
Θ έση στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων 
διεκδικούν άτομα προερχόμενα από την 
ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου, είτε κατάγο-

νται είτε διαμένουν στην περιφέρεια. Η «ΔΑΛINEWS» 

κατέγραψε όλα τα ονόματα και τα παρουσιάζει. Η 

περιοχή της Νότιας Λευκωσίας από ιδρύσεως της 

Κυπριακής Δημοκρατίας  είχε εκπροσώπηση στα 

έδρανα της Bουλής των Αντιπροσώπων. Η εκλογή 

ανθρώπων της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την περιφέρεια η 

οποία ευελπιστεί ότι και στις προσεχείς βουλευτικές 

εκλογές θα πετύχει να εκλέξει άτομο προερχόμενο 

από τα νότια προάστια της Λευκωσίας. Σε μια τέτοια 

περίπτωση η περιοχή θα έχει πολλαπλά οφέλη αφού 

άτομο προερχόμενο από τη Νότια Λευκωσία γνωρί-

ζοντας από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν οι κάτοικοι της, θα μπορέσει να τα προω-

θήσει και να συμβάλει στην περαιτέρω πρόοδο της. 

Στον αγώνα κατοικημένων 
τόπων
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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
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Διεκδικεί είσοδο στη Βουλή η περιφέρεια Ιδαλίου
Η «ΔΑΛΙNEWS» καταγράφει τους υποψηφίους που  έχουν δεσμούς με τη Νότια Λευκωσία

Π ροσπάθεια επανόδου 
στην κανονικότητα επι-
χειρεί η Κύπρος. Στις 8 Φε-

βρουαρίου επαναλειτούργησαν τα 
σχολεία. Επέστρεψαν στα θρανία τα 
παιδιά του δημοτικού σχολείου και 
οι τελειόφοιτοι. Μακάρι  να εκλεί-
ψει η πανδημία το συντομότερο  
και σιγά – σιγά να επανέλθει η ζωή 
μας στην ομαλότητα. Αν συνεχιστεί 
η καλή επιδημιολογική εικόνα ανα-
μένεται ότι από το Μάρτιο θα υπάρξουν και νέες χαλαρώσεις. Ήδη από την 
1η Μαρτίου άρχισαν να εφαρμόζονται κάποιες από αυτές τις χαλαρώσεις.

Ξεκλείδωμα με αρχή από 
τα σχολεία 

σελ.4

Π οσό μέχρι 45 χιλιάδες 
Ευρώ μπορούν να επω-
φεληθούν δικαιούχοι του 

Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνη-

σης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονε-

κτικών περιοχών που ανακοίνωσε η 

κυβέρνηση. Οι ακριτικές κοινότητες 

των Λυμπιών και της Ποταμιάς περι-

λαμβάνονται στο Σχέδιο το οποίο 

έχει ημερομηνία έναρξης υποβολής 

των αιτήσεων την 1η Μαρτίου 2021, 

με καταληκτική ημερομηνία την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. Το Σχέδιο παρου-

σίασαν σε δημοσιογραφική διάσκε-

ψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-

κος Αναστασιάδης και ο Υπουργός 

Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Από την 

πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης του 

σχεδίου επιδείχθηκε μεγάλο ενδι-

αφέρον και κάτοικοι των κοινοτή-

των Λυμπιών και Ποταμιάς άρχισαν 

να επικοινωνούν με τα γραφεία των 

κοινοτικών συμβουλίων αλλά και 

της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκω-

σίας αναζητώντας πληροφόρηση 

ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν 

την αίτηση τους. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για το 
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης 

Ακριτικών περιοχών

σελ.6

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

Ο λοκληρώθηκε η ακρόαση για την έκ-
δοση προσωρινών διαταγμάτων για 
τα ασφαλτικά. Η απόφαση του Δικα-

στηρίου επιφυλάχθηκε για τις 11 Μαρτίου. Ο 
Γενικός Εισαγγελέας εκπροσωπήθηκε από 
ομάδα νομικών με επικεφαλής τον Βοηθό Γε-
νικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Κάτοικοι 
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας 
έξω από το Προεδρικό μέγαρο παραδίδοντας 
υπόμνημα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας Νίκο Αναστασιάδη. Ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών Νίκος Νουρής συναντήθηκε με Ομά-
δα Πρωτοβουλίας Μητέρων Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Διαβιβά-

στηκε επιστολή στην Επίτροπο Προστασί-
ας Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπω Μιχαη-
λίδου ζητώντας να ασκήσει την επιρροή της, 
προκειμένου να καταστεί εφικτός ο άμεσος 
τερματισμός της λειτουργίας των δυο οχλη-
ρών βιομηχανικών μονάδων που βρίσκο-
νται στην περιοχή.

Στις 11 Μαρτίου αποφασίζει το δικαστήριο για 
τα εργοστάσια ασφάλτου

 σελ. 8

Δ ημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση 
της Tοπικής Αυτοδιοίκησης ταυτό-
χρονα με τις βουλευτικές εκλογές 

στις 30 Μαΐου, εισηγείται η Κυβέρνηση. Τα 
κόμματα ενημερώθηκαν ήδη για την πρό-
θεση αυτή. Για το θέμα, σύμφωνα με δηλώ-
σεις του Υπουργού Εσωτερικών, εξασφαλί-
στηκε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
ότι δεν μπορεί να τίθεται ενώπιον του λαού 
ένας νόμος, ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί. Ο 
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής  επα-
νέλαβε ότι τα νομοσχέδια για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση συζητούνται εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια στο επίπεδο της Βουλής, αλλά και 
με τους κοινωνικούς εταίρους και στην τε-
λευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή Εσωτε-
ρικών αποφάσισε πλειοψηφικά να περιλά-
βει στο νομοσχέδιο διάταξη για προκήρυξη 
δημοψηφίσματος μεταγενέστερα της ψή-
φισης του νόμου, υπενθυμίζοντας ότι το 
ΥΠΕΣ κατέθεσε προς τούτο τη διαφωνία του. 
Ο Υπουργός είπε ότι την 1η Φεβρουαρίου 
αποστάληκε επιστολή στο Γενικό Εισαγγε-
λέα για γνωμοδότηση επί της διάταξης και 
λειτουργικότητας του νόμου. Ο κ. Νουρής 
είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας τον ενημέ-
ρωσε πως δεν είναι δυνατή η διενέργεια δη-

μοψηφισμάτων μετά την ψήφιση του νομο-
σχεδίου σε νόμο, γιατί κάτι τέτοιο θα έθετε 
υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή του συνό-
λου των διατάξεων του ψηφισθέντος Νόμου. 
Σημειώνει επίσης, είπε ο κ. Νουρής, ότι, αν 
και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας δεν προβλέπει καμία δυνατότητα διε-
νέργειας δημοψηφίσματος, κάτι τέτοιο προ-
βλέπεται στον περί Δημοψηφισμάτων Νόμο 
του 1989 (Ν.206/1989). Ο Νίκος Νουρής ει-
σηγήθηκε προς το Υπουργικό Συμβούλιο το 
οποίο αποφάσισε και έστειλε σχετική πρό-
ταση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με 
την οποία εισηγείται τη διεξαγωγή ενός πα-
γκύπριου δημοψηφίσματος, για τη μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ταυτό-
χρονα με τις εκλογές για ανάδειξη των μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίες θα 
διεξαχθούν στις 30 Μαΐου 2021. 

Δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με τις βουλευτικές
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τ ο σύνθημα «Μαζί σου» δεν το επέλεξα τυχαία για την 
προεκλογική μου εκστρατεία. Οι δυο αυτές λέξεις για εμέ-
να έχουν μεγάλη σημασία, αντικατοπτρίζουν τη σχέση 

μου με την κοινωνία. 

Κοντά στους πολίτες, όπως κάνω εδώ και χρόνια μέσω της δημο-

σιογραφικής μου ιδιότητας,  θα συνεχίσω να βρίσκομαι και μετά 

τις εκλογές ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 

Σε μήνυμα μου το οποίο αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δι-

κτύωσης μεταξύ άλλων τόνισα ότι κατά τη διάρκεια της πολύχρο-

νης δημοσιογραφικής μου καριέρας με ήθος, σοβαρότητα και 

αξιοπιστία, είμαι κοντά στον πολίτη και στα προβλήματα της κα-

θημερινότητάς του. Ο πολίτης είναι στο επίκεντρο των προσπα-

θειών μου. Αυτό θέλω να συνεχίσω στη Βουλή. «Στις εκλογές του 

προσεχούς Μαΐου, ζητώ τη στήριξή σου γιατί πιστεύω ότι μπορώ 

να είμαι μαζί σου. Μαζί σου για την ανάπτυξη και την ευημερία 

της κοινωνίας μας. Μαζί σου για το μέλλον των παιδιών μας» ση-
μείωσα στο μήνυμα μου. Κατά τη διάρκεια των επαφών μου με 
τους πολίτες  επισκέφθηκα την κτηνοτροφική μονάδα του τέως 
Βοηθού Γενικού Γραμματέα του Παναγροτικού Δώρου Άχχα 
όπου ενημερώθηκα για την πορεία της κτηνοτροφίας και τις πο-
λιτικές που εφαρμόζονται για στήριξη του τομέα. 
«Ο πρωτογενής τομέας στον τόπο μας έχει μέλλον» το συμπέρα-
σμα που εύλογα μπορεί να εξαχθεί. Ακολούθησε η επίσκεψη στη 
Λαϊκή Αγορά του Όχι στη Λευκωσία. Σάββατο πρωί κοντά στους 
παραγωγούς. Είχα την ευκαιρία να ακούσω από πρώτο χέρι τα 
προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Ο καθημερινός αγώνας της 
επιβίωσης και οι προσδοκίες τους για το μέλλον. Οι εργαζόμε-
νοι είναι ο βασικός κρίκος στην παραγωγική διαδικασία. Από την 
ατζέντα μου δεν μπορούσε να απουσιάζει η ΣΕΚ, η μεγαλύτερη 
συνδικαλιστική οργάνωση του τόπου. Με την ηγεσία της ΣΕΚ συ-

ζητήσαμε για τις εργασιακές σχέσεις εν καιρώ πανδημίας, την 

ανάγκη πάταξης της αδήλωτης εργασίας και την προώθηση της 

πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης. Συμφωνήσαμε ότι η κοι-

νωνία απαιτεί ήθος, σοβαρότητα, αξιοπιστία. Οι μικρομεσαίες - 

οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας. 

Η συμβολή τους στο Α.Ε.Π της χώρας είναι σημαντική. Η στήριξη 

τους από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας συνέ-

βαλε στη μείωση των επιπτώσεων. Με τον Πρόεδρο της Παγκύ-

πριας Οργάνωσης Πολυτέκνων Ντίνο Ολύμπιο και την Πρόεδρο 

της Οργάνωσης Πολυτέκνων Λευκωσίας Βιβή Βαλιαντή συζητή-

σαμε για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό κίνδυνο που 

αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι βα-

σικός πυλώνας της κοινωνίας μας. Συνεχίζουμε τις επαφές μας. 

Προσωπικός μου στόχος να είμαι μαζί σου. 

Μαζί σου

Του Ανδρέα Ιωσήφ

Αστυνομικός Σταθμός 

Πέρα Χωριού – Νήσου

Ελευθερίας 36, 2572, 

Πέρα Χωριό – Νήσου Λευκωσία

Τηλ: 22 607400

Κοινότητες / περιοχές που 

αστυνομεύει:

Δάλι, Πέρα Χωριό – Νήσου, 

Λύμπια, Αλάμπρα, Σια, 

Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, 

Λυθροδόντας, Μαρκί, 

Κοτσιάτης, Ηλιούπολη, Νέα 

Λήδρα, Κωνστάντια, Καλλιθέα, 

Ποταμιά και Βιομηχανική 

περιοχή.

Άμεση Βοήθεια 112 ή 199

Γραμμή Επικοινωνίας του 

Πολίτη 1460

Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή 

ΥΚΑΝ 1498

Γραμμή Κυνηγού 1414

Αναφορά Πυρκαγιών 1407

Γραμμή του Δημότη 70002020

Δήμος Ιδαλίου

Γεώργιου Γρίβα Διγενή 20Α, 

2540, Δάλι . ΤΗΛ.22444888

Αγροτικό Κέντρο Ιδαλίου

Αδώνιδος 40, 2540 Δάλι. 

ΤΗΛ.22521922

Κοινοτικό Συμβούλιο 

Πέρα Χωρίου και Νήσου

Ελευθερίας 13.P.O BOX 2572 

Πέρα Χωριό 22521570

Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα Χωρίου

Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα Χωριό 

22525010

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας 

Βαρβάρας

Οδός Αθηνάς 1. 2560. Αγία 

Βαρβάρα. Τηλ. 22521715, 

22441151. ΦΑΞ. 22441150

Κοινοτικό Συμβούλιο 

Αλάμπρας

Ειρήνης 4. 2563. Αλάμπρα. 

ΤΗΛ:22522457, 99384530, 

99865287. ΦΑΞ:22526402

Κοινοτικό Συμβούλιο 

Λυμπιών

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13. 

2566 Λύμπια. ΤΗΛ 22521656, 

ΦΑΞ: 22525793.

Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών

2566. Λύμπια. ΤΗΛ 22 524914

Κοινοτικό Συμβούλιο  Σιας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 

6, 2574, Σια. ΤΗΛ 22532703, 

22465340

Χωριτική Αρχή Ποταμιάς

2573. Ποταμιά. 22455902, 

22526682. 

ΦΑΞ: 22521674

Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη

2564. Κοτσιάτης. 

ΤΗΛ 22524110

Άμεση βοήθεια

Εορτολόγιο του μήνα
1 Μαρτίου Ευδοκία, Εύη, 

Παράσχος, Πάρης
2 Μαρτίου Θάλεια
3 Μαρτίου Κλεονίκη
4 Μαρτίου Γεράσιμος
7 Μαρτίου Ευγένιος, Ευγένης
8 Μαρτίου Ερμής, Θεοφύλακτος, 

Φυλακτός
9 Μαρτίου Βιβιάνα, Ξάνθος, 

Σαράντης, Σμαράγδα
11 Μαρτίου Θαλής, Σωφρόνιος

12 Μαρτίου Θεοφάνης, Φάνης
13 Μαρτίου Λέανδρος

14 Μαρτίου  Ματθίλντη, Ματίλντα

15 Μαρτίου Αγάπιος

16 Μαρτίου Χριστόδουλος

17 Μαρτίου Αλέξιος, Αλέξης, 

Αλέκος, Αλέκα

19 Μαρτίου Χρύσανθος, 
Χρυσάνθη

20 Μαρτίου Κλόντια, Κλώντια

21 Μαρτίου Λωξάνδρα, Ρωξάνα

22 Μαρτίου Δρόσος, Δροσίδα

25 Μαρτίου Ευάγγελος, 
Βαγγέλης, 
Ευαγγελία, Κέλλυ, 
Λιλή, Άγγελος, 
Αγγελής, Αγγελική, 
Άντζελα, Άτζελα

28 Μαρτίου Γρηγόρης, 
Γρηγόριος, Γόλης, 
Γρηγορία 

31 Μαρτίου Υπάτιος, Ύπατος, 
Υπάτης
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Η 25η Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου είναι θρησκευτική 
αλλά και εθνική εορτή. Ο απαντα-
χού ελληνισμός τιμά  τους προγό-

νους του και γιορτάζει την έναρξη της επανά-

στασης του 1821 ενάντια στον τουρκικό ζυγό. 

Παράλληλα, τιμά την ορθόδοξη πίστη, εορτά-

ζοντας την επέτειο αναγγελίας της γέννησης 

του Ιησού.

Η ημέρα αυτή είναι επίσημη αργία στην Ελλά-

δα και την Κύπρο. Ο διπλός εορτασμός της, την 

κάνει μία από τις σημαντικότερες ημερομηνί-

ες του χρόνου.

Στο Δάλι πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός 

της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Ανήμερα της 

25ης Μαρτίου πραγματοποιείται στο Δήμο 

Ιδαλίου μεγάλη παρέλαση στην οποία λαμ-

βάνουν μέρος σχολεία, νηπιαγωγεία, σωμα-

τεία και οργανώσεις από την ευρύτερη περι-

φέρεια τιμώντας αυτή τη σημαντική μέρα για 

τον Ελληνισμό. Τα τελευταία χρόνια στην πα-

ρέλαση συμμετέχει και  ουλαμός της Εθνικής 

Φρουράς καθώς και εθνοφύλακες. 

Αιμοδοσία στην Ποταμιά

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε άλλη μια αιμοδοσία που 
διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς. 
Το απόγευμα της 26ης Φεβρουαρίου αποδείχθη-

κε πολύ μικρή η κοινοτική αίθουσα του χωριού για να χωρέσει 

τους εθελοντές που προσέτρεξαν για να συμμετάσχουν στην 

αιμοδοσία. Το κοινοτικό συμβούλιο Ποταμιάς προέβη στις δέ-

ουσες ενέργειες για τήρηση των μέτρων για πρόληψη της παν-

δημίας. Στους συμμετέχοντες προσφέρθηκε δωρεάν σουβλά-

κι. 

Tί τους έφταιξαν;

Α παράδεκτη και καταδικαστέα πράξη από 
ανεγκέφαλους οι οποίοι, ουδείς γνωρί-
ζει γιατί, ξέσπασαν στα πεύκα της οδού 

Αχαρνών. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, γεγονός που ανάγκασε το Δήμαρχο Ιδαλίου 
Λεόντιο Καλλένο να δημοσιοποιήσει το περιστα-
τικό και να απευθύνει έκκληση στους δημότες σε 
περίπτωση που γνωρίζουν κάτι να ενημερώσουν 
σχετικά την Αστυνομία ή το Δήμο Ιδαλίου. Οι βάν-
δαλοι για να μην αποκαλύψουν την ταυτότητα τους 
φορούσαν κουκούλες στο κεφάλι. Ο Δήμος Ιδαλίου 
προχώρησε ήδη σε σχετική καταγγελία στην Αστυ-
νομία. Ο νοήμων άνθρωπος διερωτάται: τι τους 
έφταιξαν τα δέντρα; Αλήθεια πόση παραφροσύνη 
υπάρχει στην κοινωνία;

Αμυγδαλιές
Είπα στη μυγδαλιά:

«Αδερφή, μίλησέ μου για το Θεό»

κι η μυγδαλιά άνθησε

Νίκος Καζαντζάκης

Του Μιχάλη Μιχαηλίδη από την ομάδα Ιδάλιον στο Facebook

Όριο ταχύτητας 30 χλμ εντός των πόλεων

Π ρόταση για γενική καθιέρωση του ορί-
ου ταχύτητας στα 30 χλμ αντί 50 χλμ που 
είναι σήμερα εντός των πόλεων, υπο-

βάλλεται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την οδική 

ασφάλεια. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του 

Μιχάλη Xατζηβασίλη στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύ-

θερος» σύμφωνα με την πρόταση, το όριο ταχύτητας στις πόλεις θα πρέπει να κατέ-

βει στα 30 χλμ όχι μόνο έξω από σχολεία ή σε κάποιες οδούς στις οποίες έγινε ανά-

πλαση της περιοχής και δόθηκε προτεραιότητα στους πεζούς, αλλά και όπου αλλού 

ενδείκνυται, πλην στις λεωφόρους με τέσσερις λωρίδες. Ενδέχεται να εξαιρεθούν οι 

μικροί δρόμοι στις γειτονιές για τους οποίους έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί ένας οδηγός 

να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι και απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2011 για καθιέρωση αυτού του ορίου ταχύτη-

τας στις πόλεις και ήδη κάποιες άρχισαν να το εφαρμόζουν. Για να εφαρμοστεί αυτό 

το όριο θα πρέπει ν’ αποφασιστεί στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και πιθανότα-

τα να εγκριθεί και από τη Βουλή. Για τη λήψη απόφασης θα ληφθεί υπόψη και το γε-

γονός ότι το μέτρο αυτό πιθανόν να αυξήσει τα δυστυχήματα στις πόλεις αντί να τα 

μειώσει, γιατί κάποιοι θα επιχειρούν να προσπεράσουν κάποιον που κινείται με 30 

χλμ. Όλα θα εκτιμηθούν στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας το οποίο είναι και το αρ-

μόδιο όργανο για να λάβει την σχετική απόφαση. Το όριο των 30 χλμ έχει καθιερω-

θεί στις οδούς Στασικράτους στη Λευκωσία και Αγκύρας στη Λεμεσό οι οποίες έτυ-

χαν ανάπλασης με στοιχείο τη βιώσιμη κινητικότητα.
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Η Νότια Λευκωσία διαχρονικά, από ιδρύσεως της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας το 1960, είχε εκπροσώπηση στα έδρανα 
της Bουλής των Αντιπροσώπων. Μια περιοχή με προοπτι-

κές ανάπτυξης , έχοντας κατοίκους πολύ προοδευτικούς κατάφερ-

νε να επιτυγχάνει την εκλογή προσώπων που προέρχονται από την 

περιφέρεια. Πρώτος εξελέγη το 1960  ο Νίκος Κόσης ο οποίος διετέ-

λεσε βουλευτής για τρεις θητείες. Ακολούθησε ο Λεόντιος Ιεροδια-

κόνου ο οποίος παρέμεινε στα βουλευτικά έδρανα για 20 συνολικά 

χρόνια, από το 1976 μέχρι το 1996. Ο Δημήτρης Συλλούρης  εκλέγη-

κε για πρώτη φορά βουλευτής το 1991 και κατάφερε να φθάσει μέ-

χρι το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής. Η εκλογή ανθρώπων της 

περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία για 

την περιφέρεια η οποία ευελπιστεί ότι και στις προσεχείς βουλευτι-

κές εκλογές θα πετύχει να εκλέξει άτομο προερχόμενο από τα νότια 

προάστια της Λευκωσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση η περιοχή θα έχει 

πολλαπλά οφέλη αφού άτομο προερχόμενο από τη Νότια Λευκωσία 

γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι κάτοικοι της , θα μπορέσει να τα προωθήσει και να συμβάλει στην 

περαιτέρω πρόοδο της . Η περιοχή Ιδαλίου και των γύρω κοινοτήτων 

θεωρείται  από τις πλέον προνομιούχες περιοχές της Κύπρου.  Μέ-

χρι στιγμής σχεδόν όλα τα κόμματα και οι σχηματισμοί ανακοίνω-

σαν τα ψηφοδέλτια τους με τα οποία θα κατέλθουν στις βουλευτικές 

εκλογές του προσεχούς Μαίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανα-

κοινώσεις όλοι οι πολιτικοί χώροι περιέλαβαν στα ψηφοδέλτια τους 

άτομα που είτε κατάγονται, είτε κατοικούν στην περιοχή, ένδειξη ότι 

δίδουν σημασία στα νότια προάστια της πρωτεύουσας γνωρίζοντας 

ασφαλώς ότι από την περιοχή μπορούν να αντλήσουν ψήφους αφε-

νός αλλά και  μέσω τους να αναδειχθούν πολιτικά πρόσωπα αφετέ-

ρου. Εξάλλου στην περιφέρεια Ιδαλίου κατοικούν περίπου 30 χιλι-

άδες κόσμου, αριθμός όχι ευκαταφρόνητος. Ο ΔΗΣΥ συμπεριέλαβε 

στο ψηφοδέλτιο του τον Δημοσιογράφο – εκδότη της περιφερεια-

κής εφημερίδας «ΔΑΛΙNEWS» Ανδρέα Ιωσήφ ο οποίος κατάγεται από 

την Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας και διαμένει στην Ενορία Αγί-

ων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου.  Ως αριστίνδην στο ψηφοδέλ-

τιο του ΔΗΣΥ στην Κερύνεια κατέρχεται η Ρίτα Σούπερμαν η οποία 

επίσης διαμένει στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με 

το ΑΚΕΛ κατέρχεται ο Κοινοτάρχης Νήσου Κούλλης Πογιατζής και 

ο δάσκαλος, κάτοικος της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  

Ιδαλίου Απόστολος Σκουρουπάτης. Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ συ-

μπεριλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός Γιάννης Λαζάρου, διδάσκει στο 

Λύκειο Ιδαλίου και κατοικεί στην Ενορία Αγίων Κωσταντίνου και Ελέ-

νης Ιδαλίου.  Ισχυρή παρουσία στις βουλευτικές εκλογές θα έχει η 

κοινότητα της Αλάμπρας.  Εξι κάτοικοι της κοινότητας έχουν ριχθεί 

στον προεκλογικό αγώνα με στόχο την εξασφάλιση μιας έδρας στη 

νέα βουλή. Το ΔΗΚΟ στην επαρχία Κερύνειας ανακοίνωσε την υπο-

ψηφιότητα του πρόσφυγα κατοίκου Αλάμπρας Κυριάκου Χ” Φιλίπ-

που ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του σωματείου Ελεύθερος Άγιος Αμ-

βρόσιος. Με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ κατέρχονται ο Πρόεδρος του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Αχιλλέας Μαλαχουρίδης και η Χαρά Θωμά. 

Σημειώνεται ότι στα ψηφοδέλτια της ΕΔΕΚ κατέρχονται και μέλη της 

Συμμαχίας Πολιτών μετά την από κοινού συμφωνία για την εκλογική 

συμπόρευση των δυο πολιτικών δυνάμεων.  Στις βουλευτικές εκλο-

γές κατέρχεται και ο Πρόεδρος του ΣΥ. Μ.Ε.Α (Συνασπισμός Μικρών 

Επιχειρήσεων) Σταύρος Αλαμπρίτης με το ψηφοδέλτιο του Κινήμα-

τος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Στο ψηφοδέλτιο του Κινήμα-

τος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στη Λάρνακα κατέρχεται το 

στέλεχος της πρώην Περιφερειακής Συνεργατικής Τράπεζας Λούκας 

Στυλιανού. Με το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών κατέρ-

χεται στην επαρχία Αμμοχώστου η Θεανώ Καλαβανά, κάτοικος στην 

Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ 

ανακοινώθηκε ότι θα βρίσκεται ο Μάριος Ρουσογένης ο οποίος με-

γάλωσε στα Λύμπια, με καταγωγή από τα κατεχόμενα χωριά Διόριος 

και Όρκα. Στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διαμένουν 

ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου και η Πρόεδρος του Κινή-

ματος Ανεξάρτητοι Άννα Θεολόγου. Mε τη ΔΗΠΑ κατεβαίνουν στις 

εκλογές ο Γιώργος Πενηνταέξ ο οποίος κατάγεται από την Αλάμπρα 

και η Αντιγόνη Ελευθερίου η οποία διαμένει στην Ενορία Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης Ιδαλίου.

Η Νότια Λευκωσία στα ψηφοδέλτια των 
βουλευτικών εκλογών
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Α πό τις 8 Φεβρουαρίου άρχισε προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην 
κανονικότητα. Ακολουθώντας τις υποδείξεις και τις συστάσεις των επι-
δημιολόγων η κυβέρνηση πήρε την απόφαση και προχώρησε σε χαλά-

ρωση των μέτρων. Στις 8 Φεβρουαρίου άνοιξαν ξανά τα σχολεία για τους τελειό-

φοιτους μαθητές αλλά και για τους μαθητές δημοτικών σχολείων. Η προσέλευση 

των μαθητών ήταν αθρόα και μαζική. Οι Διευθύνσεις των σχολείων προέβησαν 

στις απαραίτητες ρυθμίσεις και λήφθησαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 

περαιτέρω πορεία της μαθησιακής διαδικασίας. Από την 1η Μαρτίου ακολού-

θησε νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης των μέτρων. Το Υπουργικό Συμβούλιο 

αποφάσισε τα εξής:  Επαναλειτουργία των γκαλερί σύμφωνα με τις κατευθυντή-

ριες οδηγίες και το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας. Επαναλει-

τουργία γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων κλειστών αθλητικών εγκατα-

στάσεων, περιλαμβανομένων και των κολυμβητηρίων, στη βάση των οδηγιών 

και του πρωτοκόλλου που εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 

Επιτρέπονται οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας, υπό τις προϋποθέσεις που κα-

θορίζονται σε πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας. Επιτρέπονται οι ομαδι-

κές προπονήσεις και η διεξαγωγή αγώνων όλων των ομαδικών αθλημάτων Γ’ 

Κατηγορίας , υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ομαδικά πρωταθλήμα-

τα Κατηγορίας Α και Β και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ΚΟΠ και του ΚΟΑ. Επι-

τρέπεται η πρόσβαση στα μονοπάτια της φύσης για σκοπούς άθλησης. Επιτρέ-

πεται η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια άλλων ειδών πέραν των τροφίμων. 

Επιπλέον από τις 8 Μαρτίου η κυβέρνηση αποφάσισε όπως επαναλειτουργή-

σουν όλων των βαθμίδων τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, με φυσική παρου-

σία των μαθητών. «Είμαστε κοντά στο τέλος. Η νίκη σε αυτή την ύστατη μάχη θα 

έρθει με την εμβολιαστική κάλυψη. Προχωρούμε με σταθερά και προσεχτικά βή-

ματα. Θέλουμε η επανεκκίνηση που επιχειρούμε να στεφθεί με επιτυχία και είμαι 

βέβαιος ότι αυτό εκφράζει ολόκληρη την κοινωνία» δήλωσε ο Υπουργός Υγείας 

Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοινώνοντας τη νέα χαλάρωση των μέτρων . Το φω-

τογραφικό στιγμιότυπο είναι από την επιστροφή των τελειοφοίτων στην Ιδιωτική 

Ελληνική Σχολή Φόρουμ. 

Από τα σχολεία η προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα

H 
επόμενη διαδικασία Αναθεώρησης των 

Πολεοδομικών Ζωνών για όλες τις Κοι-

νότητες της Υπαίθρου, αναμένεται να 

αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο του 2021 ανακοίνω-

σε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σύμφωνα 

με ανακοίνωση οποιοδήποτε αίτημα που αφορά σε 

τροποποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος ενός 

τεμαχίου/ τεμαχίων, μπορεί μελετηθεί, σύμφωνα με 

την πολεοδομική νομοθεσία, μόνο στο πλαίσιο των 

τακτών Αναθεωρήσεων/ Οριστικοποιήσεων των 

Πολεοδομικών Ζωνών της αντίστοιχης Κοινότητας. Επειδή, στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει σε εξέλιξη ανοικτή δια-

δικασία Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών των Κοινοτήτων της Υπαίθρου (σ.σ. περιοχές όπου εφαρμόζεται 

η Δήλωση Πολιτικής), τέτοιου είδους αιτήματα, δεν μπορεί να τύχουν οποιουδήποτε περαιτέρω χειρισμού. Τα αιτή-

ματα αυτά είναι δυνατό να μελετηθούν, εφόσον υποβληθούν, ως ορίζεται στη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργού Εσω-

τερικών, κατά το στάδιο έναρξης της νέας διαδικασίας Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών των Κοινοτήτων.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, με βάση τους τρέχοντες προγραμματισμούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η 

επόμενη διαδικασία Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών για όλες τις Κοινότητες της Υπαίθρου, αναμένεται να 

αρχίσει περί το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών το δεύτερο 
εξάμηνο του 2021

Ο 
Δήμος Ιδαλίου έχει προ-

χωρήσει στην προκή-

ρυξη προσφοράς για 

κατασκευή έργων στήριξης και εξω-

ραϊσμού του ιστορικού γεφυριού 

του Ιδαλίου στον ποταμό Γυαλιά. 

Το κόστος του έργου υπολογίζεται 

στις 300 χιλιάδες Ευρώ και όπως δή-

λωσε ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος 

Καλλένος στόχος είναι να στηριχθεί 

το γεφύρι διατηρώντας ταυτόχρο-

να το χαρακτήρα του γιατί αποτε-

λεί μέρος της πλούσιας ιστορίας της 

πόλης. Η κτιστή γέφυρα του Ιδαλί-

ου ανεγέρθηκε επί Αγγλοκρατίας, το 

1957. Εκτός από τα έργα στήριξης της 

γέφυρας θα γίνουν και έργα διαπλά-

τυνσης του δρόμου ώστε να παρέχε-

ται μεγαλύτερη ασφάλεια στα οχή-

ματα που διέρχονται σ’ αυτή.  

Έργα εξωραϊσμού του ιστορικού γεφυριού 
του Ιδαλίου

Σ 
το πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης στον αγώνα εντός κατοι-

κημένων περιοχών, η 6η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού η οποία 

εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου διεξήγαγε στην περιοχή 

Λυθροδόντα, άσκηση μικρής κλίμακας με την κωδική ονομασία «Καλυψώ».

Με την άσκηση «Καλυψώ» ολοκληρώθηκε η 2η φάση της επιχειρησιακής εκ-

παίδευσης στον αγώνα κατοικημένων τόπων, στο επίπεδο της Ταξιαρχίας. 

Το σχολείο είχε διάρκεια τριών εβδομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων το 

προσωπικό εκπαιδεύτηκε στις τακτικές που χρησιμοποιούνται στον συγκε-

κριμένο τύπο αγώνα.

Την άσκηση παρακολούθησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτη-

γος Δημόκριτος Ζερβάκης ο οποίος διαπίστωσε το επίπεδο της εκπαίδευσης 

που έτυχε το προσωπικό κατά τη διάρκεια του σχολείου.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στον Αγώνα Κατοικημένων Τόπων

Τ 
ο Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο των μέτρων που είναι σε ισχύ 

για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, απο-

φάσισε την παράταση της αναβολής των ασκήσεων και καθολι-

κών παρουσιάσεων των εφέδρων και εθνοφυλάκων μέχρι τις 31 Μαρτίου 

2021.  Διευκρινίζεται ότι, οι παρουσιάσεις για επιστρατευτικές τακτοποιή-

σεις (επιδόσεις ΦΑΠ) καθώς και ο έλεγχος ατομικού οπλισμού θα πραγματο-

ποιούνται κανονικά κατόπιν επικοινωνίας των Μονάδων με τους εφέδρους 

- εθνοφύλακες, τηρουμένων όλων των μέτρων που προβλέπονται από τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα. Για τις παρουσιάσεις που είναι προγραμματισμέ-

νες μετά την 31η Μαρτίου, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Αναβολή παρουσιάσεων 
εφέδρων μέχρι 31 Μαρτίου



Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ
Ένα σχολείο που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, εμπνέει και αγκαλιάζει 

τους μαθητές

Θ έλουμε σχολεία που 
να αποδέχονται τη 
διαφορετικότητα, την 

αγκαλιάζουν, την κατανοούν και την 
αναδεικνύουν. 
Θέλουμε σχολικά περιβάλλοντα που 
να εμπνέουν τους εφήβους και να 
τους παρακινούν να προσεγγίσουν 
την καλύτερη εκδοχή του εαυτού 
τους.
Θέλουμε οι μαθητές μας να 
αναπτύξουν στη διάρκεια της σχολικής 
τους ζωής σκοπούς, στόχους και 
επιδιώξεις και να μετατρέψουν την 
καθημερινότητά τους σε μελετημένη 
δράση προς την επίτευξή τους.
Θέλουμε οι μαθητές μας να 
διαχειρίζονται με σθένος και 
αποφασιστικότητα τις διάφορες 
περιστάσεις της ζωής τους και να 
αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και 
προσωπική ευθύνη τη διαχείριση των 
προκλήσεων που συναντούν.
Θέλουμε δηλαδή, νέους, γενναίους 
και ανθεκτικούς, ικανούς να 
προσαρμοστούν σε αντιξοότητες 
και έτοιμους να κοιτάξουν στα μάτια 
δυσκολίες και προκλήσεις που θα 
αφήσει στο δρόμο τους η ζωή! 
Θέλουμε οι μαθητές μας να 
αναγνωρίσουν από νωρίς τις αξίες 
που κινητροδοτούν την ύπαρξή τους 
και να συνειδητοποιήσουν πως το 
βαθύτερο νόημα της ζωής τους, 
κρύβεται σ’ αυτές.
Θέλουμε ακόμα, οι μαθητές μας να εντοπίσουν τα βαθύτερα 
ταλέντα τους και να μπορέσουν να τα εξελίξουν εντός του 
σχολικού χρόνου. Αθλητικά Τμήματα, Τμήματα Χορού, 
Τεχνών και Γλωσσών, όλα προς αυτή την κατεύθυνση.
Να γινόμαστε καλοί, καλύτεροι σε όσα εφαρμόζουμε. 
Να έχουμε γι’ αυτό διάθεση αυτοκριτικής και με ευελιξία 
να επιχειρούμε τροποποιήσεις και προσαρμογές όπου 
υπάρχει ανάγκη. Να γινόμαστε ακροατές των σκέψεων, 
των επιχειρημάτων, των προβληματισμών και των απόψεων 
που κάθε ένας γύρω μας προτάσσει. 
Να  αφουγκραζόμαστε  και να κρατάμε το βλέμμα στραμμένο 
σε ευρήματα ερευνητικά και επιστημονικές συζητήσεις 
αναφορικά με τις βέλτιστες παιδαγωγικές μεθόδους.
Να αναγνωρίσουμε ότι η κατάκτηση της αριστείας είναι 
στείρα, εάν δεν συνοδεύεται από ψυχική ισορροπία 
και καλλιέργεια ικανοτήτων κοινωνικής προσαρμογής. 
Να εφαρμόσουμε γι’ αυτό, Προγράμματα Ανάπτυξης 
Νοημοσύνης που να συμπληρώνονται από Μαθήματα 
Δεξιοτήτων Ζωής, Ευτυχίας και Κοινωνικής Προσαρμογής.
Να αναγνωρίσουμε πως τα αισθήματα επίτευξης, 
ικανοποίησης, αυτοπεποίθησης και επάρκειας στους 
εφήβους θα προκύψουν μόνο με σκληρή, συστηματική και 
έξυπνη δουλειά. 
Να φροντίσουμε στο κλείσιμο της σχολικής τους ζωής οι 
νέοι να έχουν πολλαπλές επιλογές λόγω των αυξημένων 
απαιτήσεων και των συνεχών ανατροπών της σύγχρονης 
εποχής.

Επιτέλους, να παραδεχτούμε πως σε σύγχρονα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα η έμφαση στη συναισθηματική στήριξη και 
ανάπτυξη των μαθητών είναι επιβεβλημένη. Είναι αναγκαία 
η ένταξη Προγραμμάτων Αυτοβελτίωσης, η σύσταση 
Πυλώνων Συναισθηματικής Στήριξης και Ανάπτυξης 
και σχετικών δράσεων που να καλύπτουν μέρος των 
ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των μαθητών μας.
Αναγκαία είναι και η ύπαρξη θετικών, ενήλικων προτύπων, 
που να εμπνέουν, να ενθαρρύνουν και να καθοδηγούν. 
Χρειάζεται να καθιερωθούν θεσμοί όπως αυτόν του Σχολικού 
Μέντορα.
Χρειάζονται και οι γονείς. Ως συνεργοί, σε μια από κοινού 
προσπάθεια για τη σωστή ανατροφή των μαθητών μας.
Να πιστέψουμε βαθιά, ότι εντός των σχολείων μας, μπορούν 
να αναπτυχθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας, η κριτική σκέψη, 
η δημιουργικότητα και η συνεργασία, και να στοχεύσουμε 
με δράσεις την καλλιέργεια τους!
Να έχουμε πάντα κατά νου πως «το μυαλό των παιδιών δεν 
είναι δοχείο για να γεμίσει, αλλά σπίρτο για να ανάψει». Να 
αναζητούμε λοιπόν, διαρκώς τρόπους για να εμπνεύσουμε και 
να παρακινήσουμε τον κάθε μαθητή στην αυτοπραγμάτωση 
και στην συνεχή προσωπική ανάπτυξη.

Για τα πιο πάνω, στην  Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ 
Forum Private School προσπαθούμε ΟΛΟΙ, 

ΜΑΖΙ και ΠΟΛΥ: Αξιολογήστε μας!
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Ο ι ακριτικές κοινότητες των Λυμπιών και 
της Ποταμιάς περιλαμβάνονται στο Στε-
γαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορει-

νών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών που 
ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Το συγκεκρι-
μένο σχέδιο αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του 
προηγούμενου Σχεδίου που για πρώτη φορά είχε 
τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από το 
οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές 
με δαπάνη 6,5 εκ. Ευρώ. Το νέο Σχέδιο επεκτείνε-
ται σε 130 πρόσθετες Κοινότητες καλύπτοντας πλέ-
ον 258 συνολικά Κοινότητες. Διακρίνεται από ση-
μαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά 
ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες που το καθι-
στούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η δι-
εύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.
Σύμφωνα με το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογό-
νησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών πε-
ριοχών παρέχεται οικονομική ενίσχυση για από-
κτηση ιδιόκτητης κατοικίας (κάλυψη 50% της 
δαπάνης) 20000 Ευρώ για μονήρες άτομο, για 
ζεύγος 30000 Ευρώ και για νεαρό ζεύγος μέχρι 
40 ετών και οι δυο ποσό 45000 Ευρώ. Υπάρχουν 
πρόνοιες που αφορούν και πολύτεκνες οικογένει-
ες καθώς και άτομα με αναπηρίες. Προσφέρονται 
επίσης πρόσθετα ποσά μέχρι 15000 Ευρώ στην 

περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών όπως 

π.χ. τοίχων αντιστήριξης. Μιλώντας στην παρου-

σίαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης ανέφερε ότι «εύχομαι με τη συνεργα-

σία όλων να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά προς 

τους κατοίκους της υπαίθρου, τους κατοίκους των 

δοκιμαζόμενων περιοχών προς όσους αναμέ-

νουν από το κράτος τη στήριξη προκειμένου να 

συνεχίσουν να διαβιούν και να παραμένουν στις 

κοινότητές τους δημιουργώντας τις απαραίτητες 

προοπτικές και προϋποθέσεις που να τους επι-

τρέψουν να ζουν σε ένα περιβάλλον που οι ίδι-

οι θα επιλέγουν, χωρίς τα προβλήματα που μέ-

χρι σήμερα αντιμετώπιζαν». Από την πλευρά του 

ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σημείω-

σε πως «μέσα από τις πρώτες αντιδράσεις και το 

ενδιαφέρον που καταγράφεται, αισιοδοξούμε ότι 

τα σχέδια αυτά θα αξιοποιηθούν τα μέγιστα και θα 

βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου 

μας». Στο πλαίσιο της προσπάθειας για επίσπευση 

των διαδικασιών εξέτασης των σχετικών αιτήσε-

ων που θα κατατεθούν, το Υπουργικό Συμβούλιο 

στην σημερινή του συνεδρίαση άναψε το πράσι-

νο φως για την έκτακτη πρόσληψη 15 προσώπων 

μέσα από τον κατάλογο των ανέργων με σκοπό 

τη δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Αιτητών.  

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων 

ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημε-

ρομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Λύμπια και Ποταμιά στο Στεγαστικό Σχέδιο 
Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και  

Μειονεκτικών περιοχών

Σ ε άμεση υλοποίηση της β’ φάσης της αναπαλαίωσης του συ-
μπλέγματος κατοικιών των κοινοτικών κτηρίων προχωρά το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας το οποίο ευελπιστεί ότι η ολο-

κλήρωση του έργου θα μεταμορφώσει τον πυρήνα της κοινότητας και 

θα αναβαθμίσει το χωριό. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλάμπρας έχει κα-

τακυρώσει τη προσφορά στην εταιρεία J.T. APITARO CONSTRUCTIONS  

και άρχισαν οι εργασίες για την αναπαλαίωση άλλων δύο κατοικιών 

που αποτελούν τη β΄ φάση για την ολοκλήρωση του έργου συνολικής 

αξίας 1.22εκ. Ευρώ. Τα συμβόλαια υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Κοινο-

τικού Συμβουλίου Αλάμπρας Αχιλλέας Μαλαχουρίδης και εκ μέρους 

της εργοληπτικής εταιρείας ο Θεόδωρος Τσάτσος. 

Η β’ φάση αναπαλαίωσης των κοινοτικών 
κτηρίων Αλάμπρας
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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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Π ραγμα-
τ ο π ο ι -
ή θ η κ ε 

στις 20 Φεβρουα-

ρίου καθαριότητα 

της αυλής του πα-

ρεκκλησίου Αγί-

ας Μαρίνας Λυ-

μπιών. Οι κάτοικοι 

της κοινότητας 

έδωσαν το παρόν 

τους και βοήθη-

σαν στην καθαρι-

ότητα του περίβο-

λου της εκκλησίας 

αλλά και στο φύτε-

μα νέων λουλου-

διών ώστε να γίνει 

ακόμα πιο όμορ-

φος ο χώρος. Την 

πρωτοβουλία είχε 

η οργάνωση «Κοι-

νόν Ολυμπίων».

Καθαριότητα και φύτευση 
στο παρεκκλήσι της 

Αγίας Μαρίνας Λυμπιών

Κ ατά τα τελευταία χρόνια 
η λειτουργία και διαχείρι-
ση των Βιομηχανικών Πε-

ριοχών αποτελεί πρόκληση για το 
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και 
Βιομηχανίας λόγω κυρίως της οικο-
νομικής κρίσης που έπληξε το βιομη-
χανικό τομέα. Πολλές από τις επιχει-
ρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις 
Βιομηχανικές Περιοχές παρουσιά-
ζουν μειωμένο κύκλο εργασιών. Το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας με στόχο τη διασφάλι-
ση της ορθολογιστικής και αποτε-
λεσματικής αξιοποίησης των υφι-
στάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, 
προωθεί συγκεκριμένες δράσεις 
οι οποίες επικεντρώνονται: α) Στην 
ενίσχυση της διαδικασίας είσπρα-
ξης και παρακολούθησης ενοικίων 
μέσω λογισμικού προγράμματος ή 
αγοράς υπηρεσιών από τρίτους. Β) 
Στην εποπτεία των Βιομηχανικών 
Περιοχών με στόχο τον έλεγχο της 
ορθής λειτουργίας τους ούτως ώστε 
αυτή να συνάδει με το σκοπό για τον 
οποίο έχουν ιδρυθεί. Γ) Στην αποτε-
λεσματική εφαρμογή των όρων των 
συμβάσεων. Δ) Στον εκσυγχρονι-
σμό των υποδομών στις υφιστάμε-
νες Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώ-
νες. Για τις Βιομηχανικές Περιοχές 
δαπανείται ετησίως ποσό ύψους 150 
χιλιάδων Ευρώ, ενώ για τις Ζώνες το 
ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 300 χιλι-
άδες Ευρω περίπου. Όπως αναφέ-
ρεται στη Βιομηχανική πολιτική με 
ορίζοντα το 2030 μετά από διαβού-
λευση με τους βιομήχανους και άλ-
λους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν 
καταγραφεί οι βασικές προκλήσεις 
που καλούμαστε να αντιμετωπίσου-
με. Αυτές εστιάζονται κυρίως:  Στον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών των 

Βιομηχανικών Περιοχών και Ζωνών 

και της παροχής υπηρεσιών (π.χ. 

προσβάσεις σε αυτοκινητόδρομους 

και λιμάνια, σύνδεση με δημόσι-

ες συγκοινωνίες για μεταφορά προ-

σωπικού, νηπιαγωγεία, σύνδεση με 

κεντρικές οδικές αρτηρίες, σήμαν-

ση, χώροι Νέα Βιομηχανική Πολιτι-

κή Σελίδα 36 στάθμευσης, αποχε-

τευτικό σύστημα, αστυνόμευση, κα).  

Στην λειτουργία και διαχείριση των 

Βιομηχανικών Περιοχών και Ζω-

νών (π.χ. θέματα χωροταξικού σχε-

διασμού, χρήσεων/ διαχωρισμός 

βιομηχανιών βαριάς οχληρίας, ενοι-

κίων, επέκτασης διάρκειας και ανα-

νέωσης συμβάσεων, κ.α.)  Στην αξι-

ολόγηση της ανάγκης ίδρυσης νέων 

Περιοχών/ Ζωνών για βιομηχανική 

ανάπτυξη παράλληλα με την οικι-

στική και τουριστική ανάπτυξη αλλά 

και με την βιομηχανική συμβίωση 

και την κυκλική οικονομία. Στην έλ-

λειψη κατάλληλης κουλτούρας για 

τη δημιουργία συστάδων (clusters) 

ή επιχειρηματικών συμπράξεων 

στρατηγικού χαρακτήρα.  Στην αυ-

τοματοποίηση της διαχείρισης των 

συμβάσεων και της αύξησης του δι-

οικητικού κόστους λόγω των καθυ-

στερημένων πληρωμών και της κα-

ταβολής με δόσεις.  

Προωθούνται αλλαγές για 
εκσυγχρονισμό 

των Βιομηχανικών περιοχών

Μ ετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη του Αστυ-
νομικού Σταθμού Πέρα Χωριού - Νήσου, με τη συ-
νοδεία μελών των Ηνωμένων Εθνών, μετέβησαν 

για έρευνα  σε δύσβατη περιοχή εντός της νεκρής ζώνης, πλη-

σίον του χωριού Ποταμιά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπί-

στηκαν και παραλήφθηκαν 35 καινούριες σφραγισμένες φιάλες 

αερίου (11-13 κιλών), η πώληση των οποίων στις ελεύθερες πε-

ριοχές απαγορεύεται. Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού συ-

νεχίζει τις εξετάσεις.

Έρευνες στη νεκρή 
ζώνη κοντά στην 

Ποταμιά

Α ίσιο τέλος είχε 
η περιπέτεια 
του Λάρυ, ενός 

γάτου ο οποίος ανέβηκε 

σε πάσσαλο της ΑΗΚ. Ει-

δοποιήθηκε το Κοινοτι-

κό Συμβούλιο Πέρα Χωριού – Νήσου, μέλη 

του οποίου επιστράτευσαν τηλεσκοπικό για 

να μπορέσουν να προστατεύσουν το φο-

βισμένο γατί το οποίο με απόλυτη ηρεμία, 

ωσάν να αντιλήφθηκε ότι ήταν για το καλό 

του, μπήκε στην αγκαλιά του σωσία του και 

παραδόθηκε στη συνέχεια στην αγκαλιά της 

ιδιοκτήτριας του. Η περιπέτεια του Λάρυ είχε 

αίσιο τέλος. 

Επιχείρηση για 
διάσωση του Λάρυ Η ανακύκλωση 

γίνεται μέρος 
της ζωής μας. 

Όλο και περισσότεροι 

πολίτες εντάσσουν στο 

πρόγραμμα τους την 

ανακύκλωση συμβάλ-

λοντας στην προστα-

σία του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας Green Dot για την κατά κεφαλή ανακύκλωση 

σε όλη την επαρχία Λευκωσίας, ο Δήμος Ιδαλίου και δυο κοινότητες της περιοχής το Πέρα 

Χωριό – Νήσου και η Αλάμπρα βρίσκονται ανάμεσα στις 15 που σημειώνονται στον κατά-

λογο που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία. Κατά το 2020 στο Πέρα Χωριό – Νήσου η κατά 

κεφαλήν απόδοση (κιλά ανά κάτοικο) συλλογής συσκευασιών με τη μέθοδο από «πόρτα 

σε πόρτα» ήταν 39,20 κιλά. Το Πέρα Χωριό – Νήσου καταγράφεται τέταρτο στο σχετικό πί-

νακα. Στην 6η θέση βρίσκεται η Αλάμπρα με 36,21 κιλά και στη 10η θέση ο Δήμος Ιδαλί-

ου με 33,83 κιλά. 

Η ανακύκλωση στην περιοχή Ιδαλίου



Τίτλος ιδιοκτησίας

Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σ τις 11 Μαρτίου ανακοινώνει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευ-
κωσίας την απόφαση του για την τύχη της αίτησης της Νομι-
κής Υπηρεσίας για το κλείσιμο των δυο μονάδων παραγω-

γής ασφάλτου που γειτνιάζουν με την οικιστική περιοχή στην Ενορία 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Στις 22 Φεβρουαρίου αγό-

ρευσαν οι δυο πλευρές στο πλαίσιο της ακρόασης για την έκδοση 

προσωρινών διαταγμάτων για τα ασφαλτικά. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

εκπροσωπήθηκε από ομάδα νομικών με επικεφαλής τον Βοηθό Γενι-

κό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματο-

ποίησαν κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδα-

λίου ζητώντας την παρέμβαση του Προέδρου Αναστασιάδη για τερ-

ματισμό των δυο εργοστασίων ασφάλτου που γειτνιάζουν με την 

οικιστική περιοχή και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Η αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την Κυρι-

ακή 21Φεβρουαρίου και οι κάτοικοι με λουλούδια και κεριά εξέφρα-

σαν τη δυσαρέσκεια τους για την κατάσταση που επικρατεί στην πε-

ριοχή. Παραδόθηκε υπόμνημα για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη με το 

οποίο ζητείται η παρέμβαση του, προκειμένου να καθοριστεί νέο τε-

λικό χρονοδιάγραμμα για την οριστική μετακίνηση των οχληρών βι-

ομηχανικών μονάδων από την περιοχή. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής συναντήθηκε με Ομάδα Πρω-

τοβουλίας Μητέρων Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλί-

ου για το πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία δύο ασφαλτικών μο-

νάδων. Ο κ. Νουρής σύμφωνα με δήλωση του εξέφρασε την πλήρη  

υποστήριξη του για το αίτημα της μετακίνησης των εργοστασίων.. «Το 

Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε τη μετεγκα-

τάσταση των συγκεκριμένων ασφαλτικών μονάδων. Πρόσθετα τον 

περασμένο Δεκέμβριο, επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 

να κινηθεί με τη διαδικασία αναστολής της λειτουργίας των συγκεκρι-

μένων μονάδων λόγω της όχλησης που συνεχίζουν να προκαλούν», 

ανέφερε και πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση διεκδικεί την αναστολή. Την 

ίδια ώρα, τόνισε ο κ.Νουρής, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πλήρως 

συμφωνήσει και υπογράψει με τις εταιρείες τους χώρους μετακίνη-

σης, με την προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί η δέουσα και σωρευτική 

περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές τις οποίες έχουν επιλεγεί για 

τη μετακίνηση. Στις συγκεκριμένες περιοχές, εξήγησε, «θα υπάρξει με-

τακίνηση νοουμένου ότι δεν μεταφέρουμε το ένα πρόβλημα από τη 

μία περιοχή στην άλλη». «Θα μεταφέρουμε τις συγκεκριμένες μονά-

δες με όλες εκείνες τις εξασφαλίσεις που χρειάζονται για να λειτουρ-

γούν και οι μονάδες σωστά, αλλά και για να μην υπάρχει ταυτόχρο-

να και η οχληρία που σήμερα προκαλείται», τόνισε. «Θέλω να ελπίζω 

ότι σε ένα λογικό χρονικό διάστημα  θα γίνουν πραγματικότητα όλα 

όσα έχω προαναφέρει για να μπορέσουν ακριβώς και οι κάτοικοι αυ-

τού του τόπου να απολαμβάνουν την ποιότητα ζωής που τους οφεί-

λουμε, αλλά και η βιομηχανία να συνεχίσει να προσφέρει στη χώρα 

αυτό που χρειαζόμαστε για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων», 

κατέληξε ο Υπουργός. H Oμάδα Πρωτοβουλίας Μητέρων της Ενορί-

ας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διαβίβασε επιστολή την Επίτρο-

πο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου ζητώ-

ντας να ασκήσει την επιρροή της, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο 

άμεσος τερματισμός της λειτουργίας των δυο οχληρών βιομηχανικών 

μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή. Στην επιστολή τους οι μητέ-

ρες κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο επανάλη-

ψης ενός νέου «Άστρασολ», τονίζοντας πως οι αρμόδιοι φορείς πρέπει 

επιτέλους να ευαισθητοποιηθούν και να δώσουν άμεση και οριστι-

κή λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή και τους κατοίκους 

της από το 2013. Στην επιστολή σημειώνεται ότι από το Δεκέμβριο του 

2020 μέχρι και σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής και κατά συνέπεια και 

τα παιδιά, έχουν να αντιμετωπίσουν πέραν από τον εγκλεισμό λόγω 

της πανδημίας και ένα σχεδόν καθημερινό μολυσμένο περιβάλλον 

εξαιτίας της αδιάκοπης λειτουργίας των δυο ασφαλτικών μονάδων, 

ακόμη και τις μέρες αργίας. 

Κρίσιμη απόφαση για τα εργοστάσια ασφάλτου



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 Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφά-
λεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στο Λογιστή-
ριο του Δήμου προσκομίζοντας το IBAN του λογαρια-
σμού σας.

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας απο-
στέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφί-
ας σας για ενημέρωση αναγράφοντας ότι έχει υποβλη-
θεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.

H εκτέλεση της εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία 
λήξης του λογαριασμού.

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ο Δήμος Ιδαλίου σας ενημερώνει ότι η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Δήμου μας έχει επαναλειτουρ-
γήσει. Εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατό-
πιν διευθέτησης ραντεβού, επικοινωνώντας  στο 
τηλέφωνο 99678028.   Κατά την επίσκεψη τηρά-
με όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας ενάντια στον 
κορωνοϊό (Μάσκα – Γάντια – Αποστάσεις)  
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ΘΕΜΑΤΑ

Τ η διαχρονική εισήγηση όλων των Αγροτικών Οργανώσεων για κα-
θιέρωση της 12ης Μαΐου, κάθε έτους, ως «Ημέρας των Αγροτών», υι-
οθέτησε, με απόφαση του  το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως αναφέ-

ρεται σε ανακοίνωση με την απόφαση της αυτή, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, 
και συμβολικά, την εκτίμηση, τον σεβασμό και τη στήριξη της στον αγροτι-
κό κόσμο της Κύπρου, ο οποίος, αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις, ιδι-
αίτερα αυτή την εποχή, καταφέρνει, όχι μόνο να στέκεται όρθιος αλλά να 
συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στην οικονομία του τόπου μας όσο και στην 
κοινωνία γενικότερα.Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος κ. Κώστας Καδής, η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας από τις 
Αγροτικές Οργανώσεις, για καθιέρωση της ως «Ημέρας των Αγροτών», δεν 
είναι τυχαία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όταν το 1426 η καταπίεση και 
η οικονομική αφαίμαξη των Κυπρίων από τους Φράγκους ξεπέρασε κάθε 
όριο, οι Κύπριοι αγρότες, κάτω από την αρχηγία του δουλοπάροικου «Ρε 
Αλέξη», επαναστάτησαν και κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους με-
γάλο μέρος του νησιού. Λίγους μήνες μετά, οι Φράγκοι ανέκτησαν την εξου-
σία, με αποτέλεσμα οι πρωτεργάτες της εξέγερσης, και ιδιαίτερα ο αρχηγός 
τους «Ρε Αλέξης», να θανατωθούν με φρικτό τρόπο, στις 12 Μαΐου του 1427. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το κίνημα των ανθρώπων αυτών υπήρξε πρωτο-

ποριακό για την εποχή του και θα μπορούσε να αποτελέσει διαχρονικό πα-

ράδειγμα αγώνα για ελευθερία και αναζήτηση δικαιοσύνης. Οι Αγροτικές 

Οργανώσεις, με πρόσφατη επιστολή τους προς τον Υπουργό Γεωργίας, το-

νίζουν τη σημασία της εξέγερσης του «Ρε Αλέξη», επισημαίνοντας ότι τα μη-

νύματα από αυτό το μοναδικό και ξεχωριστό κίνημα, αποκτούν μεγάλη αξία, 

ιδιαίτερα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που περνά η Κύπρος και ο 

πλανήτης, με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας να καλείται να διαδρα-

ματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.Μετά από την έγκριση του Υπουργικού Συμ-

βουλίου, ο Υπουργός Γεωργίας, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για ολοκλήρωση της διαδικασίας καθιέρωσης της «Ημέρας των Αγροτών». 

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-

ντος, σε συνεργασία και συνεννόηση με τις Αγροτικές Οργανώσεις και άλ-

λους εμπλεκόμενους φορείς, θα παρουσιάσει τη σημασία και την αξία της 

καθιέρωσης της Ημέρας αυτής και θα αναλύσει τις δυνατότητες αξιοποίη-

σης της προς όφελος του αγροτικού κόσμου της Κύπρου και της κοινωνί-

ας γενικότερα.

Η 12η Μαΐου κάθε έτους καθιερώνεται ως «Ημέρα των Αγροτών»

Τ ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοί-
νωσε την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχε-
δίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρο-

μεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα 
«Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη 
και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του μεταποιητικού 
τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως φαί-
νονται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου.  Η ένταση της χορηγίας ανέρ-
χεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί 
να καλύψει δαπάνες που αφορούν Ανέγερση/ Επέκταση Κτηρίων, Διαμόρ-
φωση/ Διαρρύθμιση Κτηρίων, Αγορά Καινούριων Μηχανημάτων/ Εξοπλι-
σμού, Μεταφορικών Μέσων και Άλλες Δαπάνες.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται 
στα €50 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου 
στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αί-
τησης, καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσε-
λίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit).
Η πρώτη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων άρχισε στις 9 Φε-
βρουαρίου και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού 
Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προ-
ϋπολογισμού.
Η δεύτερη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων ενδέχεται να πραγ-

ματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2022, νοουμένου 
ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι στον Προϋπολογισμό του 
Σχεδίου.
Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα 
πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://
fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, 
Firefox και Edge.
Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των 
προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξε-
περάσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867149/22867320
/22867247/22867282 και 22867284.

Σχέδιο χορηγιών ενίσχυσης 
ανταγωνιστικότητας ΜμΕ μεταποίησης κ.ά.

T o Υπουργείο Εσωτερι-
κών εξέδωσε ανακοί-
νωση αναφορικά με 

τις υποχρεώσεις των σωματεί-

ων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών 

και ενώσεων. Όπως αναφέρεται 

στην ανακοίνωση για  σκοπούς 

εναρμόνισης με τις πρόνοιες του 

περί σωματείων και Ιδρυμάτων 

και για άλλα συναφή θέματα 

Νόμου, υπενθυμίζονται τα σω-

ματεία, ιδρύματα, ομοσπονδί-

ες ή ενώσεις για την υποχρέωση 

τους να ετοιμάσουν και να υπο-

βάλουν στον οικείο Έφορο, δη-

λαδή στον Έπαρχο της επαρχί-

ας στην οποία βρίσκεται η έδρα 

τους, τους οικονομικούς λογα-

ριασμούς που απαιτούνται με 

βάση το άρθρο 46 του Νόμου, 

δηλαδή:

(α) Λογαριασμό του ακαθάρι-

στου εισοδήματος του σωμα-

τείου ή του ιδρύματος ή της 

ομοσπονδίας ή ένωσης, ανά-

λογα με την περίπτωση, κατά 

τη διάρκεια του οικονομικούς 

έτους

(β) λογαριασμό του πιστωτι-

κού του υπολοίπου κατά 

την έναρξη του οικονομικού 

έτους και όλων των χρημάτων 

που έχουν εισπραχθεί για λο-

γαριασμό τους κατά τη διάρ-

κεια αυτού

(γ) λογαριασμό όλων των χρη-

ματικών ποσών που οφεί-

λονται από αυτά ή που τους 

οφείλονται και των πληρω-

μών που διενεργήθηκαν κατά 

τη διάρκεια του ίδιου οικονο-

μικού έτους.

Τονίζεται επιπλέον ότι όλα τα 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως ετήσι-

ων εσόδων καθώς και τα σωμα-

τεία, ομοσπονδίες ή ενώσεις με 

ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τις 

€40.000, οφείλουν όπως οι λο-

γαριασμοί τους ελέγχονται από 

εγκεκριμένο ελεγκτή. Υπενθυμί-

ζεται ότι οι λογαριασμοί πρέπει 

να υποβάλλονται στον οικείο 

Έφορο εντός των πρώτων επτά 

μηνών από την λήξη του οικο-

νομικού έτους.

Τέλος σε σχέση με τα σωματεία, 

ομοσπονδίες ή ενώσεις, υπεν-

θυμίζεται η υποχρέωση τους με 

βάση το άρθρο 10 για γνωστο-

ποίηση προς τον οικείο Έφορο, 

μέχρι τέλος Μαρτίου των ακό-

λουθων

(α) Aριθμητικά, τυχόν διαγρα-

φές μελών και εγγραφές νέων 

μελών οι οποίες έγιναν κατά 

τη διάρκεια του προηγούμε-

νου έτους

(β) σε περίπτωση που επήλθαν 

αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη 

της διοίκησης του σωματεί-

ου, με τα αντίστοιχα αξιώματά 

τους και τα στοιχεία επικοινω-

νίας τους και

(γ)κατά πόσο κατά το προηγού-

μενο έτος πραγματοποιήθη-

κε ο ελάχιστος αριθμός ετήσι-

ων γενικών συνελεύσεων που 

ορίζει το καταστατικό.

Επιπλέον, σε περίπτωση αλλα-

γής της διεύθυνσης του υπο-

στατικού ή/και των στοιχείων 

επικοινωνίας του σωματείου, 

ιδρύματος, ομοσπονδίας ή ένω-

σης το διοικητικό συμβούλιο ή ο 

γραμματέας αυτού, γνωστοποι-

ούν τη νέα διεύθυνση ή/και τα 

νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέ-

σως μόλις επέλθει η αλλαγή.

Υποχρεώσεις σωματείων, 
ιδρυμάτων, ομοσπονδιών 

και ενώσεων

Ε κατοντάδες σκύλοι και γάτες χάνουν τη ζωή τους άδικα κάθε χρό-
νο στη χώρα μας, λόγω κάποιων ασυνείδητων που θεωρούν τα 
ζώα ενοχλητικά και αποφασίζουν να προχωρήσουν στην εσκεμμέ-

νη δηλητηρίαση τους. Ο όρος ‘φόλα’ αναφέρεται σε ένα προϊόν διαδικασίας 
όπου κάποιος κακοπροαίρετα και με σκοπό να σκοτώσει ένα ζώο τοποθετεί 

μέσα στη τροφή τοξικές ουσίες που προκαλούν 
δηλητηρίαση και βάναυσο θάνατο.
Δυστυχώς, πολλοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 
με την κατάσταση της δηλητηρίασης του ζώου 
τους από κακόβουλη ενέργεια. Τα περιστατικά 
αυτά χρήζουν άμεσης κτηνιατρικής αντιμετώ-
πισης, αφού σε περίπτωση καθυστέρησης, η 
κατάληξη είναι μοιραία. Είναι σημαντικό ο ιδι-
οκτήτης να μπορεί να αναγνωρίσει τα συμπτώ-
ματα, να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, εάν είναι 
εφικτό, και να οδηγήσει το κατοικίδιο του όσο 
δυνατόν πιο γρήγορα στον κτηνίατρο.
Η συνηθέστερη τοξική ουσία που χρησιμοποι-

είται για δηλητηρίαση ζώων είναι βασισμένη σε οργανοφωσφορικά. Τα 
οργανοφωσφορικά έχουν κυρίως δράση στο νευρικό σύστημα και μπο-
ρούν να επιφέρουν το θάνατο είτε λόγω καταστολής των πνευμόνων και 
της καρδίας είτε λόγω καταστολής των αναπνευστικών μυών. Φυσικά όλα 
αυτά μπορεί να παρουσιαστούν μαζί. Τα συμπτώματα που συχνά παρατη-
ρούνται είναι υπερδιέγερση, σπασμοί των μυών, αφροί από το στόμα, σιε-
λόρροια (πολλά σάλια), διάρροια και μείωση του μεγέθους της κόρης του 

ματιού. Η εμφάνιση τους γίνεται απότομα ή 1-2 ώρες από τη λήψη του δηλη-
τηρίου. Στη συνέχεια το ζώο πέφτει σε κώμα και εάν δεν διακομιστεί έγκαι-
ρα στο κτηνίατρο επέρχεται ο θάνατος. 
Όταν ο ιδιοκτήτης αντιληφθεί την κατάποση μιας ύποπτης ουσίας από το 
κατοικίδιο του, καλό θα ήταν να παραμείνει ψύχραιμος, και εάν μπορεί να 
του παρέχει τις πρώτες βοήθειες.  Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν φαρμακευ-
τικά σκευάσματα σε όλα τα κτηνιατρεία που παρέχονται στους ιδιοκτήτες 
για να έχουν στο χώρο τους προληπτικά και μπορούν να τα χρησιμοποι-
ήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Εφόσον το ζώο διατηρεί τις αισθήσεις του 
και είναι όρθιο, τότε αμέσως μπορεί να του χορηγηθεί εμετικό σκεύασμα, 
το οποίο έχει υποδείξει ο κτηνίατρος. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόκληση 
εμετού πρέπει να αποφευχθεί, αφού τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επι-
θυμητά. Το επόμενο βήμα είναι η χορηγία ατροπίνης, η οποία αποτελεί το 
αντίδοτο στα οργανοφωσφορικά και αναστρέφει την επίδραση τους στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ατροπίνη υπάρχει σε ενέσιμη μορφή και η 
δόση που δίνεται είναι ανάλογα με το βάρος. Ακολούθως, όταν γίνουν οι 
πρώτες βοήθειες, το ζώο θα πρέπει να μεταφερθεί στο κτηνιατρείο για πε-
ρεταίρω θεραπεία.
Οι πιθανότητες ανάκαμψης του ζώου εξαρτώνται από τη συνολική του 
υγεία πριν από τη δηλητηρίαση, από τη ποσότητα των οργανοφωσφορι-
κών που θα απορροφηθούν και πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει η θεραπεία. 
Εάν η θεραπεία καθυστερήσει ή αν απορροφηθεί μεγάλη ποσότητα τοξι-
κών ουσιών, τότε η κατάσταση είναι πιθανόν μη ανατρέψιμη.     

Φόλες: Οδηγίες αντιμετώπισης
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Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

H 25η Μαρτίου έρχεται και πρέπει να είσαι έτοιμος /η να γιορτάσεις.
H 25η Μαρτίου γιορτάζεται παραδοσιακά με μπακαλιάρο και σκορδαλιά ενώ 
τα παντζάρια είναι must!

Υλικά
Για το μπακαλιάρο:
• 600-700 γρ. μπακαλιάρος
Για το χυλό/κουρκούτι:
• 3/4 φλ. τσαγιού μπύρα
• 2 κ.γ. λάδι
• 1 αυγό + 1 κρόκος αυγού
• 1 1/2 φλ. τσαγιού αλεύρι
Για τη σκορδαλιά:
• 1/2 κ. ψωμί της προηγούμενης μέρας, χωρίς την κόρα
• 6-8 σκελίδες σκόρδο (αυξομειώστε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας)
• 1 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 3-4 κ.σ. ξύδι
• αλάτι πιπέρι

Εκτέλεση 
1.Για το μπακαλιάρο: Ξαλμυρίζετε το μπακαλιάρο από το προηγούμενο βράδυ 
[30 ώρες περίπου] σε μπολ με μπόλικο νερό που να τον σκεπάζει. Σε αυτό το 
διάστημα αλλάξτε το νερό 4-5 φορές. Όταν είναι έτοιμος τον καθαρίζετε από τις 

πέτσες του [και αν θέλετε και τα κόκαλα] τον κόβετε σε κομμάτια και τον αφή-
νετε σε πιατέλα με απορροφητικό χαρτί. Σερβίρετε με λεμόνι και σκορδαλιά.
Ζεσταίνετε μπόλικο λάδι σε μεγάλο τηγάνι, “βουτάτε” τα κομμάτια του μπα-
καλιάρου στο χυλό και τηγανίζετε στο ζεστό λάδι μέχρι να ροδοκοκκινίσει και 
από τις δύο πλευρές.
2.Για το χυλό: Χτυπάτε σε μπολ τη μπύρα, το λάδι και τα δύο κροκάδια. Προ-
σθέτετε σταδιακά και το αλεύρι συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να ενσωματω-
θεί πλήρως. Σκεπάζετε το μείγμα και το βάζετε στο ψυγείο για όση περισσότε-
ρη ώρα μπορείτε. [1 ώρα]. Χτυπάτε το ασπράδι σε πηχτή μαρέγκα, παίρνετε 
το χυλό από το ψυγείο και ενσωματώνετε τη μαρέγκα ανακατεύοντας απαλά 
μέχρι να ομογενοποιηθεί. Τηγανίζετε αμέσως.
3.Για τη σκορδαλιά: Χρησιμοποιείστε κανονικό, σταρένιο ψωμί και όχι μαύρο. 
Μουλιάζετε για λίγη ώρα το ψωμί σε νερό. [*]
Αφαιρείτε από τα σκόρδα το πράσινο φύτρο. Βάζετε στο μπλέντερ τα σκόρδα 
μαζί με το ψωμί καλά στυμμένο, αλάτι και πιπέρι και τα πολτοποιείτε. Προ-
σθέτετε σιγά σιγά το ελαιόλαδο συνεχίζοντας το χτύπημα, εναλλάξ με το ξίδι. 
Δοκιμάζετε ενδιαμέσως τη γεύση. Σταματάτε το χτύπημα μόλις γίνει μια ομοι-
ογενής αλοιφή.

Μπακαλιάρος τηγανιτός 
και σκορδαλιά με ψωμί 
για την 25η Μαρτίου

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου ανακοίνωσε την έναρξη υλοποιήσης του προγράμματος, με θέμα: 
«Ενδυνάμωση των ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου σε Κοινωνικά θέματα» στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 VET, διάρκειας 12 μηνών. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργα-

σία με το ΚΕΚ Ανέλιξις Ηρακλείου Κρήτης. Αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου, 
θα εκπαιδευτούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε 
σχέση με θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης αιρετών και λειτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών στην Κύπρο
Ειδικότερα οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν γνώση για:
1. Το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
2. Την επιλεξιμότητα των δαπανών σε κοινωνικά προγράμματα
3. Την διαδικασία κατάρτισης και υποβολής ενός προγράμματος για χρηματοδότηση
4. Την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος κοινωνικής ένταξής
5. Το σχεδιαζόμενο προγραμματισμό της ευρωπαϊκής ένωσης σε θέματα ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύ-

γων
Ο τρόπος με τον οποίο θα ωφεληθούν οι αιρετοί και οι λειτουργοί – μέλη της Ακαδημίας είναι:
θα επιμορφωθούν στην Ελλάδα σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και γενικότερα κοινωνικών θεμάτων 
ώστε να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, θα αυξήσουν 
τις ικανότητες τους να μεταδίδουν γνώσεις στα λοιπά μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω των νέων θεματικών ενοτή-
των στις οποίες θα εκπαιδευτούν,  θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τους εκπαιδευτές τους στην Ελλάδα ώστε να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, θα ανταλλάξουν απόψεις με αιρετούς της Ελλάδας (καθώς θα γίνει ανάλογη επίσκεψη και 
ανταλλαγή απόψεων) κυρίως πάνω στο προσφυγικό θέμα που απασχολεί και τα δύο κράτη. Το πρόγραμμα SocialTrain, 
θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα σε θέμα-
τα Κοινωνικής Πολιτικής και θα συνεισφέρει θετικά στην προσπάθεια εξωστρέφειας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης Κύπρου.

Συνεργασία με την Ελλάδα για ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σε θέματα κοινωνικής πολιτικής

Σ ημαντικά νέα στοιχεία που υποστηρί-
ζουν την κυπριακή προέλευση γαλα-
κτοκομικών προϊόντων και ειδικά του 

χαλουμιού δημοσιεύονται για πρώτη φορά 
από το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Δι-
ατροφής.
Σε ανακοίνωσή του, το  Μουσείο Κυπριακών 
Τροφίμων και Διατροφής ανακοινώνει την ολο-
κλήρωση του βιβλίου με τίτλο: «Ο Γαλακτοκο-
μικός Πολιτισμός της Κύπρου: Ιστορία – Πα-
ραδόσεις – Λαογραφία», το οποίο θα εκδοθεί 
προσεχώς στα ελληνικά και αγγλικά και καλεί 
όλους τους φορείς, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν 
αυτό το υλικό, να στηρίξουν την προσπάθεια, με χορηγία για την έκδοση και προαγορά βιβλίων.
Όπως σημειώνει το βιβλίο έχει συνολική έκταση 220 σελίδων και περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και  6 κε-
φάλαια, καλύπτοντας πολυπρισματικά το θέμα της γαλακτοκομικής παράδοσης της Κύπρου, μέσα από τα επιστημονι-
κά πεδία της ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας και εκκλησιαστικής ζωής.
Εξάλλου, αναφέρει ότι δημοσιεύονται για πρώτη φορά σημαντικά νέα στοιχεία, που υποστηρίζουν την κυπριακή προ-
έλευση των εν λόγω προϊόντων και ειδικά του χαλουμιού και μεταξύ άλλων για πρώτη φορά εντοπίστηκε και αναδη-
μοσιεύεται κείμενο από πηγή 16ου αιώνα, στην οποία δηλώνεται ξεκάθαρα ότι «τα άσπρα αλμυρά τυριά που παρα-
σκευάζονται στην Κύπρο και διατηρούνται σε τυρόγαλο, δεν μπορεί να τα βρει κανείς αλλού».
 Επίσης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ενδελεχής συζήτηση για τις ρίζες των ονομασιών των κυπριακών γαλακτοκο-
μικών προϊόντων και παρουσιάζεται λεξιλόγιο, με ρίζες στην αρχαία ελληνική τυροκομία, το οποίο επιβιώνει στην κυ-
πριακή διάλεκτο, υποδηλώνοντας ότι η πράξη της τυροκομίας εφαρμόζεται στην Κύπρο από τα αρχαία χρόνια, με συ-
γκεκριμένες μεθόδους και μέσα.
Καταληκτικά το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής αναφέρει ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι 
εξαιρετικής σημασίας ως προς την κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόν κυπριακής προέλευσης, με ιστορικές ρίζες 
αιώνων, ενώ σημειώνει πως αναμένεται ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα σε όλους όσοι  ασχο-
λούνται με την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων, υποστηρικτικό υλικό και αδιάψευστο τεκμήριο σε όλες τις 
προσπάθειες κατοχύρωσης των γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαλείο προβολής σε εμπορικές εκθέσεις. 

H κυπριακή προέλευση του χαλλουμιού 

Τ ην εμφάνιση για πρώτη φορά στην 
αγορά έχει κάνει η Συσκευασία Σα-
πουνιών Ομορφιάς «Ιδάλιον» που 

αντιπροσωπεύει η εταιρεία καλλυντικών 

«ΦΩΣ». Η εταιρεία χρησιμοποιεί μερικά από 

τα πιο αγνά φυτικά έλαια και όραμα της παρα-

μένει η δημιουργία απαράμιλλων προϊόντων 

άριστης ποιότητος περιποίησης της επιδερμί-

δας. Όλες οι πολυτελείς μπάρες σαπουνιών 

της εταιρείας «ΦΩΣ» είναι φτιαγμένες στο χέρι 

και παρασκευάζονται στο Δάλι, κοντά στον 

αρχαιολογικό χώρο του Ιδαλίου. 

«Σήμερα είμαστε περήφανοι που αναβιώ-

νουμε την πλούσια αυτή κληρονομιά στη Συ-

σκευασία Σαπουνιών «Ιδάλιον», καθώς συγ-

χωνεύουμε την παράδοση με την τεχνολογία, 

προσφέροντας σας σαπούνια άριστης ποιό-

τητος» αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της 

η εταιρεία. Μια ερευνητική ομάδα, πραγματο-

ποιεί διαρκώς έρευνες για το κάθε ένα από τα 

καινούργια προϊόντα της εταιρείας και επιλέγει στον μέγιστο βαθμό που αυτό είναι εφικτό συστατικά φυσικής προέλευ-

σης. Μέλημα τους και προσπάθεια είναι να χρησιμοποιούν στη σύνθεση όλων των προϊόντων μεγάλες ποσότητες βιώ-

σιμων φυτικών πρώτων υλών. Τα καλλυντικά σαπούνια Φως είναι πιστοποιημένα από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς 

όπως η Fairtrade και ο RSPO. 

Συσκευασία Σαπουνιών Ομορφιάς «Ιδάλιον»

Ιδιώτης Φύλακας Αδειούχος από 
την Αστυνομία Κύπρου

Ασφάλεια και άμεση προστασία από έμπειρο δάσκαλο πολεμικών τεχνών
Προστατεύουμε εσάς, την οικογένεια και την περιουσία σας μέρα και νύχτα.

 
Παρέχονται υπηρεσίες από 50 Ευρώ

 
Κυριάκος 99125064

T o πρόγραμμα ENVISION που αφορά τη 
ζωή και την κοινωνική ενσωμάτωση 
των Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο 

ολοκληρώνει η Ένωση Δήμων Κύπρου.
 Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Δή-
μων, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι στην Κύ-
προ ζουν και εργάζονται έως και 200 χιλιάδες 
πολίτες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ.
 Στα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμμα-
τος αυτού, έχει διαπιστωθεί η ακόλουθη μεγάλη 
ανάγκη, για την οποία η Ένωση Δήμων Κύπρου 
θα καταθέσει εισηγήσεις για την καλύτερη αντι-
μετώπισή της.
 Από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση, ελάχιστοι γνωρίζουν τα πολιτικά δικαιώματά τους και ιδιαίτερα το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι» στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν Ευρωπαίους πολίτες που έρχονται στην Κύπρο για εργασία και προ-
έρχονται απλό τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, παρατηρούνται προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και κρού-
σματα στερεοτυπικής και ξενοφοβικής μεταχείρισης.
  Στο πλαίσιο του προγράμματος «ENVISION», η Ένωση Δήμων Κύπρου διεξήγαγε εις βάθος έρευνα και πραγματοποίησε 
σειρά δραστηριοτήτων γνωριμίας και διαβούλευσης με τις οργανωμένες κοινότητες Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο: 
Ελλαδιτών, Βουλγάρων, Ρουμάνων αλλά και άλλων που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ.
 Οργάνωσε επίσης μαζί με τους εταίρους της στο πρόγραμμα, μια διαδικτυακή βάση εκπαίδευσης γύρω από τα ζητήμα-
τα που αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών. Έδωσε επίσης την ευκαιρία να γίνουν πολλές 
δραστηριότητες για να καταγραφούν οι ανάγκες και να κατατεθούν εισηγήσεις τόσο από την πλευρά των ιδίων των Ευ-
ρωπαίων πολιτών όσο και από εκπροσώπους των Δήμων και Κοινοτήτων.

Η Ένωση Δήμων ολοκληρώνει το ENVISION για 
κοινωνική ενσωμάτωση Ευρωπαίων πολιτών 

Η ομάδα εθελοντών «Συμπόρευση» της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθού-
ντος διοργάνωσε εκδήλωση για την συνέχιση των εργασιών επιδιόρ-
θωσης (εσωτερικός χώρος) της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητρια-

νός». Την Τρίτη 2 Μαρτίου οι εθελοντές έψησαν σουβλάκια, χαλλούμι στην πίτα 
και πρόσφεραν διάφορα σπιτικά γλυκά με στόχο την οικονομική ενίσχυση του 
ταμείου ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες επιδιόρθωσης της Στέγης Ηλικιωμέ-
νων «Άγιος Δημητριανός». Οι διοργανωτές τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα ασφα-
λείας για πρόληψη του κορωνοϊού. Ο κόσμος αγκάλιασε την εκδήλωση αγορά-
ζοντας τα προσφερόμενα προϊόντα.

Εκδήλωση για οικονομική ενίσχυση της Στέγης «Άγιος Δημητριανός»
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Α ν αναρωτιέστε ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα διαλέξετε το κα-
ταλληλότερο μαξιλάρι για εσάς, καλά κάνετε.
Το να κοιμόμαστε καλά και να ξυπνάμε ξεκούραστοι και γεμάτοι ενέρ-

γεια είναι πολύ σημαντικό. Ο ύπνος καταλαμβάνει το ένα τρίτο της ζωής ενός 
ατόμου και θεωρείται ζωτικός για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Είναι κρί-

σιμος για τη φυσιολογική και τη γνωστική λει-
τουργία του οργανισμού (3) γιατί ενεργοποιεί τις 
φυσιολογικές επουλωτικές διαδικασίες του ορ-
γανισμού. Το αν θα έχουμε έναν «καλό» ποιοτι-
κά ύπνο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
το μαξιλάρι (2) και το στρώμα  τα οποία πρέπει 
να είναι κατάλληλα για τον καθένα ξεχωριστά. Το 
κατάλληλο μαξιλάρι δεν είναι το ίδιο για όλους 
μας γιατί αυτό εξαρτάται από το σωματότυπο 
μας,  από τα προβλήματα υγείας που πιθανόν να 
έχουμε και από τον τρόπο που κοιμόμαστε. 
Η στάση του ύπνου είναι εξίσου σημαντική όσο 
η όρθια και η καθιστή θέση γι’ αυτό καλό είναι 
να την υποστηρίζουμε κατάλληλα. Έτσι χρησι-
μοποιώντας ένα καλό μαξιλάρι για την κατάλλη-
λη υποστήριξη και διατήρηση της αυχενικής μοί-

ρας αλλά και της σπονδυλικής στήλης μπορεί να συμβάλουμε στη βελτίωση της 
ποιότητας του ύπνου μας. Το σχήμα του μαξιλαριού και το υλικό από το οποίο 
είναι κατασκευασμένο,  παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της αυχενι-
κής καμπύλης και στη θερμοκρασία των μαξιλαριών. (2) Έχει φανεί ότι η υπο-
στήριξη του αυχένα είναι αποτελεσματική στην παρεμπόδιση της περιττής ενερ-
γοποίησης των μυών του αυχένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. (1)
Άτομα που κοιμούνται ανάσκελα: θα πρέπει να επιλέξουν μαξιλάρι που το ύψος 
του να διατηρεί την αυχενική λόρδωση  ούτως ώστε να μην γίνεται κάμψη αυχέ-
να (δηλαδή το πηγούνι να μην έρχεται κοντά στο στήθος) ή έκταση αυχένα (να 
μην γέρνει το κεφάλι προς τα πίσω). Ιδιαίτερα άτομα που έχουν κύφωση καλό 
είναι να επιλέξουν αυτή τη θέση με ένα μαξιλάρι σχετικά ψηλό (ανάλογα με την 
κύφωση τους) για να μην γίνεται έκταση στην αυχενική μοίρα.
Άτομα που κοιμούνται μπρούμυτα: καλό θα ήταν το μαξιλάρι να είναι πολύ λε-
πτό για να μην γίνεται υπερέκταση  της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στή-
λης. Άτομα που έχουν κύφωση καλό είναι να αποφεύγουν να κοιμούνται πρού-
μυτα λόγω της μειωμένης στροφικής κινητικότητας του αυχένα πιθανόν να 
προκληθούν συμπτώματα στον αυχένα. 
Άτομα που κοιμούνται στο πλάι: θα πρέπει το μαξιλάρι να είναι τόσο ψηλό ού-
τος ώστε να συμπληρώνεται το κενό μεταξύ του κρεβατιού και του κεφαλιού, 

χωρίς να γίνεται πλάγια κάμψη του αυχένα.
Άτομα με πόνο στη μια πλευρά του αυχένα:  για παράδειγμα δεξιά και ο πό-
νος τους αυξάνεται όταν κάνουν αντίθετη πλάγια κάμψη, δηλαδή πλάγια κάμ-
ψη αριστερά, αυτό πιθανόν να είναι λόγω διάτασης κάποιων μυών στη δεξιά 
πλευρά ή λόγω διάτασης ή ερεθισμού νευρικής ρίζας. Αυτό μπορεί να προκα-
λέσει και συμπτώματα με μουδιάσματα στο σύστοιχο άνω άκρο. Τα άτομα αυτά 
εάν ξαπλώσουν πλάγια δεξιά το μαξιλάρι τους θα πρέπει να είναι λεπτό για να 
διατηρούν την δεξιά πλευρά «χαλαρή» ,  εάν ξαπλώσουν αριστερά το μαξιλάρι 
θα πρέπει να είναι ψηλό για να αποφύγουν την διάταση της δεξιάς πλευράς. Τα 
αντίθετα ισχύουν εάν πρόκειται για πόνο στην αριστερή πλευρά που αυξάνεται 
με πλάγια κάμψη δεξιά.  Εάν αυτά τα άτομα κοιμούνται ανάσκελα τις περισσότε-
ρες φορές βοηθάει ένα ψηλό μαξιλάρι που διατηρεί το κεφάλι σε κάμψη γιατί η 
έκταση του αυχένα συνήθως προκαλεί τα συμπτώματα.
Το κριτήριο επιλογής του σωστού μαξιλαριού πρέπει να γίνει από τον καθένα 
ξεχωριστά σύμφωνα με το πώς ο ίδιος αισθάνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου 

και όχι με το αν το μαξιλάρι είναι φθηνό, ακριβό ή «ανατομικό». Πρέπει να επι-

σημάνουμε ότι δεν υπάρχει ένα μαξιλάρι που να ταιριάζει σε όλους γι’ αυτό 

πριν αγοράσετε ένα μαξιλάρι δοκιμάστε το και αισθανθείτε εάν ταιριάζει στο 

δικό σας τρόπο που κοιμάστε και στα δικά σας ανθρωπομετρικά χαρακτηριστι-

κά. Δεν χρειάζεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί-

τε, θα κατανοήσετε και θα νιώσετε αμέσως εάν η επιλογή είναι σωστή ή λανθα-

σμένη. 

Επίσης η επιλογή του σωστού μαξιλαριού θα πρέπει να γίνει με βάση τα υλικά 

από τα οποία είναι κατασκευασμένο. Σημαντικό είναι το μαξιλάρι να είναι εύκα-

μπτο και όχι σκληρό, να είναι υποαλεργικό, και να προσαρμόζεται εύκολα στις 

διάφορες αλλαγές θέσεων κατά την διάρκεια του ύπνου.  

Εκτός του ότι ο ύπνος αποτελεί μια από τις απολαύσεις που έχει ο άνθρωπος στη 

ζωή του είναι και απαραίτητο στοιχείο για την ευεξία του οργανισμού καθώς 

παίζει σημαντικό ρόλο για την καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία. 

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο 
Φυσικοθεραπείας 
PhysiKALL στο Δάλι 
99881222

Με ποιο κριτήριο διαλέγω μαξιλάρι;

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ
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Σ άλος στο ποδόσφαιρο των μικρών κατηγοριών από τις καταγγελίες 
του προέδρου της Ολυμπιάδας Λυμπιών Τάσου Αναστασίου για στη-
μένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ο  Πρόεδρος της Ολυμπιάδας Λυ-

μπιών κλήθηκε ενώπιον των ανακριτών του ΤΑΕ Αρχηγείου όπου προέβη στις 
καταγγελίες του για το θέμα των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων. Ο Πρό-
εδρος της ομάδας των Λυμπιών μίλησε για χειραγώγηση αγώνων και συμμε-
τοχή τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή της ομάδας του σε στημένο παιχνίδι. 
Μετά και τις καταγγελίες ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας, οι ανακριτές 
του ΤΑΕ Αρχηγείου έπιασαν αμέσως δουλειά. Εκτιμάται πως τα όσα αναφέ-
ρει στην κατάθεση του ο κ. Αναστασίου θα ανοίξουν το δρόμο για περαιτέρω 
διερεύνηση ενώ δεδομένο θεωρείται ότι αμέσως μετά θα κληθούν και άλλα 
πρόσωπα για κατάθεση μεταξύ αυτών και ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζεται ότι 
μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών του κ. Αναστασίου  ο Γενικός Εισαγ-
γελέας Γιώργος Σαββίδης με επιστολή του στον Αρχηγό της Αστυνομίας ζή-
τησε άμεση διερεύνηση των καταγγελιών «οι οποίες φαίνεται να στρέφονται 
κατά ποδοσφαιριστών της ομάδας του και άλλων αθλητικών παραγόντων του 

ποδοσφαιρικού χώρου για χειραγώγηση αγώνων και παράνομες στοιχηματι-
κές δραστηριότητες στο Πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας». Όσον αφορά το αγωνι-
στικό κομμάτι στην Ολυμπιάδα  ετοιμάζονται για την αντεπίθεση τους. Οι πρά-
σινοι των Λυμπιών παρουσιάζονται έτοιμοι για να διεκδικήσουν την άνοδο 
της ομάδας στη Β’ κατηγορία. Η ομάδα ενισχύθηκε στη μετεγγραφική περίο-

δο του Ιανουαρίου και ευελπιστεί με νέο προπονητή τον Αιμίλιο Τέκκη ότι θα 
πετύχει το στόχο της. Ο νέος προπονητής της ομάδας θα καθίσει στον πάγκο 
για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι στον εντός έδρας αγώνα με την ΑΠΕΠ 
στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Στη 15η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα παί-
ξει εκτός έδρας με τον Εθνικό Άσσιας και στην 16η αγωνιστική θα πάει στην 
Πόλη Χρυσοχούς για να αγωνιστεί με την ΕΝΑΔ. Στην 17η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν την ΑΛΣ Ομόνοια στα Λύμπια. 
Τα παιχνίδια αυτά είναι καθοριστικά  για τη παραπέρα πορεία της ομάδας η 
οποία θέλει να παρουσιαστεί πανέτοιμη για να διεκδικήσει τα τρίποντα που 
θα τη φέρουν ακόμα πιο κοντά στο στόχο της.  Το Δ.Σ. της Ολυμπιάδας λόγω 
της διακοπής του πρωταθλήματος συνεπεία της πανδημίας και της αγωνιστι-
κής απραξίας αναζητεί νέους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του σωματεί-
ου. Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου ετοίμασαν στο γήπεδο γεύμα το οποίο πω-
λήθηκε take away στους φίλους της Ολυμπιάδας που επέλεξαν να αγοράσουν 
φαγητό και παράλληλα να ενισχύσουν οικονομικά το σωματείο. 

Η Ολυμπιάδα έτοιμη για την αντεπίθεση της

Τ ην αντίδραση τους και τον προβληματι-
σμό ως προς τη στασιμότητα του πρω-
ταθλήματος Γ’ Κατηγορίας, εξέφρασαν 

οι Πρόεδροι των ομάδων της συγκεκριμένης 

κατηγορίας, ζητώντας άμεση επανέναρξη. Στις 

12 Φεβρουαρίου συγκεντρώθηκαν έξω από το 

Υπουργείο Υγείας και πραγματοποίησαν ειρηνι-

κή διαμαρτυρία. Οι ομάδες εκφράζουν την ανη-

συχία τους για τον ελλειπή προγραμματισμό και 

την ασυνεννοησία , όπως υποστηρίζουν, του 

κράτους, αναφέροντας ότι οι υποδομές της Β’ 

δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από της Γ’. 

Διαμαρτυρία Προέδρων σωματείων Γ’ κατηγορίας

Τ ο πράσινο φως από τους επιδημιολόγους αναμένουν οι ομοσπονδίες του 
αγροτικού ποδοσφαίρου ώστε σε συνεργασία με την ΚΟΠ να αποφασίσουν 
πως θα επαναρχίσουν και πως θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα τους. Σύμ-

φωνα μ’ ένα προκαταρκτικό προγραμματισμό που έγινε, αποφασίστηκε όπως η επα-
νέναρξη των πρωταθλημάτων του αγροτικού ποδοσφαίρου γίνει το Σαββατοκυρίακο 
6-7 Μαρτίου, ωστόσο η ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν τους επέτρεψε κάτι τέτοιο, γε-
γονός που θέτει σε αμφιβολία το πώς θα επαναρχίσουν και θα ολοκληρωθούν τα πρω-
ταθλήματα του αγροτικού ποδοσφαίρου. Οι εμπλεκόμενοι στα θέματα του αγροτικού 
ποδοσφαίρου ευελπιστούν ότι σε ενδεχόμενες νέες χαλαρώσεις που θα ανακοινω-
θούν το επόμενο διάστημα θα αφορούν και την επανέναρξη των πρωταθλημάτων του αγροτικού ποδοσφαίρου. Οι άν-
θρωποι του Άδωνη, της ΔΑΛΙ F.C. και του Απόλλωνα Λυμπιών αναμένουν τις τελικές αποφάσεις για να ξέρουν τι θα γίνει 
απ’ εδώ και πέρα. Η μακρά αποχή από τα γήπεδα έχει φυσιολογικά αποσυντονίσει τις ομάδες του αγροτικού ποδοσφαί-
ρου πολλές από τις οποίες σκέφτονται να μην λάβουν μέρος σε ενδεχόμενη συνέχιση των διοργανώσεων. Τα Διοικητικά 
Συμβούλια όλων των Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ, όλο αυτό το διάστημα είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τον τρό-
πο συνέχισης και ολοκλήρωσης των οικείων πρωταθλημάτων τους, καθότι λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρ-
ξης του πρωταθλήματος της κάθε μιας, βρίσκονται σε διαφορετικό πρόγραμμα αγωνιστικών. Η έναρξη του πρωταθλήμα-
τος ένταξης 2021, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγινε μέχρι τώρα θα γίνει την Τετάρτη 19 Μαΐου και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το Σαββατοκυρίακο 29-30 Μαΐου. Δεν αποκλείεται οι ημερομηνίες λόγω των εξελίξεων με την πανδη-
μία να αλλάξουν. Το πρωτάθλημα πρωταθλητριών Σ.Τ.Ο.Κ. και το κύπελλο κυπελλούχων Σ.Τ.Ο.Κ. που είναι αφιερωμέ-
να στη μνήμη του τέως Προέδρου της Κ.Ο.Π.  Κωστάκη Κουτσοκούμνη, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζει φέ-
τος όλο το φάσμα του Κυπριακού Αγροτικού Ποδοσφαίρου, θα διεξαχθούν μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος Ένταξης.

Σε στάση αναμονής οι ομάδες του αγροτικού 
ποδοσφαίρου

Έ ντονος ο Φίλιππος Γιαπατός, εκπρόσωπος της Γ’ κατη-
γορίας στο Δ.Σ. της ΚΟΠ, σε ραδιοφωνικές του δηλώ-
σεις. Ο κ. Γιαπατός τόνισε πως εάν άλλαζε η προκήρυ-

ξη στη συνεδρία του Δ.Σ. «θα έπρεπε να πάμε στην Πλατεία 
Ελευθερίας και να περάσει όλο το φίλαθλο κοινό της Κύπρου 
να μας φτύσουν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Όταν είσαι μέλος συμβουλίου, εσύ έχεις τη δική σου οντότη-
τα και παρουσία και μπορείς να εκφράζεσαι όπως θεωρείς εσύ 
ο ίδιος σε αυτά τα θέματα που μπορεί να  έρθουν ενώπιον του 
Δ.Σ. Δε θέλω να εισέλθω περισσότερο στο τι λέχθηκε. Θα μιλή-
σω εκεί που πρέπει εάν χρειαστεί. Εγώ έχω την τύχη να γνωρίζω 
κάποια πράγματα που άπτονται ενώπιον του Δ.Σ και των σω-
ματείων. Με το αίτημα των 8 σωματείων της Α’ κατηγορίας, πή-
ραν μία απόφαση ούτως ώστε μεσούσης της σεζόν, να έρθει το 
Δ.Σ. να αλλάξει την προκήρυξη. Αυτό, για θέματα αρχής είναι 
ανεπίτρεπτο, να έρθουμε να αναιρέσουμε την απόφαση που 
πήραμε τον προηγούμενο Μάιο. Δεν είναι σωστό και πρέπων 
για εμάς στο Δ.Σ να κάνουμε αυτό το πράγμα. Παρ’ όλα αυτά, 
δώσαμε την ευκαιρία να μη τελειώσει το πρωτάθλημα για τις 
δύο ομάδες που θα διαβαθμίζονταν από τώρα και να παιχτεί 
το πρωτάθλημα ως στο τέλος και μετά να ισχύσει η ουσία. Ακρι-
βώς ότι ψηφίσαμε πέρσι των περασμένο Μάιο. Υπήρξαν 5 ψή-
φοι στο Δ.Σ οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω το οτιδήποτε».
Για το ότι τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας ήταν υπέρ των 14 ομάδων: «Ξέρω τι ήθελα εγώ και τι ήταν σωστό για τα συμ-
φέροντα των ομάδων που αντιπροσωπεύω. Δεν είμαστε υπόλογοι σε κανένα σωματείο στο Δ.Σ. Αυτό ήταν το πρώ-
το πράγμα που μας είπαν κατά την ένταξή μας στο Δ.Σ. της ΚΟΠ. Τα σωματεία δεν είναι εκεί να ακούν ολοκληρωμέ-
να το τι γίνεται. Εμείς του ενημερώνουμε. Έχω επικοινωνήσει με όλους και τους εξήγησα τους λόγους» και πρόσθεσε 
κλείνοντας:
«Εάν παίρναμε οποιαδήποτε απόφαση από αυτήν που υποστηρίξαμε τον Μάιο, θα έπρεπε να πάμε στην Πλατεία 
Ελευθερίας και να περάσει όλο το φίλαθλο κοινό της Κύπρου να μας φτύσουν. Λυπούμαι που είμαι έντονος, αλλά εί-
ναι θέμα αρχών».

Γιαπατός: «Θα έπρεπε όλοι να μας φτύσουν»

Η προσοχή του Πανιδαλιακού θα στραφεί στο κύπελλο

Μ ετά από δυο σχεδόν μήνες επανήρχισε το πρωτάθλημα πετοσφαίρισης με τον Πανιδαλιακό να ρίχνεται στη μάχη με 
στόχο μια καλή πορεία. Η ομάδα του Ιδαλίου έχοντας δώσει το τελευταίο της παιχνίδι στις 30 Δεκεμβρίου 2020 ξα-
ναμπήκε στο παρκέ αντιμετωπίζοντας στις 17 Φεβρουαρίου εκτός έδρας τον Άρη Πολεμίου. Τα κορίτσια του Ιδαλί-

ου φανερά επηρεασμένα από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας έχασαν με 3-0 σετ. Ήττα και στην επόμενη 
αγωνιστική από τη σαφώς ανώτερη ομάδα της Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου με 3-0 σετ. Ο Πανιδαλιακός φάνηκε άτυχος αφού με την 
επανέναρξη του πρωταθλήματος είχε μπροστά του να ανεβεί ένα βουνό.  Στις δυο πρώτες αγωνιστικές που ακολούθησαν τη 
διακοπή του πρωταθλήματος   αντιμετώπισε δυο από τις καλύτερες ομάδες οι οποίες έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους στη δι-
οργάνωση. Η προσπάθεια των κοριτσιών του Πανιδαλιακού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.  
Στην ομάδα γύρισαν σελίδα και ελπίζουν ότι στη συνέχεια θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Δυνατότητες υπάρχουν 
ωστόσο φέτος  λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας η ομάδα δεν μπόρεσε να πα-
ρουσιάσει το καλό της πρόσωπο. Το επόμενο διάστημα η Ομοσπονδία αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις και για τον 
τρόπο διεξαγωγής του κυπέλλου, διοργάνωση στην οποία η ομάδα θα επιδιώξει να διακριθεί.
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαί-
ρου στο πλαίσιο της αποστολής της 
για προώθηση, προστασία και ανά-

πτυξη του ποδοσφαίρου στην Κύπρο, προκή-
ρυξε πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμε-
τοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σύντομης 
διάρκειας για το αθλητικό κέντρο ΚΟΠ στον 
Κόρνο. H ΚΟΠ στοχεύει όπως το αθλητικό κέ-
ντρο τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2024.Η 19η 
Φεβρουαρίου χαρακτηρίστηκε ως  μια ιστορι-
κή μέρα για την ΚΟΠ και το Κυπριακό ποδό-
σφαιρο, αφού, ένα όνειρο δεκαετιών, μπαίνει 
πλέον στην τελική ευθεία υλοποίησης. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο θα αντιπροσωπεύει το «Σπίτι του Ποδο-
σφαίρου στην Κύπρο» όπου όλοι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές κτλ. θα μπορούν να προπονη-
θούν και να εκπαιδευτούν. Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός πως τα κεντρικά γραφεία της ΚΟΠ θα μεταφερ-
θούν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, με αποτέλεσμα όλοι όσοι δουλεύουν και σχετίζονται με την ΚΟΠ να είναι 
συγκεντρωμένοι στις ίδιες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να φιλοξενήσουν διαφόρων ειδών 
συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με την ΚΟΠ, τις Εθνικές Ομάδες 
και το ποδόσφαιρο. Στόχος είναι το Αθλητικό Κέντρο να  φιλοξενεί επίσημους διεθνείς αγώνες και τουρνουά, 
αλλά και αγώνες παιδικών πρωταθλημάτων. Το όλο έργο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από τα προγράμματα 
UEFA Hattrick, FIFA Forward, και την ίδια την Ομοσπονδία ενώ έχει ήδη παραχωρηθεί δωρεάν από την Κυ-
βέρνηση η έκταση γης στον Κόρνο και πρόσφατα έχει εγκριθεί η εκμίσθωση γης στον ΚΟΑ από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με τη δέσμευση να υπεκμισθωθεί  στην ΚΟΠ για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι το Κέντρο θα βρίσκεται στο κέντρο της Κύπρου. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται 
η ευκαιρία στην ΚΟΠ όχι μόνο να επεκτείνει τις υπηρεσίες της σε όλη τη χώρα αλλά και να ενδυναμώσει την 
επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή της με όλους τους εμπλεκομένους φορείς στο χώρο. Το Εθνικό Αθλητικό 
Κέντρο θα παρέχει υψηλής ποιότητας γήπεδα προπόνησης για όλες τις Εθνικές μας Ομάδες, για αγώνες όλων 
των Εθνικών ομάδων εκτός της Εθνικής Ανδρών καθώς επίσης και εγκαταστάσεις για διοργάνωση διαφόρων 
εκδηλώσεων αλλά και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τις καλύτερες συνθήκες 
ανάπτυξης και βελτίωσης της Ομοσπονδίας και του ποδοσφαίρου.

Το «Σπίτι του Ποδοσφαίρου» στον Κόρνο

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Ν α παραμείνουν στα ψηλά και να διεκδικήσουν μέχρι τέλους του 
πρωταθλήματος την άνοδο στη Β’ κατηγορία θέλουν στο Χαλκά-
νορα. Η ομάδα βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας και με την 

επανέναρξη του πρωταθλήματος στοχεύουν να πάρουν τους απαραίτητους 
βαθμούς οι οποίοι στο τέλος θα τους χαρίσουν ένα από τα εισιτήρια ανόδου 
στη Β’ κατηγορία. Το υλικό υπάρχει, στους μέχρι στιγμής αγώνες που διεξή-
χθησαν η ομάδα έδειξε ότι έχει δυνατότητες, απομένει τώρα να μπορέσει η 
ομάδα να επανέλθει ομαλά σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά την διακοπή του 
πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας. O προπονητής του Χαλκάνορα Νώ-
ντας Χριστινάκης σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα Balla.com αναφέρθη-
κε στην προσπάθεια της ομάδας για επιστροφή στη Β’ κατηγορία.   «Είμαστε 
καλά αυτή τη στιγμή. Ενισχυθήκαμε σε θέσεις που θέλαμε, έχουμε αποκτήσει 
και ένα αξιόλογο βάθος για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα παιχνίδια 
που θα ακολουθούν και δεν θα υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ξεκούρα-
σης. Είναι μετεγγραφές και ουσίας και χημείας. Δεν θα χρειαστούν χρόνο προ-
σαρμογής, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα με την 
επανέναρξη, όταν αυτή γίνει». Για το αν θεωρεί πως η ομάδα του είναι μέσα 
στα φαβορί για την άνοδο: «Οι ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε από-
σταση 3-4 βαθμών, είναι όλες υποψήφιες με δεδομένο ότι θα συνεχίσουν σε 
αυτό το ρυθμό. Εμείς από την πλευρά μας δουλεύουμε συνεχώς. Ξέρουμε ότι 
θέλει και τύχη, με τα ιδιότυπα δεδομένα της φετινής χρονιάς. Θα κάνουμε ότι 
καλύτερο μπορούμε». Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Χαλκάνωρ 
θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Εληά Λυθροδόντα στο πλαίσιο της 14ης αγω-
νιστικής. Ακολουθεί στην 15η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με την Πέ-
γεια. Στη 16η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν την ομάδα 

της Ορμήδειας και στη 17η αγωνιστική θα παίξουν εκτός έδρας με την ΑΠΟΝ 
Ανάγυιας.  Οι επόμενοι αγώνες της ομάδας έχουν ιδιαιτερότητες και θα πρέπει 
η ομάδα εάν θέλει να πετύχει τους στόχους της να παρουσιαστεί καλά προε-
τοιμασμένη παρουσιάζοντας το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο. Τα όσα με-
σολάβησαν μέχρι την απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου για επανέναρξη του 
πρωταθλήματος δεν άφησαν αδιάφορους τους ανθρώπους του Χαλκάνορα 
οι οποίοι άσκησαν πίεση ώστε να ξανακυλήσει η μπάλα στα γήπεδα της Γ’ κα-
τηγορίας. Το Δ.Σ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έκνε λόγο για στασιμότη-
τα και ελλιπή ενημέρωση όσον αφορά την επανέναρξη του πρωταθλήματος 
της Γ’ κατηγορίας. Στην ανακοίνωση σχολιάζεται με επικριτικό τρόπο η καταγ-

γελία από την Αστυνομία του Προέδρου του Σωματείου Λοΐζου Παπαλοίζου  

αφού επέτρεψε την παρουσία του εγκεκριμένου αριθμού θεατών στον εντός 

έδρας αγώνα  του Χαλκάνορα με τον Εθνικό Άσσιας, ενώ είχαν ακολουθηθεί, 

όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,  όλες οι ενδεδειγμένες οδηγίες του πρω-

τοκόλλου.  Ο Χαλκάνωρ στην ανακοίνωση σημειώνει ότι ζήτησε  χωρίς επιτυ-

χία εφάπαξ ποσό από το πρώτο lock down. Η δικαιολογία που εισέπραξαν οι 

άνθρωποι του Χαλκάνορα ήταν ότι δεν πρόκειται για μη κερδοσκοπικό ορ-

γανισμό. Ποιος θα πληρώσει τα ενοίκια και τους λογαριασμούς, διερωτάται η 

διοίκηση του Χαλκάνορα.

Επανεκκίνηση του πρωταθλήματος με αμετάθετους στόχους

Ξανά στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές της ΜΕΑΠ

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας έχει χαροποιήσει όλους στο σωματείο της ΜΕΑΠ. Οι άνθρω-
ποι του σωματείου ευελπιστούν ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί έτοιμη για να πετύχει τους στόχους της. Αυτή τη 
στιγμή η ΜΕΑΠ βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα ωστόσο με κάποια συνεχή θετικά αποτελέσματα 

στις επόμενες αγωνιστικές θα μπορέσει η ομάδα να επανέλθει σε τροχιά ανόδου. Η ΜΕΑΠ με την επανέναρξη του πρωτα-

θλήματος θα αρχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις από το Πέρα Χωριό – Νήσου. Στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής θα 

παίξει με την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς. Ακολουθεί στην 15η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με την Αμαθούς στη Λεμε-

σό. Στην 16η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα φιλοξενήσει την ΑΛΣ Ομόνοια. Στην 17η αγωνιστική θα παίξει με αντίπαλο τον Ηρα-

κλή Γερολάκκου εκτός έδρας. Το προηγούμενο διάστημα που η ομάδα βρισκόταν παροπλισμένη λόγω των μέτρων για 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για το σωματείο, κυρίως για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο 

επιθετικός της ΜΕΑΠ, Νικόλας Πέππος, μίλησε στην ιστοσελίδα kerkida.net για την κατάσταση που επικρατούσε στο σω-

ματείο χωρίς να παίζεται ποδόσφαιρο ενώ έστειλε το μήνυμα του για την επιστροφή στα γήπεδα. «Η παρατεταμένη δια-

κοπή μας βρίσκει ανυπόμονους για να ξανά ξεκινήσουμε τους αγώνες.  Το να είσαι σε αδράνεια τόσο μεγάλο χρονικό δι-

άστημα σίγουρα σε αφήνει πίσω» ανέφερε ο ποδοσφαιριστής της ΜΕΑΠ σημειώνοντας ότι η όλη κατάσταση επηρεάζει 

τη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. «Η ψυχολογία είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του κλίμα-

τος στην ομάδα.  Δυστυχώς μας επηρέασε, η ψυχολογία είναι πεσμένη παρ’ όλα αυτά ανυπομονούμε να βρεθούμε όλη η 

ομάδα ξανά μαζί στο γήπεδο και όλα αυτά να μείνουν στο παρελθόν». Από την 1η Μαρτίου οι ποδοσφαιριστές της ΜΕΑΠ 

άφησαν πίσω τους τις δύσκολες συνθήκες που πέρασαν και ανυπομονούν να παίξουν ξανά επίσημους αγώνες. Όλο αυτό 

το διάστημα η διοίκηση της ΜΕΑΠ ήταν κοντά στους ποδοσφαιριστές ενώ ταυτόχρονα αναζητούσε λύσεις για να καλυ-

φθούν τα έξοδα του σωματείου. Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Φε-

βρουαρίου κέρδισαν 800 Ευρώ ο αρ.016 και από 100 Ευρώ οι αριθμοί 866, 683, 552, 068  και 053.  

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο πλαί-
σιο της αποστολής της για προώθηση, προ-
στασία και ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην 

Κύπρο, προκήρυξε πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμ-

μετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σύντομης διάρκειας 

για το αθλητικό κέντρο ΚΟΠ στον Κόρνο. H ΚΟΠ στοχεύ-

ει όπως το αθλητικό κέντρο τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 

2024.Η 19η Φεβρουαρίου χαρακτηρίστηκε ως  μια ιστορι-

κή μέρα για την ΚΟΠ και το Κυπριακό ποδόσφαιρο, αφού, 

ένα όνειρο δεκαετιών, μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία 

υλοποίησης. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο θα αντιπροσω-

πεύει το «Σπίτι του Ποδοσφαίρου στην Κύπρο» όπου όλοι 

οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές κτλ. θα μπο-

ρούν να προπονηθούν και να εκπαιδευτούν. Είναι εξίσου 

σημαντικό το γεγονός πως τα κεντρικά γραφεία της ΚΟΠ 

θα μεταφερθούν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, με αποτέ-

λεσμα όλοι όσοι δουλεύουν και σχετίζονται με την ΚΟΠ να είναι συγκεντρωμένοι στις ίδιες εγκαταστάσεις. Οι 

εγκαταστάσεις θα μπορούν να φιλοξενήσουν διαφόρων ειδών συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προ-

γράμματα που σχετίζονται άμεσα με την ΚΟΠ, τις Εθνικές Ομάδες και το ποδόσφαιρο. Στόχος είναι το Αθλητι-

κό Κέντρο να  φιλοξενεί επίσημους διεθνείς αγώνες και τουρνουά, αλλά και αγώνες παιδικών πρωταθλημά-

των. Το όλο έργο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από τα προγράμματα UEFA Hattrick, FIFA Forward, και την ίδια 

την Ομοσπονδία ενώ έχει ήδη παραχωρηθεί δωρεάν από την Κυβέρνηση η έκταση γης στον Κόρνο και πρό-

σφατα έχει εγκριθεί η εκμίσθωση γης στον ΚΟΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο με τη δέσμευση να υπεκμισθω-

θεί  στην ΚΟΠ για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Κέντρο θα βρί-

σκεται στο κέντρο της Κύπρου. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η ευκαιρία στην ΚΟΠ όχι μόνο να επεκτείνει 

τις υπηρεσίες της σε όλη τη χώρα αλλά και να ενδυναμώσει την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή της με 

όλους τους εμπλεκομένους φορείς στο χώρο. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο θα παρέχει υψηλής ποιότητας γή-

πεδα προπόνησης για όλες τις Εθνικές μας Ομάδες, για αγώνες όλων των Εθνικών ομάδων εκτός της Εθνικής 

Ανδρών καθώς επίσης και εγκαταστάσεις για διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων αλλά και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τις καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης της Ομο-

σπονδίας και του ποδοσφαίρου.

Στεφανής Μιχαήλ: ένα από τα καλύτερα αμυντικά χαφ




