχθηκαν 20. Βρίσκονται στην προτε-
λευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η διακοπή του πρω-
ταθλήματος λόγω του κορονοϊού αποτελεί βάλσαμο για την 
ομάδα των Λυμπιών. Έγιναν διορθωτικές κινήσεις και η ομά-
δα  στη συνέχεια θα επιδιώξει να κάνει την επανεκκίνηση της 
και να ανέλθει στο βαθμολογικό πίνακα. Στον Απόλλωνα υπάρχουν δυνατότητες ωστόσο δεν ήρθαν τα πράγμα-
τα όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του σωματείου. Ο Απόλλων θα επιχειρήσει στις επόμενες αγωνιστικές να κάνει 
την αντεπίθεση του.

Άσχημο ξεκίνημα για τον Απόλλωνα Λυμπιών
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Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σ τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Γ’ κατηγορίας 
βρίσκεται ο Χαλκάνωρ ο οποίος φαίνεται ότι θα διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό  ρόλο στη διοργάνωση. Στόχος της ομάδας εί-

ναι η άνοδος στη Β’ κατηγορία και όπως φάνηκε από τους μέχρι τώρα 
αγώνες που έδωσαν οι γαλάζιοι του Δαλιού ο στόχος είναι εφικτός.  Η 
ομάδα των γαλάζιων του Δαλιού θα επιδιώξει να παραμείνει εκεί μέχρι 
τέλους ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Η ενδεχόμενη 
κατάκτηση του πρωταθλήματος θα δώσει χαρά στους φίλους της ομά-
δας οι οποίοι θέλουν να χαίρονται τις επιτυχίες του σωματείου. Το φετινό 
πρωτάθλημα διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες για όλους λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού.  Στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές ο Χαλκά-
νωρ συγκέντρωσε 16 βαθμούς πετυχαίνοντας 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 
ήττες. Οι ποδοσφαιριστές του Χαλκάνορα πανηγύρισαν 16 γκολ ενώ μά-
ζεψαν την μπάλα από τα δίκτυα της ομάδας 9 φορές. Η διακοπή του πρω-
ταθλήματος έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή Νώντα Χριστινάκη να 
διορθώσει κάποια λάθη που εντοπίστηκαν ώστε η ομάδα με την επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος να μπορέσει να συνεχίσει απ’ εκεί που έμεινε 
όταν διακόπηκε η διοργάνωση. Η ομάδα στα μέχρι τώρα παιχνίδια της 
έδειξε πολύ καλά στοιχεία και δικαιολογημένα θεωρείται ανάμεσα στις 
ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους ένα από τα εισιτήρια ανόδου 

στη Β’ κατηγορία.  Ο Νοέμβ ριος δεν άρχισε καλά για την ομάδα. Στην 8η 

αγωνιστική ο Χαλκάνωρ ταξίδεψε στη μακρινή Κυπερούντα για το παι-

χνίδι με την ΑΠΕΠ. Οι γαλάζιοι του Δαλιού έχασαν με το βαρύ σκορ 3-0.  

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα έμεινε πίσω από τον καλό της εαυτό 

και φυσιολογικά δέχθηκε την ήττα. Το τελικό σκορ μιλά από μόνο του.  Τα 

επόμενα παιχνίδια είναι καθοριστικά για την ομάδα του Ιδαλίου και θα 

αποτελέσουν δυνατά τεστ για το που μπορεί να φθάσει φέτος η ομάδα.  

Ακολουθεί στην 9η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με τον Εθνικό Άσ-

σιας. Δύσκολη έξοδος και στην 10η αγωνιστική για το Χαλκάνορα ο οποί-

ος θα πάει στην Πόλη Χρυσοχούς για να παίξει με την ΕΝΑΔ. Στην 11η 

αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την Ομόνοια. Στη 

12η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ομάδα 

της Ολυμπιάδας. Ακολουθεί στην 13η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας 

με την ομάδα Τρούλλοι/Ορόκλινη. Στην 14η αγωνιστική οι γαλάζιοι του 

Δαλιού θα πάνε στον Λυθροδόντα για το γειτονικό ντέρμπι με την Εληά. 

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Χαλκάνορα συνεχίζονται με το παιχνί-

δι στο Δάλι με αντίπαλο την Πέγεια στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. 

Ο Χαλκάνωρ θέλει να παραμείνει στα ψηλά μέχρι τέλους

Άρχισε η βαθμολογική άνοδος της MEAΠ

Α πόλυτα ικανοποιημένοι είναι οι άν-
θρωποι της «ΔΑΛΙ F.C» από την μέχρι 
τώρα πορεία της ομάδας στο πρωτά-

θλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Η ενοποποιημένη ομάδα 

έδειξε αρκετά καλά στοιχεία και όπως φαίνεται 

θα διεκδικήσει τη διάκριση μέχρι τέλους. Κά-

ποια ατυχή αποτελέσματα δεν ανησυχούν την 

ομάδα αφού είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. 

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της παν-

δημίας του κορονοϊού ήταν μια καλή ευκαιρία 

για μια πρώτη αξιολόγηση της μέχρι τώρα πο-

ρείας της ομάδας τόσο στο αγωνιστικό κομμά-

τι όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Η αξιολόγηση 

που έγινε από τους ανθρώπους της ομάδας δεί-

χνει ότι ήταν ορθή η απόφαση της ενοποίησης 

αφού μέσα από αυτή προέκυψε ένα δυνατό σύνολο το οποίο μπορεί να διεκδικήσει τίτλους και διακρίσεις. Στους 5 

αγώνες του πρωταθλήματος που έδωσε η «ΔΑΛΙ F.C» πέτυχε 3 νίκες, 1 ισοπαλία και δέχθηκε 1 ήττα. Σημειώνεται ότι 

στο πρωτάθλημα έχουν διεξαχθεί 6 αγωνιστικές. Η «ΔΑΛΙ F.C» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έκανε και το ρεπώ 

της αφού στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 11 ομάδες και σε κάθε αγωνιστική μια ομάδα έχει ρεπώ. Με 10 βαθμούς στο 

ενεργητικό της η «ΔΑΛΙ F.C» βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή. Στις επόμενες αγωνιστικές θα επι-

διώξει η ομάδα να φθάσει εκεί και να διεκδικήσει να παραμείνει μέχρι τέλους. Οι ποδοσφαιριστές της ενοποιημένης 

ομάδας πανηγύρισαν 14 φορές ενώ ο τερματοφύλακας της ομάδας αναγκάστηκε να μαζέψει την μπάλα από τα δί-

κτυα των τερμάτων του 5 φορές. Οι επόμενες αγωνιστικές θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της ομάδας. Στις 

τάξεις του σωματείου υπάρχει πίστη στις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών και μεγάλη αποφασιστικότητα ότι η ομάδα 

θα μπορέσει να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διοργάνωση. Το Νοέμβριο διεξήχθησαν δυο παιχνί-

δια και στη συνέχεια το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω της πανδημίας. Στην 5η αγωνιστική η ομάδα «ΔΑΛΙ F.C» επα-

νήλθε στις επιτυχίες. Παίζοντας κατά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο κέρδισε με 4-1 τον Εθνικό Καϊμακλίου, ομάδα 

η οποία είναι από τις δυνατές της διοργάνωσης και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν μέχρι το τέλος του πρωταθλή-

ματος. Στην 6η αγωνιστική η ομάδα του Ιδαλίου αντιμετώπισε εκτός έδρας την ομάδα του Μαθιάτη. Οι δυο ομάδες 

μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς. Τελικό αποτέλεσμα 1-1.

Ικανοποίηση στις τάξεις της «ΔΑΛΙ F.C»

Μ εγάλη επιτυχία για το νεαρό σκοπευτή Ανδρέα Ποντίκη της 
Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας ο οποίος εξασφάλισε 
τον τίτλο στο σκητ παίδων. Ο Ανδρέας πρώτευσε στους παί-

δες με 520/625. Πρόκειται για ένα ταλέντο το οποίο έδειξε ότι το μέλ-

λον του ανήκει. Το φετινό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Σκοποβολής  στο 

ολυμπιακό αγώνισμα του σκητ, περιελάμβανε έξι αγώνες και για κάθε 

αθλητή και αθλήτρια λήφθηκαν υπ’ όψιν τα πέντε καλύτερα αποτελέ-

σματα στο σύνολο των 625 μετρίσιμων δίσκων.

Πρωταθλητής στο σκητ παίδων ο Ανδρέας Ποντίκης

Σ υνέχεια στα θετικά αποτελέσματα τα οποία 
θα ανεβάσουν το σωματείο στον βαθμο-
λογικό πίνακα θα επιδιώξει η ΜΕΑΠ. Η μέ-

χρι στιγμής βαθμολογική θέση της ομάδας δεν 
αφήνει ικανοποιημένους τους ανθρώπους του σω-
ματείου οι οποίοι εργάζονται σκληρά για να επα-
ναφέρουν τη ΜΕΑΠ στο δρόμο των επιτυχιών. Η 
ομάδα δικαίως αισθάνεται και αδικημένη αφού η 
τύχη σε πολλά παιχνίδια της γύρισε την πλάτη με 
αποτέλεσμα ενώ δεν ήταν άσχημη στο γήπεδο δεν 
πήρε το αποτέλεσμα που  δικαιούταν.  Η διακοπή 
του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας ήρθε τη χει-
ρότερη στιγμή για τη ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην αρχή της δι-
οργάνωσης τα οποία έφεραν και την αλλαγή προπονητή στο σωματείο, άρχισε να βρίσκει τον καλό της εαυτό. Εκεί 
που η ομάδα άρχισε τη βαθμολογική της άνοδο ήρθε η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της έξαρσης του κορο-
νοϊού. Η ΜΕΑΠ βρίσκεται στη 10η θέση του πρωταθλήματος έχοντας μαζέψει 10 βαθμούς. Πέτυχε 3 νίκες, 1 ισοπαλία 
και δέχθηκε 4 ήττες.  Πέτυχε 10 γκολ και δέχθηκε άλλα 10. Οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ θα επιδιώξουν όταν θα επαναρχί-
σει το πρωτάθλημα η ομάδα να συνεχίσει απ’ εκεί που έμεινε ώστε στο τέλος να μπορέσει να διεκδικήσει τους στό-
χους της οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Κάποιες συνεχείς νίκες εκτός που θα ανεβάσουν 
βαθμολογικά την ομάδα θα συμβάλουν και στη βελτίωση της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών ώστε στη συνέχεια 
να μπορέσουν να διεκδικήσουν τους στόχους που έθεσε η διοίκηση. Το Νοέμβριο στο ένα παιχνίδι που παίχθηκε 
πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ άρχισε απ’ εκεί που έμεινε τον Οκτώβριο. Κέρδισε εντός έδρας με 
2-1 την ομάδα του Κορμακίτη συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος όλοι 
στο σωματείο θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.  Η ΜΕΑΠ στην 9η αγωνιστική έχει εκτός έδρας 
έξοδο στην Πέγεια για τον αγώνα με την ομώνυμη ομάδα. Στην 10η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει στο «Θεοδώρειο 
Στάδιο» με την ΑΠΕΠ. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ολοκληρώνονται το Δεκέμβριο με τον εκτός έδρας 
αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Ορμήδειας. Η ΜΕΑΠ στη 12η αγωνιστική θα παίξει εντός έδρας με τον Εθνικό Άσ-
σιας. Ακολουθεί στην 13η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με την ΑΠΟΝΑ. Στην 14η αγωνιστική οι κόκκινοι θα φι-
λοξενήσουν στο Πέρα Χωριό – Νήσου την ΕΝΑΔ. Στην 15η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει με την Αμαθούς.Στο μη-
νιαίο λαχείο της ΜΕΑΠ κατά την κλήρωση που έγινε στις 3 Νοεμβρίου κέρδισαν 800 Ευρώ ο αριθμός 251, από 100 
Ευρώ οι αριθμοί 078, 539,244,088 και 048.

Λ όγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η ΚΟΠΕ 
ανέβαλε τα πρωταθλήματα  Β’ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών. Από την απόφαση ασφαλώς επηρεάστη-
καν τα παιχνίδια του Πανιδαλιακού. Στην 3η αγωνιστική ο Πανιδαλιακός ηττήθηκε από την ομάδα του Πανε-

πιστημίου Κύπρου με 3-0 σετ. Ο αγώνας έγινε στο κλειστό στάδιο του Λυκείου Ιδαλίου. Στο πρώτο σετ ο ΑΠΟΚ κέρδισε 
25-15. Στη συνέχεια ο αγώνας απέκτησε τρομερό ενδιαφέρον με τον ΑΠΟΚ να κερδίζει 24-26 και 21-25 αποσπώντας 
το τρίποντο με νίκη 0-3 σετ. Στους τρεις αγώνες που έδωσε ο Πανιδαλιακός δέχθηκε τρεις ήττες.  Η ομάδα αγωνίζεται 
στο β’ όμιλο του πρωταθλήματος. 
Η διοργάνωση μόλις έχει αρχίσει και υπάρχει αρκετός δρόμος ώστε η ομάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Οι δυ-
νατότητες υπάρχουν και υπάρχει αισιοδοξία ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος η ομάδα θα παρουσιαστεί 
πολύ καλύτερη. 

Ο Πανιδαλιακός έχει δυνατότητες
Ο κορονοϊός επηρέασε ασφαλώς και τη λειτουργία της ακαδημί-

ας καλαθόσφαιρας της ΑΕΚ Ιδαλίου. Η ακαδημία συνεργάζεται 
με την ακαδημία καλαθοσφαίρισης ΕΥ ΖΗΝ Λατσιών η οποία 

συμμετέχει στα πρωταθλήματα της ΚΟΚ (Κυπριακή Ομοσπονδία Καλα-

θοσφαίρισης) ηλικιών U10, U12, U14 και U16 (δηλαδή κάτω των 10, 12, 

14 και 16 ετών).  Οι επιτυχίες στα πρωταθλήματα, η χαρά της συμμετοχής 

στα διάφορα τμήματα από τα παιδιά αλλά και τα ευμενή σχόλια των γο-

νέων τους, αποτελούν τη δύναμη για τους ιθύνοντες του σωματείου να 

συνεχίσουν με όρεξη τη δουλειά τους που δεν είναι τίποτα άλλο από την 

καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας. 

Ακαδημία καλαθόσφαιρας ΑΕΚ Ιδαλίου




