
Μ ορφή άρχισε να παίρνει ο πυρήνας του 
Ιδαλίου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα 
ανάπτυξης που  έγιναν τα τελευταία 

χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία που ανέ-

λαβε την ανάπλαση και τον εξωραϊσμό του πυρήνα 

του Ιδαλίου ολοκλήρωσε εντός των συμφωνηθέ-

ντων χρονοδιαγραμμάτων την Α’ φάση του έργου. 

Οι εργασίες για τη δεύτερη φάση έχουν αρχίσει. Το 

έργο αναμένεται να παραδοθεί ολοκληρωμένο σ’ 

ένα περίπου χρόνο. Ο πυρήνας του Ιδαλίου θα αλ-

λάξει την όψη του Δήμου και θα αποτελέσει σημείο 

αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή. Ο πυρήνας 

του Ιδαλίου δίδει ξεχωριστή όψη στην καρδιά του 

Δήμου με τους κατοίκους να εκφράζουν ικανοποί-

ηση για τον εξωραϊσμό του. 

Οι Δήμοι ζητούν οικονομική 
στήριξη
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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

Έτοιμη η Α’ φάση του πυρήνα του Ιδαλίου
Προχωρά σύμφωνα με τους σχεδιασμούς η ανάπλαση του μεγάλου έργου ανάπτυξης

Σ τον Δήμο Ιδαλίου - Νότιας Λευκωσίας 
θα εκλέγονται 16 δημοτικοί σύμβου-
λοι εκ των οποίων οι 8 στο Δάλι, ένας 

στην Αλάμπρα, 3 στα Λύμπια, ένας στη Νήσου, 
2 στο Πέρα Χωριό και ένας στην Ποταμιά. Η εκ-
προσώπηση στα νέα σώματα που θα δημιουρ-
γηθούν όσον αφορά τον αριθμό των συμβού-
λων θα είναι ανάλογα με τον πληθυσμό της 
κάθε περιοχής. Τα νομοσχέδια που αφορούν 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων και αναμένεται ότι εντός Ιανουαρίου 
να γίνουν οι τελικές διαβουλεύσεις ώστε να 
ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και το θέμα να 

αρθεί ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για 

ψήφιση.

16 δημοτικοί σύμβουλοι 
στο Δήμο Ιδαλίου – Νότιας Λευκωσίας

σελ.6

Ε πιτέλους άρχισε η μετά κο-
ρονοϊού εποχή. Η έναρξη 
των εμβολιασμών για αντι-

μετώπιση της πανδημίας έχουν φέ-

ρει αισιοδοξία στους πολίτες οι οποί-

οι αναμένουν ότι το μέλλον θα είναι 

πολύ καλύτερο. Η  χορήγηση του εμ-

βολίου στους πολίτες  γίνεται δωρε-

άν. Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι 

η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη του 

πληθυσμού. Η εξασφάλιση των εμ-

βολίων γίνεται μέσω κεντρικής δια-

δικασίας από την Ε.Ε. και είναι κοινή 

για όλα τα κράτη μέλη, είτε πρόκειται 

για πλούσιες χώρες, είτε για λιγότε-

ρο πλούσιες είτε για χώρες με μικρό 

πληθυσμό είτε μεγαλύτερες χώρες.

Πλησιάζουμε στη μετά κορονοϊού 
εποχή

σελ.4

Ο Δ ή μ α ρ -
χος Ιδα-
λίου και 

οι κοινοτάρχες της 

περιοχής Λυμπιών, 

Αλάμπρας, Αγίας 

Βαρβάρας και Ποτα-

μιάς θυμούνται πως 

ήταν οι γιορτές στα 

παιδικά τους χρό-

νια. Αναπολούν τις γιορτές μιας άλλης εποχής, γιορτές οι οποίες ήταν προσαρμο-

σμένες στα δεδομένα του τότε και που διαφέρουν πολύ από τις γιορτές του σήμε-

ρα οι οποίες χαρακτηρίζονται από υπερκαταναλωτισμό και ευμάρεια. 

«Οι γιορτές στα παιδικά μου χρόνια 
ήταν…»

σελ. 7

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέα χρονιά, νέοι στόχοι. Διανύουμε ήδη τις πρώτες μέρες 

του 2021 με την ελπίδα ότι η νέα χρονιά θα είναι πολύ κα-

λύτερη από το 2020. Η έλευση του εμβολίου δίδει ελπίδες 

στους πολίτες οι οποίοι προσβλέπουν ότι θα επιτευχθεί η 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι τοπικές αρχές της περιο-

χής, ο Δήμος Ιδαλίου και  οι γύρω κοινότητες, βρίσκονται σε 

εγρήγορση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας πραγ-

ματοποιήθηκαν νέοι έλεγχοι του πληθυσμού με τη  μέθοδο 

της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).  Ένα από τα 

πιο σημαντικά έργα που έγιναν στο Δάλι τα τελευταία χρό-

νια προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Ολοκληρώθηκε η πρώτη 

φάση του πυρήνα Ιδαλίου και ήδη το έργο προχωρά με στό-

χο την ολοκλήρωση του εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Ο 

πυρήνας του Ιδαλίου θα αλλάξει την εικόνα του Δήμου και 

θα αποτελέσει σημείο αναφοράς. Την ίδια στιγμή που στην 

Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας προχωρούν τα έργα ανά-

πτυξης στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης κορυ-

φώνονται οι αντιδράσεις για την συνεχιζόμενη λειτουργία 

των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου τα οποία γειτνιά-

ζουν με την οικιστική περιοχή. Ο ιατρικός κόσμος, ο Παγκύ-

πριος Ιατρικός Σύλλογος και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου 

κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούν για 

τις συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία από την εκπομπή επι-

βλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα. Επιτέλους ας τους ακού-

σουν οι αρμόδιοι και να επισπεύσουν τις διαδικασίες μετακί-

νησης των δυο εργοστασίων. Μητέρες που κατοικούν στην 

Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης παραχώρησε συ-

νέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας περιέγραψαν τον 

καθημερινό εφιάλτη που ζουν με την ελπίδα ότι κάποιοι θα 

τις ακούσουν. O Iανουάριος χαρακτηρίζεται και ως καθορι-

στικός μήνας όσον αφορά το θέμα της μεταρρύθμισης της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην έκδοση που έχετε στα χέρια 

σας μπορείτε να διαβάσετε για το πώς περνούσαν τις γιορτές 

στην παιδική τους ηλικία οι τοπικοί άρχοντες της περιοχής, ο 

Δήμαρχος και οι Πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων. Η 

πανδημία μας άλλαξε πολλές συνήθειες. Φέτος ο Δήμος Ιδα-

λίου δεν πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδήλωση φω-

ταγώγησης. Παρόλα αυτά ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος 

του Δήμου φωτίστηκε και το γεγονός μεταδόθηκε μέσω του 

διαδικτύου. 

Καλή χρονιά.

Καλώς ήρθες 2021

Του Ανδρέα Ιωσήφ

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

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

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

Κοινοτικό Συμβούλιο 

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

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
5 Ιανουαρίου Θεώνη
6 Ιανουαρίου Φώτιος, Φώτης, 

Φωτεινός, Φωτεινή, 
Φανή

7 Ιανουαρίου Γιάννης, Τζαννής, 
Τζανής, Γιάγκος, 
Ιωάννης

8 Ιανουαρίου Δομινίκη, Δομνίκα, 
Δομήνικος

11 Ιανουαρίου Θεοδόσιος, Θεοδόσης
12 Ιανουαρίου Τατιάνα
17 Ιανουαρίου Αντώνιος, Αντώνης, 

Αντωνία

18 Ιανουαρίου Αθανάσιος, Θανάσης, 
Αθανασία

20 Ιανουαρίου Ευθύμιος, Ευθύμης, 
Ευθυμία

21 Ιανουαρίου Αγνή, Ευγένιος,
 Μάξιμος,Νεόφυτος, 

Νεοφυτία
22 Ιανουαρίου Τιμόθεος
23 Ιανουαρίου Διονύσιος, Διονυσία

24 Ιανουαρίου Ξένιος, Ξένια

27 Ιανουαρίου Χρυσόστομος
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Διαδικτυακά η φετινή φωταγώγηση 
στο Δήμο Ιδαλίου

Δ ιαφορετική και συνά-
μα πρωτότυπη ήταν 
φέτος η φωταγώγη-

ση του Δήμου Ιδαλίου η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 11 Δε-

κεμβρίου. Το γεγονός το οποίο 

τα προηγούμενα χρόνια απο-

τελούσε αξιοσημείωτο γεγο-

νός αναφοράς  μεταδόθηκε δι-

αδικτυακά λόγω των μέτρων 

για αποφυγή στην εξάπλωση 

του κορονοϊού.  Ο Δήμαρχος 

Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος μαζί 

με τις ευχές του για Καλές Γιορ-

τές ευχήθηκε το συντομότερο 

να τελειώσει η πανδημία και να 

επιστρέψει η ζωή μας στην κα-

θημερινότητα. Όπως είπε ο κ. 

Καλλένος ο Δήμος Ιδαλίου προ-

σαρμόστηκε στα νέα δεδομένα 

και για να μην στερήσει στους 

δημότες του το γεγονός της φω-

ταγώγησης, επέλεξε μέσω της τεχνολογίας να δώσει αυτή τη δυνατότητα ώστε ο κα-

θένας να την παρακολουθήσει από το σπίτι, το γραφείο του ή απ’ όπου αλλού επέ-

λεξε. 

Συμβολικό χριστουγεννιάτικο δεντράκι 
για την οδική ασφάλεια

Τ ην είσοδο του 
Μουσείου του 
Αρχηγείου Αστυ-

νομία κοσμεί  ένα αλλι-

ώτικο χριστουγεννιάτικο 

δεντράκι. Ένα δέντρο πρω-

τότυπο και συμβολικό, κα-

τασκευή του  Γιάννη Λαζά-

ρου, καθηγητή στο Λύκειο 

Ιδαλίου, ο οποίος σε συ-

νεργασία με την Τροχαία 

Κύπρου, μετέτρεψε τα συ-

ντρίμμια σε στολίδια.

Σπασμένα φανάρια, τρο-

χούς, μεταλλικά κομμάτια, 

εξαρτήματα από παλιά αυτοκίνηταπου ενεπλάκησαν σε τροχαία 

δυστυχήματα και έγιναν συντρίμμια, είναι μερικά από τα «στολί-

δια» που συνθέτουν αυτό το ιδιαίτερο και θεματικό δεντράκι, το 

οποίο είναι αφιερωμένο στην οδική συνείδηση. Ο κ. Λαζάρου σε 

δηλώσεις του ανέφερε: «Με δική μου πρωτοβουλία εδώ και κά-

ποια χρόνια, μαζί με μαθητές μου στο Λύκειο Ιδαλίου αναλαμ-

βάνουμε να κατασκευάσουμε ένα μεγάλων διαστάσεων θεμα-

τικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα θέματα που αγγίζουμε έχουν 

έντονο ανθρωπιστικό μήνημα: πέρσι για τη Δωρεά Οργάνων, 

πρόπερσι για τη Λευχαιμία, άλλες χρονιές για ανακύκλωση κλπ. 

Φέτος το θέμα που διαλέξαμε είναι η Οδική Ασφάλεια. Λόγω της 

πανδημίας και περιορισμών στα σχολεία εισηγήθηκα στο Τμήμα 

Τροχαίας και το Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου το δέντρο μας να 

κατασκευαστεί σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας για ευαισθητο-

ποίηση του κοινού και ειδικά τους νέους μας». Για να κατασκευ-

αστεί το αλλιώτικο χριστουγεννιάτικο δεντράκι απαιτήθηκαν συ-

νολικά οκτώ ώρες. 

Κοντά στους άπορους μαθητές

Τ α σωματεία «Μιχαήλ Ολύμπιος» και 
ΔΑΛI F.C. έχοντας κοινωνικές ευαισθη-
σίες και δείχνοντας  το ανθρώπινο τους 

πρόσωπο λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεν-

να παρέδωσαν κουπόνια για είδη ρουχισμού 

για τις ανάγκες των άπορων παιδιών του Γ’ Δη-

μοτικού και Γ’ Νηπιαγωγείου Ιδαλίου. Tα κου-

πόνια παραδόθηκαν από τα στελέχη των δυο 

σωματείων Πόπη Πολυυκανδριώτου και Τζό-

ζεφ Βασιλείου. 

Τα κουπόνια ήταν από το κατάστημα παιδικών 

ρούχων Michel Dali. 

Διάλεξη για την επίτευξη στόχων

Δ ιάλεξη με θέμα «Ανά-
ληψη Προσωπικής 
Ευθύνης για την επί-

τευξη στόχων» πραγματοποί-

ησε ο ψυχολόγος της Σχολής 

Φόρουμ Αδάμος Παπαντωνί-

ου για τους μαθητές της Β’ Λυ-

κείου. Ο κ. Παπαντωνίου στη 

διάλεξη του επικεντρώθηκε 

στην ευθύνη που έχουν οι ίδι-

οι οι μαθητές στην προσπά-

θεια τους να πετύχουν τους 

στόχους τους, ξεκαθαρίζοντας 

ότι ο κάθε καθοδηγητής, προ-

πονητής, καθηγητής και μέ-

ντορας λειτουργεί επικουρικά 

στην προσωπική πορεία του 

κάθε μαθητή.

Εισφορά για άπορες οικογένειες

Δ ωροκου-
π ό ν ι α 
τ ρ ο φ ί -

μων συνολι-

κής αξίας 1200 

Ευρώ πρόσφε-

ρε για άπορες οι-

κογένειες το τμή-

μα ΑΗΕPΑ CY 004 

«Φώτος Φωτιά-

δης» Iδαλιον. Η ει-

σφορά που είχε αποδέκτες 12 οικογένειες του Ιδαλίου παραδόθηκε 

στον εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας 

Ιδαλίου πατέρα Σπυρίδωνα Ζαχαριάδη. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ε ντός των χρονοδιαγραμμάτων ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του πυ-
ρήνα του Ιδαλίου η οποία περιλαμβάνει το χώρο στάθμευσης 
του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας, τη λεωφό-

ρο Δημήτρη Χάματσου, έξω από τα γραφεία της Μητρόπολης Τριμυθού-
ντος, τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς το τέμενος και την πε-
ριοχή κοντά στον ποταμό Γυαλιά.
 Τα κατασκευαστικά έργα για την υλοποίηση της Α΄ Φάσης του έργου 
«Ανάπλαση Πλατειών και δρόμων στον πυρήνα Ιδαλίου» συνολικού κό-
στους 2.467.000,00 πλέον Φ.Π.Α άρχισαν τον περασμένο Ιούνιο. Το έργο 
αφορούσε ως επί τω πλείστον την κατασκευή/ανάπλαση δύο πλατειών 
(Παναγίας Ευαγγελίστριας και στο ποταμό Γυαλιά), ενός χώρου στάθμευ-
σης στην οδό Χαράλαμπου Μούσκου και τμήματα ή ολόκληρους δρό-
μους στο πυρήνα του Δήμου (οδοί Δημητρίου Χαμάτσου, Χαράλαμπου 
Μούσκου, Ευαγγελίστριας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Αγίου Ανδρο-
νίκου και Δημήτρη Υψηλάντη). Η ανάπλαση περιλάμβανε πλήρεις κατα-
σκευές, υπογειοποιήσεις όλων των Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας, αντι-
κατάσταση δικτύου ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρύων υδάτων, 
εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού, δαπεδόστρωση των δρό-
μων με κυβόλιθους, φυτεύσεις δέντρων και προσθήκη κατάλληλου αστι-
κού εξοπλισμού. Αμέσως αρχίζει η β’ φάση του έργου. Αναμένεται ότι 
το έργο ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου θα είναι έτοιμο σ’ ένα περί-
που χρόνο. 
Ο πυρήνας του Ιδαλίου, ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπτυξης τα τε-
λευταία χρόνια, μαζί με το Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου και τον Αρχαι-
ολογικό Χώρο,  θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Ιδάλιο και θα αλ-
λάξει την εικόνα του Δήμου. 
Το έργο κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση, προχώρησε   με ενέργει-
ες του Δήμου ο οποίος είχε διαθέσιμους τους οικονομικούς πόρους και  
τους αξιοποίησε άμεσα προς αυτό το σκοπό. O Δήμος Ιδαλίου θα καλύ-
ψει το 1/3 του κόστους ενώ τα υπόλοιπα 2/3 θα καλυφθούν από κρατι-
κά ταμεία. 
Ο πυρήνας του Ιδαλίου μετά τον εξωραϊσμό του θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για τους επισκέπτες. Εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το στολίδι για 
την ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυ-
ξη του Δήμου Ιδαλίου. Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα τοποθετηθούν σκέπα-
στρα και άλλες υποδομές και γενικά τα έργα που θα κατασκευαστούν θα 

αλλάξουν την εικόνα του Ιδαλίου αναμορφώνοντας την περιοχή. Θα γί-

νει μια σύγχρονη πόλη την οποία θα χαίρεται ο επισκέπτης ενώ οι κάτοι-

κοι του θα νιώθουν περηφάνια απολαμβάνοντας υψηλού επιπέδου ποι-

ότητα ζωής. 

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος εξέφρασε την ικανοποίηση του 

δηλώνοντας ότι ο εξωραϊσμός του πυρήνα μαζί με άλλες υποδομές που 

έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Δήμο όπως είναι το Γραμμικό Πάρκο, 

η ανέγερση του Αμφιθεάτρου αλλά και τα έργα αναβάθμισης του αρχαι-

ολογικού χώρου και η στέγαση της Μητρόπολης Τριμυθούντος σε ιδιό-

κτητα γραφεία είναι έργα που αλλαζουν την εικόνα του Δήμου και δίδουν 

ώθηση στο Ιδάλιο να προχωρήσει προς την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του πυρήνα Ιδαλίου
Σ’ ένα χρόνο θα είναι έτοιμο ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπτυξης του Δήμου
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Ε πιτέλους άρχισε να χαράζει η επόμενη μέρα, η μέρα της μετά κορονο-
ϊού εποχής. Η χορήγηση του εμβολίου στους πολίτες  γίνεται δωρε-
άν. Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη 

του πληθυσμού, εφόσον πρόκειται για ζήτημα Δημόσιας Υγείας και ενεργο-
ποιήθηκε μηχανισμός εμβολιασμού μέσω των Κέντρων Εμβολιασμών που 
υπάρχουν ήδη στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και τις 
τμηματικές παραδόσεις των εμβολίων σε συνδυασμό με την ιεράρχηση των 
κατηγοριών που θα πρέπει να το λάβουν δωρεάν. Το Υπουργείο Υγείας τέ-
θηκε από μέρες πριν από την έναρξη των εμβολιασμών σε πλήρη ετοιμότη-
τα προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί με ταχύτητα για την έναρξη 
του εμβολιασμού του κυπριακού πληθυσμού. Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δρ Όλγα Καλακούτα, 
παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Υγείας 
ανέφερε ότι η εξασφάλιση των εμβολίων «γίνεται μέσω κεντρικής διαδικασίας 
από την Ε.Ε. και είναι κοινή για όλα τα κράτη μέλη, είτε πρόκειται για πλούσι-
ες χώρες, είτε για λιγότερο πλούσιες είτε για χώρες με μικρό πληθυσμό είτε με-
γαλύτερες χώρες». Η  παραλαβή εμβολίων, η παρακολούθηση της διαδικασί-
ας εμβολιασμών αλλά και η παρακολούθηση των αποθεμάτων γίνεται μέσω 
ενός λογισμικού το οποίο δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και για να παρακολου-
θούν οι ειδικοί τα εμβόλια κατά τη διαδρομή τους από το χώρο φύλαξης μέχρι 
το Κέντρο Εμβολιασμού. Σύμφωνα με την κα. Καλακούτα στην  πλήρη εξέλι-
ξη της διαδικασίας, θα υπάρχει δυνατότητα για να λειτουργήσουν 38 Κέντρα 
εμβολιασμού, ένα σε κάθε κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σε κάθε 
κέντρο εμβολιασμού, εξήγησε η κα. Καλακούτα, «θα υπάρχει δυνατότητα για 
να λειτουργούν μέχρι και τρία συνεργεία εμβολιασμού ταυτόχρονα». Ο εμ-
βολιασμός γίνεται μόνο με ονομαστικά ραντεβού ή αν πρόκειται για ομάδες, 
οι αρμόδιοι γνωρίζουν από προηγουμένως τους αριθμούς για να είναι προ-

ετοιμασμένοι. Ένα ραντεβού  μπορεί να προγραμματιστεί μέσω του λογισμι-

κού και  μπορεί να το προγραμματίσει ηλεκτρονικά ένα άτομο για τον εαυτό 

του ή για τον πατέρα ή τη μητέρα του ή κάποιο άλλο άτομο που δεν χειρίζεται 

το διαδίκτυο. Το λογισμικό για τον εμβολιασμό έχει τρεις “πύλες”. Την πύλη δι-

καιούχων, την “πύλη” που θα αφορά τα κέντρα εμβολιασμών και την “πύλη” 

δεδομένων που  λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο. Αμέσως μόλις προγραμμα-

τιστεί ηλεκτρονικά ένα ραντεβού το άτομο  λαμβάνει γραπτό μήνυμα στο κι-

νητό του και υπάρχει και δυνατότητα για αποστολή υπενθύμισης τόσο για 

την πρώτη δόση όσο και για τη δεύτερη. Υπάρχει επίσης δυνατότητα έκδοσης 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Προτεραιότητα δίδεται στις ευ-

παθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους και στα άτομα που βρίσκονται στην πρώ-

τη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας. Ο ευρύς εμβολιασμός αναμένεται 

ότι θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Η πανδημία του κορονοϊού και οι προεκτάσεις 

της έχουν θέσει σε κινητοποίηση τους πάντες. Στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλί-

ου η κατάσταση είναι μεν διαχειρίσιμη ωστόσο δεν υπάρχει εφησυχασμός. 

Ανάμεσα στα κρούσματα που εντοπίστηκαν ήταν και ο Μητροπολίτης Τριμυ-

θούντος. Οι τοπικές αρχές της περιοχής, ο Δήμος Ιδαλίου και οι γύρω κοινό-

τητες, βρίσκονται σε εγρήγορση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 

πραγματοποιήθηκαν νέοι έλεγχοι του πληθυσμού με τη  μέθοδο της ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 

Το εμβόλιο που θα επαναφέρει την καθημερινότητα μας

Η 
Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων αποφάσισε 

να διατυπώσει τη  θέση της σχετικά με την ανάγκη για 

οικονομική στήριξη των Δήμων από το Κράτος, λόγω 

των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19. Όπως αναφέρεται 

σε ανακοίνωση κατά το τρέχον έτος, η συντριπτική πλειοψηφία των 

Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν σημαντικά (με 

δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ) την Τοπική Αυτοδι-

οίκηση. Κάτι που δεν έγινε στην Κύπρο. Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι η δεύτερη καθολική φάση περιοριστικών 

μέτρων, αναμένεται να επιδεινώσει ακόμα περαιτέρω, δραματικά, τα οικονομικά των Δήμων, γεγονός που διαφορο-

ποιεί τα δεδομένα όπως αυτά είχαν τεθεί ενώπιον των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με τα τα-

μειακά διαθέσιμα των Δήμων, αφού αρκετά έσοδα τα οποία προϋπολογίστηκαν να εισπραχθούν, εκ των πραγμά-

των θα καταστεί αδύνατο να ανακτηθούν. Σύμφωνα με την Ένωση Δήμων προβλέπεται ότι η έκτακτη κατάσταση που 

διανύουμε θα επεκταθεί και τους πρώτους μήνες του 2021, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ως Ένωση Δήμων, θέλουμε να 

προβάλουμε την έντονη θέση των Δήμων ότι, ενώ έχουν συνεισφέρει πολλά και με υπευθυνότητα, ακόμα και σε θέ-

ματα για τα οποία δεν είχαν αρμοδιότητα, δεν έλαβαν οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από το κράτος. Σημειώνεται 

ακόμα ότι οι Δήμοι (σε αντίθεση με το Κράτος), εξαιτίας της πανδημίας, δεν έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση σε χρημα-

τοδοτικά εργαλεία (όπως δανεισμό, κονδύλια από Ευρωπαϊκά Ταμεία, κλπ). Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δή-

μων αποφάσισε όπως ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών:

(α) Τα έξι εκατομμύρια ευρώ ή και ακόμα περισσότερα, τα οποία είναι διαθέσιμα από το Κράτος για την οικονομική 

στήριξη των Δήμων, να διαμοιραστούν στους τριάντα (30) Δήμους, με βάση τα κριτήρια κατανομής της κρατικής χο-

ρηγίας, ως και η απόφαση της πρόσφατης Γενικής  Συνέλευσης.

(β) Την περαιτέρω στήριξη των Δήμων από το Κράτος, κατά τους πρώτους μήνες του 2021, για τους λόγους που ανα-

φέρονται πιο πάνω, και

(γ) Την εξεύρεση τρόπων δανεισμού των Δήμων, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ρευ-

στότητας, με κίνδυνο να περιέλθουν σε στάση πληρωμών, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τα συναρμόδια 

Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Οικονομική στήριξη ζητούν οι Δήμοι λόγω 
της πανδημίας

Π 
εριπέτεια με την υγεία του είχε λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρ-

νάβας ο οποίος προσβλήθηκε από κορονοϊό. 

Ο Πανιερώτατος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων πυ-

ρετού. Υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικός. Η διακομιδή του στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας έγινε για προληπτικούς λόγους.   Παρέμεινε για μερικές μέρες στο νοσοκομείο και στη συνέ-

χεια παρέμεινε σε αυτοπεριορισμό στην οικία του. Μετά τη διαπίστωση ότι ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος ήταν θε-

τικός στον κορονοϊό έχουν τεθεί σε αυτοπεριορισμό άτομα που κρίθηκαν ως στενές επαφές του Πανιερωτάτου ενώ 

τα τεστ στα οποία υπεβλήθησαν είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Οι χώροι της Μητρόπολης απολυμάνθηκαν όπως προ-

νοείται από τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. 

Καλά στην υγεία του ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος

Γ 
ια την Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να παραχωρήσει 

πρόσθετο ποσό συνολικού ύψους €64,2 εκ. O Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής 

Ανάπτυξης Κώστας Καδής σε χαιρετισμό του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ανέφερε ότι αναμένει ότι το 2021 θα είναι ένα έτος με νέες 

προκηρύξεις, σε μια ιδιαίτερα καθοριστική περίοδο για την κοινωνία μας και ιδιαίτερα για τον αγροτικό  κό-

σμο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,  

η οποία ανέδειξε τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία του τόπου, έγιναν πολύ σημαντικά 

βήματα κατά τη χρονιά που πέρασε για στήριξη των αγροτών. Σύμφωνα με τον κ. Καδή  η στοχευμένη δεύτε-

ρη προκήρυξη του επενδυτικού μέτρου, η οποία είχε αυξημένο ενδιαφέρον  υπερκάλυψε τον προϋπολογι-

σμό της. « Πρόσθετα, με επίκεντρο τους νέους, πραγματοποιήθηκε σειρά εργαστηρίων και διαβουλεύσεων, 

με σκοπό να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να καταστεί η ύπαιθρος αλλά και ο πρωτογενής τομέας 

ελκυστικός στη νέα γενιά. Από την προσωπική επαφή που είχα με τους νέους κατά την διάρκεια της παρουσί-

ασης των αποτελεσμάτων, διαπίστωσα ότι επιδεικνύεται μεγάλο ενδιαφέρον και θέληση για ουσιαστική ενα-

σχόληση τους με τον γεωργικό τομέα, ενώ προτείνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και καινοτόμες ιδέες». Σε 

ό,τι αφορά ειδικά στην αντιμετώπιση την προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία, ο κ. Καδής σημείωσε 

την άμεση, καταλυτική και άοκνη προσπάθεια όλων των υπηρεσιών, στην ετοιμασία, υλοποίηση και χρημα-

τοδότηση σειράς μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών δράσεων του Μέτρου 21 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο κ.Καδής ετοιμάστηκαν στοχευ-

μένα μέτρα για επιπρόσθετη στήριξη, κυρίως σε επαγγελματίες γεωργούς που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις 

της πανδημίας. Πρόσθετα, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφι-

ακής Πολιτικής και με τον ιδιωτικό τομέα, για τη δημιουργία, την ανάδειξη και την παρουσίαση ηλεκτρονι-

κών πλατφόρμων διάθεσης γεωργικών προϊόντων. «Οι προετοιμασίες για τη μεταβατική περίοδο καθώς και 

για τη νέα προγραμματική περίοδο και η διενέργεια σειράς επαφών σε ό,τι αφορά στην καταγραφή της κατά-

στασης και στην ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις, καταδεικνύει ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 

θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, απαιτητικό και ευελπιστούμε να είναι και γόνιμο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ανα-

πτυχθεί επαφές μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και έχουν δημιουργηθεί δίκτυα εργασίας για την 

κατάλληλη διαμόρφωση και βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων». Ο κ. Καδής ανέδειξε τη μεγάλη σημα-

σία που αποδίδει το Υπουργείο  στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στην Πράσινη Συμφωνία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, και ειδικότερα μέσα από τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη Στρατηγική για 

τη Βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό, και για την αποτελεσματική συμπερίληψη κατάλληλων παρεμβάσεων 

που να εξυπηρετούν τον αναβαθμισμένο περιβαλλοντικό προσανατολισμό της νέας Κοινής Αγροτικής Πο-

λιτικής, ήδη διενεργούνται συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. «Ως εκ τούτου, 

φιλοδοξούμε ότι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο θα ανταποκρίνεται στους πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στό-

χους που θέτει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» σημείωσε ο Υπουργός.

Στήριξη των αγροτών λόγω των συνεπειών του κορονοϊού



Τίτλος ιδιοκτησίας

Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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ΝΕΑ

Έ παινος απονεμήθηκε στο μαθητή Γιώργο Κωνσταντή 
του Λυκείου Ιδαλίου στην κατηγορία Εικαστική Δημι-
ουργία,  στον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκι-

μίου και Εικαστικής Δημιουργίας «Τα 60 χρόνια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας». Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε από τον 

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  Πρό-

δρομο Προδρόμου. Οι έπαινοι αποστάληκαν στα σχολεία.

Έπαινος σε μαθητή του Λυκείου Ιδαλίου

Μ ια από τις τελευταίες πράξεις που θα κληθεί 
να προβεί η Βουλή των Αντιπροσώπων πριν 
εκπνεύσει η θητεία της θα είναι η μεταρρύθ-

μιση ή όχι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα νομοσχέδια 
βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
αναμένεται ότι εντός Ιανουαρίου να γίνουν οι τελικές δι-
αβουλεύσεις ώστε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και 
το θέμα να αρθεί ενώπιον της ολομέλειας του σώματος 
για ψήφιση. Οι διαφωνίες των κομμάτων έχουν καταγρα-
φεί και συζητούνται ώστε εκεί που υπάρχουν διαφωνίες 
να εξευρεθούν οι λύσεις για να προχωρήσει το ζήτημα. 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε δηλώσεις του 
ανέφερε ότι το νομοσχέδιο που αφορά τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απότοκο συνεργασίας 
με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι είναι ανα-
γκαίο να προχωρήσει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης εκφράζοντας την άποψη ότι μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαβου-
λεύσεις που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η 

εκπροσώπηση στα νέα σώματα που θα δημιουργηθούν 

όσον αφορά τον αριθμό των συμβούλων θα είναι ανάλο-

γα με τον πληθυσμό της κάθε περιοχής. Στον Δήμο Ιδαλί-

ου - Νότιας Λευκωσίας θα εκλέγονται 16 δημοτικοί σύμ-

βουλοι εκ των οποίων οι 8 στο Δάλι, ένας στην Αλάμπρα, 

3 στα Λύμπια, ένας στη Νήσου, 2 στο Πέρα Χωριό και ένας 

στην Ποταμιά.

Στο τέλος οι συζητήσεις για τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Π ρώτο και τρίτο βραβείο απέσπασαν παιδιά του 
Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωρίου – 
Νήσου. Διακρίθηκαν στο διαγωνισμό ζωγρα-

φικής και ποίησης κατά της διαφθοράς. Σε ανακοίνωση 

του το Cyprus Integrity Forum αναφέρει ότι κάθε χρόνο 

στις 9 Δεκεμβρίου, επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας μέ-

ρας κατά της διαφθοράς, διοργανώνεται τελετή βράβευ-

σης των νικητών του Διαγωνισμού Ζωγραφικής και Ποί-

ησης με συμμετέχοντες μαθητές δημοτικού, γυμνασίου 

και λυκείου, ωστόσο φέτος, οι συνθήκες καθώς και τα πε-

ριοριστικά μέτρα που είναι σε ισχύ για προστασία από 

τον κορωνοϊό δεν το επιτρέπουν. Η μαθήτρια της Α’ τά-

ξης εξασφάλισε το 1ο βραβείο και το 3ο βραβείο ο Ραφα-

ήλ Κόρτας, της Γ’ τάξης. 

Ο Οργανισμός συγχαίρει θερμά και επιβραβεύει όλα 

τα παιδιά που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό, δίνοντας 

τους έναυσμα να συνεχίσουν.

Βραβεύτηκαν σε διαγωνισμό ζωγραφικής και 
ποίησης κατά της διαφθοράς

Α ρχές του νέου έτους αρχίζει η β’ φάση του 
κοινοτικού πάρκου Αγίας Βαρβάρας το 
οποίο περιλαμβάνει καντίνα, μικρή αίθου-

σα εκδηλώσεων και αποδυτήρια. Το έργο θα στοιχίσει 

235 χιλιάδες  Ευρώ συν ΦΠΑ και αναμένεται ότι θα εί-

ναι έτοιμο σ’ ένα περίπου χρόνο. Στον ίδιο χώρο κατά 

την α’ φάση του έργου κατασκευάστηκαν γήπεδα κα-

λαθόσφαιρας και μίνι ποδοσφαίρου  και παιδότοπος. 

Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών, του κοινοτικού συμβουλί-

ου Αγίας Βαρβάρας ενώ συνέβαλαν επίσης οι απόδημοι Αγιοβαρβαρίτες της Μεγάλης Βρετανίας, το ΣΚΕ Αγί-

ας Βαρβάρας και άλλοι χορηγοί. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας Μάριος Γεωργίου 

εξέφρασε την ικανοποίηση του, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την κοινότητα το οποίο 

θα απολαμβάνουν κυρίως οι νεαροί κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας. 

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

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

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

YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘

¶ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÙÂÛÙ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

British American Tobacco

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

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

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

°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÈÌÔ-
‰ÔÙÒÓ, ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¿ÙÔÌ· Ô˘
Ù·Í›‰Â„·Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ÂÎÙfi˜ K‡ÚÔ˘, ¿ÙÔÌ· Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ›ˆÛË˜ ‹/Î·È ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÎÏÈ-
ÓÈÎ¿ ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË  ̃·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹  ̃ÓfiÛÔ  ̆Î·È ¿ÙÔ-
Ì· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÂ ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ‹
‡ÔÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 28 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¿ÊÈÍË˜ ·fi ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi/ ›ˆÛË˜/ Â·-
Ê‹˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.  
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Η ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των Ευ-
ρωπαίων πολιτών στην Κύπρο, η άσκηση του 
δικαιώματος ψήφου στις επικείμενες εκλογές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ανάπτυξη σχέσεων επικοι-
νωνίας με τους Δήμους και τις κοινότητες όπου κατοικούν 
ήταν στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης που οργά-
νωσε η Ένωση Δήμων Κύπρου (ΕΔΚ), στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος «Envision».  
Η συζήτηση προσέλκυσε το ενδιαφέρον δημάρχων, δη-
μοτικών συμβούλων και δημοτικών στελεχών, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις εμπειρίες τους με τις 
κοινότητες των Ευρωπαίων υπηκόων που ζουν και εργά-
ζονται στα δημοτικά τους όρια στην Κύπρο. 
Το πρόγραμμα «Envision» υλοποιείται από την ΕΔΚ και 
την ΚΕΔΕ Ελλάδας, με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς. 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση για τη σημασία 
της κοινωνικής ένταξης και της άσκησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους.
Εκ μέρους της Ένωσης Δήμων, ο αντιπρόεδρος της Ε.Γ. 
Δώρος Αντωνίου, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς και ο Χρί-
στος Χατζηγιάγκου, Αν. Γραμματέας της Ένωσης, ανα-
φέρθηκαν στη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της 
επικοινωνίας με τις κοινότητες των Ευρωπαίων πολιτών, 
ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική συμμετοχή και η κοι-
νωνική συνοχή στις τοπικές κοινωνίες.
Σε δική του παρέμβαση ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών Μενέλαος Βασι-
λείου, ανέπτυξε τη διαδικασία εγγραφής των Ευρωπαίων 
πολιτών στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο, τα μέχρι τώρα 
δεδομένα συμμετοχής τους και τη διαδικασία υποβολής 
υποψηφιότητας. 

Ο Νικόλαος Ίσαρης, Αν. Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο μίλησε για τα δικαι-

ώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και 

τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σε σχέση με το κα-

θεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας, διαμονή και εργασίας 

τους στην επικράτεια της ΕΕ. 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην προώθηση των 

στόχων του προγράμματος «Envision» μέσα από το 

οποίο η Ένωση Δήμων Κύπρου θα υποβάλει εισηγήσεις 

βελτίωση της ενημέρωσης και της επικοινωνίας των αρ-

χών τοπικής αυτοδιοίκησης με τους Ευρωπαίους πολίτες.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης

Γ ια άλλη μια χρονιά η κοινότητα Ποταμιάς εξασφάλισε 
το 1ο βραβείο καθαριότητας και ευπρεπισμού για την 
επαρχία Λευκωσίας. Το έπαθλο της διάκρισης για την 

κοινότητα είναι το χρηματικό ποσό των 700 Ευρώ, ωστόσο εκεί-

νο που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι τα μηνύματα που 

στέλνονται στην κοινή γνώμη αλλά ταυτόχρονα και η κουλτού-

ρα που δημιουργείται ανάμεσα στους κατοίκους. Ο Πρόεδρος 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γιάννος Μηνά ευχαρίστη-

σε θερμά τους κατοίκους που συνέβαλαν για ακόμα μια φορά 

στην προσπάθεια για διάκριση της κοινότητας στον τομέα της 

καθαριότητας και του ευπρεπισμού. 

Βραβείο καθαριότητας 
στην Ποταμιά
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Η ζωή μας άλλαξε. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας μας είναι εξοντωτι-
κοί. Οι γιορτές ανέκαθεν ήταν για μικρούς και μεγάλους μέρες αφιε-
ρωμένες στην οικογένεια. Τα παιδιά τις χαίρονταν και οι μεγάλοι τις 

απολάμβαναν. Η «ΔΑΛΙΝΕWS» προσπαθώντας να ξαναφέρει στη μνήμη εκεί-
νες τις ημέρες απευθύνθηκε στο Δήμαρχο Ιδαλίου και στους Προέδρους των 
Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής οι οποίοι με ευχαρίστηση θέλησαν να 
επαναφέρουν στη μνήμη τα παιδικά τους χρόνια και να περιγράψουν τι θυ-
μούνται από τις γιορτές των παιδικών τους χρόνων. Οι απαντήσεις τους ήταν 
σύντομες ωστόσο το νόημα είναι πολύ περιεκτικό και πάνω απ’ όλα αληθι-
νό και ανθρώπινο.

Λεόντιος Καλλένος Δήμαρχος Ιδαλίου
Ήταν άλλα χρόνια. Οι μέρες των Χριστουγέννων μαζί  με εκείνες του Πάσχα 
ήταν οι πιο ξεχωριστές μέρες της παιδικής μας ηλικίας. Μπορεί να μην υπήρ-
χε η σημερινή ευμάρεια ωστόσο ήταν πολύ μοναδικές μέρες τις οποίες ανα-
μέναμε με ανυπομονησία. Στην εποχή που είμαστε εμείς παιδιά για να πάρεις 
ένα παιχνίδι ήταν μόνο στα  πανηγύρια του Αγίου Μάμα και των Αγίων Αν-
δρονίκου και Αθανασίας και στις γιορτές των Χριστουγέννων. Παίρναμε μόνο 
ένα παιχνίδι και επειδή ήταν μόνο ένα το φροντίζαμε για χρόνια. Ξεχωριστές 
ήταν επίσης οι μέρες της αναμονής, ιδιαίτερα όταν έκλειναν τα σχολεία για να 
περάσουμε τις μέρες των γιορτών με τους συγγενείς μας. Θυμάμαι τους παπ-
πούδες, τις γιαγιάδες, τους γονείς μας που οργάνωναν οικογενειακά τραπέ-
ζια. Θεωρώ ότι βιώναμε έντονα συναισθήματα. Οι μέρες των γιορτών ήταν 
ξεχωριστές σε κάθε τους στιγμή. Η λειτουργία στην εκκλησία μαζί με την οικο-
γένεια ήταν επίσης πολύ ξεχωριστή. Νιώθαμε τα συναισθήματα αλληλεγγύης 
και αγάπης όπως και σήμερα αυτές τις μέρες. Είναι μέρες που σου δίδουν την 
ευκαιρία να έρθεις κοντά με την ευρύτερη οικογένεια σου. 

Μιχάλης Γεωργίου Κοινοτάρχης Λυμπιών
Είμαστε πολύ τυχεροί. 
Νοιώθαμε το νόημα των γιορτών. Μύριζε η αλλαγή της ρουτίνας. Μύριζαν τα 
έθιμα μας. Πως λαχταρούσαμε τις εκκλησιαστικές λειτουργίες.
Είχαμε και εμείς Άγιο Βασίλη. Ένα αυτοκινητάκι ήταν υπέρ αρκετό. Η χαρά μας 
ήταν απεριόριστη. 
Να πούμε για τις οικογενειακές συναθροίσεις.  Γινόταν πραγματικό γλέντι. 
Τώρα τι να πούμε; 
Τα μωρά γεννιούνται μεγάλοι με γνώσεις χωρίς παιδικές στιγμές. Εύχομαι 
αυτή η ιλιγγιώδη ταχύτητα της ζωής μας να πιάσει φρένο για να μπορέσουν 
οι νέες γενεές να νιώσουν το νόημα της ζωής και των γιορτών που μας στολί-
ζουν την καθημερινότητα .

Αχιλλέας Μαλαχουρίδης Κοινοτάρχης Αλάμπρας
Ειλικρινά πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα
Αξέχαστες αναμνήσεις και από πλευράς ηλικίας, πως αντιμετωπίζαμε τα Χρι-
στούγεννα ως παιδιά και το πνεύμα των Χριστουγέννων με την αθωότητα και 
τα μάτια ενός παιδιού άσχετα με την οικονομική μας κατάσταση η παράδοση 
ήταν παράδοση. Η διασκέδαση ήταν πάντα διασκέδαση αλλά πολύ πιο δια-
φορετική από τη σημερινή. Ο κόσμος διασκέδαζε από μόνος τους δηλαδή 
αξέχαστες οικογενειακές (πλατιές οικογενειακές που έφταναν σε θείου παπ-
πούδες ξαδέλφια ίσως και πέραν των 50 ατόμων) συγκεντρώσεις σε σπίτια 
οικογενειακά πάντα με φαγοπότι αλλά διασκέδαση με τραγούδια και με τη 
συμμετοχή όλων των παρευρισκόμενων, διασκεδάσεις που κρατούσαν ώρες 
ατέλειωτες και δημιουργούσαν οι συμμετέχοντες και με αστεία και με ιστορί-
ες για να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας που ήταν πολύ 
πιο διαφορετικά σε αντίθεση με τις σημερινές διασκεδάσεις οπού σε διασκε-
δάζουν άλλοι με το κέφι που δημιουργούν είτε με μουσική είτε με προγράμ-
ματα είτε με κάτι άλλο.
Οι οικογενειακοί δεσμοί στα φόρτε τους και η έγνοια για το συνάνθρωπο πιο 
έντονη. Κανείς δεν ξεχνούσε αυτούς πραγματικά αντιμετώπιζαν προβλήμα-
τα υγείας - οικονομικά – μοναξιάς και προσπαθούσε με τα όσα μέσα είχε να 
απαλύνει έστω και για λίγο το πόνο του συνανθρώπου του χωρίς ανταλλάγ-
ματα και το Κυριότερο έκανε ότι έκανε μακριά από κάμερες, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες,  χωρίς να επιζητά τα like κτλ
Πάντα επίκεντρο στο πνεύμα των Χριστουγέννων ήταν ο άνθρωπος και ο 
συνάνθρωπος. Μια έννοια που χάσαμε στη πορεία και προσποιούμενοι ….

Mάριος Γεωργίου Κοινοτάρχης Αγίας Βαρβάρας

Από μικρά παιδιά ανυπομονούσαμε να έρθουν τα Χριστούγεννα γιατί:

Α)θα έκλειναν τα σχολεία για 15 μέρες και θα παίζαμε καθημερινά ποδόσφαι-

ρο που ήταν η μεγάλη μας αγάπη,

Β) ανυπομονούσαμε να έρθουν τα Χριστούγεννα για να φορέσουμε τα και-

νούργια μας ρούχα που μας αγόραζαν οι γονείς μας,

Γ) τα απογεύματα των γιορτών πηγαίναμε στα δυο σωματεία του χωριού για 

την καθιερωμένη τόμπολα ευελπιστώντας ότι θα κερδίσουμε. Όταν κερδίζα-

με κάναμε μεγάλη χαρά. 

Πριν από τα Χριστούγεννα βοηθούσα τη μητέρα μου στο φούρνισμα. Μετα-

φέραμε ξύλα για το πύρωμα του φούρνου.  Ψωμιά, δάκτυλα, κουλούρια και 

ελιωτές ήταν τα βασικότερα είδη που παρασκευάζαμε. Το Χριστουγεννιάτι-

κο δέντρο που στολίζαμε προερχόταν από τα δέντρα στα χωράφια.Το βρά-

δυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς περιμέναμε με ανυπομονησία τον Άη 

Βασίλη για να μας φέρει τα δώρα. Όταν ξυπνούσαμε το πρωί της Πρωτοχρο-

νιάς τρέχαμε στο χριστογεννιάτικο δέντρο όπου κάτω από αυτό βρίσκαμε τα 

δώρα μας. Ανάβαμε ξύλα για να ζεσταθούμε και οι μεγαλύτεροι έπαιζαν το 

παιχνίδι του Άη Βασίλη – βασιλιά ρίχνοντας φύλλα της ελιάς στα κάρβουνα. 

Την παραμονή των Θεοφανίων η μητέρα μου ετοίμαζε τους παραδοσιακούς 

λοκμάδες. Ο ιερέας του χωριού περιόδευε σε όλο το χωριό και καλάντιζε τα 

σπίτια του χωριού. Τέλος θυμάμαι τα τρικούβερτα γλέντια και τη διασκέδαση 

αυτές τις μέρες στα σπίτια των συγγενών μας. 

Γιάννος Μηνά Κοινοτάρχης Ποταμιάς

Χριστούγεννα… πολλές θύμησες! Κρατάω όλες εκείνες τις πολύ όμορφες και 

οικογενειακές στιγμές! Το σπίτι -κατάλληλα στολισμένο – πάντα έτοιμο να 

υποδεχτεί κόσμο, τα γνωστά «τραπεζώματα» και στη συνέχεια όλοι οι μικροί 

γύρω από το δέντρο ν’ ανοίξουμε τα δώρα μας! Παρόλο που σχεδόν πάντα 

γνώριζα τι είχε μέσα το δικό μου κουτί, δεν σας κρύβω, πως εκείνη τη στιγμή 

την καρτερούσα όλη τη χρόνια. 

Από μικρός ήξερα πως για να «επικοινωνήσω» με τον Άγιο Βασίλη -και να του 

ζητήσω το δώρο μου, έπρεπε να ήμουν «καλό και φρόνιμο»  παιδί . Τα κατά-

φερνα , πάντα τελικά.. Αυτό, φυσικά, κράτησε μέχρι την ηλικία των 11. Από εκεί 

και μετά, με τη δικαιολογία ότι έπρεπε από μόνος μου να επιλέξω το δώρο μου, 

καθώς ο Άγιος Βασίλης δεν γνώριζε τι ακριβώς είχα στο μυαλό μου.

Με υπομονή θα ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν το 

τελευταίο καιρό

Από τις γιορτές των  παιδικών μου χρόνων θυμάμαι…
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Α ρχικά στον Δήμο Ιδαλίου λειτουργούσε χώρος προσω-
ρινής απόρριψης απορριμμάτων στον οποίο οι δημότες 
μπορούσαν να μεταφέρουν και να απορρίψουν τα κλα-

δέματα τους. Επιπλέον στον εν λόγω χώρο, οι δημότες μπορούσαν 

να μεταφέρουν χαλασμένες οικιακές συσκευές, ογκώδη αντικείμε-

να και παλαιά έπιπλα. 

Επειδή ο χώρος αυτός δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί,

ο Δήμος τερμάτισε τη λειτουργία του και προχώρησε στην αγορά 

υπηρεσιών από ιδιώτη εργολάβο ο οποίος είχε την ευθύνη της συλ-

λογής κλαδεμάτων από τις κατοικίες του Δήμου μια φορά την εβδο-

μάδα. Οι ποσότητες των κλαδεμάτων που περισυλλέγονταν απορρί-

πτονταν στον σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη.

Ακολούθησε η απαγόρευση από μέρους του Κράτους της μεταφο-

ράς φυτικών αποβλήτων στον σκυβαλόπο Κοτσιάτη.

Με το οριστικό κλείσιμο του σκυβαλότοπου του Κοτσιάτη και την 

σχεδόν ταυτόχρονη λειτουργία των Πράσινων Σημείων, ο Δήμος 

σταμάτησε να μαζεύει τα κλαδέματα από τα σπίτια αφού πλέον ο δη-

μότης μπορεί να τα μεταφέρει εκεί δωρεάν, ανά πάσα στιγμή.

Σημειώνεται ότι το ποσό που δαπανούσε παλαιότερα ο Δήμος για 

να μαζεύει τα κλαδέματα από τα σπίτια δίδεται τώρα ως δικαίωμα 

χρήσης του Πράσινου Σημείου της περιοχής στο Συμβούλιο Εκμε-

τάλλευσης Χώρων Διάθεσης η Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων 

Επαρχίας Λευκωσίας.

Με την λειτουργία του Πράσινου σημείου, φάνηκε δυστυχώς η κακή 

μας νοοτροπία και η άσχημη κουλτούρα μας. Το ενθαρρυντικό είναι 

ότι σήμερα η κατάσταση βελτιώθηκε αρκετά συγκριτικά με τα αρχι-

κά στάδια που τα πράγματα ήταν κατά πολύ χειρότερα, όμως έχου-

με ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.

Νομίζω θα συμφωνείτε μαζί μας ότι η κουλτούρα και η κακή νοοτρο-

πία σε μια κοινωνία αλλάζει όταν ξεκινούμε να αλλάζουμε τη συμπε-

ριφορά μας εμείς πρώτα διαπαιδαγωγώντας σωστά τα παιδιά μας και 

δίνοντας τα σωστά παραδείγματα.

Επίσης θα συμφωνείτε μαζί μας ότι η νοοτροπία μιας κοινωνίας δεν 

αλλάζει μόνο από την ασφάλεια και την άνεση του πληκτρολογίου 

και της πολυθρόνας μας, αλλά με την έμπρακτη και ενεργή συμμετο-

χή μας στην κοινή προσπάθεια να έχουμε ένα Δήμο καθαρό σεβόμε-

νοι πρώτα απ’ όλα το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε.

Και επειδή πρέπει να λέμε και κάποιες άλλες αλήθειες, ποιος διαφω-

νεί ότι το τσουβάλιασμα και η εκμετάλλευση στην ουσία ευρωπαίων 

πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών, είτε σε νόμιμες οικίες είτε σε κα-

ταστήματα η γκαράζ τα οποία μετατράπηκαν σε διαμερίσματα, δεν 

αυξάνει το πρόβλημα.

Πολλές φορές οι συνδημότες μας επειδή φυσικά δεν γνωρίζουν το 

κόστος, μας κάνουν εισηγήσεις όπως: Βάλτε 10 - 20 ευρώ σε κάθε 

σπίτι και οργανώστε υπηρεσίες να μαζεύετε τους καναπέδες, τα ψυ-

γεία, τα κλαδέματα κλπ και πάρτε και άλλους εργάτες.

Εδώ ισχύει με τον καλύτερο τρόπο μια από τις σημαντικότερες αρχές 

της οικονομίας αλλά και της σωστής διαχείρισης ενός φορέα. Κάτι 

που ισχύει και για την κοινωνία αλλά και για κάθε ένα μας ξεχωριστά:

“ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ”.

Ο Δήμος μας, αλλά και ο κάθε Δήμος, αν είχε την ευχέρεια θα οργά-

νωνε αυτές τις υπηρεσίες και μάλιστα με πολλή χαρά.

Για καλύτερα αποτελέσματα θα χώριζε την πόλη μας π.χ. σε 50 γειτο-

νιές και θα τοποθετούσε σε κάθε γειτονιά ένα υπάλληλο να μαζεύει 

αν είναι δυνατό και τα αποτσίγαρα.

Εξάλλου το εφαρμόζουν σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. 

Ο Δήμος της Combs La Ville με τον οποίο είμαστε διδυμοποιημένοι 

και με πληθυσμό 22.000 κατοίκους εργοδοτεί 600 υπαλλήλους. Ο 

Δήμος μας με 15.000 κατοίκους αλλά με τεράστια έκταση εργοδο-

τεί 25 υπαλλήλους.

Το κάθε σπίτι στην Combs La Ville το οποίο σε εμβαδό δεν ξεπερ-

νά το 1/3 των δικών μας σπιτιών πληρώνει περίπου €3000 (χιλιά-

δες) σε φόρους και τέλη τον χρόνο στον Δήμο, ενώ εμείς €200 περί-

που τον χρόνο.

Και επειδή έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε 

στα δικά τους επίπεδα, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τους μι-

μηθούμε στην νοοτροπία και ας βάλουμε ο καθένας μας το δικό του 

λιθαράκι έτσι ώστε ο Δήμος μας να είναι καθαρός.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Η κακή μας νοοτροπία και η άσχημη κουλτούρα μας
Του Λεόντιου Καλλένου Δημάρχου Ιδαλίου



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.

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

Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω 
λογαριασμών του Δήμου:
•Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
•Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Υδατοπρομήθειας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια 
εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δή-
μου.
Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει  εντολή για άλλα 

τέλη του Δήμου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση 
διεθνούς λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πι-
στωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού. 
Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται 
από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας αναγρά-
φοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.
Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία εκτέλεσης των 
εντολών άμεσης πληρωμής παρέχεται δωρεάν από τα τρα-
πεζικά ιδρύματα. 
H  εκτέλεση την εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης 
του λογαριασμού.
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Α ίσθηση προκάλεσαν στην κοινή γνώμη τα όσα δραματικά ανέφε-
ραν στη δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσαν οι μητέρες - 
μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας Αγίων Κωνστα-

ντίνου & Ελένης στο Δάλι.  Τα μέλη της Πρωτοβουλίας καλούν «με την ιδιότητα 

της μάνας» όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όλες  τις γυναίκες πολιτι-

κούς που κι αυτές σαν μητέρες θα έπρατταν ομοίως, να ενεργήσουν για τη δι-

αφύλαξη της υγείας των παιδιών και να ενισχύσουν με κάθε τρόπο την προ-

σπάθεια τους.

 Μίλησαν για τον εφιάλτη που ζουν καθημερινά «λόγω των εκπομπών καρκι-

νογόνων ουσιών από τα δύο εργοστάσια ασφαλτικών σε Γέρι και Τσέρι», που 

επηρεάζουν την Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Η Πρωτοβουλία σημειώνει ότι το ένα εκ των 2 εργοστασίων δεν έχει άδεια λει-

τουργίας και πως η Ενορία Κωνσταντίνου και Ελένης η οποία αριθμεί περίπου 

6 χιλιάδες κατοίκους είναι η μοναδική οικιστική περιοχή της Κύπρου η οποία 

περικυκλώνεται από 5 βιομηχανικές ζώνες εκ των οποίων οι 3 είναι οχληρές.

 «Μέχρι πότε οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο (Γ΄ Δημοτι-

κό Σχολείο Ιδαλίου) με τύψεις και ενοχές και θα μπαίνουν στη διαδικασία να 

σκέπτονται ή την υγεία τους ή τη μόρφωσή τους, μέχρι  πότε οι ενορίτες θα 

ξυπνούν τα βράδια στις τέσσερις η ώρα από το δηλητήριο που κατάφερε να 

περάσει από την χαραμάδα της πόρτας και θα χάνονται μανούλες από καρ-

κίνο;», ανέφεραν.

 Τα παιδιά, σημείωσαν, ήδη έχουν σοβαρά συμπτώματα, «ναυτία, τάση για 

εμετό, πονοκεφάλους, που μακροπρόθεσμα όλα αυτά θα προκαλέσουν καρ-

κινογένεση, για αυτό και η ανησυχία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου με 

πρόσφατη ανακοίνωση του». Πρόσθεσαν πως το ελάχιστο που θα μπορού-

σε να περιμένει μια μάνα ήταν να προστατευτούν τα παιδιά της έστω και με 

διάταγμα λόγω πανδημίας, αφού τα πρωτόκολλα δεν μπορούν να εφαρμο-

στούν στο σχολείο.

 Ανέφεραν επίσης ότι μεγάλο θέμα αποτελούν και οι ευπαθείς ομάδες της κοι-

νότητας με τα ήδη προϋπάρχοντα χρόνια νοσήματα. 

 Η Πρωτοβουλία εκφράζει ανησυχία επειδή η μετακίνηση των ασφαλτικών 

φαίνεται να μην εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα που καθόρισε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφού αναφέρει ότι τα εργοστάσια βρίσκονται 

σε πλήρη λειτουργία ακόμη και τις Κυριακές, εκφράζει την άποψη ότι η καθυ-

στέρηση στην εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων μετακίνησής τους, απαι-

τεί την αναστολή των εργασιών τους.

Κραυγή αγωνίας από μητέρες που ζητούν μετακίνηση 
των εργοστασίων

Ύ 
στερα από πολλή και ώριμη σκέψη αποφασίσατε να αποκτήσετε ένα σκύλο, τότε θα πρέπει να εξετά-

σετε μερικές παραμέτρους για μια ευτυχισμένη συμβίωση. 

Αρχικά, ενημερωθείτε και βεβαιωθείτε ότι το κουτάβι της φυλής που θέλετε είναι το κατάλληλο για τον 

χαρακτήρα και τον τρόπο ζωή σας. Μήπως η γούνα του δεν ταιριάζει με το κλίμα της Κύπρου; Το μέγεθος του εί-

ναι σωστό για να ζήσει σε διαμέρισμα ή στο σπίτι σας; Έχετε τη δυνατότητα να του 

παρέχετε το επίπεδο άσκησης που χρειάζεται; Αυτά και πολλά ακόμα θα πρέπει να 

σκεφτείτε πριν πάρετε το ζώο στο σπίτι σας. Στο άρθρο αυτού του μήνα σας παραθέ-

τω μερικές συμβουλές για όλους εσάς που θα αποκτήσετε ένα κουτάβι.

• Τα κουτάβια έχουν την περιέργεια ενός μικρού μωρού και αγαπούν να εξερευ-

νούν τα πάντα με το στόμα τους. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και για την 

ασφάλεια του κουταβιού θα πρέπει να πάρετε προφυλάξεις. Για παράδειγμα, κρα-

τείστε όλα τα ηλεκτρικά καλώδια καλυμμένα και ασφαλίστε σε σίγουρο μέρος όλα τα 

τοξικά είδη καθαρισμού.

• Περιορίστε το σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή δωμάτιο που θα γίνει ο χώρος του 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προσθέστε του ένα κρεβάτι σε μια γωνιά και στην άλλη 

μια πάνα για τη τουαλέτα. Τη νύχτα βάλτε το κουτάβι στο υπνοδωμάτιο σας, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, για να 

το ελέγχετε.

• Η απεριόριστη ενέργεια είναι χαρακτηριστικό των κουταβιών, οπότε βεβαιωθείτε ότι του παρέχετε αφθονία παι-

χνιδιών που θα το κρατούν απασχολημένο όσο εσείς απουσιάζετε. Τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι ανθεκτικά για 

να αποτραπούν κίνδυνοι πνιγμού.

• Από ηλικία 6-8 εβδομάδων το κουτάβι πρέπει να τρώει τρείς ή και τέσσερις φορές την ημέρα. Στους 6 μήνες και 

μετά, μπορείτε να το ταΐζετε δύο φορές την ημέρα μέχρι να ενηλικιωθεί. Προτιμάτε πάντα επώνυμες τροφές για 

σκύλους, κατάλληλες για την ηλικία του και ακολουθείτε τις οδηγίες της εταιρίας όσον αφορά την ποσότητα. Επί-

σης, μην αλλάζετε τακτικά είδη τροφών γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κολίτιδα και άλλα προβλήματα υγείας. 

Η εκπαίδευση του μπορεί να γίνεται χρησιμοποιώντας ειδικές λιχουδιές ως μέσω επιβράβευσης.

• Βάλτε του ένα περιλαίμιο από την αρχή για να το συνηθίζει. Το περιλαίμιο είναι ανάλογο του μεγέθους του σκύ-

λου και μην ξεχνάτε να το αλλάζετε καθώς το κουτάβι μεγαλώνει. Καλό θα ήταν, στο περιλαίμιο να υπάρχει και 

μια ετικέτα που αναγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτήτη. Φορώντας του ένα ελαφρύ λουρί μπορείτε να το 

καθοδηγήσετε σε διάφορα μέρη του σπιτιού και της αυλής.

• Η επίσκεψη στο κτηνίατρο είναι πολύ σημαντική για ένα κουτάβι. Οι πρώτοι μήνες της ζωής του απαιτούν ειδι-

κή φροντίδα και τα εμβόλια εξασφαλίζουν την υγεία του. 

• Μην ξεχνάτε το κουτάβι σας είναι ένα μωρό, γι’ αυτό μην ανησυχείτε αν δεν εκτελέσει σωστά μια εντολή. Θα έχε-

τε άφθονο χρόνο αργότερα. Τώρα, δώστε έμφαση στην κοινωνικοποίηση και στη διασκέδαση. 

Για νέους σκυλογονείς: Βασική φροντίδα για ένα 
κουτάβι

Τ 
ις προκλήσεις που προκύπτουν ως αποτέ-

λεσμα της γήρανσης του αγροτικού πληθυ-

σμού, καθώς και την προώθηση της επιχειρη-

ματικότητας ανάμεσα στη νέα γενιά, στο πλαίσιο της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε), ανέδειξε σε δημοσιογραφική διάσκεψη 

το νέο πρόγραμμα «CAPture the Future Generation».

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευ-

αισθητοποίηση για τους στόχους και τα οφέλη της Κοι-

νής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., αλλά και της συμ-

βολής του γεωργικού τομέα στην οικονομία της Ε.Ε. 

ευρύτερα. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην ευαισθη-

τοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης που η Ε.Ε. μπορεί να προσφέρει στη γεωργία και στην 

αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για την αξία της στήριξης αυτής για την οικονομία της Ε.Ε. γενικότερα. 

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής. παρουσίασε τις προτεραιότητες 

και τις προκλήσεις της εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο, καθώς και τη συνεισφορά της 

δικής μας πλευράς στην τελική διαμόρφωση της, προς όφελος του αγροτικού μας τομέα και του Κύπριου αγρότη. 

Κατά τη διάσκεψη, η ομάδα του έργου παρουσίασε τους στόχους, τις δραστηριότητες και το πλαίσιο επικοινωνίας 

του. Παρουσιάστηκε, επίσης, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, ως κομμάτι της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Η 

εν λόγω παρουσίαση έγινε από την  Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση, το Περι-

βάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Το έργο «CAPture the Future Generation» υλοποιείται από την εταιρεία ΙΜΗ και έχει διάρκεια ενός έτους. Η υλοποί-

ηση του έργου άρχισε τον Αύγουστο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2021. Το πρόγραμ-

μα υλοποιείται με χρηματοδότηση κατά 60% από τον πρόγραμμα IMCAP (Funds for information measures relating 

to the common agricultural policy) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Προώθηση της επιχειρηματικότητας ανάμεσα 
στη νέα γενιά στον γεωργικό τομέα»

Π 
ληροφορίες για τις εγγραφές και 

μετεγγραφές μαθητών στα νηπι-

αγωγεία και τα δημοτικά σχολεία 

απέστειλε ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαί-

δευσης στις σχολικές μονάδες. Οι εγγραφές 

μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2021-

2022 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτι-

κά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 

11 μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2021. Λόγω 

της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουρ-

γηθεί, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊ-

ού COVID-19, οι εγγραφές/μετεγγραφές για 

τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα γίνουν:

(α) χωρίς τη φυσική παρουσία των γονέων/

κηδεμόνων, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες 

που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοι-

τούν:

• στις τάξεις Α΄ - Ε΄ Δημοτικού

• στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαί-

δευση (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 

1/9/2015 - 31/12/2015)

• στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και έχουν ημερομηνία γέννησης 1/1/2016 - 31/12/2016.

(β) με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων, μόνο για τους/τις μαθητές/ μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώ-

τη φορά στο συγκεκριμένο Δημόσιο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο.

Αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες μόνο στα σχολεία της εκπαιδευτικής τους πε-

ριφέρειας κατά την περίοδο των εγγραφών (11-18 Ιανουαρίου 2021). Αμέσως μετά την περίοδο των εγγραφών, το 

κάθε σχολείο θα αποστείλει τις αιτήσεις αυτές, στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το αργότερο μέχρι τις 20 Ια-

νουαρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα των εγγραφών/ μετεγγραφών, 

τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα σχετικά έντυπα, επισυνάπτονται («Οδηγίες για τις εγγραφές/μετεγγραφές 

μαθητών/ριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία»).

Εγγραφές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά 
σχολεία

Π ροτάσεις για έργα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη και 
οικονομία, ύψους «εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», υπέ-
βαλε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-

ριβάλλοντος στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) με στόχο την άντληση επιδοτή-

σεων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας, δήλωσε την Παρασκευή ο Κώστας Καδής.

 Απαντώντας σε ερώτηση για τον καταρτισμό του Εθνικού Σχεδίου Ανά-

καμψης για άντληση επιδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας της ΕΕ, ο κ. Καδής είπε πως το Υπουργείο, στην αρμοδιότητα 

του οποίου εμπίπτουν αρκετά έργα που καλύπτονται από το ταμείο, έχει υποβάλει τις προτάσεις του στην Γ.Δ ΕΠΣΑ.

 Όπως εξήγησε, τα έργα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομί-

ας, όπως την κυκλική οικονομία, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, τη μείωση και αντιμετώπιση της κλιμα-

τικής αλλαγής και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 «Όλοι αυτοί οι τομείς είναι στις αρμοδιότητες μας και σε αυτούς τους τομείς έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο μας 

προς την Γ.Δ ΕΠΣΑ που συντονίζει τη διαμόρφωση των προτάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες είναι αρκε-

τών εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ», κατέληξε.

 Υπενθυμίζεται ότι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου, ύψους 750 δις. Eυρώ, η Κύπρος δικαιούται επιδοτήσεις ύψους 1,09 

δις. Ευρώ για την περίοδο 2021 μέχρι 2023.

Άντληση επιδοτήσεων  μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης

Σ ε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι τοπι-
κές αρχές Λυμπιών για τη διάσωση προβατίνας η οποία έπε-
σε σε τεράστια σπηλιά στους αγρούς της ακριτικής κοινό-

τητας. Το περιστατικό είχε αίσιο τέλος όταν βοσκός της περιοχής την 
εντόπισε και ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η σπηλιά η οποία 
ήταν παλιό λατομείο μαυρόπετρας στα Λύμπια, είχε μικρό άνοιγμα 
σε άλλο σημείο του λόφου που με τη βοήθεια εκσκαφέα ανοίχτηκε 
και το ζώο βγήκε έξω. «Η διάσωση της προβατίνας που έπεσε σε τε-
ράστια σπηλιά είχε ευτυχές τέλος. Το ζώο είναι υγιές χωρίς τραυματι-
σμό» κατέγραψε σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος του κοινοτικού συμ-
βουλίου Λυμπιών Μιχάλης Γεωργίου. 

Διάσωση προβατίνας από σπηλιά στα Λύμπια
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Σ τα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη βρίσκεται η 
έρευνα  για το εργοστάσιο ασφάλτου στο Τσέρι, το οποίο προκα-
λεί εδώ και αρκετά χρόνια την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιο-

χή Ιδαλίου, με αποτέλεσμα κάτοικοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και γονείς, να δια-
μαρτύρονται συνεχώς.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου δήλωσε πως έχει 
παραληφθεί επιστολή αρχικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέ-
χεια, στις 13 Νοεμβρίου, από τη  Νομική Υπηρεσία, μετά από καταγγελία του 
Συνδέσμου Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου για το εργοστάσιο 
ασφάλτου το οποίο βρίσκεται στα δημοτικά όρια του Δήμου Τσερίου.
Ο κος Ανδρέου σημείωσε πως «οι οδηγίες που υπήρξαν από τη Νομική Υπη-
ρεσία είναι να γίνει έρευνα. Η έρευνα έγινε και έχει ολοκληρωθεί». Ο Γενικός 
Εισαγγελέας μετά τη μελέτη της σχετικής έρευνας αναμένεται να διαβιβάσει 
τις οδηγίες του για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. Τους τελευταίους 
μήνες η Αστυνομία μετά από καταγγελίες πολιτών έχει προβεί σε καταγγελίες 
του συγκεκριμένου εργοστασίου. 
Ο Πρόεδρος της Βουλής Δρ. Αδάμος Αδάμου απευθύνθηκε με επιστολή του 
στον Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης  Κώστα Καδή, σχετικά με 
το θέμα της ρύπανσης του αέρα στην Eνορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης, στο Δάλι. Με την επιστολή του, ο Δρ. Αδάμου ζητάει να ενημερωθεί πού 
βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης των δυο εργοστασίων από την κατοικη-
μένη περιοχή, η οποία καθυστερεί προκαλώντας σωρεία προβλημάτων υγεί-
ας στους κατοίκους. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε πα-
ράπονα από κατοίκους, για την επιβάρυνση της υγείας τους, μέρα με τη μέρα, 
όσο καθυστερεί η λήψη απόφασης. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή στο Δάλι συζητήθηκε και στην αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και σε κυβερνητικό επίπε-
δο, μετά από τη σύσταση και αρμόδιας υπουργικής επιτροπής. Την ανησυχία 
του για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης, στο Δάλι, από το άλυτο διαχρονικό πρόβλημα, που αφορά 
στη λειτουργία δυο βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες γειτνιάζουν με τις κα-
τοικίες της Ενορίας και οι οποίες χρησιμοποιούν μαζούτ ως καύσιμη ύλη, εκ-
φράζει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.
Σε  ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως επι-
δείξουν την ανάλογη σοβαρότητα και προχωρήσουν σε άμεση λήψη μέτρων 
για την αντιμετώπιση του διαχρονικού αυτού προβλήματος, το οποίο δυνη-
τικά επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο την υγεία των κατοίκων που εκτίθε-
νται συστηματικά σε επιβλαβείς ουσίες.
Όπως τονίζει ο ΠΙΣ η πολιτεία «οφείλει να εγκύψει στο πρόβλημα, που απο-

τελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, στην οποία δεν χωρούν οι οποιεσδήποτε 

εκπτώσεις», ενώ εκφράζει την πλήρη ετοιμότητά του να συμβάλει με οποιοδή-

ποτε τρόπο μπορεί, στην επίλυση του ζητήματος και στην προστασία της υγεί-

ας των επηρεαζόμενων κατοίκων. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η ανακοί-

νωση που εξέδωσε η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου για την υγεία των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης  εξαιτίας συστηματικής έκθεσης τους σε επιβλαβείς ουσίες.

 Σε ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη ανησυχία της ως προς τις συνέπειες 

της μακρόχρονης και συστηματικής έκθεσης των κατοίκων της Ενορίας Αγί-

ων Κωνσταντίνου και Ελένης σε επιβλαβείς για την υγεία τους ουσίες από τη 

λειτουργία δυο βιομηχανικών μονάδων που χρησιμοποιούν μαζούτ ως καύ-

σιμη ύλη.

 Ειδικότερα, επισημαίνει τους κινδύνους σε ό,τι αφορά τα παιδιά, των οποίων 

ο οργανισμός είναι πιο ευάλωτος στην σωρευτική δράση αυτών των ουσιών.

 Η ΠΕΚ εφιστά την προσοχή όλων των αρμοδίων και εμπλεκομένων φορέ-

ων και τονίζει την ανάγκη, όπως εξευρεθούν άμεσα εκείνες οι λύσεις που θα 

προστατεύσουν την υγεία των κατοίκων και γενικότερα τη δημόσια υγεία.  

Στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής και η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου. 

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες των κατοί-

κων Ιδαλίου για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία από 

την ρύπανση της ατμόσφαιρας που προκαλείται από τις εργασίες δύο βιομη-

χανικών μονάδων που βρίσκονται πλησίον της κατοικημένης περιοχής. «Οι 

δύο οχληρές βιομηχανικές μονάδες χρησιμοποιούν μαζούτ για τις ενεργεια-

κές τους ανάγκες, το οποίο ως γνωστόν συνδέεται με καρκινογένεση, γεγονός 

που περιγράφεται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία», αναφέρει η ΟΕΚ. 

O Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου, απέστειλε επιστολή προς τον Δή-

μαρχο Τσερίου με την οποία ζητείται από τον Δήμο να εξηγήσει τους λόγους 

για τους οποίους δεν έχει μέχρι στιγμής καταχωρήσει ποινική υπόθεση κατά 

των παρανομούντων, στα πλαίσια της οποίας θα μπορούσε να εξασφαλίσει 

απαγορευτικό διάταγμα για την λειτουργία των εργοστασίων και να τερματι-

στεί η μόλυνση της ατμόσφαιρας και ο δυσμενής επηρεασμός των κατοίκων. 

Tην αλληλεγγύη τους προς το Γ` Δημοτικό και το Γ’ Δημόσιο & Κοινοτικό Νη-

πιαγωγείο Ιδαλίου  συνέχισαν να εκφράζουν με ανακοινώσεις τους Σύνδε-

σμοι Γονέων άλλων σχολείων αναρτώντας ταυτόχρονα πανό στην περίφρα-

ξη των σχολείων τους με σύνθημα συμπαράστασης και αίτημα την αναστολή 

της λειτουργίας των εργοστασίων ασφάλτου στην περιοχή που προκαλούν 

προβλήματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στα εν λόγω σχολεία.

Αποφασίζει ο Γενικός Εισαγγελέας για το εργοστάσιο 
παραγωγής ασφάλτου

ΘΕΜΑΤΑ
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Σ ε αυτό το σημείο εκείνος είναι σχεδόν σίγουρος ότι του χαμογέλασε. Ναι, σε αυτό το σημείο είναι και ο ίδιος σχεδόν σίγου-
ρος ότι του χαμογέλασε. Λέμε ΣΧΕΔΟΝ, διότι πολύ απλά το πρόσωπο της καλύπτεται ολόκληρο. Όχι δεν πρόκειται για μα-
ντήλα, αλλά για μάσκα. Το γλυκύτατο της πρόσωπο λοιπόν είναι καλυμμένο με μια καταγάλανη χειρουργική ΜΑΣΚΑ και 

αλίμονο εάν αυτή η καταγάλανη χειρουργικότατη μάσκα ήτανε μαντήλα. Πρώτα πρώτα δεν θα ξεχώριζε το πανέμορφο της κολιέ. 
Ευτυχώς στην «ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ» μπορεί να αισθάνεται περήφανος τουλάχιστον για ένα πολύ σημαντικό πράγμα – μα φυσι-
κά ότι μένει εκτός ιστορίας! Μένει εκτός τόπου και χρόνου και μπορεί να συνεχίσει το «φλέρτιγκ»  του με την ησυχία του. Εργένης, 

ωραιότατος στο κάτω κάτω, το «φλέρτιγκ» το έκανε χόμπυ! Σημαντική λεπτομέρεια που ξεχάσαμε! Σή-
μερα δεν μιλάμε για απλό «φλέρτιγκ» φυσικά αλλά για έρωτα. Έρωτα εραυνοβόλο! Πήρε μέτρηση 
- χρόνο να θυμάται. Είναι η στιγμή που θα του αλλάξει τη ζωή. Βλέπει το λοιπόν, το ρολόι: δυομιση 
ακριβώς ώρες πριν το «κέρφιου». Αν ποτέ γιορτάσει επέτειο 3 Ιαννουαρίου θα προσθέσει για ακρί-
βεια:.. «δυομιση ώρες πριν απο το κέρφιου».... και εννοείται μετά θα κάνει την πρόποση του ολόσω-
στος, θα σιγοψιθυρίσει δυο-τρια λόγια ρομαντικότατα, θα τσουγκρίσει ως σωστός τζέντλεμαν τα πο-
τήρια και... Ανάθεμα την ώρα και την στιγμή!.. Σηκώστηκε και κάνει να φύγει απο το παγκάκι, Εκείνη. 
Εκείνος, πανικόβλητος κάμνει να σηκωστεί να την ακολουθήσει, να την τρέξει, να της κόψει τον δρό-
μο, να την κυνηγήσει στο άπειρο. Όμως... όμως όλα καλώς τελικά εφόσον δεν μετακινήθηκε ίντσα 
απο την θέση της αλλά έκανε απλώς πόδια σταυροπόδι. Τώρα είναι που την σημαδέυει. Την έχει. 
Την έχει στα είκοσι μέτρα μακριά. Σε απόσταση βολής αλλά και σε οσφρητική απόσταση. Ναι, το μυ-
ρίζεται το άρωμα της. Τον τρελαίνει. Εκείνη ξανά χαμόγελο. Εκείνος ξανά συγκοπή. Eκείνη κάνει να 
σηκωθεί να φύγει. Εκείνος τρέχει σαν σίφουνας κοντά της και πάει να ανταποκριθεί στο σήμα της, 
την πρόσκληση της, αυτό το γλυκύτατο μεθυστικό χαμόγελο της... 
«Τρελαθήκατε κύριε μου; Μα τι πάθατε καλέ, δεν μπορούμε να χασμουρηθούμε πλέον; Έλα Πανα-
γιά μου!».
Τώρα βγάζει τη μάσκα. Την χειρουργικότατη, ψυχρότατη μάσκα... την κουνάει πέρα δόθε στον αέρα, 

Εκείνη. Εκείνος πάει να πει ένα δυο λόγια - τα δεν ήξερα, τα δεν κατάλαβα, κτλ. - Εκείνη λέει τρια τέσσερα επιπλέον... Εκείνος πλέ-
ον... Εκείνος πλέον γίνεται καπνός!...

ΘΕΜΑΤΑ

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Κουνουπίδι και μπρόκολο ογκρατέν, με πολλή νοστιμιά! Μια φανταστική συ-
νταγή που θα κάνει μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τα λαχανικά.

Υλικά
• 400 γραμ. φουντίτσες κουνουπίδι
• 400 γραμ. φουντίτσες μπρόκολο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 2 μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες
• 300 γραμ. ρύζι μπασμάτι
• 2 φλ. ζωμός λαχανικών ή κότας
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σάλτσα τυριού
• 150 γραμ. ροκφόρ ή γκοργκοντζόλα
• 600 ml φρέσκο γάλα
• 50 γραμ. βούτυρο
• 50 γραμ. αλεύρι
• 1 πρέζα μοσχοκάρυδο
• αλάτι
• πιπέρι
• 1/2 φλ. παρμεζάνα
• 1/3 φλ. τρίμματα ψωμιού
• 1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

Εκτέλεση 
Για το κουνουπίδι και μπρόκολο ογκρατέν, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια 
φωτιά και προσθέτουμε τα κρεμμύδια. Τα αφήνουμε για 5΄, να γίνουν διάφανα. 
Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να λαδωθεί καλά. Προσθέτουμε το 
ζωμό και ανακατεύουμε μία φορά για να μη σπάσουν οι κόκκοι ρυζιού και απο-
βάλουν το άμυλό τους (τότε θα λασπώσει). Αλατοπιπερώνουμε.
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο 2 και αφήνουμε να 

σιγοβράσει για 30΄. Εάν δεν το ανακατέψετε θα παραμείνει σπυρωτό.
Όσο βράζουμε το πιλάφι ετοιμάζουμε τη σάλτσα τυριού. Ζεσταίνουμε το βού-
τυρο και προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά με σύρμα για 1΄-2΄ και 
προσθέτουμε το γάλα λίγο λίγο. Αφήνουμε την κρέμα να δέσει και να πάρει 
βράση. Βράζουμε 4΄-5΄ να πυκνώσει ελαφρά. Λιώνουμε το τυρί με πιρούνι, το 
προσθέτουμε στη σάλτσα, καθώς και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε καλά. 
Προσθέτουμε αλατοπίπερο.
Σε αλατισμένο νερό που βράζει ζεματάμε τις φουντίτσες κουνουπίδι για 4΄-5΄ 
και τις στραγγίζουμε με τρυπητή κουτάλα. Στο ίδιο νερό ζεματάμε το μπρό-
κολο για 4΄-5΄. Το στραγγίζουμε. Ανάβουμε το γκριλ. Λαδώνουμε ελαφρά ένα 
τετράγωνο πυρίμαχο σκεύος. Απλώνουμε μέσα το πιλάφι και το στρώνουμε 
με κουτάλι. Από πάνω, εναλλάξ, τοποθετούμε μπρόκολο και κουνουπίδι σαν 
σκακιέρα. Περιχύνουμε με τη σάλτσα τυριού.
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ την παρμεζάνα, τον μαϊντανό και τα ψίχουλα. Πα-
σπαλίζουμε τα υλικά. Τοποθετούμε το ταψί κάτω από το γκριλ για 3΄-4΄ μέχρι 
να λιώσει το τυρί στην επιφάνεια και να κάνει κρούστα.

Κουνουπίδι και μπρόκολο 
ογκρατέν

Θ λίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κύπρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου 
του Παντελή Άντωνα. Αφιέρωσε τη ζωή του στην αγαπημένη του τέχνη, το θέ-
ατρο συμμετέχοντας σε δεκάδες παραστάσεις στο θεατρικό σανίδι, στην τη-

λεόραση, αλλά και ως μέλος κριτικών επιτροπών θεάτρου. Πλούσιο ταλέντο, σεμνότητα, 
ανθρωπιά , μεταδοτικότητα στους νέους ηθοποιούς, ήταν μερικά από τα βασικά στοιχεία 
που χαρακτήρισαν τη σημαντική πορεία του Παντελή Άντωνα o οποίος καταγόταν από 
την Αγία Βαρβάρα. Ο ηθοποιός Παντελής Άντωνας, είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές τη-
λεοπτικές παραγωγές κυρίως του ΡΙΚ, όπως «Γκρίζος ουρανός», «Διπλή Ζωή», «Διπλός 
Εγκλωβισμός», «Μανώλης και Κατίνα»,  «Οι Ροδάμνες», «Όταν μεγαλώσω», στη σειρά του 
ΣΙΓΜΑ «Βουράτε Γειτόνοι», καθώς και σε θεατρικές παραγωγές του ΘΟΚ. Ο ηθοποιός τα 
τελευταία χρόνια αποτελούσε μέλος της κριτικής επιτροπής του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που δι-
οργανώνει κάθε χρόνο ο ΘΟΚ. Σύσσωμο το Δ.Σ. του Χαλκάνορα και ιδιαίτερα η θεατρική ομάδα του σωματείου , εκ-
φράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του ηθοποιού.  Ο Παντελής Άντωνας διετέλεσε για χρόνια συνεργάτης 
και σκηνοθέτης σε πολλά έργα που ανέβασε ο θεατρικός όμιλος του Χαλκάνορα αποσπώντας πολλά βραβεία στην 
Κύπρο και την Ελλάδα. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παντελή Άντωνα εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους και οι 
θεατρικές ομάδες του Άδωνη Δαλιού και της Παράβασης Λυμπιών. 

Φτωχότερος ο πολιτισμός από το θάνατο 
του Παντελή Άντωνα

Η στήριξη των ευπαθών ομάδων και η προσφορά στην 
κοινωνία και την κοινότητα όπου εδρεύει η Laiko 
Cosmos Trading ltd, βρέθηκαν και φέτος τις γιορτές 

ψηλά στις προτεραιότητες της εταιρείας.  Συνεχίζοντας το κοινω-
νικό της έργο, η  Laiko Cosmos Trading Ltd  πραγματοποίησε εν 
όψει των γιορτών των Χριστουγέννων, μια σειρά από ενέργειες 
στηρίζοντας το έργο και την προσπάθεια διαφόρων Μη Κυβερ-
νητικών Οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, κοινοτικών 
παντοπωλείων και άλλων κοινωφελών οργανισμών.   Πιο συ-
γκεκριμένα, προϊόντα της εταιρείας παραδόθηκαν στο Συσσίτιο 
Λάρνακας, στην Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης, στον 
Οργανισμό «Hope For Children» στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αλ-
κυονίδες, στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων «Πουρνάρα», στο 
Κοινοτικό Παντοπωλείο Λάρνακας, στο Κοινοτικό Παντοπωλείο 
Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου, στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων «Κοφίνου» και στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Αριθμός προϊόντων 
δόθηκε και σε αρκετούς Συνδέσμους Γονέων για να ετοιμαστούν δωράκια για τα παιδιά Δημοτικών Σχολείων. Επιπρόσθε-
τα, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη και ευαισθησία της στα μικρά παιδιά, η Laiko Cosmos Trading Ltd, όπως κάθε χρόνο, 
ετοίμασε με τη συμμετοχή του προσωπικού της, δωράκια τα οποία παραδοθήκαν στο Ίδρυμα Άγιος Στέφανος. Επίσης, στή-
ριξε τον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή» δημιουργώντας φιλανθρωπικό παζαράκι με τις δημιουργίες των παιδιών και χο-
ρήγησε το πρόγραμμα «Majestic Therapy Horses» για τις επισκέψεις τους στο Μακάριο Νοσοκομείο για στήριξη των παιδιών 
που νοσηλεύονται.«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια έννοια βαθιά εμπεδωμένη στις αρχές και τις αξίες της εταιρείας και 
η Laiko Cosmos Trading Ltd θα συνεχίσει να είναι σύμμαχος και αρωγός των προσπαθειών που γίνονται εντείνοντας την συ-
νεισφορά της με στοχευμένες δράσεις στήριξης της κοινωνίας και των ανθρώπων της», όπως δήλωσε η Υπεύθυνη Προσωπι-
κού Μαρίνα Συμεού.

Η ευημερία των ανθρώπων και της κοινωνίας ψηλά 
στις προτεραιότητες της Laiko Cosmos Trading ltd.

Η Ε΄1 τάξη του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, με 19 μαθητές και εκπαιδευτι-
κό την  Ευρυδίκη Αννίβα, συμμετείχε την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2019-
2020, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Safe Water Sports». 

Η Safe Water Sports Academy (Ελλάδα) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με βα-
σικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλες τις αθλητικές και ψυχαγωγικές δρα-
στηριότητες που γίνονται στη θάλασσα και το νερό. 
Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Safe Water Sports» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015, 
από τον Δρ. Παναγιώτη Πασχαλάκη. Αφορμή για την ανάληψη της πρωτοβουλίας 
αυτής ήταν το θανάσιμο ατύχημα που έγινε το καλοκαίρι του 2014 στη Μύκονο. Συ-
γκεκριμένα ο 10χρονος γιος του Δρoς. Πασχαλάκη, Μιχαήλ, έχασε τη ζωή του, όταν μαζί με φίλους έκανε tubes (Θα-
λάσσιο σπορ) στην παραλία «Καλό Λιβάδι», σε μια επιχείρηση, που, όπως αποδείχτηκε αργότερα, λειτουργούσε πα-
ράνομα και το σημαντικότερο, δίχως να εφαρμόζει κανέναν από τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που προβλέπει 
ο νόμος. Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει “Το όραμα του Safe Water Sports, είναι να κάνουμε τις ελληνικές θάλασσες υπό-
δειγμα ασφάλειας…”
Ειδικότερα, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εγκεκριμένο από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, το οποίο έχει στόχο την ενημέρωση και την εκπαί-
δευση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους στην παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και 
τις λοιπές δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται σε αυτή.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ακόμη και κατά την περίο-
δο της καραντίνας (με εξ αποστάσεως εκπαίδευση) από τους μαθητές της Ε΄1, περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δρα-
στηριότητες που συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία και οι οποίες καλύπτουν τις βασικές γνώσεις και πρακτι-
κές που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για την ασφάλειά τους στη θάλασσα (κολύμβηση, θαλάσσια σπορ) και στις 
δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές (π.χ. τέχνη, μουσική, 
γλώσσα, αγωγή υγείας, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, αγγλικά, φυσική αγωγή κ.λπ.) και υλοποιήθηκαν με επιτυχία 
στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος.
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος αυτού είναι τα εξής:
• Είναι διαδραστικό, γιατί τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα.
• Συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία (κατασκευές, χορό, τραγούδι, παιχνίδια κ.ά.)
• Είναι πολυδιάστατο, γιατί συνδυάζει δραστηριότητες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, γε-
ωγραφία, τέχνη, μελέτη περιβάλλοντος κλπ).
• Είναι βιωματικό και όχι μόνο θεωρητικό.
• Αξιοποιεί την τεχνολογία, έτσι ώστε να κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών. Συγκεκριμένα, εφαρ-
μόστηκαν από τη δασκάλα της Ε΄1, κα. Ευρυδίκη Αννίβα, τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα kahoot! και poll 
everywhere, μέσα από το οποία η εκπαιδευτικός μπορούσε να ελέγξει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής την κατανό-
ηση των μαθητών σε αυτά που έχουν διδαχθεί.
• Βάζει τους μαθητές στο επίκεντρο του προγράμματος και δεν τους καθιστά απλά θεατές μιας παρουσίασης.
• Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να επικοινωνήσουν διαδικτυακά με διάφορους ολυμπιονίκες και να τους πάρουν 
συνέντευξη (οι μαθητές της Ε’1 είχαν την ευκαιρία να πάρουν συνέντευξη από την ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας Σοφία 
Παπαδοπούλου και την ολυμπιονίκη της υδατοσφαίρισης Αγγελική Καραπατάκη). 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την αξιολόγηση που έγινε από την υπεύθυνη του προγράμματος Ελίζα 
Καραπετιάν-Νικοτιάν,  διαπιστώθηκε πως ο κάθε μαθητής ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό την κριτική του σκέψη και από-
κτησε συνείδηση σχετικά με τους κινδύνους στο νερό. Επιπρόσθετα ο κάθε μαθητής έμαθε να σέβεται και να μην φο-
βάται, απόκτησε γνώσεις και σωστή συμπεριφορά για την επαφή του με το υγρό στοιχείο τα οποία αποτελούν βασικό 
εφόδιο για την προστασία του, σε όλη του τη ζωή.
Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε αξιοποιώντας αρχικά τη βαλίτσα της θάλασσας καθώς και τα εργαλεία της σύγχρο-
νης τεχνολογίας, μέσω ενός ευχάριστου ψηφιακού περιβάλλοντος που περιλαμβάνει εικονογραφήσεις, video, quiz, 
παιχνίδια, έρευνα κ.ά.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η εκπαιδευτικός Ευρυδίκη Αννίβα 
μαζί με τους μαθητές της τάξης της (Ε’1) διακρίθηκαν ανάμεσα σε πολλά άλλα δημοτικά σχολεία τόσο στην Κύπρο όσο 
και στην Ελλάδα. Η βράβευση και η παρουσίαση του έργου (project), καθώς και όλων των καινοτομιών που εφαρμό-
στηκαν, θα παρουσιάζονταν από την εκπαιδευτικό στο δεύτερο ετήσιο συνέδριο θαλασσοφυλάκων, στις 26/09/2020 
στην Αθήνα, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων (CoVid-19), αναβλήθηκε για αργότερα. SEESES

Συμμετοχή του Ε΄1 τμήματος του Γ’  Δημοτικού Δαλιού
στο πρόγραμμα «Safe Water Sports 2020»

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

Τ ο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου είναι ένα από τα 
εταιρικά σχολεία UNESCO. Το φετινό θέμα των δράσεων της Unesco 
σχετίζεται με την ενεργό πολιτότητα. Στο πλαίσιο της προσπάθειας 

δραστηριοποίησης των μαθητών, ώστε να είναι ενεργοί πολίτες, αποφασίστη-

κε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση μέσω της τέχνης και 

της λογοτεχνίας.  Yπό τον τίτλο «Οι στίχοι των ποιητών ταξιδεύουν», στο σχο-

λείο διακόσμισαν πάνινες τσάντες και ξύλινα σουβέρ για ποτήρια, στα οποία 

αναγράφονται στίχοι ποιητών. Ένας επιπλέον λόγος που επιλέγηκε η διακόσμηση με  πάνινες τσάντες είναι για να ευαι-

σθητοποιηθούν μαθητές, καθηγητές και άλλοι πολίτες να χρησιμοποιούν για τις καθημερινές τους ανάγκες πάνινες επα-

ναχρησιμοποιούμενες τσάντες κι όχι πλαστικές.  Τέλος, οι τσάντες και τα σουβέρ πωλούνται τόσο εντός όσο και εκτός του 

Σχολείου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες των άπορων μαθητών και γενικότερα του Σχολείου. Οι τσάντες πω-

λούνται προς 5 Ευρώ και τα σουβέρ προς 2 Ευρώ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα μέλη της Ομάδας Unesco.

«Οι στίχοι των ποιητών ταξιδεύουν»

Κέρφιου, μάσκα, κλπ.
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Η πελματιαία απονευρωσίτιδα  (plantar fasciitis )  είναι μια επώδυ-
νη φλεγμονώδης κατάσταση που κατατάσσεται στα σύνδρομα 
υπέρχρησης. Ταλαιπωρεί το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι 

γυναίκες προσβάλλονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες ενώ η ηλι-
κία που συνηθέστερα εμφανίζεται το πρόβλη-

μα είναι μεταξύ των 40 και 60 ετών. Είναι μια 
από τις πιο κοινές αιτίες πόνου στην περιοχή 
της πτέρνας.
Κατά ακρίβεια υπάρχει έντονη ενόχληση στην 
καμάρα του ποδιού και στην πτέρνα. Υπάρχει 
έντονος πόνος στην πλήρη φόρτιση μετά από 
ξεκούραση, λόγω του ότι η πελματιαία απο-
νεύρωση είναι περισσότερο άκαμπτη μετά 
από κάποιο χρόνο χαλάρωσης, αλλά ο πόνος 
υποχωρεί μετά από λίγο περπάτημα.
Η φλεγμονή εμφανίζεται στο σημείο που εκ-
φύεται η πελματιαία απονεύρωση από το 
οστό της πτέρνας. Σε αρκετούς ασθενείς στην 
ακτινογραφία τους αποτυπώνεται πάνω στην 
πτέρνα μια οστική προεξοχή, η οποία ονομά-

ζεται άκανθα, λανθασμένα όμως αποδίδεται στην άκανθα ο πόνος. Δεν εί-
ναι η άκανθα που προκαλεί τον πόνο, αλλά η πελματιαία απονεύρωση η 
οποία προσφύεται στην ίδια περιοχή, και η οποία φλεγμένει.
Στις  περισσότερες περιπτώσεις είναι  αποτέλεσμα μιας βιομηχανικής βλά-
βης που προκαλεί μη φυσιολογικό πρηνισμό. Τα άτομα που κινδυνεύουν 
περισσότερο είναι αυτά που ασκούν παρατεταμένη ή αυξημένη φόρτισή 
στην πελματιαία απονεύρωση.
Τα συνηθέστερα αίτια της είναι η πλατυποδία (ποδική καμάρα χαμηλή), η 
κυλοποδία (ποδική καμάρα υπερβολικά υψηλή),η ορθοστασία, η έντονη 
καταπόνηση  και γενικά τα αυξημένα φορτία με παπούτσια που δεν υπο-
στηρίζουν επαρκώς την ποδική καμάρα, οι υπερβολικά συσπασμένοι μύες 
στην γαστροκνημία, ή και κάποιος τραυματισμός.
Επίσης είναι συχνή σε  άτομα με διάφορους επιβαρυντικούς παράγοντες 
όπως υπέρβαρα- παχύσαρκα άτομα, ο σακχαρώδης διαβήτης , γυναίκες 
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης επίσης όσοι φορούν παπούτσια φθαρ-
μένα και με ανεπαρκή υποστήριξη, ή ακόμα και ένα καινούριο ζευγάρι πα-
πουτσιών με ακατάλληλη για τα πόδια τους σόλα έχουν αυξημένο κίνδυνο 
να παρουσιάσουν πελματιαία απονευρωσίτιδα.
Επίσης είναι η πιο συχνή αιτία πόνου στα πόδια των αθλητών και ιδιαίτε-
ρα των δρομέων και των αθλητών που έχουν αυξημένο πρηνισμό. Αθλητές 

οι οποίοι αθλούνται σε κακής ποιότητας οδοστρώματα ή ανώμαλο έδαφος, 

εάν δεν κάνουν σωστή προπόνηση ή σωστή τεχνική, προθέρμανση, διατά-

σεις και ενδυνάμωση των περιοχών που καταπονούν τότε ελλοχεύει κίνδυ-

νος να αναπτύξουν σε κάποια στιγμή συμπτώματα του συνδρόμου.Συχνό 

φαινόμενο είναι και σε άλτες, χορευτές, στρατιώτες (που κάνουν μεγάλές πο-

ρείες) άτομα που έχουν ορθοστασία και σηκώνουν μεγάλα φορτία, αθλητές 

πιο μεγάλης ηλικίας ή σε ηλικιωμένους.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η φόρτιση της πελματιαίας 

απονεύρωσης κατά τη διάρκεια  των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Τα συμπτώματα δεν υποχωρούν εύκολα αν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα 

για να τα αντιμετωπίσεις. Ναι μεν τα συμπτώματα αντιμετωπίζονται φτάνει 

όμως να επισκεφθείτε έγκαιρα έναν φυσικοθεραπευτή ώστε να αξιολογήσει 

την κατάσταση σας και να σας προτείνει ένα ειδικό και εξατομικευμένο πρό-

γραμμα ούτος ώστε να εξαλειφθεί ο πόνος και η βάδιση να επανέλθει στα 

φυσιολογικά της πρότυπα.Μερικοί στην προσπάθειά τους να αποφύγουν 

τον πόνο, αλλάζουν το τρόπο που περπατούν με αποτέλεσμα να επιβαρύ-

νουν τις ποδοκνημικές, τα γόνατα και τη μέση έτσι να προκαλούν άλλου εί-

δους προβλήματα.

Έτσι η φυσικοθεραπευτική αγωγή είναι απαραίτητη!

Αναγκαία είναι σίγουρα η εφαρμογή εξατομικευμένων ορθωτικών πελμα-

των για να απορροφούν τους κραδασμούς στην βάση της πτέρνας και να 

μειώσουν την τάση που ασκείται στην πελματιαία απονεύρωση.

Συνίσταται εφαρμογή τεχνικών διάτασης και manual mobilization με σκοπό 

την μείωση της τάσης στην απονεύρωση και στους μύες της γαστροκνημί-

ας, μάλαξη της πάσχουσας περιοχής, εφαρμογή ειδικής περίδεσης (taping) 

ώστε να υποστηριχθεί η πελματιαία απονεύρωση,  εφαρμογή ειδικών μηχα-

νημάτων όπως shock wave therapy (κρουστικός υπέρηχος), παγοθεραπεία, 

βελονισμός, θεραπευτικές ασκήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθε-

νής και στο σπίτι οι οποίες είναι απαραίτητες για αποκατάσταση της ελαστι-

κότητας του γαστροκνήμιου και του Αχιλλείου τένοντα.

Tο 90% των ασθενών που αντιμετωπίζονται συντηρητικά θεραπεύονται 

εφόσον έχουν και την απαιτούμενη υπομονή μετά από διάρκεια θεραπεί-

ας 2-3 μηνών τουλάχιστον.

Οι ασθενεις με πελματιαία απονευρωσίτιδα θα πρέπει να ακολουθήσουν 

κάποιες οδηγίες ούτως ώστε οι φυσικοθεραπείες να έχουν καλύτερο απο-

τέλεσμα. Έτσι η ανάπαυση,  και η μείωση της έντασης των δραστηριοτήτων 

που τους προκαλούν πόνο είναι απαραίτητες. Σε περίπτωση αθλητών θα 

πρέπει να σταματάει η προπόνηση σε σκληρές επιφάνειες. Η αντιφλεγμονώ-

δης αγωγή βοηθά στην μείωση της φλεγμονης.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου κάθε άλλη θεραπεία έχει αποτύχει, 

συνιστάται η χειρουργική θεραπεία με διατομή της πελματιαίας απονεύρω-

σης. Τα αποτελέσματα όμως της μεθόδου είναι αμφιλεγόμενα.

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα  και η αντιμετώπιση της

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ
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Μ 
ουδιασμένα άρχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις 

μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος η Ολυμπι-

άδα η οποία πριν από τη διακοπή έκανε εξαιρετικά 

παιχνίδια κερδίζοντας βαθμούς και εντυπώσεις. Η ομάδα παρου-

σιάστηκε επηρεασμένη από τη διακοπή γεγονός που της στέρησε 

πολύτιμους βαθμούς. Μετά από δυο παιχνίδια στα οποία οι πράσι-

νοι κατάφεραν να πάρουν μόλις ένα βαθμό στη συνέχεια βρήκαν 

και πάλι το ρυθμό τους στέλνοντας ενθαρρυντικά μηνύματα για τη 

συνέχεια. Η Ολυμπιάδα βρίσκεται στα ψηλά της βαθμολογίας και ο 

στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος είναι πρώτιστος, σύμ-

φωνα με τους ανθρώπους του σωματείου. 

Στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πρώτο παιχνίδι μετά τη 

διακοπή λόγω της πανδημίας η Ολυμπιάδα είχε δύσκολη αποστο-

λή. Πήγε στη Λεμεσό όπου αντιμετώπισε την Αμαθούς Αγίου Τύ-

χωνα. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 0-0. Στη 11η αγωνιστική 

ομάδα των Λυμπιών αγωνίστηκε εντός έδρας με τον Ηρακλή Γερο-

λάκκου. Ο αγώνας έγινε στο Δάλι λόγω του ότι έγιναν εργασίες σπο-

ράς του γρασιδιού στο γήπεδο της ομάδας. Οι πράσινοι έχασαν με 

2-1 και μαζί την ευκαιρία να πάνε ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία. 

H διοίκηση αμέσως μετά το παιχνίδι ανακοίνωσε ότι θα προχωρή-

σει σε μετεγγραφική ενίσχυση της ομάδας. 

Την παραμονή των Χριστουγέννων η Ολυμπιάδα ανακοίνωσε τη 

μετεγγραφή του Πορτογάλου Nτιόκο Νέτο. Χαρακτηρίστηκε ως μια 

σπουδαία μετεγγραφή ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έρ-

χεται για να βοηθήσει την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της 

που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.Ο 

Πορτογάλος είναι μεσοεπιθετικός με ηλικία 21 χρόνων (11/11/99) 

ο οποίος στα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε σε Γκοντομάρ, Κο-

βίγια, Άβες και Εστορίλ. Η Ολυμπιάδα ανακοίνωσε και την από-

κτηση του Μιχάλη Παπακωνσταντίνου. Η διοίκηση των πρασίνων 

έκανε χριστουγεννιάτικο δώρο στους φίλους της ομάδας τον Βρα-

ζιλιάνο με Πορτογαλικό Διαβατήριο Ντέρικ Μπατίστα. Είναι 22 χρό-

νων και αγωνίζεται στα δυο άκρα της επίθεσης. Παλαιότερα ήταν 

ποδοσφαιριστής της Εστορίλ ενώ φέτος αγωνίστηκε στη Λουρινχα-

νένσε Estoril μετρώντας 8 συμμετοχές και 1 γκολ.

Στην 11η αγωνιστική η Ολυμπιάδα πέρασε σαν σίφουνας από τον 

Αστρομερίτη κερδίζοντας με 5-1 την Ελπίδα, επαναφέροντας ταυ-

τόχρονα τη χαρά και την ικανοποίηση στους φίλους του σωματεί-

ου. 

Αλλαγή προπονητή προέκυψε στους πράσινους των Λυμπιών. Ο 

Σάββας Θεοδώρου υπέβαλε την παραίτηση του η οποία έγινε δε-

κτή από τη διοίκηση της ομάδας. Yπηρεσιακός προπονητής μέχρι 

νεοτέρας ανέλαβε ο Ούρκο Πάρτο.  Η διοίκηση σε ανακοίνωση εξέ-

φρασε τις ευχαριστίες της στον κ. Θεοδώρου τον οποίο χαρακτήρι-

σε ως ένα από τους καλύτερους προπονητές που δούλεψαν στην 

ομάδα. Η Ολυμπιάδα έχει συμφωνήσει με ομάδα της Α’ κατηγορί-

ας για το δανεισμό ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα τη βοηθήσουν να 

πετύχει τους στόχους της. 

«Φίλοι και φίλαθλοι της Ολυμπιάς έφθασε η ώρα που πρέπει να στα-

θείτε όσο πιο πολύ δίπλα μας έτσι ώστε στο τέλος της ποδοσφαιρι-

κής χρονιάς να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα στο νέο οίκημα 

μας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου. Η Ολυμπιάδα έχει 

προχωρήσει σε βελτιωτικά έργα στο γήπεδο της. Σε ανακοίνωση 

της εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Μιχάλη Γρούτα ο οποίος ανέ-

λαβε τη συντήρηση του χορτοτάπητα του γηπέδου. Κυκλοφόρησε 

το λαχείο της Ολυμπιάδας με δώρο ένα αυτοκίνητο Mitsubishi ASX. 

Το Δ.Σ. απευθύνει έκκληση στους φίλους και υποστηρικτές του σω-

ματείου να αγοράσουν λαχνούς και να βοηθήσουν την ομάδα να 

πετύχει τους στόχους της. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες 

για την ανέγερση του νέου οικήματος της Ολυμπιάδας. Οι άνθρω-

ποι του σωματείου παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν συνεχί-

ζουν απτόητοι την προσπάθεια τους με στόχο τη δημιουργία ενός 

οικήματος το οποίο θα είναι στολίδι για την κοινότητα Λυμπιών. 

Αμετάθετος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Ολυμπιάδα

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της παν-
δημίας ήρθε τη χειρότερη στιγμή για τον 
Άδωνη. Την περίοδο που η ομάδα πήρε τα 

πάνω της και ήταν έτοιμη για να κάνει το μεγάλο άλμα 
για να ανέβει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα 
το πρωτάθλημα διακόπηκε, οι προπονήσεις σταμάτη-
σαν και όλοι πλέον αναμένουν πότε οι επιδημιολογικές 
συνθήκες θα το επιτρέψουν για να επιστρέψουν όλοι 
στην αγωνιστική δράση. Οι μέρες της διακοπής έδω-
σαν την ευκαιρία σε όλους στο σωματείο να προβούν 
σε αξιολόγηση της κατάστασης και να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για τη συνέχεια. Ο στόχος του Άδωνη στη 
φετινή διοργάνωση είναι η κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος της ΕΠΕΛ και η εξασφάλιση μιας από τις προνο-
μιούχες θέσεις που θα δώσει το δικαίωμα στην ομάδα 
να διεκδικήσει ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στην 
ΣΤΟΚ. Η χειμερινή μετεγγραφική περίοδος  δεν αφήνει 
αδιάφορους τους ανθρώπους του Άδωνη. Ο προπο-
νητής του σωματείου μελετά κάποιες περιπτώσεις πο-
δοσφαιριστών και αναμένεται ότι θα γίνει προσπάθεια 
για ενίσχυση της ομάδας ώστε να καταστεί εφικτός ο 
στόχος της ανόδου σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα 
με απώτερο στόχο την επιστροφή στην ΚΟΠ. Ο Άδω-
νης έχει δικαίωμα μετεγγραφής δυο ερασιτεχνών πο-
δοσφαιριστών νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή συ-
γκατάθεση του σωματείου που αγωνίστηκαν και 
απεριόριστο αριθμό ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 
που δεν αγωνίστηκαν. Η παρουσία του Άδωνη στα παι-
χνίδια που αγωνίστηκε η ομάδα ήταν τέτοια που δημι-
ουργεί μεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Στις τάξεις 
της ομάδας υπάρχει ενθουσιασμός και όπως αναφέρ-
θηκε στη «ΔΑΛΙNEWS» όλοι εργάζονται ώστε η ομάδα 
να επιτύχει τους στόχους της. Η ψυχολογία της ομάδας 
είναι στο ζενίθ και όλοι στο σωματείο ανυπομονούν 
για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μια διάκρι-
ση του Άδωνη θα προσφέρει μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας οι οποίοι διψούν για τίτλους και επιτυχίες. Το πρω-
τάθλημα με την επανέναρξη του αναμένεται να συνεχιστεί από το σημείο που διακόπηκε λόγω της έξαρσης του κορο-
νοϊού. 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 Σπάρτακο Κιτίου. Οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις του Άδωνη για την 7η αγωνιστική είναι εκτός έδρας με αντίπαλο τον Ορφέα Αθηένου. 

Ανυπομονούν για την επανέναρξη του 
πρωταθλήματος στον Άδωνη Π έντε παιχνίδια έδωσε στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο η 

νέα ομάδα του Ιδαλίου «ΔΑΛΙ F.C.» Στο σωματείο αναμέ-
νουν τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών αναφορι-

κά με τη συνέχιση του πρωταθλήματος. Η ομάδα είναι πανέτοιμη μό-
λις οι επιδημιολόγοι ανάψουν το πράσινο φως να επιστρέψει στους 
αγωνιστικούς χώρους και να διεκδικήσει τους στόχους που τέθηκαν 
από τη διοίκηση. Η βαθμολογική θέση της «ΔΑΛΙ F.C» της επιτρέπει να 
κάνει όνειρα. Η ομάδα βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 
μέσα από τους πέντε μέχρι στιγμής αγώνες φάνηκε ότι η ομάδα έχει 
τα φόντα να πρωταγωνιστήσει και γιατί όχι να διεκδικήσει ακόμα και 
το πρωτάθλημα. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και παραπέ-
μπει σε ατμόσφαιρα ομάδας η οποία βρίσκεται για χρόνια στο ποδοσφαιρικά δρώμενα. Η αλληλεγγύη, η αλληλοστήριξη 
και η συνεργασία είναι χαρακτηριστικά που διέπουν όλους όσοι βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Διοίκηση, ποδοσφαιρι-
στές και προπονητής εργάζονται για το καλό του σωματείου και η προσπάθεια τους αντικατοπτρίζεται στο οικοδόμη-
μα της «ΔΑΛΙ F.C». Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σωματείο υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από τους φίλους 
της ομάδας οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο και όσο οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέπουν να βοηθήσουν τη 
«ΔΑΛΙ F.C» στην προσπάθεια της. Η μετεγγραφική περίοδος του Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται σε 
συνεννόηση πάντα με τον προπονητή της ομάδας το σωματείο να προχωρήσει σε προσθήκη ποδοσφαιριστών. Από τα 
μέχρι στιγμής παιχνίδια που έδωσε η «ΔΑΛΙ F.C» φάνηκε ότι το δυνατό σημείο της ομάδας είναι η αμυντική της γραμμή η 
οποία δέχθηκε μόλις πέντε γκολ σε πέντε αγώνες.  Οι επόμενοι τρεις αγώνες, όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα, είναι 
καθοριστικής σημασίας για την ομάδα του Ιδαλίου. Η «ΔΑΛΙ F.C.» θα φιλοξενήσει στον επόμενο αγώνα τον ΠΑΟ Κοκκι-
νοτριμιθιάς και ακολούθως θα παίξει εκτός έδρας με την ομάδα της Αγκαστίνας. Τρίτο κατά σειρά ντέρμπι με την Ποδο-
σφαιρική Λέσχη Ψημολόφου στο Δάλι. Οι τρεις αυτοί αγώνες έχουν το χαρακτήρα ντέρμπι και θα καθορίσουν σε μεγάλο 
βαθμό την περαπέρα πορεία της ομάδας αφού είναι και οι τρεις ομάδες εκ των πρωταγωνιστριών του πρωταθλήματος. Η 
νίκη σε τέτοια παιχνίδια έχει πολύ μεγάλη σημασία τόσο για τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας αλλά και για τη ψυ-
χολογία των ποδοσφαιριστών.  

Έρχονται σημαντικοί αγώνες για τη «ΔΑΛΙ F.C»

«Σ το πνεύμα των περιοριστικών 
μέτρων κατά της πανδημίας, ο 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλη-

τισμού διοργάνωσε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρί-
ου 2020 τελετή, στην οποία επέδωσε την ετή-
σια χορηγία στις έντεκα Ομοσπονδίες μέλη της 
ΣΤΟΚ. Η χορηγία ύψους 330 χιλιάδων Ευρώ, 
θα κατανεμηθεί στα 164 σωματεία μέλη των 
Ομοσπονδιών και στις 6 Ακαδημίες των Σω-
ματείων τους, καθώς και στην ίδια τη Συνομο-
σπονδία.
Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης 
στο χαιρετισμό του στάθηκε ιδιαίτερα στις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν τα Αγροτικά Σω-
ματεία στην περίοδο αυτή της πανδημίας, το-
νίζοντας τα εξής:
«Ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες που περνούν τα Αγροτικά Σωματεία. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, εξαιρετικά δύσκολη 
περίοδος. Δυστυχώς η πανδημία έχει επηρεάσει και τον αθλητισμό μας, όπως όλους τους τομείς της ζωής μας. Για αυτό θα 
πρέπει εσείς που ηγείστε των σημαντικών αυτών πυρήνων του Αγροτικού ποδοσφαίρου να κρατήσετε τη σημαία ψηλά. 
Εάν υποσταλεί η σημαία σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, τότε έχουμε χάσει όλο το παιγνίδι. Όχι μόνο την υγεία 
μας, αλλά και το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο».
Ο κ. Μιχαηλίδης είπε επίσης, ότι το ΔΣ του Οργανισμού παρά τη μείωση του προϋπολογισμού κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια και διατήρησε τη χορηγία προς την ΣΤΟΚ στα ίδια επίπεδα, χωρίς καμία μείωση. Καταλήγοντας ο κ. Μιχαη-
λίδης, συγχάρηκε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ για το αξιόλογο έργο που επιτελούν με την προώ-
θηση και προβολή του αθλητισμού στην ύπαιθρο.
Ο Πρόεδρος της ΣΤΟΚ Μαρίνος Τιμοθέου, αφού ευχαρίστησε τον ΚΟΑ, μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:
«Η διαχρονική και ποικιλότροπη οικονομική βοήθεια του Οργανισμού προς τα Σωματεία μέλη μας, εκφράζει για ακό-
μα μια φορά έμπρακτα το ενδιαφέρον, την εκτίμηση του Προέδρου και των μελών ΔΣ ΚΟΑ και της Πολιτείας γενικότερα 
προς το κυπριακό αγροτικό ποδόσφαιρο και η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη. Παραλαμβάνοντας σήμερα τις επιταγές 
της ετήσιας χορηγίας, μαζί με τις ευχαριστίες μας, σάς διαβεβαιώνουμε ότι τα Σωματεία μέλη μας, θα την αξιοποιήσουν 
με τον πλέον παραγωγικό και ορθό τρόπο, γιατί την έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη στις δύσκολες αυτές μέρες, λόγω 
της πανδημίας».
Στην τελετή εκ μέρους του ΚΟΑ παρέστη και το μέλος ΔΣ Ανδρόνικος Ανδρονίκου, ο προϊστάμενος αγωνιστικού αθλητι-
σμού Πάρις Αβρααμίδης και ο λειτουργός Κώστας Κακόψητος.

Oικονομική βοήθεια στα σωματεία του αγροτικού 
ποδοσφαίρου

Τ ην αντεπίθεση του θα προσπαθήσει να κάνει ο Απόλλων στη συνέχεια του 
πρωταθλήματος της ΑΠΟΕΣΠ. Η ομάδα στα μέχρι στιγμής παιχνίδια που 
έδωσε δεν πέτυχε νίκη και έμεινε πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Η διακο-

πή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έδωσε την ευκαιρία 
στην ομάδα να ανασυνταχθεί και να παρουσιαστεί με διαφορετικό πρόσωπο με 
την επανέναρξη της διοργάνωσης. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε φέτος με 
την πανδημία επηρέασε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτή-
σουν ρυθμό και να παρουσιάσουν το θέαμα που και οι ίδιοι θα ήθελαν να προ-
σφέρουν στο γήπεδο. Οι επόμενοι αγώνες του Απόλλωνα θα καταδείξουν κατά 
πόσον η ομάδα μπορεί να κάνει επανεκκίνηση και να διεκδικήσει κάτι καλό στο 
πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Στην επόμενη αγωνιστική οι γαλάζιοι των Λυμπιών θα φιλοξενήσουν την Ποδοσφαιρική 
Λέσχη Ψημολόφου, μια ομάδα η οποία φέτος παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι και στα πρώτα παι-
χνίδια του πρωταθλήματος έδειξε καλά στοιχεία. Εξάλλου αυτό αποδεικνύεται και από τη βαθμολογική της θέση. Το 
παιχνίδι θα γίνει στα Λύμπια γεγονός που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Απόλλων και να πανηγυρίσει την πρώτη του 
νίκη στο πρωτάθλημα. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ελληνισμό Ακακίου μια ομάδα η οποία είναι ικανή 
να κάνει τη ζημιά σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ένας βελτιωμένος Απόλλωνας μπορεί να έχει βαθμολογικό κέρδος από 
αυτό το παιχνίδι. Ακολουθεί στην επόμενη αγωνιστική το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ήφαιστο Μιτσερού. Με βάση 
τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ντέρμπι του κάτω διαζώματος της βαθμολογίας. Σ’ αυτό το 
παιχνίδι οι γαλάζιοι θα πρέπει να τα δώσουν όλα και να φύγουν νικητές από το γήπεδο, ξεφεύγοντας ταυτόχρονα και 
από τα κάτω στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Το πρωτάθλημα παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον Ιανουά-
ριο βρίσκεται στις πρώτες αγωνιστικές, μέχρι στιγμής παίχθηκαν έξι παιχνίδια, και υπάρχει δυνατότητα με κάποια συ-
νεχή καλά αποτελέσματα να ανέλθει η ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα.

Ο Απόλλων ετοιμάζει την αντεπίθεση του
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Σ το Χαλκάνορα είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα στο γήπεδο και 
να διεκδικήσουν μέχρι τέλους ένα από τα εισιτήρια ανόδου στη Β’ κα-
τηγορία. Η ομάδα είναι μέσα στους στόχους της και με ακόμα λίγη προ-

σπάθεια θεωρείται ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ο Χαλκάνωρ έχει πολύ καλή 
ομάδα, στα μέχρι τώρα παιχνίδια του έδειξε πολύ καλά στοιχεία και αν σε κά-
ποια παιχνίδια είχε και με την τύχη με το μέρος του θα ήταν ακόμα πιο ψηλά στο 
βαθμολογικό πίνακα. Οι γαλάζιοι του Δαλιού είναι ένα σκληροτράχηλο σύνο-
λο, με καλή οργάνωση και πειθαρχία στο παιχνίδι τους. Η ομάδα παρουσιάζε-
ται αρκετά δυνατή και όλοι στο σωματείο αισιοδοξούν ότι στο τέλος ο Χαλκά-
νωρ θα χαρίσει χαρά στους φίλους του συλλόγου. Το φετινό πρωτάθλημα της 
Γ’ κατηγορίας είναι πολύ ανταγωνιστικό και δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. 
Ο προπονητής της ομάδας σε συνεργασία με τη διοίκηση μελετούν το ενδε-
χόμενο μετεγγραφικής ενίσχυσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι διακοπές του 
πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είναι ένας βασικός παρά-
γοντας που η ομάδα δεν μπορεί να παρουσιάσει αγωνιστική συνέχεια. Στη συ-
νέχεια του πρωταθλήματος η ομάδα θα επιδιώξει να κερδίσει παιχνίδια, ιδιαί-
τερα εκείνα που είναι με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους μαζί της ώστε 
να μπορέσει να ανέλθει στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα. Ο Χαλκάνωρ με 
την επανέναρξη του πρωταθλήματος κέρδισε με 2-0 στο Δάλι τον Εθνικό Άσσι-
ας. Ο αγώνας ήταν στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής αφού το πρωτάθλημα συ-
νεχίστηκε από το σημείο που διακόπηκε λόγω των εξελίξεων με την πανδημία. 
Η ομάδα του Ιδαλίου ήταν καλύτερη στο συγκεκριμένο παιχνίδι και το αποτέ-

λεσμα θεωρείται δίκαιο. Ακολούθησε στη 10η αγωνιστική το εκτός έδρας παι-
χνίδι με αντίπαλο την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Η ομάδα του Ιδαλίου κατάφερε 
να φύγει με την ισοπαλία από μια πολύ δύσκολη έδρα. Το τελικό σκορ ήταν 1-1. 
Ακολούθησε το ντέρμπι στην 11η αγωνιστική με την ΑΛΣ Ομόνοια στο Δάλι. Οι 
γαλάζιοι έχασαν με 1-0 ωστόσο δικαίως αισθάνονται αδικημένοι από το τελι-
κό αποτέλεσμα. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχασε ευκαιρίες, είχε 
δοκάρι, ένα ακυρωθέν γκολ ως οφσάϊντ και τελικά έφυγε από το γήπεδο χωρίς 
βαθμό. Τουλάχιστον η ισοπαλία στο συγκεκριμένο αγώνα θα ήταν πολύ δίκαιο 

αποτέλεσμα. Το παιχνίδι το οποίο πρόσφερε πλούσιο θέαμα μεταδόθηκε και δι-
αδικτυακά. Όσοι φίλοι των δυο ομάδων το παρακολούθησαν σίγουρα έμειναν 
ικανοποιημένοι από το ωραίο παιχνίδι και το πλούσιο θέαμα που πρόσφεραν 
οι ποδοσφαιριστές. Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πρωτεργάτες του σωμα-
τείου του Χαλκάνορα. Πρόκειται για το Δημήτρη Γρούτα (Μήτρο). Σύσσωμο το 
Δ.Σ του Χαλκάνορα  εκφράζει τα ειλικρινή  του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του Δημήτρη Γρούτα (Μήτρου). Ο εκλιπών διετέλεσε για χρόνια μέλος του σω-
ματείου ,υπηρετώντας τον σύλλογο από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του.

Ο Χαλκάνωρ θα τα δώσει όλα για την άνοδο

Κτύπησε ανελέητα τη MEAΠ ο κορονοϊός

Π ροσπάθεια για να ξεφύγει 
από τα χαμηλά του βαθμο-
λογικού πίνακα θα καταβά-

λει στη συνέχεια του πρωταθλήμα-

τος πετοσφαίρισης ο Πανιδαλιακός. 

Η ομάδα σε κάποια παιχνίδια έκανε 

πολύ καλές εμφανίσεις ωστόσο φάνη-

κε άτυχη με αποτέλεσμα να χάσει βαθ-

μούς και  αυτή τη στιγμή να βρίσκεται 

στο κάτω διάζωμα της βαθμολογί-

ας. Στις τάξεις της ομάδας δεν υπάρ-

χει απογοήτευση αλλά αισιοδοξία ότι 

στη συνέχεια ο Πανιδαλιακός σύντο-

μα θα ανακάμψει και θα βρει το δρόμο 

του. Μετά τη διακοπή του πρωταθλή-

ματος λόγω των μέτρων για αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού τα κο-

ρίτσια του Πανιδαλιακού επέστρεψαν στο γήπεδο. Προετοιμάζονται με όρε-

ξη για τη συνέχεια ώστε να μπορέσουν να μετατρέψουν τις μέχρι τώρα καλές 

εμφανίσεις στα παιχνίδια τους και σε θετικά αποτελέσματα. Τα επόμενα παι-

χνίδια της ομάδας προσφέρονται για νίκες οι οποίες θα συμβάλουν και στην 

ψυχολογική ανάταση όλων στο σωματείο, ιδιαίτερα λόγω και των δύσκολων 

καταστάσεων που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στον Πα-

νιδαλιακό  υπάρχει πλούσιο ταλέντο. Οι άνθρωποι του σωματείου του Ιδαλί-

ου είναι πλήρως ικανοποιημένοι για τη δουλειά που γίνεται και ευελπιστούν 

ότι στο σύντομο μέλλον θα έρθει η στιγμή που η ομάδα θα πανηγυρίσει και 

πάλι τίτλους και διακρίσεις. 

Προσπάθεια ανάκαμψης στον Πανιδαλιακό

Μ ετά από ενάμισι μήνα επέστρεψε στην 
αγωνιστική δράση η ΜΕΑΠ. Το καράβι 
του σωματείου του Πέρα Χωριού – Νή-

σου το τελευταίο διάστημα έμοιαζε με νοσοκομείο. 

Η νόσος COVID-19 κτύπησε ανελέητα το σωματείο 

το οποίο μέσα από τις δυσκολίες που παρουσιάστη-

καν βγήκε πολύ δυνατό και είναι έτοιμο να διεκδική-

σει τους στόχους του.  Η ΜΕΑΠ αγωνίστηκε πριν από 

τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της  πανδη-

μίας στις 7 Νοεμβρίου και το επόμενο παιχνίδι ήταν 

στις 23 Δεκεμβρίου.  Στο διάστημα που μεσολάβησε 

σύμφωνα με ενημέρωση των ανθρώπων της ΜΕΑΠ,  

νόσησαν με κορονοϊό 12 ποδοσφαιριστές, 1 βοη-

θητικό προσωπικό, 2 μέλη του Δ.Σ ενώ έφυγε από 

τη ζωή ένας άνθρωπος του σωματείου. Στις 23 Δε-

κεμβρίου η ΜΕΑΠ κλήθηκε να αγωνιστεί στην Ορ-

μήδεια με την τοπική ομάδα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι 

μετά τη μακρά διακοπή και τα δυσάρεστα γεγονό-

τα που διαδραματίστηκαν στο σωματείο. Η ομάδα 

βρήκε το σθένος και τη δύναμη και αγωνίστηκε στο 

συγκεκριμένο παιχνίδι για το οποίο το τελευταίο που 

έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Η ΜΕΑΠ για την 

ιστορία έχασε 2-1. «Μόνο συγχαρητήρια μπορούμε 

να δώσουμε στους ποδοσφαιριστές μας» αναφέρε-

ται σε ανακοίνωση του σωματείου του Πέρα Χωρι-

ού – Νήσου. Από τους 13 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν οι επτά έκαναν προπόνηση τις τελευταίας δυο μέρες αφού 

ήταν μέσα σε αυτούς που νόσησαν από τον κορονοϊό. «Κληθήκαμε να αγωνιστούμε και αυτό πράξαμε. Ευτυχώς όλα 

κύλησαν ομαλά στο θέμα υγείας. Η ΜΕΑΠ θα είναι εκεί μέχρι το τέλος όπως είναι τα τελευταία 40 χρόνια» σημειώνεται 

στην ανακοίνωση του σωματείου. Λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε αναβλήθηκαν δυο αγώνες της ομάδας. 

Ο αγώνας για την 9η αγωνιστική μεταξύ της Πέγειας 2014 και της ΜΕΑΠ  που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 

12 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε και διεξήχθη στις 28 Δεκεμβρίου. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2. Το αποτέλεσμα κρίνεται 

επιτυχία για τη ΜΕΑΠ η οποία παρουσιάστηκε στον αγώνα αποδεκατισμένη έχοντας ως αλλαγές στον πάγκο μόνο τρεις 

νεαρούς ποδοσφαιριστές. Από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές. Στο σωματείο 

του Πέρα Χωριού – Νήσου εύχονται το 2021 να είναι πολύ καλύτερο. Η ΜΕΑΠ οφείλει ακόμα ένα παιχνίδι στο πλαίσιο 

της 10ης αγωνιστικής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου. Η ΜΕΑΠ ελπίζει ότι μετά την επιστροφή στην ομαλό-

τητα η ομάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει τους στόχους της που δεν είναι άλλοι από τη διεκδίκηση ενός από τα εισιτή-

ρια της ανόδου στη Β’ κατηγορία. Στο λαχείο της ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου τα 

800 Ευρώ κέρδισε ο αριθμός 745. Από 100 Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί 227, 435,719, 160 και 036.

H  ΚΟΠ δημοσίευσε το τροποποιημένο πρωτόκολλο διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων που έχει εγκριθεί, με 
ισχύ από την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου 2021.Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στο πότε αναβάλλονται 
αγώνας ή αγώνες ομάδας με θετικά κρούσματα. Συγκεκριμένα, για αναβολή αγώνα, στο Πρωτόκολλο ανα-

φέρονται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικά κρούσματα σε ποδοσφαιριστές στην ίδια ομάδα οι οποί-

οι είναι στο κατάλογο Α, της ομάδας Ανδρών του σωματείου, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 ημε-

ρών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται. Για να αναβληθούν άλλοι αγώνες 

της ομάδας πέραν της περιόδου των πρώτων 7 ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, θα πρέπει να ισχύουν τα πιο κάτω: 

Για τις μικρές κατηγορίες η ομάδα θα δικαιούται να τύχει αναβολής αγώνων για χρονική περίοδο που έχει τουλάχιστον 

8 ποδοσφαιριστές της, επιβεβαιωμένα θετικούς στον ιό COVID-19, που τους τελευταίους 2 αγώνες πριν το πρώτο θετικό 

κρούσμα, ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνα, ταυτόχρονα σε απομόνωση, βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή 

για περίοδο που όλοι οι τερματοφύλακες της ομάδας Ανδρών είναι ταυτόχρονα σε απομόνωση λόγω του ότι είναι θετικοί 

στον ιό βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Τροποποίησε στο πρωτόκολλο διεξαγωγής 
ποδοσφαιρικών αγώνων




