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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

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασί-
ες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων 
για τις δημοτικές εκλογές του προσεχούς 

Δεκεμβρίου. Οι κομματικοί σχηματισμοί κατα-
στρώνουν τα σχέδια τους ενώ στο τραπέζι των 
διαβουλεύσεων έπεσαν και τα ονόματα εν δυ-
νάμει υποψήφιων Δημάρχων. Ο Δήμαρχος Ιδα-
λίου Λεόντιος Καλλένος δήλωσε ότι δεν προτί-
θεται να επαναδιεκδικήσει, απόφαση η οποία 
άνοιξε τον κύκλο των συζητήσεων για άλλους 
ενδιαφερομένους. Πρώτος ανακοίνωσε την 
πρόθεση του να κατέλθει στις εκλογές και να δι-
εκδικήσει τη δημαρχία Ιδαλίου ο πρώην δημο-
τικός σύμβουλος Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

δηλώνοντας ότι όραμα του είναι η ανάδειξη του 
Δήμου Ιδαλίου σε μια σύγχρονη ευημερούσα 
πρωτεύουσα της «Νότιας περιφέρειας  Λευκω-
σίας». Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη 
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Όσο πλησιά-
ζουμε στο Δεκέμβριο αναμένεται ότι το ενδια-
φέρον θα εντείνεται. Νέα πρόσωπα αναμένεται 
να προκύψουν και στις κοινότητες της περιο-
χής αφού και εκεί έγινε γνωστό ότι κάποιοι από 
τους υφιστάμενους Προέδρους των κοινοτικών 
συμβουλίων δεν έχουν πρόθεση να επαναδιεκ-
δικήσουν εκλογή. Μετά τις καλοκαιρινές διακο-
πές αναμένεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα 
ανοίξουν τα χαρτιά τους.                                     σελ. 3

Άνοιξε ο χορός 
των δημοτικών εκλογών

Οι διεργασίες για εξεύρεση υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια βρίσκονται σε εξέλιξη

Γ
ια πέντε ημέρες η κοινότητα της 
Αγίας Βαρβάρας βρέθηκε στο επί-
κεντρο αφού πλήθος πιστών από 

κάθε γωνιά της Κύπρου συνέρρευσε για 
να προσκυνήσει το τεμάχιο του ιερού λει-
ψάνου του Αγίου Λουκά. Η μεταφορά του 
τεμαχίου του ιερού λειψάνου του Αγίου 
Λουκά έγινε με την ευκαιρία της ανέγερ-
σης του νέου ιερού ναού του Αγίου Λου-
κά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως 
του Ιατρού και Ομολογητού.              σελ. 6

Η Αγία Βαρβάρα υποδέχθηκε τεμάχιο 
του ιερού λειψάνου του Αγίου Λουκά

Ο 
Διευθυντής Γραφείου Τύπου 
του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας και ο Επίτροπος του Πο-

λίτη είναι κάτοικοι Ιδαλίου. Πρόκειται 
για τον Ανδρέα Ιωσήφ και τον Πανα-
γιώτη Σεντώνα. Οι δυο κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι διαμένουν στην Ενορία 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδα-
λίου και είναι γνωστοί στην ευρύτερη 
περιοχή Ιδαλίου. Στην Ενορία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης διαμένουν 
και η βουλευτής του ΔΗΣΥ Κερύνειας 
Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν και ο Πρό-
εδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου. Εξε-
λέγησαν στις πρόσφατες βουλευτικές 
εκλογές.              σελ. 7

Δυο κάτοικοι Ιδαλίου 
στην κυβέρνηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μ
ε σύνεση, ομοψυχία και 
αποφασιστικότητα μπορού-
με να ανταποκριθούμε στις 

πολυεπίπεδες προκλήσεις των και-
ρών ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στο 
ετήσιο μνημόσυνο του Μιχαήλ Ολύ-
μπιου. Φέτος συμπληρώθηκαν 52 
χρόνια από το θάνατο του ήρωα του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 
1955-59. Το μνημόσυνο του τελέστη-
κε στον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου στα 
Λύμπια.                                                      σελ. 4

Μηνύματα Χριστοδουλίδη στο 
μνημόσυνο του Μιχαήλ Ολύμπιου

Όραμα μου,
η ανάδειξη του Δήμου Ιδαλίου 
σε μια σύγχρονη ευημερούσα 
πρωτεύουσα της «Νότιας 
περιφέρειας Λευκωσίας», με 
υπερήφανους κατοίκους για 
τον τόπο που γεννήθηκαν αλλά 
και αυτούς που επέλεξαν να 
κατοικήσουν στον μεγαλύτερο 
σε γεωγραφική έκταση δήμο 
της επαρχίας Λευκωσίας με 
ιστορία 3000 χρόνων.
Χαράλαμπος Χαραλάμπους
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει και κυριολεκτι-
κά και μεταφορικά. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά 
και ήδη οι πολίτες άρχισαν να σκέφτονται τις διακο-

πές και τις στιγμές χαλάρωσης που θα επιδιώξουν το επόμενο 
διάστημα. Ελπίζουμε ότι η πανδημία σύντομα θα είναι παρελ-
θόν και η ζωή όλων μας θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Οι 
βουλευτικές εκλογές έχουν περάσει ωστόσο έχουν αρχίσει οι 
συζητήσεις για τη νέα εκλογική μάχη, τις δημοτικές εκλογές οι 
οποίες σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα διεξαχθούν τον 
προσεχή Δεκέμβριο. Στο τραπέζι άρχισαν να πέφτουν τα πρώ-
τα ονόματα προσώπων τα οποία ενδεχομένως να εξασφαλί-
σουν το χρίσμα για να διεκδικήσουν το Δήμο Ιδαλίου. Οι συ-
ζητήσεις και οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και 
αναμένεται ότι θα υπάρξουν πολλά επεισόδια μέχρι το Φθινό-
πωρο που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με τις υποψηφιό-
τητες. Αναμένεται ότι στην όλη διαδικασία θα εμπλακούν και 
τα κόμματα τα οποία θα ετοιμάσουν τα ψηφοδέλτια τους για 
το δημοτικό συμβούλιο και να δώσουν την υποστήριξη τους 

στους υποψηφίους των οποίων τα ονόματα θα παραμείνουν 
μέχρι τέλους στο τραπέζι. Το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου 
στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει το θέμα που υπάρχει 
με το μεγάλο αριθμό κατοίκων του οι οποίοι δεν έχουν μετα-
φέρει τα εκλογικά τους βιβλιάρια στο Δήμο Ιδαλίου με αποτέ-
λεσμα να χάνονται χρήματα από την κρατική χορηγία, απο-
φάσισε όπως καταβάλλεται το χρηματικό ποσό των 10 Ευρώ 
για κάθε εκλογικό βιβλιάριο που θα μεταφερθεί τους επόμε-
νους μήνες μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Είναι ένας τρόπος για 
να πειστούν οι πολίτες να μεταφέρουν τα εκλογικά τους βιβλι-
άρια στον τόπο διαμονής τους. Η μη μεταφορά των εκλογικών 
βιβλιαρίων στον τόπο διαμονής του πολίτη θεωρείται σύμφω-
να με το νόμο και παρανομία. Μηνύματα έστειλε ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος ήταν ο ομιλητής 
στο ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα του απελευθερωτικού αγώ-
να ΕΟΚΑ 1955-59 Μιχαήλ Ολύμπιου. Ο Υπουργός Εξωτερικών 
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες απαιτεί-
ται σύνεση, ομοψυχία και αποφασιστικότητα. Κάνοντας λόγο 

για πολυεπίπεδες προκλήσεις που υπάρχουν ενώπιον μας ο 
Υπουργός τόνισε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να πε-
τύχουμε την απελευθέρωση της πατρίδας μας, την απαλλα-
γή της από την τουρκική κατοχή και την επανένωση του τό-
που μας. Η κοινότητα Αγίας Βαρβάρας βρέθηκε στο επίκεντρο 
. Λαός, εκλλησιαστικές, τοπικές και στρατιωτικές αρχές της κοι-
νότητας υποδέχθηκαν με τις πρέπουσες τιμές το τεμάχιο του 
ιερού λειψάνου του Αγίου Λουκά. Η επίσημη υποδοχή του ιε-
ρού λειψάνου έγινε την Πέμπτη 10 Ιουνίου στην κεντρική Λε-
ωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Το τεμάχιο του ιερού λειψάνου εν 
πομπή μεταφέρθηκε στον υπό ανέγερση ναό του Αγίου Λου-
κά του Ιατρού και Ομολογητού. Ο Δήμος Ιδαλίου προχωρεί σε 
εκπαίδευση εθελοντών πυροσβεστών οι οποίοι θα μπορούν 
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, κυρίως κατά τις 
βραδινές ώρες που κλείνει ο περιφερειακός πυροσβεστικός 
σταθμός. Μετά τη χαλάρωση των μέτρων που λήφθησαν λόγω 
της πανδημίας άρχισαν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις και οι πα-
ραστάσεις τις οποίες απολαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Ανεβαίνει το θερμόμετρο

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 Τηλ: 22521570

Κοινοτικό Ιατρείο Πέρα 

Χωρίου

Ελευθερίας 4, 2572, Πέρα 

Χωριό Τηλ: 22525010

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας 

Βαρβάρας

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. Τηλ: 

22455902, 22526682. 

Φαξ: 22521674

Χωριτική Αρχή Κοτσιάτη

2564. Κοτσιάτης. 

Τηλ: 22524110

Άμεση βοήθεια
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Διευθυντής Έκδοσης

Ανδρέας Ιωσήφ

Τηλ. 99606599, 22341342

andreasjoseph@hotmail.com

Δημοσιογραφική επεξεργασία 
και τεχνική επιμέλεια
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Ονομαστήρια 
Μητροπολίτη Τριμυθούντος

Την 11η Ιουνίου, ανή-
μερα των ονομα-
στηρίων του ο Μη-

τροπολίτης Τριμυθούντος 
Βαρνάβας συμμετείχε στο 
Συνοδικό Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο, το οποίο τελέ-
στηκε κατά τη διάρκεια των 
εγκαινίων του νέου Καθε-
δρικού Ναού Αποστόλου 
Βαρνάβα στη Λευκωσία, 
πλησίον της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Κύπρου. Την προ-
ηγούμενη μέρα χοροστάτησε κατά την ακολουθία του εσπε-
ρινού, με την ευκαιρία της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου Ολυμπίων.

Εορτολόγιο του μήνα
1 Ιουλίου: Ανάργυρος, Ανάργυρη, 
Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, 
Μαυρίκιος, Μαυρικία
3 Ιουλίου: Ανατόλιος, Ζουμπουλία, 
Υάκινθος, Υακίνθη, Ιάνθη
5 Ιουλίου: Λαμπαδός, Λαμπαδία
6 Ιουλίου: Λύκιος, Λυκία, Σάτος
7 Ιουλίου: Κυριακή, Κική, Κορίνα, 
Οδυσσέας
8 Ιουλίου: Θεόφιλος, Θεοφίλη, 
Προκόπης, Προκοπία
9 Ιουλίου: Παγκράτιος, Παγκρατία
10 Ιουλίου: Αμαλία
11 Ιουλίου: Όλγα, Ευφημία
12 Ιουλίου: Βερονίκη, Παΐσιος, 
Παϊσία, Ιλάριος
13 Ιουλίου: Ηλιόφωτος, Σάρα
14 Ιουλίου: Νικόδημος, Ακύλας
15 Ιουλίου: Βλαδίμηρος, Κήρυκος, 
Ιουλίτα
17 Ιουλίου: Μαρίνος, Μαρίνα, Αλίκη, 
Αλεξάνδρα, Αλεξία
18 Ιουλίου: Κυριακή, Αιμιλιανός, 
Αιμιλιανή
19 Ιουλίου: Γαρυφαλλιά, Δίας

20 Ιουλίου: Ηλίας, Ηλιάνα
22 Ιουλίου: Μαγδαληνή, Μάγδα, 
Μαριλένα, Μαρκέλα, Μενέλαος
24 Ιουλίου: Χριστίνα, Αθηναγόρας
25 Ιουλίου: Κυριακή, Άννα, 
Ευπράξιος, Ευπραξία, Πραξούλα, 
Ολυμπία
26 Ιουλίου: Ερμόλαος, Ερμολία, 
Παρασκευάς, Πάρης, Παρασκευή, 
Έρση, Ωραιοζηλία
27 Ιουλίου: Παντελεήμωνας, 
Παντελής, Παντελίτσα, Παντελίνα, 
Σαμψών
28 Ιουλίου: Ακάκιος, Αυξέντιος, 
Αυξεντία, 
Δροσούλα, Τίμων, Ειρήνη, 
Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, 
Χρυσοβαλάντω
29 Ιουλίου: Θεόδοτος, Καλλίνικος
30 Ιουλίου: Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, 
Σιλουανός, Σιλουανή
31 Ιουλίου: Ευδόκιμος, Ευδόκιμη, 
Φρειδερίκος, Φρειδερίκη, Ιωσήφ, 
Ιωσηφίνα

To τελευταίο αντίο στον Κωστάκη Παπαλεοντίου

Έφυγε από τη ζωή μια σημαίνουσα προσωπικότητα της περιοχής Ιδαλίου. Ο Κωστάκης Παπαλε-
οντίου ήταν ένας από τους ανθρώπους που άφησε πλούσιο έργο και μεγάλη προσφορά στην 
κοινωνία. Στον αποχαιρετισμό της στην κηδεία του, η κόρη του Δήμητρα Παπαλεοντίου μίλησε 

για τον άνθρωπο Κωστάκη Παπαλεοντίου, τον άνθρωπο με τα πολλά χαρίσματα. Ο Κωστάκης Παπα-
λεοντίου ήταν άνθρωπος ακέραιος, έντιμος, ένθερμος πατριώτης και παθιασμένος επαγγελματίας. Από 
Γραμματέας του Συνδέσμου Ξενοδόχων και πρωτοστάτης στην εισαγωγή του εργατικού δικαίου στην 
Κύπρο, στη Διεύθυνση Προσωπικού του Salamis Bay, του μεγαλύτερου ξενοδοχείου της Ανατολικής 
Μεσογείου πριν την εισβολή. Μετά πρόσφυγας στην Αθήνα, με τη Σούλα του και 2 βρέφη στην αγκαλιά, 
να ρίχνεται στον αγώνα της βιοπάλης για να αναθρέψει την οικογένεια του. Από τη διαπρεπή καριέρα 
ως τουριστικός πράκτορας στην Αθήνα, στην ακόμα διαπρεπέστερη δράση του με την επιστροφή στην 
Κύπρο το 85, έχοντας πλέον αποκτήσει και την Έλενα. «Ένας από τους μεγαλύτερους συνδετικούς κρί-
κους του εισερχόμενου τουρισμού από την Ελλάδα στην Κύπρο, ο οποίος αντιλαμβανόταν το επάγγελ-
μά του ως ιερό καθήκον, αφού εννοούσε να παραλαμβάνει ο ίδιος τα γκρουπ του από το αεροδρόμιο, 
αντί να στέλνει ξεναγούς, ώστε καθ’ οδόν προς τα ξενοδοχεία τους να τους διαφωτίζει για το κυπριακό 
πρόβλημα, το συνεχιζόμενο δράμα της κατοχής και να διατρανώνει με ευλαβική προσήλωση στους 
επισκέπτες –Ελλαδίτες και ξένους- ότι στην Κύπρο έχει επισυμβεί ένα έγκλημα το οποίο παραμένει ατι-
μώρητο, ότι είμαστε κι εμείς ένα ζωντανό κομμάτι του Ελληνισμού που παραμένει αδικαίωτο» ανέφε-
ρε στον επικήδειο λόγο της η Δήμητρα Παπαλεοντίου. Ο εκλιπών ήταν ένας βαθύτατα καλλιεργημένος 
άνθρωπος, ζωντανός φορέας της Ελληνικής παιδείας, ένθερμος πατριώτης, αγωνιστής του εθνικοαπε-
λευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 ο οποίος δίδαξε στα παιδιά του το ήθος και την αξιοπρέπεια.

E θελοντές από τη Νέα Ακρόπολη έχουν συμβάλει στην καθαριότητα και τον ευ-
πρεπισμό του προαύλιου χώρου της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός» 
στο Δάλι. «Ευχαριστούμε τους φίλους μας από την Νέα Ακρόπολη που ποτέ δεν 

μας ξεχνούν και είναι συνεχώς δίπλα μας και μας στηρίζουν» αναφέρεται σε ανακοί-
νωση του Σ.Κ.Ε Ιδαλίου. Τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης στηρίζουν το έργο και την προ-
σπάθεια των ανθρώπων της Στέγης οι οποίοι προσπαθούν για την καλύτερη δυνατή 
διαβίωση των ηλικιωμένων που βρίσκονται εκεί.

Πράξη αλληλεγγύης στη Στέγη 
Ηλικιωμένων «’Αγιος Δημητριανός»
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Μόλις έκλεισαν οι κάλπες των 
βουλευτικών εκλογών και ανα-
κοινώθηκαν τα αποτελέσματα 

άρχισαν οι διαβουλεύσεις για τις δημο-
τικές εκλογές οι οποίες είναι προγραμ-
ματισμένες για τον ερχόμενο Δεκέμβριο. 
Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλέ-
νος δηλώνει ότι αυτή είναι η τελευταία 
του θητεία και δεν προτίθεται να επανα-
διεκδικήσει εκλογή τον προσεχή Δεκέμ-
βριο. Το αναφέρει ξεκάθαρα σε όλους 
όσοι το ρωτούν, σημειώνοντας ότι είναι 
η ώρα για τον ίδιο να αποσυρθεί από τα 
κοινά και να διεκδικήσουν νέοι φέρνο-
ντας νέες ιδέες οι οποίες θα οδηγήσουν 
το Δήμο στη νέα εποχή. Η σαφής θέση 
του κ. Καλλένου έχει ανοίξει το δρόμο σε 
άτομα που ενδιαφέρονται για τη θέση 
του Δημάρχου και άρχισαν ήδη να κα-
ταρτίζουν το πλάνο τους βάσει του οποί-
ου θα κινηθούν τους επόμενους μήνες. 
Κομματικοί και άλλοι παράγοντες κά-
νουν επαφές με άτομα προσπαθώντας 
να διερευνήσουν το έδαφος και να δια-
πιστώσουν ποιοι θα μπορούσαν να δι-
εκδικήσουν το χρίσμα του υποψήφιου 
Δημάρχου Ιδαλίου. Την πρόθεση του να 
θέσει την υποψηφιότητα του στο τραπέ-
ζι ανακοίνωσε ο πρώην δημοτικός σύμ-
βουλος Χαράλαμπος Χαραλάμπους δη-
λώνοντας ότι όραμα του είναι η ανάδειξη 
του Δήμου Ιδαλίου σε μια σύγχρονη ευ-
ημερούσα πρωτεύουσα της «Νότιας πε-

ριφέρειας  Λευκωσίας», με υπερήφανους 
κατοίκους για τον τόπο που γεννήθηκαν 
αλλά και αυτούς που επέλεξαν να κατοι-
κήσουν  στο μεγαλύτερο σε γεωγραφι-
κή έκταση Δήμο της επαρχίας Λευκωσί-
ας με ιστορία 3000 χρόνων. Το επόμενο 
διάστημα αναμένεται με μεγάλο ενδι-
αφέρον και οι εξελίξεις που θα προκύ-
ψουν θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό. Στις 
τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο Δάλι 
το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 1171 ψήφους, ο 
ΔΗΣΥ 843 ψήφους, η ΕΔΕΚ 255 ψήφους, 
το ΔΗΚΟ 229 ψήφους, η ΔΗΠΑ 221 ψή-
φους, 198 οι Οικολόγοι και 162 ψήφους 
το ΕΛΑΜ. Οι δημοτικές εκλογές έχουν τα 
δικά τους χαρακτηριστικά ωστόσο η δύ-
ναμη των κομμάτων είναι βασικό στοι-
χείο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπό-
ψη από τους εμπλεκομένους. Πέραν από 
τις συζητήσεις για τα πρόσωπα που εν-
δεχομένως θα διεκδικήσουν τη δημαρ-
χία Ιδαλίου άρχισαν οι ζυμώσεις και για 
τα άτομα που θα στελεχώσουν τα ψηφο-
δέλτια με τους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους. Στόχος είναι η εξεύρε-
ση ατόμων με έντονη κοινωνική δράση 
στην τοπική κοινωνία ώστε εκείνοι που 
θα επιλεγούν να συμβάλουν στην προ-
σπάθεια για αύξηση των ποσοστών των 
κομμάτων αφενός αλλά και αφετέρου να 
προσφέρουν στην κοινωνία γενικότερα. 
Από τις πρώτες επαφές που έγιναν φαί-
νεται να υπάρχει ενδιαφέρον από άτο-

μα που θέλουν να εμπλακούν στα κοινά, 
στοιχείο το οποίο προσδίδει ικανοποίη-
ση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι πο-
λίτες γυρίζουν την πλάτη σε εκλογικές 
διαδικασίες. Στο δημοτικό συμβούλιο 
Ιδαλίου η δύναμη των κομμάτων σήμε-
ρα είναι η εξής: AKEΛ 4 δημοτικοί σύμ-
βουλοι, ΔΗΣΥ 2 δημοτικοί σύμβουλοι, 
ΕΔΕΚ 1 δημοτικός σύμβουλος ο οποίος 
είναι και ο Αντιδήμαρχος, 1 το ΔΗΚΟ, 1 
δημοτικός σύμβουλος προέρχεται από 
το Κίνημα Αλληλεγγύη και 1 ανεξάρτη-
τος. Όσο πλησιάζουμε στο Δεκέμβριο θα 
κορυφώνονται οι ζυμώσεις με στόχο και 
γνώμονα από πλευράς των εμπλεκομέ-
νων το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το 
δικό τους ενδιαφέρον έχουν και οι εκλο-
γές που θα διεξαχθούν στις κοινότητες 
της γύρω περιοχής. Αναμένεται ότι κά-
ποιοι από τους Προέδρους των Κοινοτι-
κών Συμβουλίων δεν θα διεκδικήσουν 
επανεκλογή. Οι τελικές αποφάσεις ανα-
μένονται το επόμενο διάστημα. Στο τρα-
πέζι βρίσκεται και το θέμα της μεταρρύθ-
μισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη 
δεδηλωμένη θέση του Υπουργού Εσω-
τερικών Νίκου Νουρή ότι θα επιχειρή-
σει να καταθέσει εκ νέου στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων τα σχετικά νομοσχέδια 
με στόχο να προχωρήσει η μεταρρύθμι-
ση. Όλα αυτά προμηνύουν ένα ενδιαφέ-
ρον καλοκαίρι και κυρίως πολύ ενδιαφέ-
ρον φθινόπωρο.

 O Λεόντιος Καλλένος δηλώνει ότι δεν επαναδιεκδικεί στις προσεχείς δημοτικές εκλογές

Ξεκίνησαν οι μηχανές για τις δημοτικές εκλογές
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52 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από 
το θάνατο του ήρωα του εθνικοαπε-
λευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-

59 Μιχαήλ Ολύμπιου. Το μνημόσυνο του τελέστη-
κε στον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου στα Λύμπια. 
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος εξή-
ρε την προσφορά του ήρωα. «Σε τούτες τις ομολο-
γουμένως δύσκολες ώρες, εκείνο που απαιτείται, 
ως δικαίωση των αγώνων του Μιχάλη και όλων 
των ηρώων και αγωνιστών τούτου του τόπου και 
ως απαίτηση της ιστορίας, είναι σύνεση, ομοψυ-
χία και αποφασιστικότητα. Μόνο έτσι μπορούμε 
να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις πολυ-
επίπεδες προκλήσεις των καιρών και να αγωνι-
στούμε, κάνοντας ό,τι είναι δυνατό από δικής μας 
πλευράς για να πετύχουμε την απελευθέρωση της 
πατρίδας μας, την απαλλαγή της από την τουρκική 
κατοχή και την επανένωση του τόπου μας» είπε ο 
Υπουργός Εξωτερικών. 
Τον Μάρτιο του 57, ο Μιχαήλ Ολύμπιος συνελή-

φθη από τους Αγγλους και οδηγήθηκε στα κρατη-
τήρια της Κοκκινοτριμιθιάς και στη συνέχεια της 
Πύλας. Τα φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια 
στα οποία υποβλήθηκε είχαν ως αποτέλεσμα το 
σοβαρό και ανεπανόρθωτο τραυματισμό του με 
επακόλουθο χρόνια οστεομυελίτιδα και τη μετα-
πλασία σε οστεοσάρκωμα, θανατηφόρα ασθένεια.  
Δυστυχώς, παρά τις αλλεπάλληλες χειρουργι-
κές επεμβάσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό και 
την αναγκαστική αποκοπή του χεριού του, στις 
15 Φεβρουαρίου του 1969 και ενώ ο ήρωας ήταν 
σε ηλικία μόλις 32 ετών, επήλθε το μοιραίο. Ο κ. 
Χριστοδουλίδης στην ομιλία του ανέφερε επίσης 
πως η ζωή, ο χαρακτήρας και ο γολγοθάς του Μι-
χάλη Ολύμπιου, αποτελούν φάρο καθοδήγη-
σης, έμπνευσης και αγώνα για τις νεώτερες γενι-
ές. «Ανατρέχοντας στις σελίδες δόξας και τιμής που 
έγραψαν με τη θυσία τους αγωνιστές όπως τον Μι-
χάλη, αισθανόμαστε το βαρύ φορτίο και την παρα-
καταθήκη που ο δικός του ηρωισμός και ανδρεία 
έχουν εναποθέσει στους ώμους μας, καταδεικνύο-

ντας υποδειγμα-
τικά το δικό μας 
χρέος απέναντι 
στην πατρίδα». 
Ο Μιχαήλ Ολύ-
μπιος, ήταν ένας 
από τους οκτώ 
αγωνιστές της 
πρώτης ομάδας 
της ΕΟΚΑ που 
δημιουργήθη -
κε στα Λύμπια. 
Η Γαβριέλλα Ελευθερίου ανέγνωσε απόσπασμα 
από το υπό έκδοση βιβλίο της Τούλλας Κακουλ-
λή το οποία αναφέρεται στη ζωή και την προσφο-
ρά του Μιχαήλ Ολύμπιου.
Το μνημόσυνο διοργάνωσαν το αθλητικό σωμα-
τείο Απόλλων Λυμπιών και το σωματείο «Μιχα-
ήλ Ολύμπιος» Ιδαλίου. Στο μνημόσυνο παρευρέ-
θηκαν εκπρόσωποι κομμάτων, συναγωνιστές του 
ήρωα, εκτιμητές του έργου του και πλήθος κόσμου.

Μηνύματα του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη στο μνημόσυνο του Μιχαήλ Ολύμπιου 

Απαιτούνται σύνεση, ομοψυχία και αποφασιστικότητα

Με τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίας της Επιτροπής 
Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Κυ-
βέρνηση θα επαναφέρει το θέμα για τη μεταρρύθ-

μιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέφερε ο Υπουργός Εσω-
τερικών Νίκος Νουρής, ο οποίος θεωρεί «χρεοκοπημένο» το 
υφιστάμενο μοντέλο.
Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «με τη σύγκληση της πρώτης 
συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, θα επαναφέρουμε ως προτεραιότητα το θέμα των νο-
μοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
 «Αναγνωρίζουμε ότι τον Δεκέμβριο υπάρχουν εκλογές, αλλά 
θεωρούμε ότι είναι προς το καλώς νοούμενο συμφέρον να συζη-
τήσουμε, να καταλήξουμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά και να 
οικοδομήσουμε αυτό που όλοι θέλουμε, πιο δυνατούς, πιο σύγ-
χρονους Δήμους, στην υπηρεσία των δημοτών, με ποιοτικότε-
ρες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος», συμπλήρωσε. 
 Την ίδια ώρα σημείωσε ότι «η κατοχύρωση της ποθούμενης οι-
κονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας που όλοι ευαγγελίζονται 
και όλοι λεν, δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα με το υφιστά-
μενο χρεοκοπημένο μοντέλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
σήμερα λειτουργεί στη χώρα μας και που είναι ένα άκρως κατα-
κερματισμένο σύστημα, που δεν δίνει τη δυνατότητα για μεγά-
λα αναπτυξιακά έργα, ιδιαίτερα στους μικρότερους Δήμους». 
 Ο Νίκος Νουρής ανέφερε ακόμα ότι η φιλοσοφία αυτής της 
Κυβέρνησης είναι η εξής: « θέλουμε την κρίση να την κάνου-
με ευκαιρία» είπε ο Υπουργός Εσωτερικών τονίζοντας ότι «δεν 
έχουμε ακυρώσει ούτε ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, παρά 
τις δυσκολίες και την οικονομική στενότητα της πανδημίας, γι-

ατί απλά θεωρούμε ότι είναι μέσα από αυτές τις δραστηριότη-
τες που θα απαντήσουμε στα προβλήματα που οι πολίτες αντι-
μετωπίζουν».
Σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης η με-
ταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να γίνει μέ-
χρι το Δεκέμβριο του 2021, σε αντίθετη περίπτωση η Κύπρος 
κινδυνεύει να χάσει πόρους από τα Ευρωπαϊκά ταμεία οι οποί-
οι θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών.

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

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

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

YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘

¶ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÙÂÛÙ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

British American Tobacco

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

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

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

°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÈÌÔ-
‰ÔÙÒÓ, ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¿ÙÔÌ· Ô˘
Ù·Í›‰Â„·Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ÂÎÙfi˜ K‡ÚÔ˘, ¿ÙÔÌ· Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ›ˆÛË˜ ‹/Î·È ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÎÏÈ-
ÓÈÎ¿ ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË  ̃·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹  ̃ÓfiÛÔ  ̆Î·È ¿ÙÔ-
Ì· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÂ ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ‹
‡ÔÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 28 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¿ÊÈÍË˜ ·fi ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi/ ›ˆÛË˜/ Â·-
Ê‹˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.  
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Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πλη-
θυσμού 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστι-
κών δεδομένων. Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 

10 χρόνων, θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021. 
Σκοπός της Απογραφής είναι η καταγραφή όλου του πληθυσμού που διαμέ-
νει στις ελεγχόμενες από το 
Κράτος περιοχές και η συλλο-
γή λεπτομερών δεδομένων για 
τα δημογραφικά και κοινωνι-
κο-οικονομικά χαρακτηριστι-
κά του, καθώς και στοιχείων για 
τον αριθμό νοικοκυριών και 
κατοικιών, το μέγεθος και τις 
ανέσεις που διαθέτουν όπως 
και τη γεωγραφική κατανο-
μή του πληθυσμού, των νοι-
κοκυριών και των κατοικιών. 
Θα γίνει επιπρόσθετα κατα-
γραφή όλων των ιδρυμάτων και των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε αυτά. 
Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικο-
κυριά και στα ιδρύματα. Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο για την περιοχή Νότια 
της Λευκωσίας 2021 στο οποίο περιλαμβάνονται ο Δήμος Ιδαλίου και τα κοινο-
τικά συμβούλια Πέρα Χωριού – Νήσου, Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας και Λυμπι-
ών η απογραφή πληθυσμού που έγινε το 2011 κατέδειξε ότι ο πληθυσμός στα 
όρια του Σχεδίου κατά το έτος 2011 ήταν 21 χιλιάδες 677 άτομα. Με βάση εκτί-
μηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2021 ο πληθυσμός θα ανέρχεται σε περίπου 
35 χιλιάδες 544 άτομα.

 Θα διενεργηθεί 
απογραφή πληθυσμού

 Χρηματικό κίνητρο για μεταφορά εκλογικών 
βιβλιαρίων στο Δάλι

Το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου 
στην προσπάθεια του να αντι-
μετωπίσει το θέμα που υπάρχει 

με το μεγάλο αριθμό κατοίκων του οι 
οποίοι δεν έχουν μεταφέρει τα εκλο-
γικά τους βιβλιάρια στο Δήμο Ιδαλίου 
με αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα 
από την κρατική χορηγία, αποφάσι-
σε όπως καταβάλλεται το χρηματικό 
ποσό των 10 Ευρώ για κάθε εκλογι-
κό βιβλιάριο που θα μεταφερθεί τους 
επόμενους μήνες μέχρι τις δημοτικές 
εκλογές. Το παραχωρηθέν κίνητρο 
αφορά και τους νέους ψηφοφόρους 
που θα εγγραφούν στους εκλογικούς 
καταλόγους. Η απόφαση αφορά φο-
ρείς και οργανώσεις που θα αναλά-
βουν τη διαδικασία. Όσον αφορά 
άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια θα πρέπει να συ-
γκεντρώσουν τουλάχιστον 10 εκλογι-
κά βιβλιάρια ο καθένας για να δικαι-
ούνται να απολαύσουν το εξαγγελθέν 
χρηματικό κίνητρο. Η κρατική χορη-
γία στο Δήμο Ιδαλίου για το 2020 ήταν 
1 εκ. 154 χιλ. 811 Ευρώ. Ο Δήμος Ιδα-
λίου μπορεί να επωφεληθεί αύξησης 
αυτής της χορηγίας με απλές κινήσεις 
τις οποίες μπορούν να κάνουν δημό-
τες του. Στην περιοχή Ιδαλίου, κυρίως 

στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης λόγω της μεγάλης ανάπτυξης 
που παρατηρείται, έχουν εγκαταστα-
θεί άτομα τα οποία δεν έχουν ακόμη 
μεταφέρει τα εκλογικά τους δικαιώμα-
τα στο Δήμο που κατοικούν. Υπολογί-
ζεται ότι σχεδόν τα 2/3 των κατοίκων 
της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης δεν ψηφίζουν στον τόπο δια-
μονής τους, παράλειψη η οποία στε-
ρεί το Δήμο από χρήματα της κρατι-
κής χορηγίας τα οποία θα μπορούσε 
να λαμβάνει από το κράτος. Κάτι πα-
ρόμοιο συμβαίνει και σε κοινότητες 

της περιοχής στις οποίες έχουν εγκα-
τασταθεί πολίτες οι οποίοι προέρχο-
νται από άλλες περιοχές της Κύπρου. 
Η μεταφορά των εκλογικών τους δι-
καιωμάτων στον τόπο διαμονής τους 
είναι προς το συμφέρον όλων, για-
τί και οι ίδιοι έχουν λόγο στις εκάστο-
τε εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
αλλά και τα έσοδα της τοπικής αρχής 
αυξάνονται, γιατί αυξάνεται η κρατι-
κή χορηγία, η οποία υπολογίζεται με 
βάση τον αριθμό των εκλογέων. Η 
αύξηση της κρατικής χορηγίας είναι 
στοιχείο που θα βοηθήσει σημαντι-

κά στην προσπάθεια που καταβάλλε-
ται από τις τοπικές αρχές για την εκτέ-
λεση σημαντικών έργων με σκοπό 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
όλων των κατοίκων. Τα επιπλέον χρή-
ματα που αναμένεται να εισρεύσουν 
στα ταμεία του από μια ενδεχόμενη 
αύξηση της κρατικής χορηγίας μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για έργα 
ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότη-
τας ζωής. Επιπρόσθετα όλων των πιο 
πάνω η μεταφορά των εκλογικών βι-
βλιαρίων είναι υποχρεωτική. Με βάση 
τη σχετική νομοθεσία οποιοσδήπο-
τε μετακομίζει σε νέο Δήμο ή Κοινό-
τητα οφείλει εντός έξι (6) μηνών να 
μεταφέρει το εκλογικό του βιβλιάριο 
στη νέα του διεύθυνση. Η μεταφορά 
του εκλογικού δικαιώματος των ψη-
φοφόρων στον τόπο διαμονής τους 
γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο συ-
μπληρώνοντας μια αίτηση την οποία 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τυπώ-
σουν από το διαδίκτυο και να την δι-
αβιβάσουν στην Επαρχιακή Διοίκηση 
Λευκωσίας. Η αίτηση θα πρέπει να συ-
νοδεύεται από το εκλογικό βιβλιάριο 
και να είναι πιστοποιημένη από τον 
κοινοτάρχη για την αλλαγή της διεύ-
θυνσης του τόπου διαμονής τους.



Τίτλος ιδιοκτησίας

Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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Με τις πρέπουσες τιμές η κοινότητα της Αγίας 
Βαρβάρας υποδέχθηκε το τεμάχιο του ιερού 
λειψάνου του Αγίου Λουκά. Η επίσημη υποδο-

χή του ιερού λειψάνου έγινε την Πέμπτη 10 Ιουνίου στην 
κεντρική Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου (δρόμος Αγίας 
Βαρβάρας -Μαθιάτη). Η υποδοχή έγινε από τον Μη-
τροπολίτη Ταμασσού και Ορεινής Ησαϊα στην παρου-
σία των τοπικών αρχών της περιοχής και μεγάλου αριθ-
μού πιστών. Το τεμάχιο του ιερού λειψάνου εν πομπή 
μεταφέρθηκε στον υπό ανέγερση ναό του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού και Ομολογητού παρά την οδό Τάσου Ισαάκ 
και Σολωμού Σολωμού.  Το ιερό λείψανο παρέμεινε για 
προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μέχρι και 
την Τρίτη 15 Ιουνίου. Η μεταφορά του τεμαχίου του ιερού 
λειψάνου του Αγίου Λουκά έγινε με την ευκαιρία της ανέ-
γερσης του νέου ιερού ναού του Αγίου Λουκά Αρχιεπι-
σκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού και Ομολογητού. 
Του πανηγυρικού εσπερινού προέστη ο Μητροπολίτης 
Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας συμπαραστατούμενος 
από τους Πανοσιολογιωτάτους Αρχιμανδρίτες Νεκτά-
ριο Μπακόπουλο, Θεοτόκη Φαίδωνος, Ηρακλείδιο Κλε-
άνθους, Σωφρόνιο Βαρνακίδη, Βαρνάβα Χρυσάνθου, 
Δημητριανό Πέτσα, Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον 

Πρωτοπρεσβύτερο Αδάμο Αδάμου, τους Οικονόμους 
Παύλο Σταύρου, Δημήτριο Δημητριάδη, Πρεσβύτερο 
Παναγιώτη Σταύρου, καθώς και τους Ιεροδιακόνους Ρα-
φαήλ, Ελπίδιο, Φιλούμενο και Αρσένιο. Κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε στο βίο του 
μεγάλου αυτού Αγίου του 20ου αιώνα, στα θαύματα που 
επιτέλεσε και επιτελεί στις ημέρες μας, αλλά και στα μαρ-
τυρία που πέρασε σε καιρούς δύσκολους στη ζωή του. 

Στη συνέχεια, συνεχάρη τον Προϊστάμενο και τότε Εφη-
μέριους του Ιερού Ναού, τους εκκλησιαστικούς επιτρό-
πους και όλους τους εθελοντές, οι οποίοι καθημερινά 
αγωνίζονται, προσεύχονται και προσφέρουν για την τα-
χεία ανέγερση του Ναού, ο οποίος μαζί με το Ναό της Αγί-
ας Βαρβάρας θα κοσμούν την κοινότητα. Στο τέλος του 
εσπερινού, ο Πανιερώτατος χειροθέτησε σε αναγνώστη 
τον κ. Μιχάλη, ο οποίος διακονεί στο ψαλτήρι και στον κ. 

Χρίστο ανέγνωσε ευχή για εκκλησιαστική διακονία ήτοι 
νεωκόρος. Στον εσπερινό παρεβρέθηκαν η Καθηγουμέ-
νη της Ιεράς Μονής Παναγίας Παντανάσσης Κοτσιάτη, 
Επιφανία μοναχή, με άλλες μοναχές της Μονής, εκπρό-
σωποι της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, ο Δήμαρ-
χος Τσερίου Σταύρος Μιχαήλ, ο κοινοτάρχης της κοι-
νότητος Μάριος Γεωργίου, και άλλοι τοπικοί φορείς και 
οργανωμένα σύνολα.

Tεμάχιο λειψάνου του Αγίου Λουκά στην Αγία Βαρβάρα

Σ ε πρεσβύτερο χειροτονή-
θηκε ο διάκονος Λοϊζος Πε-
λεκάνος. Η χειροτονία έγινε 

από το Μητροπολίτη Τριμυθούντος 
Βαρνάβα κατά τη διάρκεια της θεί-
ας λειτουργίας στον Ιερό Ναό Μετα-
μορφώσεων του Σωτήρος στο Πέρα 
Χωριό – Νήσου. Στην ομιλία του ο 
Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρ-
νάβας ανέφερε μεταξύ άλλων: είμα-
στε όχι ατομικές υπάρξεις που έχουν 
η καθεμιά ανεξάρτητη σχέση με τον 
Θεό, αλλά μέλη ενός σώματος που 
βρίσκονται σε κοινωνία, και όλοι 
μαζί να πραγματώνουμε την πορεία 
μας προς τη βασιλεία του Θεού, κατ’ 
εικόνα και ομοίωση της Αγίας Τριά-
δας, της οποίας τα πρόσωπα βρίσκο-
νται σε πλήρη και τέλεια κοινωνία.

Χειροτονία του πρεσβύτερου Λοϊζου Πελεκάνου

Εθελοντές πυροσβέστες 
για πρώτη αντίδραση

Εθελοντές κάτοικοι Ιδαλίου θα εκπαιδευτούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα 
κληθούν να στελεχώσουν εάν χρειαστεί το βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού του 
Δήμου Ιδαλίου το οποίο με μικρές μετατροπές που θα γίνουν, θα μπορεί να συμβάλει 

στην κατάσβεση πυρκαγιών. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για στελέχωση του βυ-
τιοφόρου οχήματος του Δήμου Ιδαλίου με εθελοντές πυροσβέστες κρίθηκε επιβεβλημένη 
αφού ο περιφερειακός πυροσβεστικός σταθμός της περιοχής λειτουργεί πλέον μέχρι τις 19:00 
το απόγευμα. Για τις νυχτερινές ώρες η περιοχή καλύπτεται από τον πυροσβεστικό σταθμό 
Ακρόπολης. Οι τοπικές αρχές Ιδαλίου στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τυχόν άμε-
σα δυσάρεστα γεγονότα στην περιοχή μέχρι την άφιξη πυροσβεστικών δυνάμεων από τη 
Λευκωσία θα μπορούν να κάνουν την πρώτη αντίδραση. Στο Δήμο Ιδαλίου έχουν ήδη κά-
ποια πρόσωπα εκφράσει ενδιαφέρον και δήλωσαν ότι μπορούν να τύχουν εκπαίδευσης και 
να αναλάβουν ρόλο εθελοντή πυροσβέστη. 

Ηλεκτρονικό ρολόι 
στην Ποταμιά

Ο ι κάτοικοι και οι επισκέπτες της κοινότητας Ποταμιάς θα 
μπορούν να ενημερώνονται για την ώρα και τη θερμο-
κρασία από ηλεκτρονικό ρολόι  που τοποθετήθηκε έξω 

από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση η ενημέρωση  γίνεται μέσω δορυφόρου. Η 
τοποθέτηση της συγκεκριμένης συσκευής έγινε δεκτή με ικανοποί-
ηση από τους κατοίκους της κοινότητας οι οποίοι διαπιστώνουν 
ότι γίνονται βήματα που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους. 

Εκστρατεία 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
στην Αλάμπρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου 
πραγματοποιείται στην Αλάμπρα 
εκστρατεία καθαριότητας και ευ-

πρεπισμού της κοινότητας. Κατά τη διάρ-
κεια της εκστρατείας θα καταβληθεί προ-
σπάθεια για φροντίδα και καθαριότητα 
των δρόμων, των δημόσιων χώρων και 
κτιρίων και γενικά για την καθαριότητα και 
την καλή εμφάνιση της κοινότητας. Το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο καλεί τους κατοίκους να 
συμβάλουν στην όλη προσπάθεια ώστε να 
δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες καθαρι-
ότητας ώστε να επιτρέψουν στην Αλάμπρα 
να διακριθεί στο σχετικό διαγωνισμό. 

Πιστοί στο ραντεβού τους ήταν για άλλη μια φορά οι κάτοικοι 
της Ποταμιάς οι οποίοι προσέτρεξαν στην αιμοδοσία που δι-
οργανώθηκε στις 24 Ιουνίου στην αίθουσα του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Ποταμιάς. Έστειλαν για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι εί-
ναι κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τους στηρίζουν 
με κάθε δυνατό τρόπο. 

 Αιμοδοσία στην Ποταμιά
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Δ υο κάτοικοι Ιδαλίου περιλαμβάνονται 
στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης 
που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
και ανέλαβαν τα καθήκοντα τους την 1η Ιουλί-
ου. Πρόκειται για τον Ανδρέα Ιωσήφ ο οποίος 
διορίστηκε Διευθυντής του Γραφείου Τύπου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον Πανα-
γιώτη Σεντώνα ο οποίος αναλαμβάνει Επίτρο-
πος του Πολίτη. Ο Ανδρέας Ιωσήφ κατάγεται 
από το Δάλι και διαμένει στην Ενορία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Σπούδασε Επικοι-
νωνία και Δημόσιες Σχέσεις. Είναι επίσης κά-
τοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Δίκαιο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Κατέχει επίσης τον επαγγελματι-
κό τίτλο «Human Resource Management» του 
Προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ινστιτούτου Ηγεσίας και Διοίκησης 
της Αγγλίας. Εργάζεται ως δημοσιογράφος στο 
ΡΙΚ από το 2006 ενώ από το 1996 εργάστηκε 
στον ΑΝΤ1. Από το 2011 εκδίδει τη μηνιαία πε-
ριφερειακή εφημερίδα «ΔΑΛΙNEWS». Κατά τη 
διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας 
βραβεύτηκε για την ποιότητα της δουλειάς του 
από φορείς και υπηρεσίες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Ο Παναγιώτης Σεντώνας ο οποίος 
επίσης είναι κάτοικος στην Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης ανέλαβε καθήκοντα Επι-
τρόπου του Πολίτη μετά την απόφαση της κυ-
βέρνησης όπως οι συντονιστικές δράσεις του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού διευρυνθούν με 
στόχο την ενεργότερη εμπλοκή των νέων και 
ευρύτερα των πολιτών στα πολιτικά δρώμε-
να. Ο κ. Σεντώνας διετέλεσε Αναπληρωτής Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος. Υπηρέτησε στη θέση 

του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού Νεο-
λαίας Κύπρου, είναι απόφοιτος της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου 
σπούδασε με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ως πρωτεύσας 
κατά την εισδοχή στο Τμήμα του. Κατέχει με-
ταπτυχιακό τίτλο MA στις Κοινωνικές και Πολι-
τικές Επιστήμες καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ. Πραγμα-
τοποιεί τις διδακτορικές του σπουδές στη Σχο-
λή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Εκπαίδευσης. Από το 2011 εργαζόταν στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου σε θέματα διεύθυνσης και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλε-
σε και Αντιπρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου. Είναι Νόμιμος Εκπρό-
σωπος στην Κύπρο και Επικεφαλής του προ-
γράμματος Erasmus + για τη Νεολαία, του Ευ-
ρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European 
Solidarity Corps) καθώς άλλων σημαντικών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπενθυμίζε-
ται ότι η περιοχή Ιδαλίου εκπροσωπείται και 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στις πρόσφα-
τες βουλευτικές εκλογές εξελέγησαν με το ψη-
φοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Κερύνειας η 
Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν και ο Πρόεδρος 
του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου οι οποίοι επίσης εί-
ναι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Ιδαλίου. Όλα είναι γνωστά άτομα 
στην κοινωνία της περιοχής και ο καθένας εί-
ναι επιτυχημένος στον επαγγελματικό του το-
μέα. Ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος εξέφρα-
σε τα συγχαρητήρια του αναφέροντας ότι είναι 
τιμή για το Ιδάλιο που κάτοικοι του διορίζονται 
ή εκλέγονται σε σημαντικές θέσεις. Ο κ. Καλλέ-
νος τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. 

Στο κυβερνητικό σχήμα κάτοικοι Ιδαλίου

Δρ. Σάββας Κυριακίδης
Ειδικός Μαιευτήρας-
Χειρούργος Γυναικολόγος
Αρχ. Μακαρίου Γ’ 49, Λατσιά
Τηλ.: 99222208 / 22570573

Εξειδικευμένος στην παιδική και εφηβική 
Γυναικολογία, στη διερεύνηση και θεραπεία 

του Γυναικολογικού Καρκίνου.
Το Test Παπανικολάου γίνεται με την νέα μέθοδο, 

με μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ
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Προχωρούν τα έργα ανάπλασης του πυρήνα του Ιδαλίου. Ο 
Δήμαρχος Λεόντιος Καλλένος σε ανάρτηση του στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα 

έξω από την κύρια είσοδο του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας 
Ευαγγελίστριας. Πριν από μερικούς μήνες και εντός των χρονοδια-
γραμμάτων παραδόθηκε η Α’ φάση του πυρήνα του Ιδαλίου η οποία 
περιελάμβανε το χώρο στάθμευσης του Μητροπολιτικού Ναού Πα-
ναγίας Ευαγγελίστριας, τη λεωφόρο Δημήτρη Χάματσου, έξω από τα 
γραφεία της Μητρόπολης Τριμυθούντος, τη λεωφόρο Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου προς το τέμενος και την περιοχή κοντά στον ποτα-
μό Γυαλιά. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα άρχισαν πριν από ένα χρόνο 
και προχωρούν σύμφωνα με τους σχεδιασμούς. Η ανάπλαση της α’ 
φάσης του πυρήνα του Ιδαλίου περιελάμβανε πλήρεις κατασκευές, 
υπογειοποιήσεις όλων των υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, αντικα-
τάσταση δικτύου ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρύων υδάτων, 
εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού, δαπεδόστρωση των 
δρόμων με κυβόλιθους, φυτεύσεις δέντρων και προσθήκη κατάλλη-
λου αστικού εξοπλισμού. Υπολογίζεται ότι η ολοκλήρωση των έργων 
θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ο πυρήνας του Ιδαλίου μετά τον 
εξωραϊσμό του θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. 
Εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το στολίδι για την ευρύτερη περιοχή και 
θα συμβάλει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του Δήμου Ιδαλίου. 
Η ανάπλαση του πυρήνα του Ιδαλίου καλύπτει απόσταση από το Μη-
τροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας μέχρι τον ποταμό Γυαλιά 
και μέρος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τον ιερό ναό 
των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας μέχρι το τουρκοκυπριακό τέ-
μενος. Εκτός από τους πεζόδρομους, θα τοποθετηθούν σκέπαστρα 
και άλλες υποδομές και γενικά τα έργα που θα κατασκευαστούν θα 
αλλάξουν την εικόνα του Ιδαλίου αναμορφώνοντας την περιοχή. Θα 
γίνει μια σύγχρονη πόλη την οποία θα χαίρεται ο επισκέπτης ενώ οι 
κάτοικοι του θα νιώθουν περηφάνια απολαμβάνοντας υψηλού επι-
πέδου ποιότητα ζωής.

Η πορεία των έργων ανάπλασης 
στον πυρήνα του Ιδαλίου

Κατάγεται από δεκαμελή οικογένεια, είναι πρόσφυ-
γας από την Ομορφίτα. Υπηρέτησε για 26 μήνες 
στην εθνική φρουρά στο πυροβολικό. Το 2ο έτος 
υπηρέτησε στη Διοίκηση Πυροβολικού. 

Είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, Διευθύνων 
Σύμβουλος σε μετοχική επιχείρηση συστημάτων 
ασφαλείας που έχει ιδρύσει και εδραιώσει, την εται-
ρεία Wave Electronics Ltd που παρά τις δύσκολες 
προκλήσεις που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, η 
εταιρεία βρίσκεται σε πορεία καινοτόμου ανάπτυξης 
και οικονομικής ευρωστίας. Χαρακτηριστικά του εί-
ναι η εργατικότητα, η εντιμότητα, η συνέπεια, η αγω-
νιστικότητα, η δημιουργικότητα η συνεχής μάθηση 
(γηράσκει αϊ διδασκόμενος), έχει ηγετικές ικανότη-
τες και είναι οραματιστής. Μετά τη στρατιωτική του 
θητεία έχει κάμει τις κύριες τεχνικές του σπουδές 
που αφορούν τον κλάδο στα συστήματα Ασφαλεί-
ας στην Αγγλία και στην συνέχεια μετεκπαίδευση σε 
διάφορες άλλες χώρες. Έχει επιβλέψει με επιτυχία 
αρκετά σημαντικά έργα από την θέση του «Διευθυ-
ντή Έργου». Το 2003, βραβεύτηκε σε διεθνές επαγ-
γελματικό συνέδριο στην Αμερική με την ανώτερη 
διάκριση «Diamond Award», για τις ικανότητές του 
σε θέματα Διοίκησης και Αποτελεσμάτων.

Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μετα-
πτυχιακό ΜΒΑ (Master in Business Administration). 
Ασχολείται ανελλιπώς με τα κοινά του Δήμου Ιδα-
λίου από το 1995. Κατοικεί στην Καλλιθέα Δάλι 
από το 1994, είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη 
απόφοιτη πανεπιστημίου Αγγλίας. Είναι ιδρυτικό 
μέλος του Συνδέσμου Κατοίκων Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Υπήρξε ενεργό 

μέλος της ερανικής επιτροπής που συστάθηκε το 
2003 για την ανέγερση Ιερού ναού στην ενορία 
και στην συνέχεια έγινε αντιπρόεδρος της πρώτης 
εκκλησιαστικής επιτροπής της ενορίας Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Ιδαλίου υπό την προεδρία 
του Πάτερ Μάριου. 

Έχει υπηρετήσει τους δημότες Ιδαλίου από δύο τι-
μητικές θέσεις. Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο 
Ιδαλίου, (πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής 
του Δήμου) και Σχολικός Έφορος Ιδαλίου την περί-
οδο 2007 – 2011.

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου της Ενορίας Αγίων Κων/νου και Ελέ-
νης το 2012, που λειτούργησε υπό την εποπτεία 
του για 6 χρόνια, υποστηρικτικά προς τους δεινο-
παθούντες δημότες Ιδαλίου μέχρι το Δεκέμβριο 
του 2018.

Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων αλλά και 
σε προσωπικό επίπεδο στήριξε και στηρίζει την 
προσπάθεια για την μετακίνηση της βαριάς βιομη-
χανίας που ρυπάνει με τη λειτουργία της την οι-
κιστική περιοχή της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης του Δήμου Ιδαλίου.

Το Μάιο του 2021 έχει εκπονήσει υπό την επο-
πτεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δια-
τριβή 99 σελίδων για τα κενά που παρουσιάζει 
η υπό εκκόλαψη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν 
λόγω διατριβή διαρθρώθηκε σε επτά κεφάλαια 
και στο 7ον κεφαλαίο παραθέτονται συμπερά-
σματα και εισηγήσεις προς τον νομοθέτη, τοπικά 
κόμματα αλλά και προς τον ίδιο τον ψηφοφόρο, 
για πράξεις και ενέργειες που τους αναλογούν 
να κάμουν, για να συμβάλλουν στα μέγιστα στην 
αποδοτικότητας της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, προς όφελος της ποιότητας ζωής του Δήμου 
και των δημοτών αυτού.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΜΠΟΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Βιογραφικό Σημείωμα:



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Στα πλαίσια των μέτρων προστασί-
ας κατά του Covid-19 και τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας, ισχύουν οι πιο 
κάτω κανονισμοί:
1.  Στις εκδηλώσεις μπορούν να παρευ-

ρεθούν μόνο όσοι προκρατήσουν θέ-
σεις και εξασφαλίσουν το ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, το οποίο πρέπει 
απαραίτητα να έχουν μαζί τους κατά 
την είσοδό τους στην εκδήλωση.

2.  Οι θεατές πρέπει να τηρούν τις απο-
στάσεις όπως ορίζονται στα μέτρα 
προφύλαξης, ακολουθώντας και τις 
ειδικές σημάνσεις στους χώρους των 
εκδηλώσεων.

3.  Οι θεατές προτρέπονται να χρησιμο-
ποιούν μάσκα κατά τις μετακινήσεις 
τους, αλλά δεν υποχρεούνται να τη 

φοράνε ενώ είναι καθήμενοι.
4.  Δεν επιτρέπονται οι άσκοπες μετα-

κινήσεις στο χώρο των εκδηλώσεων 
εκτός και εάν η μετακίνηση είναι απα-
ραίτητη.

5.  Η αποχώρηση από τους χώρους των 
εκδηλώσεων θα γίνεται με σειρά 
προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτό 
μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης 
θα πρέπει όλοι να παραμείνουν στις 
θέσεις τους μέχρι να λάβουν οδηγίες 
αποχώρησης από τους υπεύθυνους 
των εκδηλώσεων ή τους υπεύθυνους 
ασφάλειας.

Σημείωση: Παιδιά κάτω των 15 ετών πρέ-
πει να συνοδεύονται από κάποιο ενήλι-
κα. Ο Δήμος Ιδαλίου δε φέρει καμία ευ-
θύνη για παιδιά που δεν συνοδεύονται.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ:
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Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
2021», η 6η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζι-
κού εκτέλεσε άσκηση επιπέδου Τακτικού Συ-

γκροτήματος Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, 
με την κωδική ονομασία «ΛΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ». Η 
άσκηση ήταν διπλής ενεργείας και εξέταζε το σε-
νάριο επιθετικής ενέργειας για διάσπαση γραμμής 
αμύνης. Για την υλοποίηση του σεναρίου, αναπτύ-
χθηκε Συγκρότημα Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού 
επί προκεχωρημένης γραμμής αμύνης, υποστηρι-
ζόμενο από τα οργανικά του μέσα υποστήριξης. 
Την επιθετική ενέργεια εκτέλεσε δύναμη αποτελού-
μενη από Τακτικό Συγκρότημα Μηχανοκίνητου 
Τάγματος Πεζικού. Η ενέργεια υποστηρίχθηκε από 
τις οργανικές Μονάδες της Ταξιαρχίας (Πυροβόλα 
155 χιλ., Όλμοι 120 χιλ., Α-Τ Κ/Β HOT και MILAN) κα-
θώς και από ζεύγος ελικοπτέρων Mi 35. Επιπλέον, η 
επιθετική ενέργεια υποστηρίχθηκε από τμήματα και 
κλιμάκια Διοικητικής Μέριμνας της Ταξιαρχίας. Την 
άσκηση παρακολούθησαν ο Αρχηγός της Εθνικής 
Φρουράς Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης και 
ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Κώστας Χρυσηλίου. 
Κατά την άσκηση διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και ετοιμότητας καθώς και το υψηλό 
ηθικό των συμμετεχόντων.

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Διάταγμα 
του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο 
υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών και το λιανικό 
εμπόριο να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα, και να 
ενημερώνουν σχετικά με σαφή τρόπο τους κατανα-
λωτές. Το μέτρο αυτό βοηθά στην πάταξη της φο-
ροδιαφυγής, τη διαφύλαξη των δημοσίων εσόδων, 
την ενίσχυση της προστασίας του πολίτη, όπως επί-
σης και τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολι-
τών. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφω-
θούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του Διατάγματος. Όσον αφορά νεο-
σύστατες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της 

προθεσμίας των τριών (3) μηνών, οφείλουν να συμ-
μορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δη-
μοσίευση του Διατάγματος, ενώ επιχειρήσεις που 
θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετι-
κή μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
των τριών (3) μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν 
εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ή τη μεταβο-
λή των δραστηριοτήτων τους. Εξαιρούνται της υπο-
χρέωσης αποδοχής πληρωμής με κάρτα επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στους  τομείς της 
μεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νε-
ρού, μεταφορές, και ενημέρωσης και επικοινωνίας 
(εκδοτικές δραστηριότητες, παραγωγή ταινιών, ρα-
διοτηλεοπτικών εκπομπών, προγραμματιστές ηλε-
κτρονικών υπολογιστών).

Υποχρέωση αποδοχής πληρωμής 
με κάρτα από τις επιχειρήσεις

Τ ο καλοκαίρι έφτασε! Εποχή ξενοιασιάς, χαλάρωσης και ηρε-
μίας. Ας φροντίσουμε λοιπόν, να είναι και ασφαλές για τα κα-
τοικίδια μας. Εδώ θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα που 

ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει κάποιος ιδιοκτήτης ζώου κατά τη 
διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, με απώτερο σκοπό να απο-
φευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις.
Αφυδάτωση και θερμοπληξία: Η αφυδάτωση και η θερμοπλη-
ξία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις για τα κατοικίδια μας. 
Πρέπει πάντα να τους παρέχουμε άφθονο, φρέσκο, καθαρό νερό 

και να έχουμε πάντα μαζί μας μπου-
κάλι με νερό στις καθημερινές μας 
βόλτες, καθώς επίσης και σε μακρινά 
ταξίδια με το αυτοκίνητο. Οι βόλτες 
τις πολύ ζεστές ώρες, δηλαδή από τις 
12:00 μέχρι τις 16:00, πρέπει να απο-
φεύγονται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίνεται στα σκουρόχρωμα ζώα, 
στα υπέρβαρα και στα ζώα με πλού-
σιο τρίχωμα. Παράλληλα, δεν πρέ-
πει να αφήνουμε ποτέ μόνο του στο 
παρκαρισμένο αυτοκίνητο το ζώο 
μας. Ακόμη και αν τα παράθυρα εί-

ναι λίγο ανοιχτά, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο ξεπερνάει εύκο-
λα τους 40 βαθμούς μέσα σε λίγα λεπτά έχοντας ως αποτέλεσμα 
τη δυσλειτουργία των θερμορυθμιστικών μηχανισμών του οργα-
νισμού και μετέπειτα, το θάνατο. Συμπτώματα όπως λήθαργο και 
τάση για ύπνο, μειωμένη ποσότητα και συχνότητα ούρων, ξηρότη-
τα στη στοματική κοιλότητα, κόκκινα ούλα με πηκτά σάλια, εμετός, 
αδιαφορία και άρνηση φαγητού και τέλος, μειωμένη ελαστικότητα 
του δέρματος παρουσιάζονται σε αφυδατωμένα ή θερμόπληκτα 
ζώα και θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από τον κτηνίατρο.
Ηλιακή δραστηριότητα: Ο ήλιος, η ηλιακή ακτινοβολία, είναι σο-
βαρή απειλή για τα ζώα. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συ-
χνή μορφή καρκίνου σε σκύλους και η δεύτερη συνηθέστερη στις 
γάτες, παρόλο που η γούνα παρέχει κάποια προστασία από τον 

ήλιο. Γι’ αυτό η έκθεση των ζώων στον ήλιο, ιδιαίτερα στις μεση-
μεριανές και όλες τις ζεστές ώρες, πρέπει να είναι περιορισμένη. 
Νερό, θάλασσα και πισίνες: Αρκετοί σκύλοι απολαμβάνουν τις 
βουτιές και το νερό. Ωστόσο, το χλώριο, το αλάτι και τα βακτήρια 
σε θάλασσα, πισίνες και λίμνες μπορεί να είναι επιβλαβή. Λόγο 
αυτών, ένα καλό ξέπλυμα είναι αναγκαίο μετά το τέλος του μπάνι-
ου. Επίσης, τα ζώα πρέπει να έχουν μια σκιερή περιοχή κοντά μας, 
όπου θα μπορούμε να τα ελέγχουμε και να τους παρέχουμε καθα-
ρό νερό για να πιούν. 
Φίδια: Ο περισσότερος χρόνος των διακοπών των κατοικίδιων 
μας ξοδεύεται σε εξωτερικούς χώρους, γεγονός που αυξάνει τις πι-
θανότητες συνάντησης με φίδια. Τα πιο πολλά φίδια είναι αβλαβή, 
αλλά μερικές φορές το δάγκωμα φιδιού μπορεί να αποβεί μοιραίο, 
όπως το δάγκωμα της οχιάς (φίνα). Καλό θα ήταν, οι εξωτερικοί χώ-
ροι να διατηρούνται καθαροί, αφού τα φίδια αγαπούν να κρύβο-
νται μέσα στα χόρτα, σε σωρούς σκουπιδιών και κάτω από πέτρες. 
Εάν ένα ζώο δαγκωθεί από φίδι, το καλύτερο είναι να μεταφερθεί 
στο πλησιέστερο κτηνιατρείο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού για τα ζώα

TAΜΣ «ΛΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»: Επιθετική Ενέργεια Μ/Κ 
Ταξιαρχίας Πεζικού
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Π οσό που ξεπερνά τα 42 εκα-
τομμύρια Ευρώ καταβλήθη-
κε στους δικαιούχους του Προ-

γράμματος Αγροτικής εντός του 2020 
και εν μέσω κορωνοϊού. Το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος κατόρθωσε να διασφαλί-
σει την απρόσκοπτη εφαρμογή του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, ενώ το ποσό που καταβλή-
θηκε μέσω του Προγράμματος κατά 
την περσινή περίοδο ξεπερνά εκείνη 
του 2019 κατά έξι εκατ. ευρώ. Την πιο 
πάνω επισήμανση έκανε ο Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Κώστας Καδής, χαιρετίζο-
ντας την 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά 
στις 15 Ιουνίου 2021, στην παρουσία 
εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης 
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
«Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής 
δίνουν την ευκαιρία στα μέλη της να 
ενημερωθούν για την πορεία υλοποίη-
σης του Προγράμματος και να εκφρά-
σουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους», 
ανέφερε ο κ. Καδής. Επικεντρώθηκε 
και στο γεγονός ότι εντός του 2020 έγι-
νε προσπάθεια να ανακουφιστούν πε-
ρισσότερο οι γεωργοί μας που πλήγη-
καν από την πανδημία, αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες που παρέχει το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

«Μετά από συνεννόηση με την ΕΕ, ετοι-
μάστηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε 
με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς το 
νέο Μέτρο 21, το οποίο επικεντρωνό-
ταν ειδικά στην αντιμετώπιση των αρ-
νητικών επιπτώσεων της πανδημίας 
στον αγροτικό τομέα. Με τους ίδιους 
γρήγορους ρυθμούς προκηρύχθηκαν 
άμεσα οι επιμέρους δράσεις του νέου 

αυτού Μέτρου. Οι αιτήσεις υποβλήθη-
καν ηλεκτρονικά, εξετάστηκαν σε μι-
κρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα 
εντός του 2020 να πραγματοποιηθούν 
πληρωμές ύψους 2,4 εκατ. ευρώ προς 
τους γεωργούς μας που πλήγηκαν από 
την πανδημία», σημείωσε ο κ. Καδής. 
Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει 

επεκταθεί χρονικά για άλλα δύο έτη 
και για το σκοπό αυτά έχει ενισχυ-
θεί με πρόσθετους ευρωπαϊκούς πό-
ρους ύψους 64,2 εκατ., καθώς και με 
την αντίστοιχη εθνική συμμετοχή. «Ως 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος επιδιώξα-
με, μέσω της μεταβατικής περιόδου να 
αναδείξουμε προτεραιότητες που θε-

ωρούμε σημαντικές και θα μας απα-
σχολήσουν ακόμη περισσότερο τα 
χρόνια που έρχονται, στο πλαίσιο του 
νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής 2023 -2027», τό-
νισε ο Υπουργός Γεωργίας. Κατά τη 
συνεδρία, της οποίας προήδρευε ο Γε-
νικός Διευθυντής του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, κ. Ανδρέας Γρηγορίου, 
τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν 
σφαιρικά για την πορεία υλοποίησης 
του ΠΑΑ, ενώ εξέφρασαν και την ικα-
νοποίησή τους για την πρόοδο που 
παρουσιάζεται. Είχαν, επίσης, την ευ-
καιρία να υποβάλουν χρήσιμες από-
ψεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα 
ληφθούν υπόψη. Όπως ανέφερε ο κ. 
Γρηγορίου, τα μέλη της Επιτροπής ενη-
μερώθηκαν και για τον προγραμματι-
σμό προκηρύξεων συνολικού ποσού 
97 εκατ. Ευρώ, στο πλαίσιο της μετα-
βατικής περιόδου 2021-2022, αξιοποι-
ώντας τους πρόσθετους ευρωπαϊκούς 
πόρους και την αντίστοιχη εθνική συ-
νεισφορά. Ενημερώθηκαν επίσης, για 
την πορεία ετοιμασίας του Στρατηγι-
κού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής 2023 -2027. Στο πλαίσιο της συ-
νεδρίασης παρουσιάστηκε το όραμα 
του Υπουργείου ενόψει της νέας προ-
γραμματικής περιόδου, καθώς και το 
πρώτο προσχέδιο των γεωργικών πα-
ρεμβάσεων που θα περιληφθούν στο 
νέο Στρατηγικό Σχέδιο.

Πληρώθηκαν 42 εκατ. Ευρώ στον 
αγροτικό κόσμο εν μέσω πανδημίας

Στρόβολος/Λακατάμια και Πέρα Χωρίο Νήσου

50 Χρόνια Αριστείας 
54 Βραβεία Λογιστικής LCCI

Χιλιάδες Επιτυχίες

Παγκύπριες Εξετάσεις 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Από 1 Σεπτεμβρίου – 31 Μαΐου 

Accounting LCCI (IAS)
LEVEL 1, 2, 3,

Από 2 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου 

Κοντά μας Μπορείτε και Εσείς 
Σίγουρα και Σύντομα

Κρατήστε έγκαιρα θέση: 22 510 611
6 μαθητές ανά τάξη με διαχωριστικά 

Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο LCCI
www.facebook.com/kolarides.institute
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Χωριάτικη 
τάρτα με 
φρούτα, μία 
συνταγή 
για εύκολη 
galette που 
θα σας πάρει 
το μυαλό. 
Από τις 
ωραιότερες 
εύκολες, 
οικονομικές 
και 
καλοκαιρινές 
συνταγές. 

Εκτέλεση
Για αυτή τη χωριάτικη τάρτα με φρούτα, τη γαλλική galette, 
η ζύμη της τάρτας πρέπει να δουλευτεί γρήγορα πριν προ-
λάβει να λιώσει το βούτυρο.
Στους κόφτες του μίξερ ή σε μπολ με 2 μαχαίρια, κόβουμε το 
αλεύρι με το αλάτι και το κρύο βούτυρο. Ραντίζουμε με κρύο 
νερό να βραχεί η ζύμη και κουνάμε το μπολ για να βραχεί 
καλά. Στη συνέχεια, απλώνουμε μεμβράνη, αδειάζουμε την 
ζύμη και πατάμε να γίνει δίσκος πλακέ. Σκεπάζουμε με μεμ-
βράνη και φυλάμε για 30′ στο ψυγείο ή έως και 4 εβδομάδες 
στην κατάψυξη.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200ºC. Στρώνουμε αντι-
κολλητικό χαρτί ψησίματος σε λαμαρίνα. Πασπαλίζουμε άχνη 
πάνω στον πάγκο για να ακουμπήσουμε εκεί την ζύμη. Πα-
σπαλίζουμε ξανά με άχνη. Με χοντρό πλάστη, ανοίγουμε το 
φύλλο σε πάχος 3 χιλιοστά και διάμετρο περίπου 25 εκ.
Βάζουμε την ζύμη στην λαμαρίνα πάνω σε χαρτί ψησίματος. 
Αφήνουμε κενό περιμετρικά στην ζύμη 5 εκ. Πασπαλίζουμε 
με αμύγδαλο αλεσμένο σε σκόνη.
Σε μπολ βάζουμε τα φρούτα κομμένα σε φέτες και προσθέ-
τουμε την μαρμελάδα. Τα πασπαλίζουμε με την ζάχαρη, το 
κορν φλάουρ και τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε. Τα βά-
ζουμε σε λόφο πάνω στο αλεσμένο αμύγδαλο. Γυρίζουμε τις 
άκρες πάνω στα φρούτα αφήνοντας κενή την μέση. Αλείφου-
με με βούτυρο ή διάλυμα αυγού. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη.
Ψήνουμε την galette στην μεσαία σχάρα για 45 ´ περίπου 
για να καραμελώσουν τα φρούτα και να ροδίσει η τάρτα.
Αφού ψηθεί, αφήνουμε να σταθεί για 10′. Με προσοχή την 
μεταφέρουμε, χωρίς την λαδόκολλα, σε σχάρα να κρυώσει 
τελείως και να πήξει το σιρόπι των φρούτων.
Σερβίρεται με παγωτό ή σκέτη σαν γλυκό ή πρωινό.

ΥΛΙΚΑ
2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
½ κ.γλ. αλάτι
180 γραμ. πολύ κρύο βούτυρο 
κομμένο σε μικρά κομματάκια 
(μέγεθος μπιζελιού)
άχνη ζάχαρη για το άνοιγμα 
του φύλλου
διάλυμα αυγού για επάλειψη
φιλέ αμυγδάλου (προαιρετικά)
λίγη κρυσταλλική ζάχαρη για 
πασπάλισμα φύλλου
Για τη γέμιση
φρούτα διάφορα: μήλα
φρέσκιες βανίλιες
φράουλες
βερίκοκα
νεκταρίνια
κεράσια
δαμάσκηνα φρέσκα
4 κ.σ. αλεσμένο αμύγδαλο   
ή αποξηραμένη ινδική καρύδα
2 κ.σ. μαρμελάδα
5-6 κ.σ. μαύρη ζάχαρη
2 κ.σ. κορν φλάουρ
1 πρέζα κανέλα
1 πρέζα μοσχοκάρυδο
1 κ.σ. κρύο βούτυρο
λίγη βανίλια
παγωτό βανίλια 
για το σερβίρισμα

Βήμα - βήμα στην κουζίνα
Γαλλική τάρτα με φρούτα (Galette)

Όμορφη εκδήλωση για τους νεοσυλλέκτους της πε-
ριοχής Ιδαλίου, λίγο πριν ενταχθούν στις τάξεις της 
Εθνικής Φρουράς διοργανώθηκε στο πάρκο «Βα-

σίλη Μιχαηλίδη» στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι νεοσύλλεκτοι ενη-
μερώθηκαν για τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην 
Εθνική Φρουρά και το περιβάλλον που θα συναντήσουν 
στις ένοπλες δυνάμεις. Στους νέους μίλησαν και έδωσαν 
συμβουλές ο Ταγματάρχης Σταύρος Αντωνίου Ταγματάρ-
χης και η Επιλοχίας Διονυσία Κρασισμένου. Την εκδήλωση 
διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης, τα σωματεία «ΔΑΛΙ F.C.» και «Μιχαήλ Ολύμπιος» 
με τη στήριξη της Διεύθυνσης του πάρκου «Βασίλη Μιχαηλί-
δη». Στους νεοσυλλέκτους προσφέρθηκε δωρεάν σουβλάκι.

Δεξίωση για τους νεοσυλλέκτους

Ένα παιδί από την Ενορία Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Ιδαλίου, ο μα-
θητής της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ 

Παναγιώτης Γιώρκας επιλέγηκε για να λάβει 
μέρος στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιά-
δα κάτω των 15,5 χρόνων. Την επιλογή έκα-
νε η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία η οποία 
ανακοίνωσε τους μαθητές που έχουν επιλεγεί 
για συμμετοχή στην 25η  Βαλκανική Μαθημα-
τική Ολυμπιάδα κάτω των 15,5 ετών – JBMO 
2021 (25th Junior Balkan Mathematical 
Olympiad). Η κυπριακή ομάδα αποτελείται 
από έξι παιδιά από διάφορα σχολεία. Τη δι-
οργάνωση της 25ης Βαλκανικής Μαθηματικής 
Ολυμπιάδας κάτω των 15,5 ετών, έχει αναλά-
βει η Μολδαβία.

 Ο Παναγιώτης Γιώρκας στη 
Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Η γιορτή της μουσικής στο Δάλι

Μ ε μουσικές βραδιές που διοργανώθηκαν στις 24 και 25 Ιουνίου ο Δήμος Ιδαλίου γιόρτασε την 
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο του Συνοικι-
σμού Αυτοστέγασης Ιδαλίου με το μουσικό σχήμα του Μιχάλη Γρούτα. Η δεύτερη εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου με το μουσικό σχήμα «Μουσικοί Συνοδοιπόροι». Ο κόσμος 
που παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις απόλαυσε τα τραγούδια και τη μουσική. Παρόμοια εκδήλωση προγραμ-
ματίζεται και στο Πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στις 13 Ιουλίου.

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 ΔΙ$ ...IS CYPRUS
Αυτό το καλοκαίρι, πρωταγωνιστής θα είναι...το γέλιο.

Και την τιμητική του, θα έχει η περιοχή Ιδαλίου και τα περίχωρα, αφού επιλέχθηκε ως η ιδανικότερη 
αφετερία για την πρεμιέρα των παραστάσεων της επιθεώρησης ΔΙ$ IS CYPRUS. 

Αγαπημένοι ηθοποιοί συσπειρώνονται με χιούμορ, ενώνονται με σάτιρα, οπλίζονται με καυστικό λόγο 
και...ταλαιπωρούνται επί σκηνής με όλα τα υπέροχα σκάνδαλα που ζήσαμε. Τις μίζες, τις βίζες, τα χρυσά 
διαβατήρια, το Μάκη, το Γιαννάκη, το ξέπλυμα, τις εκλογές, τα Social Media, την πανδημία, το μιτσοκάμμη-
μα με το κρασί, τα εμβόλια, την κατεδάφιση των διατηρητέων, την Παιδεία, την Υγεία, τη Γεροσκήπου και 
το ξερό μας το κεφάλι που δεν βάζει ποτέ μυαλό...
Μια μοντέρνα επιθεώρηση που φτιάχτηκε με γνώμονα την ανάγκη του κόσμου να αποφορτιστεί, να γελά-
σει, να απομυθοποιήσει καταστάσεις και να νιώσει δύναμη και αισιοδοξία για τις μέρες που ακολουθούν.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ζωή Κυπριανού, Μάριος Δημητρίου, Μιχάλης Σοφοκλέους, Χριστιάνα Αρτεμίου, 
Λουκία Μουσουλιώτη, Χάρης Αριστείδου και Κώστας Κατζηλιέρης.
ΧΟΡΕΥΟΥΝ: Στυλιάνα Αριστείδου, Λοϊζος Μάρκου, Παμπίνα Αριστείδου και Αντώνης Παρχαρίδης. 
Εισιτήρια από την TICKETHOUR και σε όλα τα καταστήματα ACS.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 77 77 7040
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Η πελματιαία απονευρωσίτιδα  (plantar 
fasciitis)  είναι μια επώδυνη φλεγμονώδης 
κατάσταση που κατατάσσεται στα σύνδρο-

μα υπέρχρησης. Ταλαιπωρεί το 10% του παγκόσμι-
ου πληθυσμού. Οι γυναίκες προσβάλλονται σε με-

γαλύτερο βαθμό από 
τους άντρες ενώ η ηλι-
κία που συνηθέστερα 
εμφανίζεται το πρό-
βλημα είναι μεταξύ 
των 40 και 60 ετών. Εί-
ναι μια από τις πιο κοι-
νές αιτίες πόνου στην 
περιοχή της πτέρνας.
Κατά ακρίβεια υπάρχει 
έντονη ενόχληση στην 
καμάρα του ποδιού και 
στην πτέρνα. Υπάρχει 
έντονος πόνος στην 
πλήρη φόρτιση μετά 
από ξεκούραση, λόγω 
του ότι η πελματιαία 
απονεύρωση είναι πε-

ρισσότερο άκαμπτη μετά από κάποιο χρόνο χαλά-
ρωσης, αλλά ο πόνος υποχωρεί μετά από λίγο περ-
πάτημα.
Η φλεγμονή εμφανίζεται στο σημείο που εκφύεται η 
πελματιαία απονεύρωση από το οστό της πτέρνας. 
Σε αρκετούς ασθενείς στην ακτινογραφία τους απο-
τυπώνεται πάνω στην πτέρνα μια οστική προεξοχή, 
η οποία ονομάζεται άκανθα, λανθασμένα όμως απο-
δίδεται στην άκανθα ο πόνος. Δεν είναι η άκανθα 
που προκαλεί τον πόνο, αλλά η πελματιαία απονεύ-
ρωση η οποία προσφύεται στην ίδια περιοχή, και η 
οποία φλεγμένει.
Στις  περισσότερες περιπτώσεις είναι  αποτέλεσμα 
μιας βιομηχανικής βλάβης που προκαλεί μη φυσι-
ολογικό πρηνισμό. Τα άτομα που κινδυνεύουν πε-

ρισσότερο είναι αυτά που ασκούν παρατεταμένη ή 
αυξημένη φόρτισή στην πελματιαία απονεύρωση.
Τα συνηθέστερα αίτια της είναι η πλατυποδία (ποδι-
κή καμάρα χαμηλή), η κυλοποδία (ποδική καμάρα 
υπερβολικά υψηλή),η ορθοστασία, η έντονη κατα-
πόνηση  και γενικά τα αυξημένα φορτία με παπού-
τσια που δεν υποστηρίζουν επαρκώς την ποδική 
καμάρα, οι υπερβολικά συσπασμένοι μύες στην γα-
στροκνημία, ή και κάποιος τραυματισμός.
Επίσης είναι συχνή σε  άτομα με διάφορους επιβαρυ-
ντικούς παράγοντες όπως υπέρβαρα- παχύσαρκα άτο-
μα, ο σακχαρώδης διαβήτης , γυναίκες κατά την διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης επίσης όσοι φορούν παπούτσια 
φθαρμένα και με ανεπαρκή υποστήριξη, ή ακόμα και 
ένα καινούριο ζευγάρι παπουτσιών με ακατάλληλη για 
τα πόδια τους σόλα έχουν αυξημένο κίνδυνο να πα-
ρουσιάσουν πελματιαία απονευρωσίτιδα.
Επίσης είναι η πιο συχνή αιτία πόνου στα πόδια των 
αθλητών και ιδιαίτερα των δρομέων και των αθλη-
τών που έχουν αυξημένο πρηνισμό. Αθλητές οι 
οποίοι αθλούνται σε κακής ποιότητας οδοστρώματα 
ή ανώμαλο έδαφος, εάν δεν κάνουν σωστή προπό-
νηση ή σωστή τεχνική, προθέρμανση, διατάσεις και 
ενδυνάμωση των περιοχών που καταπονούν τότε 
ελλοχεύει κίνδυνος να αναπτύξουν σε κάποια στιγ-
μή συμπτώματα του συνδρόμου.Συχνό φαινόμενο 
είναι και σε άλτες, χορευτές, στρατιώτες (που κάνουν 
μεγάλές πορείες) άτομα που έχουν ορθοστασία και 
σηκώνουν μεγάλα φορτία, αθλητές πιο μεγάλης ηλι-
κίας ή σε ηλικιωμένους.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η φόρ-
τιση της πελματιαίας απονεύρωσης κατά τη διάρκεια  
των καθημερινών δραστηριοτήτων.
Τα συμπτώματα δεν υποχωρούν εύκολα αν δεν λά-
βεις τα απαραίτητα μέτρα για να τα αντιμετωπίσεις. 
Ναι μεν τα συμπτώματα αντιμετωπίζονται φτάνει 
όμως να επισκεφθείτε έγκαιρα έναν φυσικοθεραπευ-
τή ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση σας και να σας 

προτείνει ένα ειδικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα 
ούτος ώστε να εξαλειφθεί ο πόνος και η βάδιση να 
επανέλθει στα φυσιολογικά της πρότυπα.Μερικοί 
στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον πόνο, αλ-
λάζουν το τρόπο που περπατούν με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνουν τις ποδοκνημικές, τα γόνατα και τη μέση 
έτσι να προκαλούν άλλου είδους προβλήματα.

Έτσι η φυσικοθεραπευτική αγωγή είναι 
απαραίτητη!
Αναγκαία είναι σίγουρα η εφαρμογή εξατομικευ-
μένων ορθωτικών πελματων για να απορροφούν 
τους κραδασμούς στην βάση της πτέρνας και να 
μειώσουν την τάση που ασκείται στην πελματιαία 
απονεύρωση.
Συνίσταται εφαρμογή τεχνικών διάτασης και 
manual mobilization με σκοπό την μείωση της τά-
σης στην απονεύρωση και στους μύες της γαστρο-
κνημίας, μάλαξη της πάσχουσας περιοχής, εφαρμο-
γή ειδικής περίδεσης (taping) ώστε να υποστηριχθεί 
η πελματιαία απονεύρωση,  εφαρμογή ειδικών μη-
χανημάτων όπως shock wave therapy (κρουστικός 

υπέρηχος), παγοθεραπεία, βελονισμός, θεραπευ-
τικές ασκήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει ο 
ασθενής και στο σπίτι οι οποίες είναι απαραίτητες για 
αποκατάσταση της ελαστικότητας του γαστροκνήμι-
ου και του Αχιλλείου τένοντα.
Tο 90% των ασθενών που αντιμετωπίζονται συντη-
ρητικά θεραπεύονται εφόσον έχουν και την απαι-
τούμενη υπομονή μετά από διάρκεια θεραπείας 2-3 
μηνών τουλάχιστον.
Οι ασθενεις με πελματιαία απονευρωσίτιδα θα πρέ-
πει να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες ούτως ώστε 
οι φυσικοθεραπείες να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. 
Έτσι η ανάπαυση,  και η μείωση της έντασης των 
δραστηριοτήτων που τους προκαλούν πόνο είναι 
απαραίτητες. Σε περίπτωση αθλητών θα πρέπει να 
σταματάει η προπόνηση σε σκληρές επιφάνειες. Η 
αντιφλεγμονώδης αγωγή βοηθά στην μείωση της 
φλεγμονης.
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου κάθε άλλη 
θεραπεία έχει αποτύχει, συνιστάται η χειρουργική θε-
ραπεία με διατομή της πελματιαίας απονεύρωσης. Τα 
αποτελέσματα όμως της μεθόδου είναι αμφιλεγόμενα.

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπείας
PhysiKALL στο Δάλι 
99881222

Πελματιαία απονευρωσίτιδα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΩΗ
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Μεγάλη χαρά στους 
φίλους του Άδωνη 
σκόρπισε το αποτέ-

λεσμα της κλήρωσης αφού οι 
πράσινοι του Δαλιού φάνηκαν 
τυχεροί και θα είναι μια από τις 
δυο ομάδες του αγροτικού που 
εξασφάλισαν την άνοδο τους 
στην επίλεκτη κατηγορία της 
ΣΤΟΚ. Μετά από αυτή την ευχά-
ριστη εξέλιξη οι άνθρωποι του 
σωματείου ρίχθηκαν με τα μούτρα στη δουλειά ώστε να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα η οποία 
θα μπορέσει να ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος της επίλεκτης κατηγορίας της 
ΣΤΟΚ. Ο Πρόεδρος του Άδωνη Βάσος Ποταμίτης μιλώντας στη «ΔΑΛΙNEWS» εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η διοίκηση σε συνεννόηση με το προπονητικό επιτελείο θα προβούν 
στις απαραίτητες κινήσεις για τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα μπορέσει να έχει μια καλή 
πορεία στη νέα διοργάνωση. Η άνοδος του Άδωνη στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ αποτελεί το πρώτο 
μεγάλο βήμα του σωματείου για επιστροφή στις τάξεις της ΚΟΠ, γεγονός το οποίο θα συμβάλει και στην 
επιστροφή του κόσμου του Άδωνη στα γήπεδα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεθοδική δουλειά στο Άδω-
νη η οποία έχει φέρει νοικοκύρεμα του σωματείου το οποίο στέκει πλέον σε υγιείς βάσεις. Οι προοπτικές 
του Άδωνη, σύμφωνα με ανθρώπους του σωματείου, είναι ευοίωνες. Οι φίλοι του Άδωνη ακόμα και στα 
δύσκολα ήταν κοντά στο σωματείο τους και σε κάθε ευκαιρία, είτε είναι εκδήλωση, είτε είναι λαχεία για 
οικονομική ενίσχυση στηρίζουν την προσπάθεια, ενέργεια η οποία χαροποιεί όλους στο σωματείο. Η 
διοίκηση του Άδωνη εδώ και μέρες συμφώνησε και ανανέωσε τη συνεργασία της με τον προπονητή της 
ομάδας Κώστα Καλλή από τον οποίο όλοι στο σωματείο είναι απόλυτα ικανοποιημένοι για τη δουλειά 
που έχει κάνει κατά την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο. Ο προπονητής σε συνεννόηση με τη διοίκηση 
θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό σύνολο. Ο προπονητής ήδη άρχισε να μελετά περι-
πτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι δυνατόν να βοηθήσουν την ομάδα στη νέα της προσπάθεια. 
Πέραν από τις μετεγγραφικές κινήσεις που θα γίνουν στο σωματείο υπάρχουν ποδοσφαιριστές από το 
περσινό ρόστερ οι οποίοι θα συνεχίσουν στην ομάδα και τους οποίους γνωρίζει πολύ καλά ο προπονη-
τής από την περσινή συνύπαρξη τους στην ομάδα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καθοριστούν και 
οι λεπτομέρειες της προετοιμασίας.

 Στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ 
ο Άδωνης

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Στις 6 Iουλίου στις 19:30 πραγματοποιείται η εκλογι-
κή Γενική Συνέλευση του Χαλκάνορα. Σε ανακοί-
νωση που εκδόθηκε απευθύνεται έκκληση στους 

φίλους του σωματείου να δώσουν το παρόν τους. Η νέα 
διοίκηση που θα προκύψει θα ηγηθεί του Χαλκάνορα για 
τα επόμενα δυο χρόνια. Άγνωστες παραμένουν οι προ-
θέσεις του απερχόμενου Προέδρου Λοϊζου Παπαλοϊζου 
ο οποίος δεν άνοιξε τα χαρτιά του κατά πόσον θα επα-
ναδιεκδικήσει την προεδρία του σωματείου. Στόχος στο 
Χαλκάνορα είναι να παραμείνει ο σύλλογος στις ράγες 
της σταθερότητας που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. 
Στη Γενική Συνέλευση το απερχόμενο Δ.Σ. θα προβεί σε 
πλήρη ανάλυση των πεπραγμένων των τελευταίων δυο 
χρόνων και θα γίνει πλήρης και λεπτομερής ανάλυση των 
οικονομικών του σωματείου. Την ίδια στιγμή βρίσκεται 
σε εξέλιξη ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική 
περίοδο. Οι μετεγγραφικές κινήσεις στους γαλάζιους του 
Δαλιού έχουν αρχίσει με στόχο να γίνει η καλύτερη δυ-
νατή στελέχωση της ομάδας ώστε να μπορέσει στη νέα 
ποδοσφαρική περίοδο να διεκδικήσει την άνοδο στη Β’ 
κατηγορία. Το γεγονός ότι έκλεισε γρήγορα το κεφάλαιο 
του προπονητή με τη συμφωνία με τον Κώστα Λοϊζου δί-
δει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του σωματείου να 
προβούν στις καλύτερες δυνατές κινήσεις στη μετεγγρα-
φική σκακιέρα. Ο Χαλκάνωρ έκλεισε για τη νέα χρονιά το 

μεσοεπιθετικό Ίσσα Κωνσταντινίδη. Ο νέος προπονητής 
της ομάδας Κώστας Λοϊζου ήθελε πολύ την απόκτηση 
του 24χρονου εξτρέμ και έτσι πραγματοποιήθηκε η με-
τεγγραφή. Ακολούθησαν οι μετεγγραφές του Παναγι-
ώτη Παναγιώτου από την Ομόνοια Ψευδά και του τερ-
ματοφύλακα Λάζαρου Στρατή. Ο 29χρονος κίπερ ήταν 
τα τελευταία δύο χρόνια στον Αχυρώνα Λιοπετρίου ενώ 
ήταν βασικός στην πορεία ανόδου της ομάδας από την 
Γ΄στη Β΄Κατηγορία. Βασικός ήταν και στην προηγούμενη 
του ομάδα, τον Π.Ο Ξυλοτύμπου βοηθώντας και αυτήν 
να ανέβει από την Γ’ στη Β΄Κατηγορία. Το Δ.Σ του Χαλ-
κάνορα δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό 
επιτελείο καθώς και το προσωπικό του ποδοσφαιρικού 
τμήματος. Στην αναφορά του ο Πρόεδρος του σωματείου 
Λοίζος Παπαλοίζου ευχαρίστησε όλους όσοι συνέλαβαν 
στην ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος 
κατά τη λήξασα ποδοσφαιρική περίοδο καθώς και τον 
προπονητή ‘Αντρο Κουλουμπρή ο οποίος είχε υπό την 
ευθύνη του τις τύχες της ομάδας στα τελευταία παιχνί-
δια του πρωταθλήματος. Η διοίκηση παρουσίασε το νέο 
προπονητή της ομάδας Κώστα Λοίζου ο οποίος ρίχθηκε 
με τα μούτρα στη δουλειά με στόχο να δημιουργήσει μια 
δυνατή ομάδα για τη νέα περίοδο. Η επιτροπή προγραμ-
ματισμού θα ενημερώσει τους ποδοσφαιριστές που συ-
νεχίζουν ή φεύγουν από την ομάδα.

 Κτίζεται ο Χαλκάνωρ της νέας περιόδου

Επιστρέφει ο κόσμος στα γήπεδα

Διακρίθηκε και στη «Μάχη της Κρήτης»

Ν έες μεγάλες διακρίσεις για τον Ανδρέα Πο-
ντίκη στον πανελλήνιο αγώνα Grand Prix 
2021 στη «Μάχη της Κρήτης». Ο νεαρός 

σκοπευτής από το Δάλι κατέκτησε το χρυσό στο 
ομαδικό με 357/375, 1ος στους παίδες με 114/125 

επιτυχίες, 4ος στην κατηγορία εφήβων και 12ος στη 
γενική πανελλήνια κατάταξη. Οι νέες επιτυχίες του 
Ανδρέα Ποντίκη έχουν δώσει χαρά στην οικογένεια 
του και στον προπονητή του Μιχάλη Καταζιανή και 
την αθλητική ψυχολόγο Θάλεια Παναγή. 

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, το Υπουργικό Συμβού-
λιο αποφάσισε την παρουσία φιλάθλων στους αγώνες όλων των αθλημάτων στο 50% της 
πληρότητας των γηπέδων, με ισχύ από την 1η Ιουλίου.

Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρείται μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
◗ Άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο της 
Johnson&Johnson είτε και με τις δύο δόσεις εντός από τα αδειοδοτημένα εμβόλια της Moderna, της 
AstraZeneca ή της Pfizer/BioNTech.
◗ Άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό με αρνητικό αποτέλεσμα από PCR ή rapid test, με τη δειγματο-
ληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών πριν την έναρξη του αγώνα.
◗ Άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες και κατέχουν βεβαίωση ανάρ-
ρωσης που δίνεται από το Υπουργείο Υγείας.
Η πιο πάνω απόφαση θα τυγχάνει τακτικής αξιολόγησης, με πρόθεση για αύξηση του επιτρεπόμενου 
ποσοστού φιλάθλων σταδιακά, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν.
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Ετοιμάζονται για την ιστορική πρώτη παρουσία της Ολυμπι-
άδας Λυμπιών στη Β’ κατηγορία. Οι άνθρωποι της ομάδας 
επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα σύνολο το οποίο θα 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Β’ κατηγορίας. Η διοί-
κηση των πρασίνων των Λυμπιών ανέθεσε τις τύχες της ομάδας 
στον Άγη Καμένο. Ο Κύπριος προπονητής στην περσινή περίοδο 
ήταν στον πάγκο της ΑΛΚΗΣ Ορόκλινης έχοντας μια πολύ καλή 
παρουσία τερματίζοντας στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα 
της Β’ κατηγορίας. 
«Το πλάνο που μας παρουσίασε ο Άγης ήταν το καταλληλότερο 
σύμφωνα με της δυνατότητες της ομάδας μας και είμαστε σίγου-
ροι ότι θα φτιαχτεί μια νέα ισχυρή Ολυμπιάς στην Β’ Κατηγορία» 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου. Ο κ. Καμένος δι-
αδέχεται στον πάγκο της Ολυμπιάδας τον Αιμίλιο Τέκκη για τον 
οποίο η διοίκηση του σωματείου εξέδωσε ανακοίνωση με την 
οποία εξέφρασε ευχαριστίες στον Κύπριο προπονητή ο οποίος 
συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου 
στην Β’ Κατηγορία. «Ο Αιμίλιος ήρθε στην ομάδα μας αρχές του 
Ιανουαρίου, δούλεψε σκληρά, άλλαξε την εικόνα της ομάδας μας 
και θα είναι για πάντα γραμμένος στην ιστορία της Ολυμπιάς. 
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια» αναφέρεται στην ανακοίνωση με 
την οποία εκφράζονται ευχαριστίες και στο γυμναστή της ομά-
δας Μιχάλη Ανδρέου, τον προπονητή τερματοφυλάκων Χάρη 

Κωνσταντίνου και τον φυσιοθεραπευτή Νεόφυτο Μακρυγιώργη.
Πρώτη μετεγγραφική κίνηση της Ολυμπιάδας Λυμπιών για τη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο αποτελεί ο 23χρόνος Βραζιλιάνος μεσοε-
πιθετικός Ματέους Ζόρζε ο οποίος πέρσυ ήταν στην Αμαζόνας. Ο 
ποδοσφαριστής προέρχεται από τις ακαδημίες της Μποταφόγκο. 
Η διοίκηση των πρασίνων σε συνεννόηση με τον προπονητή έχει 
προχωρήσει στην ανανέωση των συμβολαίων ποδοσφαιριστών 
από το ρόστερ της ποδοσφαιρικής περιόδου που ολοκληρώθηκε 
τον περασμένο Μάϊο. Στα πράσινα ντύθυκε και ο Αλατζ Εν Τζιάι. 
Είναι 22 χρονών, κατάγεται απο την Γουινέα και αγωνιζόταν στην 
ΑΛΚΗ Ορόκλινης. Η ομάδα των Λυμπιών ανακοίνωσε επίσης τους 
Μάκη Θεράποντος (εξτρέμ), τον Πορτογάλο Κρους Μαρτίνς (μέ-
σος) και τον Αργεντίνο επιθετικό Κρίστιαν Λουτσέρο.
Tο θέμα των βελτιωτικών εργασιών έργων στο ποδοσφαιρικό γή-
πεδο της ομάδας «Ολυμπιάς» Λυμπιών συζητήθηκε στη συνάντηση 
του Προέδρου  του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέα 
Μιχαηλίδη με τον Πρόεδρο του Σωματείου Τάσο Αναστασίου και 
τον συνεργάτη του Γιώργο Σιαπάνη. Η συνάντηση έγινε  στα κεντρι-
κά  γραφεία του ΚΟΑ και ο Πρόεδρος του ΚΟΑ συνεχάρη την ομάδα 
«Ολυμπιάς» Λυμπιών για την άνοδο της στη Β’ κατηγορία, ευχόμε-
νος ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Εκ μέρους του ΚΟΑ παρέστησαν 
επίσης ο προϊστάμενος και η λειτουργός  των τεχνικών υπηρεσιών 
Δημήτρης Παρτέλλας & Αυγή Νεοκλέους  αντίστοιχα.

Επί ποδός για την ιστορική πρώτη παρουσία στη Β’ κατηγορία

Η «ΔΑΛΙNEWS» αναδημοσιεύει το ρεπορτάζ του Άκη 
Κυριάκου από την ιστοσελίδα sportime.com.cy

Από τους πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες και με ξε-
χωριστό ήθος,αλλά και πάντα αθόρυβος και μακριά 
από τα φώτα δημοσιότητας ήταν ο Χαράλαμπος Με-

νελάου του ΑΠΟΕΛ,που για αυτά τα στοιχεία είχε κερδίσει την 
αγάπη των φίλων του σωματείου του και τον σεβασμό κάθε 
φιλάθλου. Ο Πάμπος Μενελάου δεν ήταν ο παίκτης που θα 
ξεσηκώσει την κερκίδα,όμως,έδινε πάντα το καλύτερο εαυτό 
του,ήταν πάντα σοβαρός στο παιχνίδι του και σταθερός στην 
απόδοση του,στοιχεία που τον καθιέρωσαν σε μια μεγάλη 
ομάδα,όπου γνώρισε μεγάλες επιτυχίες,πανηγύρισε πρωτα-
θλήματα και κύπελλα έχοντας και παρουσίες σε ευρωπαικά 
παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ. Η βασική του θέση ήταν δεξιός αμυ-
ντικός αλλά όταν χρειάστηκε έπαιξε και αριστερά και σε άλλη 
θέση. Δυνατός και μαχητικός στο παιχνίδι του, εξουδετέρωνε 
τον ακραίο επιθετικό που αναλάμβανε να μαρκάρει,ενώ έκα-
νε και τις επιθετικές του ενέργειες από δεξιά και με τις σέντρες 
του δημιουργούσε ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Ο Με-
νελάου πήγε από μικρός στον ΑΠΟΕΛ και αφού έπαιξε πρώτα 
στην εφηβική ομάδα προωθήθηκε στην πρώτη. Έπαιξε στους 
γαλαζοκίτρινους από το 1970 μέχρι το 1983 και κατέγραψε 
203 επίσημες συμμετοχές και πέτυχε και ένα τέρμα. Σίγου-
ρα η πιο ευχάριστη στιγμή για τον Μενελάου,ήταν η πρώτη 
χρυσή σελίδα στην ιστορία του σωματείου,η κατάκτηση του 
ντάμπλ το 1972-73 και ακολούθως η ιστορική παρουσία του 
ΑΠΟΕΛ στην Α’ Εθνική Ελλάδας,μια και ήταν η μοναδική κυ-
πριακή ομάδα που πέτυχε την παραμονή της στο πρωτάθλη-
μα. Ήταν η εποχή του Πάνου Μάρκοβιτς και των μεγάλων 
άσων της ομάδας,όπως οι Α.Στυλιανού, Μ.Μάρκου, Νίκος 
και Γιώργος Παντζιαράς, Αθάνατος, Τότης, Λίλλος, Στεφα-
νής, Σταύρακας, Λεωνίδας, Α.Μιαμηλιώτης, Ηρόδοτος, Κρητι-
κός, Τ.Αντωνίου, Τ.Τιμοθέου, Κολοκάσης κ.α. Ο Π.Μενελάου 
πήρε πρωτάθλημα και το 1980 και τότε είχε για συμπαίκτες και 
τους Ηρόδοτο, Γ.Πέτρου, Τούλης Ηροδότου, Π.Χατζηθωμάς, 
Χατζηπιερής, Βασιλείου, Μαραγκός, Κ.Παντζιαράς, Αντω-
νίου, Ν.Παντζιαράς, Α.Μιαμηλιώτης. Πανηγύρισε και τρία 
κύπελλα,το 1976,1978 και 1979. Την πρώτη χρονιά κέρδισε 
6-0 την Αλκή και στον τελικό έπαιξαν οι: Γ.Παντζιαράς, Με-

νελάου, Κολοκάσης, Ν.Παντζιαρά, Λίλλος, Στεφανής, Λεω-
νίδας, Μάρκου, Κρητικός, Α.Στυλιανού, Α,Μιαμηλιώτης( 85’ 
Τσιριπιλλής). Το 1978 κέρδισε τον Ολυμπιακό 3-0 και έπαι-
ξαν οι: Γ.Παντζιαράς( 75’ Ηρόδοτος), Μενελάου, Α.Στεφάνου, 
Α.Σταύρου, Ν.Παντζιαράς, Στεφανής, Α.Μιαμηλιώτης( 75’ 
Ερμογενίδης), Κ.Παντζιαράς, Χατζηθωμάς, Μάρκου, Αντω-
νίου. Στον τελικό του 1979 που ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 1-0 την 
ΑΕΛ έπαιξαν οι: Ηρόδοτος, Μενελάου, Στεφάνου, Σταύρου, 
Ν.Παντζιαράς, Κ.Παντζιαράς, Πέτρου, Τιμοθέου( 86’ Μαρα-
γκός), Χατζηθωμάς, Χαιλής, Αντωνίου. Το 1976 ο Μενελάου 
έπαιξε στα ευρωπαικά παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ στο κύπελλο κυ-
πελλλούχων κατά του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και της Νάπολι, 
το 1977 στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ κατά της Τορίνο, το 1978 για το 
κυπελλούχων κατά της Σιάρμοκ Ρόβερς και το 1979 πάλι στο 
κυπελλούχων κατά της Κοπεγχάγης,ενώ το 1981 στο κύπελλο 
ΟΥΕΦΑ κατά της Άρτζες Πιτέστι. Ο Μενελάου ήταν ένας πιστός 
στρατιώτης του ΑΠΟΕΛ που ξεχώρισε και για το ήθος και τον 
χαρακτήρα του. Πέρασε αργότερα από Χαλκάνορα και Εληά 
Λυθροδόντα ως παίκτης-προπονητής.

Ρετρό: Παίκτες που έγραψαν ιστορία, 
Πάμπος Μενελάου

Συνεχίζει ο Πέππος στη «ΔΑΛΙ F.C» Τρέχει ο προγραμματισμός στη ΜΕΑΠ

Τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας η οποία θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας θέλουν να δημιουργήσουν οι άν-
θρωποι της ΜΕΑΠ. Οι διαδικασίες για το στήσιμο μιας δυνατής ομάδας βρίσκονται 

σε πλήρη εξέλιξη και όλοι στο σωματείο του Πέρα Χωριού – Νήσου ελπίζουν ότι στη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο η ομάδα θα μπορέσει να έχει ρόλο πρωταγωνιστή. Κατά τη δι-
άρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε έγινε ενημέρωση των μελών για 
όλα όσα αφορούν το σωματείο. Το κλίμα στη Γενική Συνέλευση ήταν εξαιρετικό και όλα 
τα μέλη που παρευρέθηκαν έδωσαν την υπόσχεση ότι θα εργαστούν σκληρά, ο καθένας 
από πλευράς του, για το καλό του σωματείου. Στη Γενι-
κή Συνέλευση έγινε ανασκόπηση της ποδοσφαιρικής 
περιόδου που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο 
ενώ έγινε και λεπτομερής ανάλυση των οικονομικών 
δεδομένων του σωματείου. 
Η διοίκηση της ΜΕΑΠ έχει προχωρήσει τον προγραμ-
ματισμό για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Πρώτα απ’ 
όλα έκλεισε το κεφάλαιο του προπονητή. Όπως ανα-
κοινώθηκε συνεχίζει στο πηδάλιο της ΜΕΑΠ ο προ-
πονητής Γιάννος Λυμπουρής. Η διοίκηση δείχνοντας 
εκτίμηση στο έργο που επιτέλεσε ο κ. Λυμπουρής του 
έδωσε τα κλειδιά των αποδυτηρίων της ομάδας και 
για τη νέα χρονιά. «Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία 
στο δύσκολο έργο που έχει να επιτελέσει» αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση του σωματείου. Ο προπονητής σε 
συνεννόηση με τη διοίκηση θα προβούν στις δέου-
σες ενέργειες για ενίσχυση της ομάδας ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη με την έναρξη 
της προετοιμασίας. Η διοίκηση προχώρησε σε διαβουλεύσεις και με ποδοσφαιριστές που 
βρίσκονταν και την προηγούμενη περίοδο στο ρόστερ με στόχο να διαφανεί κατά πόσον 
με εκείνους που θέλει ο προπονητής, υπάρχει ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας. 
Κάποιοι εξ αυτών έχουν ανανεώσει τη συνεργασία τους με τη ΜΕΑΠ και θα φορούν και στη 
νέα περίοδο τα ερυθρόλευκα. 
H MEAΠ ανακοίνωσε την απόκτηση του επιτελικού μέσου Θεόδοτου Αργυρού ο οποίος 
τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με τα χρώματα του Διγενή Μόρφου. Πρόκειται για ένα 
πολύπειρο ποδοσφαιριστή με παραστάσεις πρωταθλητισμού.
Παραδόθηκε στην τυχερή Αριάνα Πετρίδου το αυτοκίνητο μάρκας Mazda Axela το οποίο εκ-
δόθηκαν 400 λαχνοί για ενίσχυση του σωματείου. Η κλήρωση έγινε σε live μετάδοση στις 
29.05.2021. Τυχερός αριθμός το 264. 
«Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου. 
Στην κλήρωση του μηνιαίου λαχείου της ΜΕΑΠ, κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 
Ιουνίου, κέρδισε 800 Ευρώ ο αρ.252 και από 100 Ευρώ οι αρ. 988, 943, 468, 638 και 551.

Η «ΔΑΛΙ F.C» ανανέωσε τη συνεργασία της με τον 
προπονητή Χρίστο Πέππο ο οποίος θα έχει την ευ-
θύνη σε συνεργασία με τη διοίκηση τη στελέχωση 

της ομάδας. Ο κ. Πέππος γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα και 
θα επιδιώξει να προβεί σε κινήσεις οι οποίες θα συμβάλουν 
στην ποιοτική ενίσχυση της «ΔΑΛΙ F.C» η οποία στοχεύει στο 
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα. Oι άν-
θρωποι του σωματείου σε συνεννόηση με τον προπονητή 
της ομάδας θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να 
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες διοργανώ-
σεις της ΑΠΟΕΣΠ. Οι επαφές με ποδοσφαιριστές οι οποίοι 
μπορούν να βοηθήσουν έχουν εντοπιστεί και έχουν αρχίσει 
επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας. Η 
διοίκηση της «ΔΑΛΙ F.C» αναμένεται να κυκλοφορήσει και 
φέτος εισιτήρια διαρκείας τα οποία θα μπορούν να τα προ-
μηθευτούν οι φίλοι του σωματείου στους οποίους στηρί-
ζουν πολλά οι άνθρωποι της «ΔΑΛΙ F.C.»



Λεωφόρος Σταυρού 48A&B, Στρόβολος, Τηλ: 22 320 303, 
Χαλκάνωρος 43,Δάλι, Τηλ: 22521680

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’115, Λατσιά, Τηλ: 22333880

Ένα παλιό, παραδοσιακό γλυκοπωλείο με μυρωδιές και συνταγές από την Ανατολή. 
Ένας φιλόξενος χώρος διαμορφωμένος με βάση μια παλιά, ξέγνοιαστη, ποιοτική εποχή. Εδώ 

μπορείς να απολαύσεις το γλυκό σου.
Γλυκά φτιαγμένα στο χέρι και πάντα με συνταγές που έχουν ως βάση ποιοτικά, αγνά υλικά.
Στο εργαστήριό μας η διαδικασία παραγωγής των σιροπιαστών γλυκών Ανατολής γίνεται με 

παραδοσιακό τρόπο. Σταθεροί στην ποιότητα και τις γεύσεις των γλυκών Ανατολής, με οδηγό 
τη γνώση συνταγών δοκιμασμένων στο πέρασμα των χρόνων, που ξυπνούν γλυκές μνήμες.

Στο κατάστημά μας μπορείτε να απολαύσετε επίσης ζεστές πίτες όπως τυρόπιτα, σπανακόπιτα, 
μπουγάτσα, μαζί με ένα ζεστό capuccino ή ένα φρέσκο χυμό, ή ακόμη καλύτερα ένα από τα τσάγια μας!
Φεύγοντας μπορείς να πάρεις μαζί σου ένα από τα υπέροχα ταψιά μας και να διαλέξεις από μια 

σειρά επιλογών όπως σοκολατόπιτες, καρυδόπιτες, εκμέκ και πολλά άλλα.
Όραμά μας είναι να προσφέρουμε καθημερινά την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που σας αξίζει.


