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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

H στιγμή που ο κυρίαρχος λαός 
θα αποφασίσει για τους αντι-
προσώπους του στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων έχει φθάσει. Σε λίγες 
μέρες θα πάμε στην κάλπη για να ασκή-
σουμε το εκλογικό μας δικαίωμα και να 
εκλέξουμε τους βουλευτές της περιόδου 
2021- 2026. Η προεκλογική εκστρατεία 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Φέτος λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού τα πράγ-
ματα είναι πολύ διαφορετικά από άλ-
λες εκλογικές αναμετρήσεις. Κόμματα 
και υποψήφιοι προσπαθούν να πείσουν 

τους ψηφοφόρους για τις θέσεις τους με 
στόχο να μην χαθεί ψήφος. Η ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου έχει παρουσία στα ψη-
φοδέλτια και πρόσωπα που είτε κατάγο-
νται, είτε κατοικούν στην περιφέρεια θα 
κατέλθουν στις εκλογές. Στην υπηρεσία 
εκλογών και στις άλλες αρμόδιες υπηρε-
σίες πραγματοποιούνται συσκέψεις επί 
συσκέψεων για την καλύτερη δυνατή 
προετοιμασία της διαδικασίας η οποία 
θα διεξαχθεί στις 30 Μαϊου. Στις 18 500 
είναι οι αιτήσεις των νέων ψηφοφόρων. 

 σελ. 3

 Έφθασε η ώρα του πολίτη
 Σε πλήρη εξέλιξη η προεκλογική εκστρατεία με στόχο να μην χαθεί ψήφος

Μ 
εγάλη τιμή για το Δήμο Ιδαλί-
ου αλλά και για την Κύπρο ολό-
κληρη αποτελεί η διάκριση με το 

βραβείο του Ευρωπαίου πολίτη στην ακα-
δημαϊκό Στέφανη Λ. Σιάηλου η οποία κα-
τοικεί στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης. Η τελετή βράβευσης στον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό Κοινωνική Δι-
αμεσολάβηση στην Πράξη – ICLAIM (εκ-

προσωπείται από την ιδρύτρια του καθηγήτρια 
πανεπιστημίου, Στέφανη Λ. Σιάηλου) πραγματοποιήθηκε στο «Σπί-
τι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στην Λευκωσία. 

 Τιμή για την ακαδημαϊκό 
Στέφανη Σιάηλου

σελ.10

Η 
συγκέντρωση του κύ-
ριου όγκου της μελ-
λοντικής οικιστικής 

ανάπτυξης στις περιοχές Ανά-
πτυξης, για αξιοποίηση στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της 
δυναμικότητας των καθορισμέ-
νων περιοχών σε γη, υποδομές 
και κοινοτικές διευκολύνσεις 
και παράλληλα για ικανοποίη-
ση των στεγαστικών αναγκών 
όλων των εισοδηματικών στρω-
μάτων του πληθυσμού. Αυτός 
είναι ο βασικότερος στόχος του 
Τοπικού Σχεδίου της περιοχής 
Νότιας Λευκωσίας αναφέρεται 
στον τομέα στέγαση ενώ στον 
τομέα περιβάλλον σημειώνεται 

ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, κυ-
ρίως λόγω της τοπογραφίας του 
εδάφους και του εναλλασσόμε-
νου τοπίου, με τις ημιπεδινές 
εκτάσεις, τις πλατιές κοιλάδες 
και τις συνεχείς ή διακοπτόμε-
νες τοπογραφικές εξάρσεις.

Οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου 
για στέγαση και περιβάλλον

σελ.11

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

e-mail: andreasjoseph@hotmail.com

Σ
τη νέα Βουλή το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως εκ τού-
του οι δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου, εκτός απροόπτου, θα γίνουν όπως έχουν 
προγραμματιστεί. Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων απάντησε αρνη-

τικά στην πρόταση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών για διεξαγωγή ταυτόχρονου δημο-
ψηφίσματος με τις βουλευτικές εκλογές. 
Κατά τη συζήτηση του θέματος στην κοι-
νοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών κόμ-
ματα εξέφρασαν τις διαφωνίες τους με τη 
θέση της Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας 
εκ νέου τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφι-
σμάτων. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής δήλωσε πως είναι αποδεδειγμέ-

νο και παραδεκτό ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από τη μείωση του 
αριθμού των δήμων πετυχαίνει ταυτόχρονα βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους δημότες και μείωση του κόστους αυτών των υπηρεσιών.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στη νέα Βουλή

 σελ. 7

H ΔΑΛΙNEWS 
σας εύχεται 

Χριστός Ανέστη

Υποψήφιος 
Βουλευτής 
Λευκωσίας



2 ΔΑΛΙ   news
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

O πολίτης απαιτεί ήθος, σοβαρότητα, αξιο-
πιστία στις σχέσεις πολιτικής και κοινωνί-
ας.  Ζητώ τη στήριξη σου γιατί πιστεύω ότι 

μπορώ να είμαι μαζί σου. Η σχέση που δημιουργήσα-
με όλα αυτά τα  χρόνια κατά τη διάρκεια της δημοσι-
ογραφικής μου πορείας, μου δίδει τη δυνατότητα να 
συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για μια καλύτερη 
κοινωνία. Θέλω και επιδιώκω να υπηρετήσω τον πολί-
τη στα απλά καθημερινά του προβλήματα. Έτσι έκανα 
τόσα χρόνια κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής 
μου πορείας. Ο πολίτης ήταν πάνω απ’ όλα. Θεωρώ 
ότι η σχέση που ανέπτυξα με τους πολίτες, μου δίδει 
τη δυνατότητα να συνεχίσουμε μαζί, την προσπάθεια 

για μια καλύτερη κοινωνία. Έχουμε υποχρέωση με 
τις πράξεις μας να ανεβάσουμε τον πήχη της πολιτι-
κής εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Η κοινωνία ζητά από 
τους πολιτικούς να στέκονται στο ύψος των προσδοκι-
ών του πολίτη και να αποτελούν πρότυπα μακριά από 
σκάνδαλα, διαπλοκή και διαφθορά. Θα πρέπει να γυ-
ρίσουμε τη σελίδα και να αφήσουμε στο παρελθόν 
όλα όσα έγιναν και τα οποία πλήγωσαν το γόητρο της 
πολιτικής στον τόπο μας και άφησαν το στίγμα τους 
στον κόσμο. Τα παθήματα του παρελθόντος θα πρέπει 
να μας γίνουν μαθήματα. Μαζί έχουμε ευθύνη να αλ-
λάξουμε την κατάσταση. Η κυβέρνηση σε πολλούς το-
μείς της καθημερινότητας μας δρομολογεί αλλαγές με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό του κράτους μας, το οποίο 
όλοι παραδέχονται ότι υστερεί σε σύγκριση με άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να σπρώξουμε αυτές 
τις μεταρρυθμίσεις να υλοποιηθούν. Τις έχει ανάγκη 
ο τόπος, τις ζητά η κοινωνία των πολιτών η οποία κα-
θημερινά ζει στο πετσί της τις καθυστερήσεις, το χάσι-
μο εργατοωρών και την έλλειψη της σωστής εξυπηρέ-
τησης που δικαιούται να απολαμβάνει ο Κύπριος, ως 
Ευρωπαίος πολίτης. Στις προσεχείς βουλευτικές εκλο-
γές ζητώ τη στήριξη σου γιατί πιστεύω ότι μπορώ να 
είμαι μαζί σου. Μαζί σου για την ανάπτυξη και την ευ-
ημερία της κοινωνίας μας, μαζί σου για το μέλλον των 
παιδιών μας.

Τα παθήματα να μας γίνουν μαθήματα

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
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Στο καλό μάστρε Γιώργο

Δ Δάκρυσαν και οι πέτρες από 
τον αναπάντεχο χαμό του 
Γεώργιου Χ’ Γιάγκου πρό-

σφυγα από το Παλαίκυθρο, τέως από 
το Πέρα Χωριό - Νήσου. Ο μάστρε Γι-
ώργος, όπως το φώναζαν οι γνωστοί 
και οι φίλοι του έχαιρε μεγάλης εκτί-
μησης στην κοινωνία. Έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 65 χρόνων βυθίζοντας 
στο πένθος την οικογένεια και τους φί-
λους του. Την ημέρα της κηδείας του ο 
Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος στο Πέρα Χωριό – Νήσου απο-
δείχθηκε πολύ μικρός για να χωρέ-
σει τον κόσμο που συνέρρευσε για να 
απευθύνει το ύστατο χαίρε στο Γιώργο 
Χ’Γιάγκου. Tον επικήδειο λόγο εκφώ-
νησε ο Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημή-
τρης Δημητρίου ενώ λόγια αγάπης και εκτίμησης διατύπωσαν εκτιμητές του έρ-
γου και της προσφοράς του. Ο εκλιπών υπήρξε εκ των πρωτεργατών στην ίδρυση 
του σωματείου «ΟΧΙ» Πέρα Χωριού – Νήσου. Διακρινόταν για το ήθος, την εντι-
μότητα και την φιλοπατρία του. Υπηρέτησε επί σειρά ετών το σωματείο ως μέλος 
των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων. Ο Γιώργος Χ’ Γιάγκου ήταν πάντα πρώ-
τος στις εκδηλώσεις, πάντα νοιαζόταν και είχε στην καρδιά του το σωματείο. Σε 
ανακοίνωση το Δ.Σ. του «ΟΧΙ» Πέρα Χωριού – Νήσου αναφέρει: «Εμείς τα μέλη 
και φίλοι του σωματείου μας θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας και στη σκέ-
ψη μας. Αφήνει πίσω του τον έντιμο βίο του, την φιλοπατρία του, το ήθος και την 
θρησκεύουσα του ζωή. Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε μας Γιώργο. Δεν θα σε 
ξεχάσουμε ποτέ». Ο Γιώργος Χατζηγιάγκου πριν από την αφυπηρέτηση του ερ-
γαζόταν ως πολιτικό προσωπικό στην 189ΜΜΠ. Ο Διοικητής της μονάδας Λου-
κάς Φουκκαρής έγραψε για το Γιώργο Χατζηγιάγκου. «Ήσουν πάντα εκεί στην 
πρώτη γραμμή συν-στρατιώτης μαζί μας, πάντα πρόθυμος να κάνεις όχι μόνο 
ότι σου ζητήθηκε αλλά και εργασίες με δική σου πρωτοβουλία για πράγματα που 
δεν βλέπαμε εμείς μαζί με τον «αδελφό» σου τον Μάστρε Κλείτο. Πάντα κατά άρι-
στο τρόπο είτε αυτό ήταν στα καθήκοντα σου είτε όχι. Ακόμα και μετά τη συνταξι-
οδότηση σου ήσουν εκεί να βοηθήσεις και να μεταφέρεις τις γνώσεις σου στους 
νεότερους». Εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπό-
ντος ο Διοικητής της 189 ΜΜΠ αναφέρει ακόμα: «Μάστρε μου ήσουν η ιστορία 
και η ψυχή της Μοίρας, καθολικά αποδεκτός και λίαν αγαπητός σε όσους σε γνώ-
ρισαν. Δεν είναι τυχαίες οι δεκάδες αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων, με λόγια 
λύπης από τη στιγμή που μάθαμε ότι μας έφυγες». Ο Γιώργος Χατζηγιάγκου άφη-
σε πίσω του μητέρα, σύζυγο, τέσσερα παιδιά και εγγόνια. Η «ΔΑΛΙNEWS» εκφρά-
ζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του. 

Στήριξη άπορων οικογενειών

Έ χει πλέον καταστεί θεσμός η συ-
νεργασία οργανωμένων συνό-
λων της Eνορίας Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης με σκοπό την βοήθεια σε 
συνανθρώπους μας που τη χρειάζονται. 
Φέτος είναι η 2η χρονιά που τα σωματεία 
«Μιχαήλ Ολύμπιος» και ΔΑΛΙ F.C. με τους 
Προέδρους τους Πόπη Πολυκανδριώ-
του και Τζόζεφ Βασιλείου και ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους μοίρασαν κουπόνια στο Γ’ 
Δημοτικό Σχολείο και στο Γ’ Νηπιαγωγείο 
Ιδαλίου. Η πράξη τους έγινε δεκτή με ικανο-
ποίηση. Απέσπασαν θερμά συγχαρητήρια 
για την ενέργεια τους. Σε δηλώσεις τους εξέφρασαν ευχαριστίες στις κρεατογο-
ρές/ χορηγούς που βοήθησαν ώστε να μην λείψει κατά τις γιορτινές μέρες το κρέ-
ας από συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Πρό-
κειται για την κρεατογορά Κυριάκος Κυπριανού, Πάμπος Μάρκου Meat factory, 
Κρεοπωλείο Δίκωμο και Κρεοπωλείο Γιάννος Κουμπαρής.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Μαΐου  Ιερεμίας 
2 Μαΐου   Αναστάσιος, Αναστασία, 

Λάμπρος, Λαμπρούλα, 
Πασχάλης, Πασχαλία, Στασινός, 
Στασινή 

3 Μαΐου   Γεώργιος, Γεωργία, Διόδωρος, 
Μαύρος, Μαύρα, Μαυρουδής, 
Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, 
Ροδοπιανός 

4 Μαΐου   Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος, 
Ραφαήλ, Ραφαέλα

 5 Μαΐου  Ειρήνη 
6 Μαΐου  Ιώβ 
7 Μαΐου   Ζήσης, Ζησούλα, Ζωή, 

Ζωοπηγή, Θεοπηγή, Νείλος, 
Πηγή, Πολυζώη, Χρυσοπηγή 

8 Μαΐου   Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, 
Θεολογία 

9 Μαΐου   Ησαΐας, Θωμάς, Θωμαΐς, 
Χριστόφορος, Χριστοφορία 

10 Μαΐου  Σίμων, Σιμωνία 
11 Μαΐου   Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, 

Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία

12 Μαΐου   Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος, 
Επιφανία

13 Μαΐου  Γλυκερία 
14 Μαΐου   Αριστοτέλης, Αριστοτελία, 

Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, 
Λέανδρος, Λεάνδρα 

15 Μαΐου  Αχίλλιος, Βάρβαρος, Παχώμιος 
16 Μαΐου  Μυροφόρος, Μυροφόρα, 

Σαλώμη 
17 Μαΐου  Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, 

Ιουνίας, Ιούνιος, Ιουνία 
18 Μαΐου  Ευφράσιος, Ευφρασία, Ιούλιος, 

Ιουλία, Φαεινή 
19 Μαΐου  Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, 

Πατρίκιος, Πατρικία 
20 Μαΐου Λυδία 
21 Μαΐου  Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος, 

Κωνσταντίνα 
22 Μαΐου Αιμίλιος, Αιμιλία 
26 Μαΐου  Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Συνέσιος, 

Συνεσία 
30 Μαΐου Εμμέλεια 
31 Μαΐου Πετρονίλα

Με του ήλιου την πρώτη ακτίδα 
να θερμαίνει την όμορφη γη, 

ομορφιές που ποτέ μου δεν είδα, 
της ζωής η χαρά προσταγή.

Το πουλί χορδιστής νέας μέρας 
να πετά από κλαδί σε κλαδί, 
τις φοβίες ευθύς κάνει πέρα, 
τα σκοτάδια φωτίζει να ειδεί.

Ωσανά τραγουδούν τα λουλούδια, 
χρωματίζουν ζωές φωτεινές, 
ερωτιάρικα μύρια τραγούδια 
φέρνουν θύμισες παντοτινές.

Aνδρούλα Σιάτη
Εν Αρχαίω Ιδαλίω

6/3/2021

 Βοήθεια σε δυσπραγούσες 
οικογένειες

Ο ι εκκλησιαστικές επιτροπές στις Ενορίες Παναγίας Ευαγγε-
λίστριας και Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου με τη βοή-
θεια του Δήμου και εταιρειών που προμήθευσαν προϊόντα 

πρόσφεραν και φέτος το Πάσχα βοήθεια σε οικογένειες που αντι-
μετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Η ενίσχυση των οικογενειών 
αυτών περιελάμβανε είδη υπε-
ραγορών, τυρί για φλαούνες, 
αυγά, γάλα, χαλούμια, αναρή, 
κοτόπουλο, ψωμί και πατάτες. 
Ομάδες εθελοντών εργάστηκαν 
με αγάπη για να στεφθεί και φέ-
τος με επιτυχία η αποστολή. Με-
γάλος απών ήταν ο εφημέριος 
του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας Ευαγγελίστριας πατέρας 
Σπυρίδωνας Ζαχαριάδης ο οποίος βρισκόταν στο κρεβάτι του πό-
νου. Το μυαλό και οι σκέψεις όλων ήταν κοντά του μαζί με τις ευχές 
για ταχεία ανάρρωση το συντομότερο. 

Της Άνοιξης
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Λ ίγες μέρες μας χωρίζουν από τις 30 Μαϊου, 
ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθούν οι 
βουλευτικές εκλογές. Οι μηχανές των κομμά-

των βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία ενώ σε εγρήγορση 
βρίσκονται οι υποψήφιοι που διεκδικούν τη ψήφο των 
πολιτών με στόχο την είσοδο στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων. Μέχρι το απόγευμα της 2ας Απριλίου που έληξε 
η προθεσμία αιτήσεων για εγγραφή στους εκλογικούς 
καταλόγους υποβλήθηκαν συνολικά18500 αιτήσεις. 
Από αυτές οι 15362 αφορούν αιτήσεις για νέες εγγρα-
φές στον εκλογικό κατάλογο. Με βάση το σχεδιασμό 
της υπηρεσίας εκλογών, θα λειτουργήσουν εκλογι-
κά κέντρα σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, ανάλογα 
και με το ενδιαφέρον που θα υπάρξει. Συγκεκριμένα, 
εκλογικά κέντρα προγραμματίζεται να λειτουργήσουν 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο και Μάντσε-
στερ,  νοουμένου ότι θα υποβληθεί ο ελάχιστος αριθ-
μός που προβλέπεται από τη νομοθεσία, που είναι 30 
εκλογείς ανά εκλογική περιφέρεια. Κινητές μονάδες 
ψηφοφορίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα οι θετικοί στον κορωνοϊό πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, προνοεί το Νομοσχέδιο, που κατέθεσε η 
Κυβέρνηση και εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βου-
λής των Αντιπροσώπων. Με αυτό το νομοσχέδιο, όπως 
αναφέρθηκε, διασφαλίζεται το δικαίωμα σε όποιον θε-
ωρείται επιβεβαιωμένο κρούσμα η δυνατότητα να πε-
ράσει από το σπίτι του η κινητή κάλπη, αφού δηλώσει 
ως την Παρασκευή το απόγευμα στην ειδική πλατφόρ-
μα, που θα δημιουργηθεί, την επιθυμία του να ψηφίσει. 
H περιφέρεια Ιδαλίου αποτελεί μια περιοχή η οποία εκ-
προσωπείτο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από ιδρύ-

σεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 άτομο προ-
ερχόμενο από την περιοχή κατάφερνε και εκλεγόταν 
στο βουλευτικό αξίωμα με αποτέλεσμα η περιφέρεια 
να έχει επαφή με τα κέντρα λήψης αποφάσεων και να 
μπορεί να προωθεί θέματα που την απασχολούν για 
το καλό ασφαλώς όλης της περιοχής. Από την περιφέ-
ρεια Ιδαλίου στη μάχη των βουλευτικών εκλογών ρί-
χνονται οι εξής: Mε το ΔΗΣΥ κατέρχεται στη Λευκωσία 
ο Ανδρέας Ιωσήφ και στην Κερύνεια η Ρίτα Θεοδώρου 
Σούπερμαν. Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ βρίσκονται ο 
Κούλλης Πογιατζής και ο Απόστολος Σκουρουπάτης. 
Με το ΔΗΚΟ στη Λευκωσία κατέρχεται ο Γιάννης Λαζά-
ρου και στην Κερύνεια ο Κυριάκος Χ΄Φιλίππου. Με το 
ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ κατέρχονται ο Αχιλλέας Μαλα-
χουρίδης και η Χαρά Θωμά. Στο ψηφοδέλτιο του Κινή-
ματος Αλληλεγγύη στην Αμμόχωστο περιλαμβάνεται 
ο Ελισσαίος Κουρτέλλας. Με τους Οικολόγους – Συ-
νεργασία Πολιτών κατεβαίνει στη Λευκωσία ο Σταύ-
ρος Αλαμπρίτης, στη Λάρνακα ο Λούκας Στυλιανού και 
στην Αμμόχωστο η Θεανώ Καλαβανά. Στο ψηφοδέλτιο 
του ΕΛΑΜ βρίσκονται ο Χρίστος Χρίστου και ο Μάριος 
Ρουσογένης. Με το κόμμα «Αλλαγή Γενιάς» η Άννα Θε-
ολόγου. Mε τη ΔΗΠΑ κατεβαίνουν στις εκλογές ο Γιώρ-
γος Πενηνταέξ, η Αντιγόνη Ελευθερίου και ο Αβραάμ 
Σολωμού. Τα κόμματα κατά τις εξορμήσεις τους ενόψει 
των εκλογών έχουν περιλάβει στο πρόγραμμα τους 
και την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Εκπρόσωποι τους 
είτε οργανωμένα, είτε με δική τους πρωτοβουλία κά-
νουν επισκέψεις στην περιοχή προσπαθώντας να προ-
βάλουν τις θέσεις τους και να εξασφαλίσουν τη ψήφο 
των πολιτών.

Σε ρυθμούς εκλογών οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εσωτερικών
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Δ ιάλογο με τους πολίτες κάνει ο Υποψήφιος Βουλευ-
τής του ΔΗΣΥ Λευκωσίας Ανδρέας Ιωσήφ ο οποίος 
λόγω και της δημοσιογραφικής του ιδιότητας ανέ-

καθεν ήταν κοντά στον κόσμο και άκουε τους προβλημα-
τισμούς και τις σκέψεις της κοινωνίας των πολιτών. Ο Δαλί-
της υποψήφιος μίλησε, άκουσε και κατέγραψε τα θέματα 
που απασχολούν τους γεωργούς, τους επιχειρηματίες, μι-
κρούς και μεγάλους, τις κοινωνικές ομάδες, τους δικηγό-
ρους, τους αστυνομικούς, τους δασοπυροσβέστες, τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Συναντήθηκε με Υπουρ-
γούς και αντάλλαξε απόψεις με τους απλούς ανθρώπους 
εστιάζοντας στα θέματα της καθημερινότητας. Μια από τις 
επισκέψεις του ήταν στις Κεντρικές Φυλακές όπου ενημερώ-
θηκε για τη διαβίωση πίσω από τα σίδερα. Ο διάλογος με 
την κοινωνία είναι πάντα ωφέλιμος και συμβάλει στη βελ-
τίωση των καταστάσεων, επιλύοντας προβλήματα. Ο Αν-
δρέας Ιωσήφ κατέρχεται στις προσεχείς βουλευτικές εκλο-
γές στην επαρχία Λευκωσίας με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, 
έχοντας τον αριθμό 6. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων της περιοχής είναι στις πρώτες του προτεραιό-
τητες, αναφέρει, σημειώνοντας ότι η περιφέρεια της Νότιας 
Λευκωσίας είναι η πιο προνομιούχα της Κύπρου. 

Κοντά στους πολίτες και στα θέματα που τους απασχολούν

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επι-
σκέφθηκε την περιοχή Ιδαλίου στην οποία είναι 
εγκατεστημένοι πυλώνες υψηλής τάσης της ΑΗΚ. 

Όπως διαπίστωσαν οι βουλευτές φαίνεται να ανοίγει ο 
δρόμος μετακίνησης των πυλώνων αφού όπως προέκυψε 
το Υπουργείο Άμυνας με επιστολή, ημερομηνίας 13 Απριλί-
ου του 2021, έχει άρει τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει για 
το θέμα της μετακίνησης των πυλώνων. Σύμφωνα με βου-
λευτές, μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής περιβάλλο-
ντος οι πυλώνες υψηλής τάσης περνούν πάνω από σπίτια, 
σε κατοικημένες περιοχές, γεγονός που δημιουργεί απειλές 
και κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά την ίδια ώρα προ-
καλεί σοβαρή ρύπανση τόσο οπτική όσο και ηχητική. Κατά 
τη συνεδρία της Επιτροπής, καταδείχθηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να προωθηθεί η αποξήλω-
ση και η μετακίνηση των πυλώνων. Η νέα εγκατάσταση των πυλώνων θα διέλθει κυρίως μέσα από τη νεκρή ζώνη. Η ΑΗΚ, όπως 
αναφέρθηκε, προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη προσφορών. Οι βουλευτές εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους στο 
δίκαιο, όπως το χαρακτήρισαν, αίτημα των κατοίκων της περιοχής για άμεση μετακίνηση των πυλώνων υψηλής τάσης της ΑΗΚ. 

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

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

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

YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘

¶ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÙÂÛÙ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

British American Tobacco

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

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

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

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

24η Εξηπηρετηση/24h Service

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

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

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

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

Βραβεία και διακρίσεις σε μαθητές και μα-
θήτριες της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής 
Φόρουμ απόδειξη της πολύ καλής δου-

λειάς που γίνεται στο σχολείο. Παιδιά που φοι-
τούν στη Σχολή Φόρουμ συγκέντρωσαν 19 συ-
νολικά βραβεία στον Παγκύπριο Διαγωνισμό 
Kangourou στα Μαθηματικά. Συγκεκριμένα οι 
μαθητές Θάνος Χ’ Κυριάκος και Χαράλαμπος 
Σιάμισιης κατέκτησαν το χρυσό. Το αργυρό εξα-
σφάλισαν ο Παύλος Φιλίππου, ο Ορέστης Κων-
σταντίνου, ο Μάριος Κυριάκος Παπαπέτρου, ο 
Μάριος Δαμιανού, ο Ανδρέας Φιλίππου, η Πηνε-
λόπη Μόσχου, η Παντελίνα Χειμωνίδου και ο Γι-
ώργος Σταρής. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν 
η Μαριάμ Αντωνίου, ο Χαράλαμπος Φιλίππου, η 
Εμμέλεια Κοκκίνου, ο Γιάννης Αριστοδήμου, ο 
Σόλωνας Μάτσης, η Μαρία Μάτση, ο Θεοδόσης 
Ιεροδιακόνου, ο Δημήτρης Δουμανίδης και ο 
Ανδρέας Σιάμισιης. Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ 
προάγει μεταξύ άλλων, την μαθηματική παιδεία, 
δίδοντας έμφαση στην ενίσχυση των απαραίτη-
των δεξιοτήτων που χρειάζονται τα παιδιά στη 
σύγχρονη εποχή. Το αποτέλεσμα του διαγωνι-
σμού δικαιώνει τις προσπάθειες εκπαιδευτικών 
και μαθητών που μέσα από την άριστη συνερ-
γασία κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους 
τους. Μαθήτριες της Σχολής εξασφάλισαν βρα-
βεία και διακρίσεις στον ΙΔ’ Παγκύπριο Μαθητι-
κό Διαγωνισμό, που προκήρυξε η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
με θέμα: «Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, 
ο μάρτυρας της πίστης και της πατρίδας». Ο 
διαγωνισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση του 
προβληματισμού και της κριτικής σκέψης γύρω 
από σύγχρονα ηθικά και θρησκευτικά ζητήμα-
τα. Δεύτερο Βραβείο στην κατηγορία Έκθεση 
Ιδεών, απέσπασε η μαθήτρια Ανδριάνα Βλίγγα 
της Α’ Γυμνασίου, ενώ τιμητική διάκριση στην 
κατηγορία Εικαστική Δημιουργία εξασφάλισε η 
Μαρία Ιγνατίδου επίσης από την Α’ Γυμνασίου. 
Η Σχολή Φόρουμ εκφράζει θερμά συγχαρητή-
ρια στις μαθήτριες για τις διακρίσεις τους. Πρω-
τιές στα Kangourou Αγγλικών και Γαλλικών. 
21 και 18 διακρίσεις πέτυχαν μαθητές της Σχο-

λής Φόρουμ στο διαγωνισμό Kangourou Αγγλι-
κών και Γαλλικών Cyprus αντίστοιχα, θέτοντας 
τη Σχολή στην πρώτη θέση των διακρίσεων, 
δημιουργώντας μια τεράστια διαφορά από τα 
υπόλοιπα σχολεία. Συγχαρητήρια σε μαθητές 
για τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα αλλά και 
στους καθηγητές για την προσπάθεια, ενίσχυση 
και στήριξη των μαθητών. Η Ιδιωτική Σχολή Φό-
ρουμ συνεχίζει την ανοδική της πορεία κερδί-
ζοντας μια θέση στο βάθρο των διακρίσεων και 
στις ξένες γλώσσες. Αν και ελληνόφωνο σχολείο 
«ιδίου» τύπου με τα δημόσια σχολεία, η Σχολή 
παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης διπλωμά-
των σε ξένες γλώσσες που προετοιμάζουν τον 
μαθητή για την πρόσβαση του σε αγγλικά ή ευ-
ρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Οι συχνές διακρίσεις, 
αναφέρεται σε ανακοίνωση, που επιτυγχάνουν 
οι μαθητές και μαθήτριες της Σχολής, αντικα-
τοπτρίζουν την πίστη στην προσπάθεια αλλά 
και στην αποτελεσματική διδασκαλία η οποία 
βασίζεται στην ενεργητική μάθηση μέσω της 
καθοδηγούμενης αυτενέργειας. 1ο και 3ο Πα-
γκύπριο βραβείο στον Διαγωνισμό Εθελοντι-
σμού. Η Σχολή Φόρουμ εκφράζει θερμά συγχα-
ρητήρια στον μαθητή Δημήτρη Ευγενίου, του 
τμήματος  Γ’4, που κατέκτησε το πρώτο παγκύ-
πριο βραβείο, ανάμεσα σε μαθητές γυμνασίων 
και στη μαθήτρια Μυρτώ Ψακίδη, του τμήματος 
Δ’4, για την κατάκτηση του τρίτου παγκύπριου 
βραβείου ανάμεσα σε μαθητές λυκείων. Δια-
κρίθηκαν στον 25ο Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών, 
που διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονι-
στικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και είχε 
ως θέμα «Η συμβολή του εθελοντισμού στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19».  Οι 
μαθητές μέσα από τις πρόσφατες εμπειρίες τους 
ανέπτυξαν τις ιδέες τους γύρω από τη σημαντική 
συμβολή του εθελοντισμού στις δύσκολες μέ-
ρες που περνά η ανθρωπότητα λόγω της παν-
δημίας COVID-19. Η Σχολή Φόρουμ, μέσα από 
την ενισχυμένη διδασκαλία του μαθήματος των 
Ελληνικών, δίνει έμφαση στην κατάκτηση και 
καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και συγ-
χαίρει τους δύο μαθητές που ξεχώρισαν με τις 
εκθέσεις τους στον Διαγωνισμό.

Βραβεία και διακρίσεις παιδιών 
της Σχολής Φόρουμ

Έτοιμα τα εκλογικά βιβλιάρια 
των νέων εκλογέων 

Τ ο Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τα εκλογικά βι-
βλιάρια των νέων εκλογέων, που εγγράφηκαν στο συ-
μπληρωματικό εκλογικό κατάλογο της 2ας Απριλίου 2021, 

έχουν ετοιμαστεί και διαβιβασθεί στους οικείους Κοινοτάρχες.  
Καλούνται οι νέοι εκλογείς όπως φροντίσουν για την παραλαβή 
τους από τους Κοινοτάρχες των Κοινοτήτων ή των Ενοριών τους.
Σημειώνεται ότι τα εκλογικά βιβλιάρια, θα βρίσκονται στα χέρια των 
Κοινοταρχών μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης 27 Μαΐου 2021 και 
στη συνέχεια θα επιστραφούν στα Γραφεία των Επάρχων, απ’ όπου 
θα μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς ακόμα 
και την ημέρα των εκλογών. Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι εκλο-
γείς μπορούν να ψηφίσουν παρουσιάζοντας το εκλογικό τους βι-
βλιάριο είτε το δελτίο ταυτότητάς τους.



Τίτλος ιδιοκτησίας

Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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ΝΕΑ

T ο ΑΚΕΛ τίμησε και φέτος τους Κώστα Μισι-
αούλη και Ντερβίς Αλί Καβάζογλου με εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δάλι. 

Φέτος συμπληρώθηκαν 56 χρόνια από το θάνα-
το τους. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπρια-
νού ο οποίος ανέφερε ότι η θυσία τους έγινε λά-
βαρο στα χέρια κάθε Κύπριου που αγαπά και πα-
λεύει για την ειρήνη στον τόπο μας. «Η θυσία τους 
είναι ο όρκος. Είναι το λάβαρο που επιμένου-
με να σηκώνουμε ψηλά, φωνάζοντας για να το 
ακούσουν παντού: η Κύπρος ανήκει στο λαό της». 
Ο κ. Κυπριανού στην ομιλία του ανέφερε ακόμα ότι 
ο πατριωτισμός του ΑΚΕΛ είναι ποτισμένος με το 
αίμα όλων αυτών που έπεσαν στη μάχη. «Ο πατρι-
ωτισμός του ΑΚΕΛ είναι η τελευταία αιματοβαμμένη 
αγκαλιά του Καβάζογλου με τον Μισιαούλη, είναι η 
παλικαριά του Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου, το 
αίμα του Καρασαμάνη,  η τελευταία πνοή του Παπα-
λαζάρου, η λεβεντιά του Ιωαννίδη που πολεμούσε 
τους Τούρκους μόνος του. Ένας να πολεμά μέχρι 
τέλους και όταν σκοτώθηκε οι ίδιοι οι τούρκοι τον 
έθαψαν τιμής ένεκεν, με το όπλο του στον ώμο και το 
κράνος στο κεφάλι υποκλινόμενοι στην θυσία του. 

Το αίμα αυτών και χιλιάδων άλλων γράφει στη συ-
νείδηση μας τη λέξη πατρίδα». Το αίμα όσων έπε-
σαν για την ελευθερία και την ειρήνη στην Κύπρο 
είναι το χρέος που δε μας αφήνει να σταματήσου-
με, δε μας αφήνει να παραδοθούμε, υπογράμμι-
σε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ο κ. Κυπρια-
νού είπε επίσης: «στόχος ζωής για Κύπρο ελεύθερη 
και επανενωμένη είναι το όραμα μας για την Κύ-
προ που δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για 
να το κάνουμε πράξη». Φέτος η εκδήλωση πραγ-

ματοποιήθηκε στο γήπεδο του Άδωνη. Μέλη της 
ΕΔΟΝ πραγματοποίησαν πορεία από το Πέρα Χω-
ριό – Νήσου προς το Δάλι. Οι Κώτας Μισιαούλης 
και Ντερβίς Αλί Καβάζογλου δολοφονήθηκαν από 
την τουρκοκυπριακή οργάνωση ΤΜΤ στο δρόμο 
Λευκωσίας – Λάρνακας κοντά στη Λουρουτζίνα.  
 Ο Καβάζογλου, επιπλοποιός στο επάγγελμα, ήταν 
δραστήριο μέλος του ΑΚΕΛ και μέλος της Κ.Ε. του 
κόμματος. Ο Μισιαούλης ήταν μέλος του ΑΚΕΛ και 
στέλεχος της ΕΚΑ.

Τιμήθηκαν οι Μισιαούλης και Καβάζογλου

T έσσερα πρόσωπα συνελή-
φθησαν στο πλαίσιο συ-
ντονισμένης επιχείρησης 

της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης για διευκόλυνση των 
ανακρίσεων σχετικά με διερευνώ-
μενη υπόθεση υποβοήθησης υπη-
κόων τρίτων χωρών για παράνομη 
είσοδο και παραμονή στο έδαφος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά 
από αξιολόγηση συγκεκριμένων 
πληροφοριών τα μέλη των διωκτι-
κών αρχών διενήργησαν συντονι-
σμένη επιχείρηση σε περιοχή πλη-
σίον της νεκρής ζώνης, μεταξύ των 
χωριών Λύμπια και Αθηένου. Κατά 
τη διάρκεια της επιχείρησης, τα μέλη 
της Αστυνομίας, είδαν αριθμό προ-
σώπων να εισέρχονται πεζοί από τις 
κατεχόμενες, στις ελεύθερες περιο-
χές και στη συνέχεια να επιβιβάζο-
νται σε δύο οχήματα. Οι αστυνομι-
κοί ακολούθησαν τα δύο οχήματα 
και τα ανέκοψαν για έλεγχο σε κοντι-
νή απόσταση. Όπως διαπιστώθηκε 

στα δύο οχήματα επέβαιναν συνο-
λικά έντεκα πρόσωπα. Οδηγός στο 
πρώτο αυτοκίνητο ήταν 28χρονος, 
ενώ στο όχημα επέβαιναν άλλα έξι 
πρόσωπα από το Αφγανιστάν (τρεις 
άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλι-
κα παιδιά), τα οποία όπως διαπιστώ-
θηκε αφίχθηκαν παράνομα στην 
Κύπρο, μέσω κατεχομένων τις προ-
ηγούμενες μέρες. Οδηγός του δεύ-
τερου αυτοκινήτου, ήταν 25χρονος. 
Στο όχημα επέβαιναν επίσης μια γυ-
ναίκα 31 χρόνων και ένας 35χρο-
νος, καθώς και άνδρας από το Πακι-
στάν, ο οποίος φέρεται να αφίχθηκε 
παράνομα στην Κύπρο, τις προη-
γούμενες μέρες, μέσω κατεχόμενων 
περιοχών. Από τις εξετάσεις της 
Αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρ-
τυρία εναντίον του 28χρονου, του 
25χρονου και της 31χρονης, ενώ ο 
35χρονος φέρεται να είναι το πρό-
σωπο το οποίο συνόδευσε τους αλ-
λοδαπούς από τις κατεχόμενες, στις 
ελεύθερες περιοχές.

Συλλήψεις μεταναστών 
στη νεκρή ζώνη 

Λυμπιών - Αθηαίνου

O λοκληρώθηκε η διαπλάτυνση του δρόμου στην εί-
σοδο της Ποταμιάς. Αφορά την οδό Φιλίας με κατεύ-
θυνση από την Ποταμιά προς το Δάλι. Το κόστος του 

έργου θα το καλύψει η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας. Το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς με προγραμματισμό συνεχίζει τα 
έργα στην ακριτική κοινότητα βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. 

Διαπλάτυνση 
του δρόμου στην 

είσοδο της Ποταμιάς
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«Όχι» απαντά κατά πλειοψηφία η Ολομέ-
λεια της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στην πρόταση του Υπουργού Εσω-

τερικών Νίκου Νουρή, η οποία εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο για διεξαγωγή ταυτόχρο-
νου δημοψηφίσματος με τις Βουλευτικές Εκλογές 
του Μαϊου 2021, αναφορικά με τον εκσυγχρονι-
σμό και την μεταρρύθμιση της Tοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Σε σχετική απόφαση αναφέρεται ότι η πλει-
οψηφία των βουλευτών τάσσονται εναντίον της 
προκήρυξης δημοψηφίσματος και περιγράφονται 
οι λόγοι που οδήγησαν το σώμα στην συγκεκριμέ-
νη απόφαση. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές επικα-
λούνται σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγ-
γελέα ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2021, που 
αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια δημο-
ψηφισμάτων μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου «Ο 
Περί Δήμων Νόμος του 2020» στον οποίο έχει περι-
ληφθεί πρόνοια για την ίδρυση των νέων Δήμων 
στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτο-
διοίκησης και η ένταξη σε αυτούς ορισμένων το-
πικών αρχών ως δημοτικών διαμερισμάτων, απο-
τελεί προϋπόθεση η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων 
σε επίπεδο τοπικών αρχών, τα οποία προτείνεται 
να διεξαχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η 
Ολομέλεια της Βουλής επισημαίνει επίσης ότι το 
ερώτημα που τίθεται στην πρόταση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου που είναι: «Συμφωνείτε με τη με-
ταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βάση 
της πρότασης της εκτελεστικής εξουσίας για τη δη-
μιουργία των δεκαεπτά νέων Δήμων με διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια;» Οι βουλευτές εξηγούν 
ακόμα ότι με βάση σχετικό νόμο για την προκή-
ρυξη δημοψηφίσματος απαιτείται να καθορίζεται 
το ζήτημα στο οποίο θα αναφέρεται το δημοψήφι-

σμα υπό τη μορφή ερωτήματος το οποίο να μπο-
ρεί να απαντηθεί καταφατικά ή αρνητικά και να 
ορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής του δημοψηφίσμα-
τος και γενικά, αναφέρεται κάθε άλλη λεπτομέρεια 
αναγκαία για διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Σε 
ενημέρωση που έκανε λίγες μέρες νωρίτερα στην 
επιτροπή εσωτερικών ο Υπουργός Νίκος Νουρής 
ανέφερε ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τη με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημει-
ώνοντας πως τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης 
εκ τω πραγμάτων παραπέμπονται στη νέα Βου-
λή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε δη-

μοσιογραφική διάσκεψη ανέφερε ότι οι πολίτες 
ξέρουν και πως είναι αποδεδειγμένο και παρα-
δεκτό ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης μέσα από τη μείωση του αριθμού των δήμων 
πετυχαίνει ταυτόχρονα βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες 
και μείωση του κόστους αυτών των υπηρεσιών. 
 Σημείωσε πως η πρόταση της Κυβέρνησης είναι 
καλά μελετημένη και ολοκληρωμένη, η οποία δι-
αμορφώθηκε μετά από συζητήσεις μιας ολό-
κληρης δεκαετίας και η οποία φέρνει μια πραγ-
ματική αλλαγή που θα τη νιώσει άμεσα ο κάθε 

πολίτης. «Είναι γι’ αυτό άλλωστε, που υπέρ της 
μεταρρύθμισης, τάσσονται  τόσο οι πολίτες, η 
Ένωση Δήμων αλλά και η συντριπτική πλειοψη-
φία των εκπροσώπων των Κοινοτήτων μας», είπε. 
 Ο Υπουργός δήλωσε πως αυτή την ουσιαστι-
κή αλλαγή την πολεμούν, «σε απόλυτη συγχορ-
δία, οι αρνητές της προόδου και του εκσυγχρο-
νισμού, που τάχα κόπτονται για την ευημερία 
των πολιτών. Απορρίπτουν ακόμα και το δημο-
ψήφισμα για να αποφασίσει ο λαός. Ένα δημο-
ψήφισμα το οποίο η κυβέρνηση πρότεινε, σε-
βόμενη τις δικές τους προτροπές», πρόσθεσε. 
 Ο κ. Νουρής είπε πως αυτοί που απέρριψαν την 
πρόταση εισηγούνται δεκάδες δημοψηφίσματα, 
ενώ γνωρίζουν πολύ καλά, όπως ανέφερε, ότι αυτά 
είναι αντισυνταγματικά και αντί για λύσεις μόνο 
πρόσθετα προβλήματα και χάος θα προκαλέσουν.   
 «Έθεσαν ακόμη και τον προβληματισμό, ότι δεν 
υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι τις βουλευτικές 
εκλογές για να ενημερωθούν σωστά οι πολίτες για 
τις πρόνοιες της μεταρρύθμισης. Αυτό που πράγ-
ματι δεν υπάρχει», συνέχισε, «δεν είναι έλλειμμα 
χρόνου για ενημέρωση, αλλά έλλειψη οξυγόνου 
για το υφιστάμενο μοντέλο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης». Ο κ. Νουρής είπε πως ανέμενε θετικότερο 
κλίμα από τα κόμματα, ιδιαίτερα μετά την ενημέ-
ρωση που έκανε στα κόμματα σε συναντήσεις που 
είχαν, σημειώνοντας πως μετά από 10 χρόνια συ-
ζητήσεων έχουν εξαντληθεί όλα όσα τους απασχο-
λούσαν, με τους πολίτες να αναμένουν από όλους 
να ψηφίσουν και να εφαρμόσουν επιτέλους μια με-
ταρρύθμιση που θα καταστήσει την Τοπική Αυτο-
διοίκηση οικονομικά και διοικητικά αυτοτελή και η 
οποία θα μπορέσει να δώσει στους πολίτες ποιοτι-
κότερες υπηρεσίες στο φθηνότερο δυνατό κόστος.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θα επανέλθει στη νέα Βουλή



8 ΔΑΛΙ   news
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Π ρόθεση και βούληση της Κυβέρνησης είναι η μετακίνηση των 
ασφαλτικών εργοστασίων της περιοχής Ιδαλίου πριν από τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο και την έναρξη της νέας σχολικής χρονι-

άς, όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτική Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κώστας Καδής, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σημείωσε ότι η προσπάθεια είναι να 
μην μεταφερθεί το πρόβλημα μιας τοπικής κοινωνίας σε μια άλλη και για 
αυτό γίνονται προσεκτικά βήματα στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσί-
ας. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο 
η δημιουργία ενός σχεδίου και μιας ομάδας παρακολούθησης, που θα 
αφορά όλες τις περιοχές, θα υπάρξει ξεχωριστό κονδύλι στον προϋπολο-
γισμό και θα δημιουργηθεί με τη συμβολή πανεπιστημιακών, ώστε να γί-
νονται παρεμβάσεις και να επιβάλλονται ποινές σε περίπτωση οχληρίας. 
Στον αέρα βγήκε το τραγούδι της Αννίτας Κωνσταντίνου με τίτλο «Δώρο 
η ζωή μου» το οποίο έχει ως στόχο να δημοσιοποιήσει και να ευαισθητο-
ποιήσει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ενορίας Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης λόγω της συνεχιζόμενης παρουσίας κοντά 
στην οικιστική περιοχή εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου. Συντελεστές 
του τραγουδιού είναι: Στίχοι: Ελένη Σοφρωνίου Στρατή Μουσική: Πέρσα 
Τσιάνου Τραγούδι: Αννίτα Κωνσταντίνου Συνοδεία στο πιάνο: Μάρα Φι-
λίππου. Όλοι οι συντελεστές δούλεψαν αφιλοκερδώς με αγάπη και στο 
δικό τους λιγοστό ελεύθερο χρόνο με μοναδική ανταμοιβή το μήνυμα 
που περνά μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που γεν-
νήθηκε μέσα από την κραυγή απόγνωσης των μαμάδων της ενορίας Αγί-
ου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι, όσον αφορά την διασφάλιση του 
αέρα που αναπνέουν καθημερινά τόσο τα παιδιά τους όσο και οι ίδιες. Αι-
τία τα ασφαλτικά που ελευθερώνουν έντονη δυσωδία, μυρωδιά ασφάλ-
του. Οι κάτοικοι ζητούν προστασία από το κράτος, ώστε να υπάρξει ένα 
τέλος στην μόλυνση του αέρα. Έγιναν πολλές προσπάθειες ώστε να μετα-
δώσουν το μήνυμα στους αρμόδιους για το καθημερινό μαρτύριο που 
βιώνουν. Μέσα σε όλες τις προσπάθειες που έγιναν κατέφυγαν και στην 
εναπόθεση βιωμάτων και συναισθημάτων τους στη μουσική, καθώς η με-
λωδία διαγείρει το κέντρο του εγκεφάλου το οποίο με την σειρά του εί-

ναι υπεύθυνο για τη διέγερση ανωτέρων πνευματικών λειτουργιών του 
εγκεφάλου όπως και της ενσυναίσθησης. Το πρόβλημα που βασανίζει 
τους κατοίκους της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εκτός από την 
κυβέρνηση απασχολεί και τα πολιτικά κόμματα. O υποψήφιος Βουλευ-
τής του ΔΗΣΥ Λευκωσίας Ανδρέας Ιωσήφ ο οποίος κατάγεται από το Δάλι 
και κατοικεί στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συναντήθηκε 
με τον Υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή και συζήτησε το θέμα, τονίζοντας 
ότι η ανθρώπινη υγεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού επισκέφθηκε το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου το 
οποίο γειτνιάζει με τα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου. Σε δηλώσεις του 
ανέφερε ότι τα εργοστάσια θα πρέπει να μετακινηθούν από την περιοχή.  
«Δεν μπορεί να συνυπάρξει η οικιστική ανάπτυξη με εργοστάσια βαριάς 
οχληρίας. Έχει υποχρέωση λοιπόν η κυβέρνηση να διαφυλάξει την υγεία 
των ανθρώπων και από την άλλη βέβαια να τηρήσει τις υποσχέσεις τις 
οποίες έχει δώσει. Η μετακίνηση πρέπει να γίνει σε περιοχή η οποία θα 
επιλέγει ειδικά για τέτοιου είδους αναπτύξεις βαριάς οχληρίας και να είναι 
οπωσδήποτε μακριά από οικιστικές περιοχές» σημείωσε ο κ.Κυπριανού.

Φεύγουν τα εργοστάσια ασφάλτου 
πριν από τη νέα σχολική χρονιά

99 433603 avraamsolomou@gmail.com Avraam Solomou



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ 
ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Καθαριότητα Δήμου Ιδαλίου

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 
ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στο 
Λογιστήριο του Δήμου προσκομίζοντας το IBAN του 
λογαριασμού σας.

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας απο-
στέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογρα-
φίας σας για ενημέρωση αναγράφοντας ότι έχει υπο-
βληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.

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

Ο Δήμος Ιδαλίου ενημερώνει τους Δημότες του ότι 

έχουν αρχίσει οι εργασίες για εποχιακή καθαριότη-

τα του Δήμου από την άγρια βλάστηση. Οι υπηρε-

σίες του Δήμου έχουν επιθεωρήσει και καταγράψει 

όλους τους χώρους που χρήζουν καθαριότητας, 

έχουν κατακυρώσει τις προσφορές σε ιδιώτες ερ-

γολάβους και το πρόγραμμα των εργασιών θα έχει 

ως ακολούθως:

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ:
Οι εργασίες έχουν αρχίσει στις 05/05/2021 και ανα-

μένεται να ολοκληρωθούν στις 18/06/2021.

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:
Οι εργασίες έχουν αρχίσει στις 05/05/2021 και ανα-

μένεται να ολοκληρωθούν στις 30/06/2021.

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ:
Οι εργασίες έχουν αρχίσει στις 05/05/2021 και ανα-

μένεται να ολοκληρωθούν στις 30/06/2021.
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Την τεράστια διάκριση του βραβείου του Ευρωπαίου πολίτη για 
το 2020 έλαβαν φέτος δύο Κύπριοι, ο ηθοποιός Κώστας Βήχας 
και η ακαδημαϊκός Στέφανη Λ. Σιάηλου. Η κα Σιάηλου είναι 

κάτοικος της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και η διάκρι-
ση της αποτελεί μεγάλη τιμή για την περιοχή αλλά και για την Κύπρο 
ολόκληρη. Η τελετή βράβευσης στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
Κοινωνική Διαμεσολάβηση στην Πράξη – ICLAIM (εκπροσωπείται 
από την ιδρύτρια του καθηγήτρια πανεπιστημίου, Στέφανη Λ. Σιάη-
λου) πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στην 
Λευκωσία. Την απονομή των μεταλλίων για το Βραβείο Ευρωπαίου 
Πολίτη 2020, έκαναν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές που αποτέλεσαν 
μέλη της Κυπριακής επιτροπής επιλογής του Βραβείου.Σε δηλώσεις 
της η Ακαδημαϊκός Στέφανη Λ. Σιάηλου τόνισε τη σημαντικότητα του 
γεγονότος ότι στην μικρή Κύπρο βραβεύονται 2 νικητές ανάμεσα σε 
25 χώρες. «Λαμβάνω το βραβείο εκ μέρους του οργανισμού για το 
πρόγραμμα κοινωνική διαμεσολάβηση στην πράξη. Το πρόγραμμα 
είναι βασισμένο στον σεβασμό και στην αλληλεγγύη στον συνάν-
θρωπο μας. Ένα πρόγραμμα που εμπλέκει ενεργούς πολίτες. Για μας 
το βραβείο σημαίνει ότι αναγνωρίζεται διεθνώς η σημασία της δου-

λειάς μας στην Κύπρο και η προσπάθεια όλων μας είναι να βελτιώ-
σουμε την πρόσβαση στην δικαιοσύνη στους δύσκολους καιρούς 
της κρίσης και της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο» ανέφερε. Οι βρα-
βευθέντες θα βρεθούν σε κατοπινό στάδιο και όταν το επιτρέψουν 
οι συνθήκες στις Βρυξέλλες, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, για να τιμηθούν στην κεντρική εκδήλωση απονομής του Βρα-
βείου, μαζί με το σύνολο των βραβευθέντων, προερχομένων από 
όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.  Το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολί-
τη» θεσπίστηκε το 2008. Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση για 
εξαιρετικά επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς: Έργα για την προ-
αγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης 
μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της δι-
ασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.   Έργα ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, 
διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει 
στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος.   Έργα που συνδέονται 
με το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος. Έργα που εκφράζουν συγκεκριμένα 
τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βραβείο του Ευρωπαίου πολίτη στη Στέφανη Σιάηλου

M ε πρωτοβουλία της φιλολόγου Κού-
λας Ζιπιτή, το Λύκειο Ιδαλίου σε συνερ-
γασία με το Γραφείο Επιτρόπου Περι-

βάλλοντος διοργάνωσε διαδικτυακή διάλεξη με 
θέμα «Κλιματικές αλλαγές και επιπτώσεις στην Κύ-
προ», στο πλαίσιο του μαθήματος Νέων Ελληνι-
κών και συγκεκριμένα του θεματικού κύκλου «Οι-
κολογία - Περιβάλλον». Παρά τις δύσκολες και 
ιδιάζουσες συνθήκες λόγω της πανδημίας, τη δι-
άλεξη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ζωντανά πάνω από 120 μαθητές και μαθήτριες 
της Γ΄ Λυκείου, οι περισσότεροι από τις σχολικές 

τους αίθουσες, μέσω των δυνατότητων που προ-
σφέρει η τεχνολογία,  τηρουμένων όλων των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων. Κατά τη διάλεξη παρου-
σιάστηκαν οι πυλώνες της αειφορίας καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο οι καθημερινές συνήθειες του 
σύγχρονου ανθρώπου συνδέονται άμεσα με τις 
ανησυχητικές κλιματικές αλλαγές. Στη συνέχεια 
αναλύθηκαν οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλα-
γών όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα της τή-
ξης των πολικών παγετών και η συχνότερη εμφά-
νιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

 Κλιματικές αλλαγές και 
επιπτώσεις στην Κύπρο

A παράδεκτη συμπεριφορά επέδειξαν 
άγνωστοι οι οποίοι προκάλεσαν ζημι-
ές στον πασχαλινό διάκοσμο του Δήμου 

Ιδαλίου που βρισκόταν στην Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης. Το θλιβερό γεγονός εξόργι-
σε τους κατοίκους της περιοχής αλλά ταυτόχρονα 
προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του δημοτι-
κού συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος 
πήγε επί τόπου και έδωσε οδηγίες να αφαιρεθεί ο 
διάκοσμος από την περιοχή. Επιπρόσθετα ανέφε-
ρε ότι οι γονείς των νεαρών που προβαίνουν σε 
αυτές τις πράξεις θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα 
παιδιά τους με την πράξη τους διέτρεξαν κίνδυ-
νο να υποστούν ηλεκτροπληξία. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά που ανεγκέφαλοι προβαίνουν σε τέτοι-
ες πράξεις γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη 
συνεχιζόμενη παραβατικότητα που παρατηρείται 
στην περιοχή από αγνώστους. Για την υπόθεση 
υποβλήθηκε καταγγελία στην Αστυνομία μέλη της 
οποίας άρχισαν τη συλλογή καταθέσεων ώστε να 
εντοπιστούν οι δράστες.

Ζημιές στον πασχαλινό διάκοσμο

Μ ετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ο Δήμος Ιδαλίου 
δώρισε υλικά για την παρασκευή 

φλαούνων σε 100 οικογένειες που είχαν 
ανάγκη για τις γιορτές του Πάσχα. Η ενέρ-
γεια του Δήμου Ιδαλίου απέσπασε πολύ 
θετικά σχόλια αφού τέτοιες πράξεις συμ-
βάλουν στην αλληλεγγύη και τη στήριξη 
συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν 
οικονομικά προβλήματα.

Ο Δήμος 
Ιδαλίου στηρίζει 

οικογένειες



Ο Σταύρος Ι. Αλαμπρίτης γεννήθηκε, και κατοικεί στην Αλάμπρα 
με την οικογένειά του. Δημιούργησε τη δική του μικρή οικογε-
νειακή επιχείρηση που εδρεύει στην Αγ. Βαρβάρα. Μια ζωή αφι-

ερωμένη στο κοινά εθελοντικά, κυρίως στην ευρύτερη περι-
οχή Ιδαλίου, με τα τελευταία 12 χρόνια να δίνει ένα αγώνα 

αφιλοκερδώς για τα δικαιώματα των μικρών επιχει-
ρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων ανά το Παγκύ-

πριο. Όραμά του, μια κοινωνία δίκαιη για όλους, 
πάταξη της διαφθοράς και η στήριξη των μι-

κρών επιχειρήσεων, αυτοεργοδοτούμε-
νων και του κάθε εργαζόμενου πολίτη.
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Χ ρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών έχουν 
όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση 
για τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου για 

την περιοχή της Νότιας Λευκωσίας. Το τροποποι-
ημένο Τοπικό Σχέδιο δημοσιεύθηκε στις 5 Μαρ-
τίου. Αφορά το Δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες 
Πέρα Χωριού – Νήσου, Λυμπιών, Αγίας Βαρβά-
ρας, Αλάμπρας και Ποταμιάς. Οι βασικοί στόχοι 
του Τοπικού Σχεδίου στον τομέα της στέγασης, εί-
ναι οι ακόλουθοι: (α) Η συγκέντρωση του κύριου 
όγκου της μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης στις 
Περιοχές Ανάπτυξης, για αξιοποίηση στον μεγα-
λύτερο δυνατό βαθμό της δυναμικότητας των 
καθορισμένων περιοχών σε γη, υποδομές και 
κοινοτικές διευκολύνσεις και παράλληλα για ικα-
νοποίηση των στεγαστικών αναγκών όλων των 
εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού. Ο 
στόχος αυτός πρέπει να υιοθετηθεί και από τους 
φορείς εφαρμογής της στεγαστικής πολιτικής του 
δημόσιου τομέα στον μελλοντικό τους προγραμ-
ματισμό. (β) Η αποθάρρυνση οικιστικής ανάπτυ-
ξης εκτός των Περιοχών Ανάπτυξης του Τοπικού 
Σχεδίου, με την εισαγωγή αυστηρής πολιτικής 
συστηματικής αποθάρρυνσης ανέγερσης μεμο-
νωμένων κατοικιών εκτός Ορίου Ανάπτυξης. (γ) Η 
υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών, που να καθοδη-
γούν και ενθαρρύνουν εναλλακτικές μορφές οι-
κιστικής ανάπτυξης, πρωτοβουλίες από τον ιδιω-
τικό τομέα και την περαιτέρω ενεργό εμπλοκή του 
δημοσίου στη διαδικασία της παραγωγής στέγης, 
κυρίως για κοινωνικές ομάδες χαμηλών και μέσω 
εισοδημάτων, μέσω ρυθμιστικών μέτρων και πα-
ροχής πολεοδομικών κινήτρων. (δ) Η ενθάρρυν-
ση στέγασης μόνιμου πληθυσμού σε παραδοσι-
ακούς οικιστικούς πυρήνες, μέσω της εφαρμογής 
προγραμμάτων ανάπλασης και αναβίωσης, ώστε 
να επαναχρησιμοποιηθεί επωφελώς το υφιστά-
μενο απόθεμα κατοικιών και να διατηρηθεί η 
ιστορική και πολιτιστική συνέχεια. (ε) Η εισαγω-
γή μέτρων και κινήτρων για συγκράτηση και αύ-

ξηση του πληθυσμού στις οικιστικές περιοχές που 
εφάπτονται στη Νεκρή Ζώνη, και η αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών με την 
εφαρμογή διαφόρων Σχεδίων. Στο κεφάλαιο πε-
ριβάλλον σημειώνεται ότι σοβαρό κίνδυνο απο-
τελούν οι πλημμύρες στις γύρω περιοχές εκατέ-
ρωθεν των ποταμών καθώς και οι επιφανειακές 
καταβόθρες στα διοικητικά όρια του Πέρα Χω-
ρίου Νήσου, που εντοπίζονται σε μικρή περιοχή 
εφαπτόμενη του ποταμού Γιαλιά, ως αποτέλεσμα 
της διαλυτότητας της γύψου. Επιπλέον κίνδυνο 
συνιστά και η ενδεχόμενη μόλυνση των περιο-
χών Natura 2000, για τις οποίες η Περιβαλλοντι-
κή Αρχή ετοιμάζει Διαχειριστικά Σχέδια. Ένα από 
αυτά είναι το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής 
«Αλυκός Ποταμός-Άγιος Σωζόμενος», όπου προ-
τείνεται η οριοθέτηση ρυθμιστικής ζώνης συγκε-
κριμένου πλάτους εκατέρωθεν της κοίτης του πο-
ταμού, για περιορισμό της χρήσης αγροχημικών 
και για αποφυγή τοποθέτησης συμπαγών φρα-
κτών στις όχθες του ποταμού. Το φυσικό περι-
βάλλον της Περιοχής του Τοπικού Σχεδίου είναι 
ιδιαίτερα αξιόλογο, κυρίως λόγω της τοπογραφί-
ας του εδάφους και του εναλλασσόμενου τοπί-
ου, με τις ημιπεδινές εκτάσεις, τις πλατιές κοιλάδες 
και τις συνεχείς ή διακοπτόμενες τοπογραφικές 
εξάρσεις. Στην περιοχή υφίστανται δύο αιωνό-
βια δέντρα τα οποία έχουν καθοριστεί ως διατη-
ρητέα καθώς και άλλα αιωνόβια δέντρα, όπως 
ευκάλυπτοι κατά μήκος των ποταμών, αιωνόβι-
ες ελιές, τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν και 
να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικούς διαχωρι-
σμούς οικοπέδων και άλλες μορφές ανάπτυξης, 
έτσι ώστε να συνεχίσουν ν’ αποτελούν συνθετι-
κό στοιχείο του χαρακτήρα και της φυσιογνωμί-
ας της περιοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τόσο 
στην περιοχή αυτή όσο και αλλού, θα επιδιωχθεί 
να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του άρθρου 39 του 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Έκδο-
ση Διατάγματος Προστασίας Δένδρων).

Ενστάσεις για το Τοπικό Σχέδιο μέχρι τον Ιούλιο
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Για αυτό το μήνα σας προτείνουμε να ετοιμά-
σετε ένα ζουμερό και τρυφερό μοσχάρι σε σάλ-
τσα μπαχαρικών με σουσάμι και κρεμμυδάκια
Συστατικά
½ φλ. ζωμός βοδινού
1/3 φλ. σόγια σος
1/3 φλ. μαύρη ζάχαρη
4 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
1 κ. σούπας σησαμέλαιο
1 κ. σούπας ξύδι ρυζιού
1 κ. σούπας τζίντζερ τριμμένο
1 κ. γλυκού έτοιμη σάλτσα Sriracha
½ κ. γλυκού σκόνη κρεμμυδιού
½ κ. γλυκού λευκό πιπέρι
1,200 kg μοσχαρίσια σπάλα σε κύβους
3 κ. σούπας corn flour
1 κ. γλυκού σουσάμι
2 φρέσκα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένα
βρασμένο ρύζι

Εκτέλεση
Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε το ζωμό βοδινού με 
τη σόγια σος, τη μαύρη ζάχαρη, το σκόρδο, το ση-
σαμέλαιο, το ξύδι ρυζιού, το τζίντζερ και το πιπέρι.

Βάλε το κρέας στη χύτρα ταχύτητας σε δυνατή 
φωτιά και πρόσθεσε το μείγμα ζωμού, ανακατεύ-
οντας καλά.
Μόλις ξεκινήσει ο βρασμός, κάλυψε τη χύτρα με 
το καπάκι της και άφησε να βράσει το φαγητό 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του σκεύους για 
περίπου 20 λεπτά.
Απασφάλισε με προσοχή τη χύτρα, ώστε να απε-
λευθερωθεί ο ατμός και έπειτα δυνάμωσε τη φωτιά.
Σε ένα μικρό μπολ ανακάτεψε το corn flour με 
τρεις κουταλιές νερό.
Ρίξε το μείγμα corn flour στη χύτρα και ανακά-
τεψε καλά, μέχρι να πήξε η σάλτσα για περίπου 
τρία λεπτά.
Σέρβιρε με το βρασμένο ρύζι και πασπαλίζοντας 
με το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σουσάμι.

Βήμα - βήμα 
στην κουζίνα

Κορεάτικο μοσχάρι 
με σάλτσα και ρύζι T ο καταφύγιο D.O.G. Rescue Cyprus 

στο Δάλι επισκέφθηκε ο Πρόεδρος 
του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου, συνοδευόμενος από στελέ-
χη του κόμματος, με την ευκαιρία της Παγκό-
σμιας Ημέρας Αδέσποτων Ζώων. Εκ μέρους 
του Δημοκρατικού Συναγερμού παραδόθη-
καν στο καταφύγιο τροφές και φαρμακευ-
τικό υλικό για τα ζώα του καταφυγίου, με 
τον Πρόεδρο Νεοφύτου να τονίζει τα εξής: 
«Η πιο ειλικρινής ματιά και η πιο μεγά-
λη αγκαλιά είναι εκείνη που σου δίνει ένας 
ζώο συντροφιάς όταν το υιοθετείς. Το μή-
νυμά μας είναι απλό και χωρίς καμιά ημε-
ρομηνία λήξεως: Προστατεύουμε, αγα-
πάμε και φροντίζουμε τα αδέσποτα ζώα». 
Εκ μέρους του καταφυγίου και της φιλοζωικής 
οργάνωσης η Μόνικα Μιτσίδου δήλωσε τα εξής: 
«Εκ μέρους της φιλοζωικής μας θα ήθελα να εκ-
φράσω τις ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο 
του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεο-
φύτου για τη διαχρονική στήριξη του καταφυ-
γίου μας και της φιλοζωικής μας. Ευχαριστού-
με πάρα πολύ για τα υπέροχα δώρα που έχετε 
φέρει για τα μωρά μας, τις τροφές και τα φάρμα-
κα. Ελπίζουμε όλοι μαζί, εσείς που έχετε φωνή 
με εμάς που βάζουμε το χρόνο μας και τη δου-
λειά, να φέρουμε καλύτερες μέρες για τα ζώα 
στο νησί μας».

«Προστατεύουμε, αγαπάμε 
και φροντίζουμε τα αδέσποτα ζώα»

Μ εγάλη επιτυχία σημείωσε η δεντροφύτευση που πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Απριλίου στην Ηλιού-
πολη με φροντίδα του Δήμου Ιδαλίου, στην παρουσία 

του Δημάρχου Λεόντιου Καλλένου και των Προέδρων του Συν-
δέσμου Αποφοίτων Λυκείου Νεοκλέου Άκη Πηγασίου και του 
Κοινωνικοπολιτιστικού Συνδέσμου Ενόρασης Κωστή Κοιρανίδη. 
Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Ανδρούλλα Σιάτη, μέλος της 
Επιτροπής της Ενόρασης. Μετά τη δεντροφύτευση ακολούθησε 
ξενάγηση στην περιοχή, με επίσκεψη στο υπό αναστήλωση καλο-
καιρινό αρχοντικό της Αικατερίνης Κορνάρο με κατάληξη μπρο-
στά στο αρχαίο εκκλησάκι τού Αγίου Δημητριανού με τις εξαίρετες 
τοιχογραφίες του. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και για την 
ιστορία του νερόμυλου ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή. 

Δεντροφύτευση χώρου πρασίνου στην Ηλιούπολη

Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά με έργα την περιβαλλοντική τους ευαισθησία τα μέλη του κυνηγετικού 
συλλόγου «Άρτεμις» Ιδαλίου διοργάνωσαν δεντροφύτευση στην περιοχή Λαξιές. Ήταν μια εκδήλωση 
που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στέλνοντας το μήνυμα ότι οι κυνηγοί του Ιδαλίου ότι οι κυνηγοί όχι 

μόνο προστατεύουν το περιβάλλον αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να αυξήσουν το πράσινο στον τόπο μας. 

Δεντροφύτευση κυνηγών Ιδαλίου

Φίλες και φίλοι,

Αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα, ενώνουμε κι 

εμείς τη δική μας φωνή με παράκληση προς τον Αναστηθέντα Χριστό όπως 

συντομεύσει τη δοκιμασία των ανθρώπων.

Ο Σύνδεσμος μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα συνεχίσει να 

διαχειρίζεται και να προωθεί προς επίλυση τα διάφορα προβλήματα που 

κατά διαστήματα εμφανίζονται.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Συνδέσμου Κατοίκων Ενορίας 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου μπορούν να επικοινωνήσουν 

στα τηλέφωνα 99449547, 99442902.

Πτυχιούχος βρεφοκόμος νηπιαγωγός, τετραετούς 
φοίτησης, αναλαμβάνει τη φροντίδα 
βρεφών και παιδιών στο σπίτι της, στην 
περιοχή Δάλι, Νήσου, Αγία Βαρβάρα, 
Αλάμπρα, Σιά, Μοσφιλωτή.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τηλ:99929404

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ
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Έ να πολύ συχνό φαινόμενο του καλοκαιρι-
ού είναι ότι πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι 
έπαθαν ψύξη στον αυχένα. Η πάθηση αυτή 

στην ιατρική ονομάζεται δυστονία του αυχένα ή αλ-
λιώς σπαστικό ραιβόκρανο. Ο ασθενής εκτός από 

τον πόνο που έχει, πα-
ρουσιάζει και ανικανό-
τητα στροφής του κε-
φαλιού και σε αρκετές 
περιπτώσεις το κεφά-
λι έχει μια απόκλιση σε 
στροφή ή πλάγια κλίση 
δεξιά ή αριστερά (ραι-
βόκρανο) ή πιο σπά-
νια σε κάμψη (προς τα 
κάτω) ή έκταση (προς 
τα πάνω).
Η δυσλειτουργία αυτή 
χαρακτηρίζεται από 
ακούσια παρατετα-
μένη σύσπαση των 

μυών στην περιοχή του αυχένα και γι’ αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα το κεφάλι να παρουσιάζει ραιβόκρανο 
(στραβολαίμιασμα).Είναι συχνή σε νεαρές ηλικίες 
και μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς κάποιο ιστορικό 
τραυματισμού στον αυχένα.
Τα συμπτώματα είναι συνήθως ο πολύ οξύς πόνος 
(πιο σπάνια αμβλύς) ο οποίος εμφανίζεται στον αυ-
χένα και μπορεί να διαχέεται μέχρι και τον βραχίονα 
ή πιο σπάνια μέχρι και κάτω από τον αγκώνα.
Η αιτιολογία της πάθησης αυτής δεν είναι γνωστή 
όμως υπάρχουν πολλοί επιβαρυντικοί παράγοντες 
οι οποίοι μπορεί να είναι η αφορμή για την έναρξη 
της δυσλειτουργίας αυτής. Συνηθώς μετά από μια 
απότομη κίνηση του αυχένα ή από μια παρατεταμέ-
νη λανθασμένη θέση στον ύπνο ή στον υπολογιστή, 
ή μετά από έκθεση στο ψύχος ή από απότομη εναλ-
λαγή θερμοκρασίας από ζέστη σε κρύο ή ακόμα και 
από μεταφορά ενός βαριού αντικειμένου μπορεί να 

προκληθεί μικροτραυματισμός ή κλείδωμα των αρ-
θρώσεων στην σπονδυλική στήλη.
Η δυστονία μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερο-
παθής. Στην πρωτοπαθή δυστονία είναι ιδιοπαθείς η 
αιτιολογία, δηλαδή δεν υπάρχει ένδειξη για ύπαρξη 
κάποιας άλλης αιτίας των συμπτωμάτων. Μπορεί να 
οφείλεται σε ένα τραυματικό περιστατικό ή σε χρό-
νιους επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς. 
Η κλινική εικόνα παρουσιάζει συν σύσπαση αγωνι-
στών και ανταγωνιστών μυών. Ενώ η δευτεροπαθής 
δυστονία συνδέεται με άλλες διαταραχές συνήθως 
νευρολογικής φύσεως.
Η θεραπεία της δυσλειτουργίας έχει ως στόχο την 

ανακούφιση των συμπτωμάτων του οξύ πόνου, την 
χαλάρωση του μυϊκού σπασμού, την αύξηση του 
εύρους κίνησης του αυχένα καθώς επίσης και την 
διόρθωση μυϊκών ανισορροπιών . Όλα αυτά επιτυγ-
χάνονται με την φυσικοθεραπεία και συγκεκριμένα 
με την χρήση διάφορων φυσικών μέσων όπως είναι 
η θερμοθεραπεία, Tens, υπέρηχος, laser,βελονισμός, 
μάλαξη, taping κ.α, καθώς επίσης και με εξειδικευμέ-
νες τεχνικές κινητοποίησης και ειδικούς χειρισμούς 
( Manual therapy) για να κινητοποιηθούν και να ξε-
κλειδώσουν οι δύσκαμπτες μπλοκαρισμένες αρθρώ-
σεις. Επίσης υποχρέωση του φυσικοθεραπευτή είναι 
να εκπαιδεύσει τον ασθενή για την σωστή στάση του 

σώματος στις διάφορες καθημερινές δραστηριότη-
τες και να του δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για σω-
στή χρήση του μαξιλαριού, εφαρμογή επιθεμάτων 
που θα ανακουφίσουν τον ασθενή καθώς και ήπιες 
κινήσεις – διατάσεις που δεν θα του αναπαράγουν 
τα συμπτώματα του . 
Η φαρμακευτική αγωγή με παυσίπονα και μυοχαλα-
ρωτικά έχει μέτρια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση 
της δυστονίας. 
Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο κολάρος 
που χρησιμοποιούν συνήθως οι ασθενείς αντενδεί-
κνυται. Επίσης το οδήγημα τις πρώτες μέρες που εί-
ναι οξύς ο πόνος καλό είναι να αποφεύγεται.

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο 
Φυσικοθεραπεί-
ας PhysiKALL στο Δάλι 
99881222

Δυστονία του αυχένα ή σπαστικό ραιβόκρανο ή λαϊκά ‘‘Ψύξη του αυχένα’’

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ
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H ΣΤΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την οριστική διακοπή στο πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγορί-
ας και των Ομοσπονδιών μελών για την τρέχουσα σεζόν.
«Όσον αφορά το θέμα της ανόδου και καθόδου ομάδων από και προς την Επίλεκτη Κατηγο-

ρία της ΣΤΟΚ, καθώς και την ένταξη ομάδων από τις Αγροτικές Ομοσπονδίες μέλη, ζητήθηκαν από 
την ΚΟΠ σχετικές διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα και η ΣΤΟΚ θα επανέλθει το 
συντομότερο με νέα ανακοίνωση», τονίζεται επίσης στην ανακοίνωση.
Η ΣΤΟΚ στην ανακοίνωση της σημειώνει πως μετά τα τελευταία μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον 
Υπουργό Υγείας, για χαλαρώσεις από την πανδημία λόγω του κορωνοϊού covid-19, δεν συμπεριλή-
φθηκε η παραχώρηση άδειας για την επανέναρξη των Πρωταθλημάτων, τόσον της Επίλεκτης Κατη-
γορίας ΣΤΟΚ, όσον και των Ομοσπονδιών μελών.
Γι΄ αυτό συνήλθε την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας, όπου 
μετά από μία ανασκόπηση των μέχρι σήμερα δεδομένων και μετά από μία παραγωγική ανταλλαγή 
απόψεων από όλα τα μέλη (αφού τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει), αποφάσισε την οριστική 
διακοπή των Πρωταθλημάτων της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ και των Ομοσπονδιών μελών.
Όσον αφορά το θέμα της ανόδου και καθόδου ομάδων από και προς την Επίλεκτη Κατηγορία της 
ΣΤΟΚ, καθώς και την ένταξη ομάδων από τις Αγροτικές Ομοσπονδίες μέλη, ζητήθηκαν από την ΚΟΠ 
σχετικές διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα και η ΣΤΟΚ θα επανέλθει το συντομό-
τερο με νέα ανακοίνωση.

Οριστική διακοπή στο αγροτικό

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Στην τελική ευθεία μπήκε το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας με την Ολυμπι-
άδα Λυμπιών να διεκδικεί με μεγάλες πιθανότητες την άνοδο στη Β’ κα-
τηγορία. Οι πράσινοι έκαναν εξαιρετικά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα 

στέλνοντας το μήνυμα ότι η ομάδα θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. 
Στις εναπομείνασες αγωνιστικές του πρωταθλήματος η ομάδα των Λυμπιών θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχει τους στόχους της και να δώσει 
χαρά στους φίλους της. Το κλίμα στο σωματείο είναι εξαιρετικό και όλοι δηλώ-
νουν αποφασισμένοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίτευξη του 
στόχου. Τον Απρίλιο η Ολυμπιάδα πέτυχε σημαντικές νίκες, αποτελέσματα που 
συνέβαλαν στη βαθμολογική άνοδο της ομάδας. Η αρχή έγινε στο γειτονικό ντέρ-
μπι με αντίπαλο τη ΜΕΑΠ. Η Ολυμπιάδα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής πέτυχε 
μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 4-2 και συνέχισε την προσπάθεια της για κατάκτηση 
του πρωταθλήματος. Nέα μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Ολυμπιάδα. Κέρδισε 
με 2-0 την ομάδα Ορόκλινη/Τρούλλοι. H Ολυμπιάδα συνέχισε το σερί νικών και 
στο γειτονικό ντέρμπι με αντίπαλο την Εληά Λυθροδόντα σε παιχνίδι που έγινε 
στα Λύμπια. Οι πράσινοι κέρδισαν με 1-0. Στην 21η αγωνιστική η Ολυμπιάδα είχε 
δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στην Πέγεια με αντίπαλο την τοπική ομάδα. Οι 
πράσινοι των Λυμπιών αν και ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του παι-

χνιδιού δεν κατάφεραν να βάλουν ένα γκολ με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήξει 
ισόπαλο 0-0. Mε εντυπωσιακό τρόπο επανήλθε στις επιτυχίες στην 22η αγωνιστι-
κή η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Κέρδισε με το ευρύ 5-2 την ομάδα της Ορμήδειας και 
συνέχισε την πορεία της για τον τίτλο. Στην 23η αγωνιστική η Ολυμπιάδα έφερε 
εκτός έδρας ισοπαλία 3-3 με την ομάδα της Ανάγυιας. Στην 24η αγωνιστική οι 
πράσινοι των Λυμπιών φιλοξένησαν την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα. Κέρδισαν με 
2-0 και συνεχίζουν να βρίσκονται στο παιχνίδι της διεκδίκησης του πρωταθλήμα-
τος και της ανόδου στη Β’ κατηγορία. Οι εναπομείνασες αγωνιστικές μοιάζουν με 
τελικούς.Στην 25η αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα παίξουν εκτός έδρας 
με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Ακολουθεί στην 26η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώ-
νας με την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην 27η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα αγωνιστεί 
στο γειτονικό ντέρμπι με το Χαλκάνορα. Ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με τον 
Κορμακίτη. Στην 29η αγωνιστική η Ολυμπιάδα θα αγωνιστεί με την ΑΠΕΠ. Στην 
τελευταία αγωνιστική οι πράσινοι των Λυμπιών θα παίξουν εντός έδρας με τον 
Εθνικό Άσσιας. Οι εναπομείνασες αγωνιστικές είναι καθοριστικές για την Ολυμπι-
άδα η οποία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ένα από 
τα δυο εισιτήρια που οδηγούν στη Β’ κατηγορία. Η ομάδα έχει τις δυνατότητες και 
θα προσπαθήσει για το καλύτερο. 

Θέλει το πρωτάθλημα η Ολυμπιάδα

Πρώτος ο Ιωσήφ Παπά

H ΜΕΑΠ παίζει για την ιστορία της
Ό σο το δυνατόν καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα θα επιδιώξει η ΜΕΑΠ η οποία ουσιαστικά έμεινε 

χωρίς στόχους στο πρωτάθλημα. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού Νήσου στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο 
συνάντηαν πολλές δυσκολίες οι οποίες δεν είχαν σχέση με το αγωνιστικό αλλά κυρίως με την πανδημία του 

κορωνοϊού. Ο Απρίλιος ήταν γεμάτος από ποδόσφαιρο αφού όλες οι ομάδες είχαν προγραμματισμένους αγώνες Τε-
τάρτη και Σαββατοκύριακο ώστε να καλυφθεί το χαμένο έδαφος λόγω των διακοπών του πρωταθλήματος εξαιτίας της 
πανδημίας. Η ΜΕΑΠ για τη συνέχεια του πρωταθλήματος θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατόν. Σε κάθε παιχνίδι η ΜΕΑΠ 
θα διεκδικεί τους τρεις βαθμούς και στο τέλος θα φανεί που θα φθάσει η ομάδα. Στην 18η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε στο 
γειτονικό ντέρμπι από την Ολυμπιάδα με σκορ 4-2. Στην 19η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου πέτυχαν 
μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Κέρδισαν με 3-0 την Ελπίδα Αστρομερίτη. Στην 20η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έπαιξε εντός έδρας 
με την ομάδα Τρούλλοι/Ορόκλινη. Τελικό σκορ 1-1. Στην 21η αγωνιστική η ΜΕΑΠ έχασε στο γειτονικό ντέρμπι από το 
Χαλκάνορα με 4-0. Νέο γειτονικό ντέρμπι στην 22η αγωνιστική για τη ΜΕΑΠ η οποία κέρδισε με το ευρύ 3-0 την Εληά 
Λυθροδόντα και βελτίωσε τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Νέα νίκη για τη ΜΕΑΠ στην 23η αγωνιστική. Κέρδισε 
εκτός έδρας με 4-1 την ομάδα του Κορμακίτη, δείχνοντας πλέον ότι η ομάδα βρήκε το ρυθμό της και θα επιδιώξει στη 
συνέχεια την καλύτερη δυνατή θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Στην 24η αγωνιστική η ΜΕΑΠ πέτυχε μεγάλη νίκη σε 
βάρος της Πέγειας με 1-0. Ήταν μια νίκη σε βάρος μιας ομάδας που διεκδικεί το πρωτάθλημα, γεγονός που δίδει πολύ 
μεγαλύτερη αξία στους νικητές από τους τρεις βαθμούς. Τα έξι τελευταία παιχνίδια της έχει να δώσει μέσα στο Μάϊο η 
ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την ΑΠΕΠ στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής. 
Ακολουθεί στην 26η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας με την Ορμήδεια. Στην 27η αγωνιστική οι κόκκινοι του Πέρα 
Χωριού – Νήσου θα παίξουν εκτός έδρας με τον Εθνικό Άσσιας. Στην 28η αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει με την ΑΠΟΝΑ 
εντός έδρας. Στην προτελευταία αγωνιστική, 29η του πρωταθλήματος η ΜΕΑΠ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την ΕΝΑΔ. 
Στην τελευταία αγωνιστική η ΜΕΑΠ θα παίξει στο Πέρα Χωριό – Νήσου με την Αμαθούς. Κυκλοφόρησε το μεγάλο λα-
χείο της ΜΕΑΠ με δώρο ένα αυτοκίνητο αξίας 13000 Ευρώ. «Στηρίξτε την ομάδα μας αγοράζοντας τον λαχνό με δώρο 
1 αυτοκίνητο αξίας €13000 Mazda Axela. Μόνο 400 λαχνοί αξίας €100» αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωματείου. Η 
κλήρωση θα γίνει στις 29 Μαϊου. Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ, ημερομηνίας κλήρωσης 6 Απριλίου 
κέρδισαν τα 800 Ευρώ ο αριθμός 541. Επίσης από 100 Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί 874, 069, 629, 232 και 209.

Την 1η θέση κατέλαβε στην 
παγκύπρια ημερίδα ο νεα-
ρός δισκοβόλος του ΓΣΠ Ιω-

σήφ Παπά ο οποίος διαμένει στην 
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Ιδαλίου. Ο Παπά εξασφά-
λισε την 1η θέση στέλνοντας το 
δίσκο στα 53,63 μ. το οποίο ήταν 
και ατομικό ρεκόρ.

Διακόπτεται το κύπελλο των μικρών κατηγοριών
Η ΚΟΠ ενημέρωσε τα σωματεία της Γ΄Κατηγορίας και της Επίλεκτης ΣΤΟΚ πως το κύπελλο διακόπτεται 
στο πλαίσιο των μέτρων για αναχαίτηση της πανδημίας. 
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ΜΜακριά από τον αρχικό του στόχο που ήταν η άνοδος στη Β’ κα-
τηγορία έμεινε ο Χαλκάνωρ Ιδαλίου. Οι γαλάζιοι σε κρίσιμα παι-
χνίδια δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα με αποτέλεσμα η ομά-

δα να χάσει πολύτιμους βαθμούς. Η πορεία της ομάδας έφερε εξελίξεις 
στην ομάδα με τον προπονητή Νώντα Χριστινάκη να υποβάλει την πα-
ραίτηση του. Αυτό έγινε στο παιχνίδι με τον Κορμακίτη στην 22η αγω-
νιστική. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Νώντα Χριστινάκη στον πάγκο 
του Χαλκάνορα. Ο προπονητής υπέβαλε την παραίτηση του η οποία έγι-
νε αποδεκτή από το Δ.Σ. του σωματείου. Σε ανακοίνωση η διοίκηση του 
Χαλκάνορα αναφέρει: «Ο Νώντας Χριστινάκης αποτέλεσε έναν από τους 
μακροβιότερους και εργατικότερους προπονητές στην ιστορία του συλ-
λόγου.Αφήνει πίσω του εξαιρετικό έργο τόσο σε τεχνικό επίπεδο, σε θέ-
ματα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των υποδομών του σωματείου». 
Oι γαλάζιοι του Ιδαλίου στην 18η αγωνιστική φιλοξένησαν την Αμαθούς. 
Κέρδισαν με 2-0 και συνέχισαν την προσπάθεια τους. Στην 19η αγωνιστι-
κή ο Χαλκάνωρ έπαιξε εκτός έδρας με τον Ηρακλή Γερολάκκου. Δέχθηκε 
την ήττα με σκορ 3-0. Στην 20η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ φιλοξένησε στο 
Δάλι την Ελπίδα Αστρομερίτη. Οι δυο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 2-2. Στην 
21η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ επανήλθε με εμφαντικό τρόπο στις επιτυ-
χίες. Κέρδισε με 4-0 τη ΜΕΑΠ στο γειτονικό ντέρμπι. Στην 22η αγωνιστι-
κή οι γαλάζιοι του Δαλιού έχασαν εκτός έδρας με 4-3 από τον Κορμακίτη 
με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ο στόχος της ανόδου. Στην 23η αγω-

νιστική ο Χαλκάνωρ επανήλθε στο δρόμο των επιτυχιών κερδίζοντας 
στο Δάλι με 1-0 την ΑΠΕΠ. Στην τελευταία αγωνιστική του Απριλίου και 
24η του πρωταθλήματος οι γαλάζιοι έχασαν με 1-0 εκτός έδρας από τον 
Εθνικό Άσσιας. Τα εναπομείναντα παιχνίδια είναι κυρίως διαδικαστικού 
χαρακτήρα και θα δοθεί η ευκαιρία στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του 
Χαλκάνορα να πάρουν ευκαιρίες και να πάρουν στα πόδια τους αγωνι-
στικά λεπτά. Στην 25η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα παίξει εντός έδρας με 
την ΕΝΑΔ. Ακολουθεί στην 26η αγωνιστική ο εκτός έδρας αγώνας με την 
Ομόνοια. Στην 27η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα παίξουν με την 
Ολυμπιάδα στο γειτονικό ντέρμπι. Στην 28η αγωνιστική ο Χαλκάνωρ θα 
πάει να παίξει εκτός έδρας με την ομάδα Ορόκλινη/Τρούλλοι. Στην 29η 
αγωνιστική ακολουθεί νέο γειτονικό ντέρμπι για την ομάδα του Ιδαλί-
ου. Θα φιλοξενήσει την Εληά Λυθροδόντα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
του Χαλκάνορα στη φετινή περίοδο ολοκληρώνονται με τον εκτός έδρας 
αγώνα της 30ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Πέγεια. Με την ολοκλήρω-
ση του πρωταθλήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέ-
λευση για να ενημερωθούν τα μέλη του σωματείου για τα τεκταινόμενα 
στο Χαλκάνορα. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για το σωμα-
τείο, ιδιαίτερα λόγω των εξελίξεων με τον κορωνοϊό. Θα ακολουθήσει ο 
προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο στην οποία η ομά-
δα αναμένεται να είναι και πάλι πρωταγωνίστρια επιδιώκοντας την άνο-
δο στη Β’ κατηγορία. 

Αλλαγή προπονητή στο Χαλκάνορα

Πρωταθλήτρια 
η Ένωση Νέων Αγίας Βαρβάρας

Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος ανδρών Β’ Κατηγορίας στη Χειροσφαίριση, 
η Ένωση Νέων Αγίας Βαρβάρας κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, κερδί-
ζοντας εντός έδρας τον Α.Ο. Αραδίππου με 27-24 και ενώ έχανε στο ημίχρονο με 9-14. Έξι 

γκολ για τους νικητές ο Πούπας, από πέντε οι Σταύρου και Κυριάκου. Ήταν η 11η νίκη σε 12 αγώνες 
για την ομάδα της Αγίας Βαρβάρας που εξασφαλίζει και τυπικά το πρωτάθλημα και την άνοδο, δύο 
αγωνιστικές πριν το τέλος, καθώς έφτασε τους 23 βαθμούς. Η μοναδική απώλεια για την ΕΝΑΒ ήταν 
η εντός έδρας ισοπαλία 23-23 με τον Μαυρομμάτη στη 2η αγωνιστική. H κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος έδωσε ασφαλώς μεγάλη χαρά στους φίλους και τους υποστηρικτές του σωματείου.

Τον 1ο παγκύπριο αγώνα σκητ, στην κατηγορία παίδων, κέρδισε ο νεαρός σκοπευτής από το Δάλι 
Ανδρέας Ποντίκης. Ο νεαρός πέτυχε επίδοση 108/125 δίσκους στέλνοντας ενθαρρυντικά μηνύματα 
για το μέλλον. Ο Ανδρέας Ποντίκης θεωρείται ανερχόμενο ταλέντο στο άθλημα της σκοποβολής 

αποδεικνύοντας με τις επιδόσεις του ότι το μέλλον του ανήκει. 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα της Λαμπρής η κλήρωση του λα-
χείου του Άδωνη με δώρο ένα αυτοκίνητο NISSAN MARCH. Το 
μεγάλο δώρο του σωματείου του Ιδαλίου κέρδισε ο κάτοχος του 

λαχνού με αριθμό 245. Η κλήρωση έγινε στην παρουσία του Δημάρ-
χου Ιδαλίου Λεόντιου Καλλένου. Ο Πρόεδρος του σωματείου Βάσος 
Ποταμίτης αφού ευχήθηκε Χριστός Ανέστη, ευχαρίστησε όλους τους 
οπαδούς και φίλους του σωματείου που αγόρασαν λαχνούς και στήρι-
ξαν με αυτό τον τρόπο το σωματείο. Οι 300 λαχνοί που κυκλοφόρησαν 
εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, απόδειξη της αγάπης και 
του ενδιαφέροντος των φίλων του Άδωνη προς το σωματείο. Ο κ. Ποτα-
μίτης εξέφρασε ευχαριστίες και στους χορηγούς του Άδωνη. Μέρος των 
εσόδων από το λαχείο δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Νικητής ο Ανδρέας Ποντίκης

 Ο τυχερός του λαχείου 
του Άδωνη

Πολλές υποσχέσεις για το μέλλον αφήνει ο 10χρονος τερματοφύλακας της Ομόνοιας Λευκω-
σίας Περικλής Μαλαχουρίδης. Ο μικρός ο οποίος κατάγεται από την Αλάμπρα βρίσκεται στις 
ακαδημίες του τριφυλιού από 7 χρόνων και με την προσπάθεια που καταβάλει καθημερινά 

στο γήπεδο δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει. Ο Περικλής Μαλαχουρίδης έχει ως όνειρο να βρεθεί μια 
μέρα κάτω από τα γκολποστ της πρώτης ομάδας της Ομόνοιας αλλά και να φορέσει τη φανέλα της 
εθνικής Κύπρου. Το περιβάλλον του, οικογένεια και προπονητές, προσπαθεί να κρατά προσγειωμέ-
νο το μικρό στον οποίο επισημαίνεται ότι οι επιτυχίες έρχονται μόνο με τη σκληρή δουλειά. 

Ανερχόμενο ποδοσφαιρικό ταλέντο 
από την Αλάμπρα

 Τέλος σε μια δύσκολη χρονιά για τον Πανιδαλιακό

Με νίκη στο τελευταίο παιχνίδι σε βάρος του Εθνικού Λατσιών με 3-2 ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις ο Πανιδαλιακός. Η σαιζόν ήταν πολύ δύσκολη, κυρίως λόγω των καταστάσεων 
που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Η συνεχής αβεβαιότητα με το σταμάτα – ξεκίνα 

λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για τον κορωνοϊό επηρέασε την ομάδα η οποία δεν μπόρεσε να πάρει 
υψηλές ταχύτητες και να παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο στο γήπεδο. Σε κάποιους αγώνες η ομάδα 
ήταν πολύ καλή και αυτό φάνηκε από κάποια αποτελέσματα που πέτυχε, όπως το τελευταίο με αντίπαλο 
τον Εθνικό Λατσιών. Η προσοχή τώρα είναι στον προγραμματισμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ανα-
μένεται ότι στις νέες διοργανώσεις που θα αρχίσουν το προσεχές Φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι πολύ 
διαφορετικά αφού θα προχωρήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και σύμφωνα με τους ειδικούς η πανδημία 
θα έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. 
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