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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

Τ α πλάνα τους για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές καταστρώ-
νουν όσοι ενδιαφέρονται να κατέλθουν στην εκλογική διαδικα-
σία του προσεχούς Δεκεμβρίου και να ζητήσουν τη ψήφο των 

πολιτών. Οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις, παρά το γεγονός ότι ο Αύ-
γουστος είναι μήνας διακοπών, αναμένεται ότι θα κορυφωθούν με στό-
χο το Σεπτέμβριο να αρχίσουν οι υποψήφιοι την προεκλογική τους εκ-
στρατεία με την κατάθεση προτάσεων και θέσεων προς την κοινή γνώμη. 
Τα πρώτα ονόματα άρχισαν να συζητούνται και η αντίστροφη μέτρηση 
για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές έχει αρχίσει. Το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών στον προύπολογισμό για το 2021 έχει περιλάβει για τις δημοτικές 
εκλογές ποσό 4 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 2,6 εκατομμύρια ευρώ αφο-
ρούν την υπερωριακή απασχόληση για την προετοιμασία των εκλογών 
και για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων.        σελ. 3

 Συζητήσεις και διαβουλεύσεις 
ενόψει δημοτικών εκλογών

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διαδικασία της 19ης Δεκεμβρίου 2021 

Aρχές του 20ου αιώνα, προ-
νοεί μεταξύ άλλων ότι το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων πα-

ραχωρεί, με συμβολικό μίσθωμα, 
άδεια χρήσης των  παραδοσιακών 
οικοδομών της Αγρέπαυλης στην 
Ποταμιά για νέα χρήση του από το 
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τις ανά-
γκες του Τμήματος, στην κατάσταση 
που αυτό βρίσκεται σήμερα, για πε-
ρίοδο δέκα ετών.                          σελ. 11

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
η αγρέπαυλη στην Ποταμιά

Με μνημόσυνα και εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το 
Δήμο Ιδαλίου και τα Κοινοτικά Συμβούλιο της περιφέρειας 
τιμήθηκαν οι ήρωες της περιοχής. Παρευρέθηκαν η Πρόε-

δρος της Βουλής, Υπουργοί και κρα-
τικοί αξιωματούχοι οι οποίοι εξήραν 
τη θυσία των παλικαριών που πρό-
σφεραν τη ζωή τους για την πατρί-
δα και αναφέρθηκαν στην τουρκική 
προκλητικότητα η οποία κορυφώθη-
κε με το άνοιγμα μέρους της περίκλει-
στης πόλης της Αμμοχώστου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπά-
θειες που καταβάλει η κυβέρνηση για αντιμετώπιση της τουρκικής 
προκλητικότητας και την επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

 σελ. 4

Τιμήθηκαν οι ήρωες 
της περιοχής Ιδαλίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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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 στο μεγαλύτερο σε γεωγραφική 
έκταση Δήμο της Επαρχίας Λευκωσίας με ιστορία 
3000 χρόνων.

Xαράλαμπος Χαραλάμπους 

Σύντομο βιογραφικό 
Είναι αυτοδημιούργητος 
επιχειρηματίας, Διευθύνων 
Σύμβουλος στη μετοχική 
επιχείρηση εγκατάστασης 
συστημάτων ασφαλείας 
Wave Electronics Ltd. 
Είναι κάτοχος πτυχίου στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Μεταπτυχιακού ΜΒΑ (Master 
in Business Administration). Η 
διατριβή του εστιάστηκε στην 
υπό εκκόλαψη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και σχολικός έφορος 
Ιδαλίου. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων 
Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Κατοικεί στο 
Δήμο Ιδαλίου από το 1994.
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Ο 
Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι μήνες που θυ-

μίζουν τις μαύρες επετείους της σύγχρονης 

κυπριακής ιστορίας. Οι πληγές από την τουρ-

κική εισβολή παραμένουν ανοικτές. Όσο η κατοχή συ-

νεχίζεται έχουμε χρέος και υποχρέωση να αγωνιζό-

μαστε για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού 

προβλήματος βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμέ-

νων Εθνών και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το διε-

θνές δίκαιο. Ο Δήμος Ιδαλίου και οι κοινότητες της περιο-

χής τίμησαν τους ήρωες τους με διάφορες εκδηλώσεις. Η 

συγκίνηση ήταν για άλλη μια φορά μεγάλη, όπως μεγά-

λη είναι και η προσδοκία των προσφύγων για επιστρο-

φή στα σπίτια τους. 47 χρόνια μετά τάφηκε με τις πρέ-

πουσες τιμές, όπως εξάλλου του αξίζει, ο μέχρι πρότινος 

αγνοούμενος της τουρκικής εισβολής Παναγιώτης Κα-

ράντωνας. Η κηδεία του ήρωα της τουρκικής εισβολής 

τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτή-

ρος στο Πέρα Χωριό – Νήσου, την κοινότητα που φιλο-

ξένησε μετά την εισβολή την οικογένεια του η οποία κα-

τάγεται από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.O Δήμαρχος 

Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος ανακοίνωσε την ανέγερση 

στο Δάλι πλατείας ηρώων – αγνοουμένων – αιχμαλώ-

των 1974. Στην έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορεί-

τε να διαβάσετε τα τελευταία νέα που αφορούν τις επερ-

χόμενες δημοτικές εκλογές. Αναμένεται ότι αμέσως μετά 

τις διακοπές του Αυγούστου οι μηχανές της προεκλογι-

κής εκστρατείας θα ξεκινήσουν για τα καλά και οι υπο-

ψήφιοι που θα διεκδικήσουν τη ψήφο των πολιτών θα 

αρχίσουν την προσπάθεια τους για να πείσουν για τις θέ-

σεις και τις απόψεις τους. Ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο 

δημοσιεύει σ’ αυτή την έκδοση η «ΔΑΛΙNEWS» έχει να κά-

νει με το κόστος των δημοτικών εκλογών όπως προϋπο-

λογίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Φορείς και κοι-

νωνικά σύνολα της περιοχής βοήθησαν τους κατοίκους 

των ορεινών περιοχών Λάρνακας και Λεμεσού που πλή-

γησαν από πυρκαγιές. Με πράξεις στήριξαν τους πυρό-

πληκτους αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τα αλληλέγ-

γυα αισθήματα τους σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

Σ’ ένα ελκυστικό προορισμό που συνδυάζει την προστα-

σία της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάγκη ανά-

πτυξης και προόδου της τοπικής κοινωνίας, φιλοδοξεί 

να αναβαθμίσει τον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου συγ-

χρηματοδοτούμενο έργο. Την ολοκλήρωση της πράξης 

«Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσο Τοπικής 

Ανάπτυξης» με τον τίτλο «Ελκυστικοί Προορισμοί» 

ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων Γιάννης Καρούσος, σε συνέντευξη Τύπου που 

πραγματοποιήθηκε στο τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αρχαίου Ιδαλίου. Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας με πολλές 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Ο κόσμος τις απόλαυσε. Ήταν 

μια καλή ευκαιρία στους πολίτες να βγουν έξω και να 

αφήσουν πίσω τους τα προβλήματα που εξακολουθεί να 

προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού. Ο Αύγουστος εί-

ναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών. Καλές διακοπές και 

πάνω απ’ όλα ασφάλεια και προσοχή. 

Η σύνταξη

Ημέρες μνήμης

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

Αρχ. Μακαρίου 13. 2566 Λύμπια. Τηλ: 22521656, Φαξ: 22525793.

Κοινοτικό Ιατρείο Λυμπιών

2566. Λύμπια. Τηλ: 22 524914

Κοινοτικό Συμβούλιο Σιας

Αρχι. 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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Χρυστάλλα Σάκκαλλου Παρτακκή
Θκιο λόγια απού την καρκιάν Χρυστάλλα μου για 
σένα 
τωρά που φτεροπέτασες τζιαι πάεις εις τα ξένα 
τζιει που δεν έσιει γιατρικά, φαρμάτζια,ούτε πόνο, 
τζιει που ψυχούλες κατοικούν με νεπαμόν τζιαι 
μόνο.
Ξέρω το πως θα το ‘θελες να σε ξεπροβοδίσω 
τζιαι πως μπορώ να σ’ αρνηθώ να σε κακοκαρτίσω;

Άντρούλλα μου έλα ποδά τζιαι φέρ’ μου τζιαι βιβλία’ 
τζιαι ήρτα για χατίρι σου, παρά την δυσκολία.
Εκάμαμεν μιάλη χαρά ξανά π’ ανταμωθήκαμε 
τζιαι τραγουδήσαμε μαζί τζιαι σφιχταγκαλιαστήκαμε.
Είσιες στο πρόσωπο χαρά τζιαι πόνο στην μαθκιά σου 
γιατ’ έξερες πως θα ‘φευκες μακρά που τα παιθκιά σου.
Τα δώρα σου τα όμορφα μ’ αγάπη χαρισμένα, 
κροσιέ απού της μάνας σου τα σιέρκα καμωμένα.
Σετ πετσεττάκια με σιεμέ τζι ένα για την Γιαννούλλα, 
έθελες για ενθύμιο να μας τα δώσεις ούλλα.
Χρυστάλλα Σάκκαλλου
Ήρτες στο Δάλι τζι έφερες την γνώση τζιαι το φως σου, 
χαμόγελο, καλή καρκιά πάντα ο σύντροφος σου.
Μέσα στην οικογένεια έλαμπες σαν τον ήλιο 
τζιαι τζιείνους που αγκάλιαζες, χάριζες τους βασίλειο.
Έτοιμη πάντα να ακούς τζιαι συμβουλές να δίνεις, 
κόμα τζιαι που ‘σουν άρρωστη, την ώραν της οδύνης.
Εν λία σου τούτα δαμαί που σου ‘γραψα Χρυστάλλα.
Λόγια πολλά για σεν θα πουν μ’αγάπην πλάσματ’ άλλα.
Εστάθηκεν αδύνατο ξανά να σ’ εντοπίσω, 
να ‘ρτω ξανά με αγκαλιά να σε ποσιαιρετίσω.
Αφήνεις τον Λοΐζο σου παιθκιά μαζί τζι αγγόνια, 
για σένα πάντα να μιλούν να σ’ αγαπούν αιώνια.
Φεύκεις μας όπως έζησες, πράγματι μια κυρία, 
παράδειγμα προς μίμηση στου κόσμου τα θηρία.
Πετάς γι αλλού αγέρωχη μες την αξιοπρέπεια 
μακρά απού τα ποταπά, μίση τζιαι μικροπρέπεια.
Καλό ταξίδι, στο καλό πανέμορφη παγώνα, 
σαν αμαζόνα στάθηκες μπροστάρης στον αγώνα.
Τωρά πιον εν θε να πονείς τζιαι δεν θα υποφέρεις, 
μα πάντα θα ‘σιεις μιαν ριτζιά τζιαι δώρα να μας φέρεις.
Στο καλό Χρυστάλλα Σάκκαλλου Παρτακκή απού την Αθηένου, 
Γυρώ σου θα ‘ναι άγγελοι, μαζί σου θα πααίνουν.
Εν πεθανίσκουν οι μανάδες.
Μέσα στες ψυσιές μας ζιούσι.
Σε τόπους παν καλλύττερους, 
μα θα ‘ρτουν να μας πούσι;
Στο καλό Χρυστάλλα μου

Αντρούλλα Σιάτη
Εν θλιμμένω Ιδαλίω

26/7/2021

Εορτολόγιο του μήνα
1 Αυγούστου:  Ελέσσα, Εύκλεος, Ευκλέα, Σολομονή, Μάρκελος
2 Αυγούστου: Ιουστινιανός
3 Αυγούστου: Ολύμπιος, Σαλώμη
4 Αυγούστου:  Μαξιμιλιανός, Ξακουστός, Ξακουστή
5 Αυγούστου: Νόννα
6 Αυγούστου:  Σωτήρης, Σωτηρία, Ευμορφία
7 Αυγούστου:  Νικάνορας, Αστέριος, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω
8 Αυγούστου:  Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος, Φύλλιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλια, Φυλλιώ, Ρόζα
10 Αυγούστου:  Ήρων, Ηρώ, Λαυρέντης, Λαυρεντία, Λώρα, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Ιππόλυτος, Ιππολύτη
11 Αυγούστου: Εύπλος
12 Αυγούστου:  Φώτιος, Φώτης
15 Αυγούστου:  Παναγιώτης, Πάνος, Παναγιώτα, Γιώτα, Γιούλα, Νάγια, Δέσποινα, Δέσπω, Μαρία, 

Μάρω, Μιρέλλα, Μάνια, Μάριος, Γεσθημανή, Θεοτόκης, Θεοτοκία, Μαρινέλα, Ελώνα, 
Ηλιοστάλακτη, Καθολική, Κρυστάλλω, Κρυσταλία, Πρέσβεια, Συμέλα, Μιρέιγ

16 Αυγούστου:  Αλκιβιάδης, Γεράσιμος, Γερασιμούλα, Διομήδης, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σταμάτης, 
Σταματία, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Απόστολος, Αποστολία

17 Αυγούστου:  Λευκοθέα, Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Στράτος, Στράτης
18 Αυγούστου:  Αρσένιος, Αρσενία, Αρσινόη, Λαύρος, Λαύρα, Λάουρα, Φλώρος, Φλώρα
20 Αυγούστου:  Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα
22 Αυγούστου: Αγαθόνικος, Θεοπρέπιος, Θεοπρεπία
23 Αυγούστου: Μαλαματή, Μαλαματένια
24 Αυγούστου: Αιτωλία, Ευτύχιος, Ευτυχία
25 Αυγούστου: Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτα
26 Αυγούστου: Αδριανός, Αδριανή, Ναταλία
27 Αυγούστου: Αρκάδιος, Αρκαδία, Λυμπέρης, Όσιος, Φανούριος, Φανουρία
28 Αυγούστου: Δάμων
29 Αυγούστου: Αρκάδιος, Αρκαδία
30 Αυγούστου: Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Ευλάλιος, Ευλαλία

 Η τελετή της Σχολής Φόρουμ

Με μια λιτή αλλά πλούσια σε συναισθήματα τελετή, η Ιδιωτική Σχολή 
Φόρουμ επιβράβευσε τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που δι-
ακρίθηκαν τη σχολική χρονιά 2020 -21. Στη διάρκεια της τελετής η 

Σχολή αποχαιρέτησε τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες και τους ευ-
χήθηκε κάθε καλό στο μέλλον. 

Τελείται την Κυριακή 8 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ευαγ-
γελίστριας Ιδαλίου το ετήσιο μνημόσυνο της οικογένειας του Κυριάκου και της 
Αναστασίας Κυπριανού Κολοκάση από το Δάλι και των παιδιών τους Στέλλας, 

Χρίστιας και Χριστόδουλου, θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος της Ήλιος που 
έγινε το 2005 στo Γραμματικό. Καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν. 
Μετά το μνημόσυνο θα τελεστεί τρισάγιο στο κοιμητήριο Ιδαλίου. 

Μνημόσυνο θυμάτων 
της τραγωδίας της Ήλιος

Φιλανθρωπική εκδήλωση για Στέγη 
Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός»

Μεγάλη επιτυχία είχε άλλη μια εκδήλωση η οποία είχε ως στόχο την οικονο-
μική ενίσχυση της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός». Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Ιερού 

Ναού Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Διοργανώθηκε από την ομάδα εθελοντών  
«Συμπόρευση» της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος.  Την εκδήλωση συνόδευε στο βι-
ολί η Καρολίνα Χρυσάνθου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία με το εισιτήριο ει-
σόδου να κερδίσουν ένα κουπόνι αξίας 300 Ευρώ προσφορά της Γκαλερί «Διαχρονική».
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H συζήτηση για τις δημοτικές 
εκλογές έχει ανοίξει για τα 
καλά και όσο πλησιάζουμε 

στο Δεκέμβριο θα εντείνεται. Οι δι-
εργασίες για εξεύρεση των κατάλλη-
λων ατόμων τα οποία θα στελεχώ-
σουν τα ψηφοδέλτια βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη και το επόμενο διά-
στημα αναμένεται με μεγάλο ενδια-
φέρον. Οι ζυμώσεις που αφορούν τις 
επερχόμενες εκλογές θα οδηγήσουν 
στον καταρτισμό των ψηφοδελτίων 
τα οποία θα τεθούν ενώπιον των πο-
λιτών το Δεκέμβριο. Μέχρι στιγμής 
υπάρχουν δυο δεδομένα. Η απόφα-
ση του νυν Δημάρχου Ιδαλίου Λεό-
ντιου Καλλένου να μην επαναδιεκδι-
κήσει εκλογή θεωρώντας πως είναι 
ώρα να αναλάβουν νέα άτομα και 
δεύτερο η πρόθεση να διεκδικήσει 
το χρίσμα του υποψήφιου Δημάρ-
χου ο πρώην δημοτικός σύμβουλος 
Ιδαλίου Χαράλαμπος Χαραλάμπους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη 
προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με 
παράγοντες της τοπικής κοινωνίας. 
Το τελευταίο διάστημα γίνονται πα-
ρασκηνιακές διαβουλεύσεις και σε 
κομματικό επίπεδο. Ο διάλογος βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάποια ονό-
ματα έχουν ακουστεί ωστόσο τίπο-
τα δεν είναι τελεσίδικο. Στόχος των 
κομματικών επιτελείων είναι όπως το 

συντομότερο ξεκαθαρίσει το τοπίο 
ώστε να καταστεί εφικτό οι υποψήφι-
οι να μπορέσουν να εργαστούν για 
να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους 
στους δημότες. Οι κομματικοί μηχα-
νισμοί έχουν αρχίσει τις κινήσεις 
τους προσπαθώντας να εντοπίσουν 
άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να πε-
ριληφθούν στα κομματικά ψηφοδέλ-
τια και είναι σε θέση να προσφέρουν 
στην τοπική κοινωνία. Πέραν από 
τα κομματικά ψηφοδέλτια αναμένε-
ται ότι θα υπάρξουν και ανεξάρτητες 
υποψηφιότητες όπως εξάλλου έγι-
νε και στο παρελθόν, πετυχαίνοντας 
μάλιστα και εκλογή δημοτικού συμ-
βούλου. Τελευταία περίπτωση είναι 
η εκλογή του δημοτικού συμβούλου 
Τζόζεφ Βασιλείου ο οποίος εξελέγη 
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με 
το ψηφοδέλτιο «Συνεργασία Δημο-
τών Ιδαλίου».
Το Υπουργείο Εσωτερικών στον προ-
ϋπολογισμό του για το 2021 έχει πε-
ριλάβει πρόνοια η οποία αφορά το 
κόστος για την υπερωριακή απα-
σχόληση δημοσίων υπαλλήλων, 
ενοικίασης αιθουσών και εκτύπω-
σης ψηφοδελτίων για τις δημοτι-
κές εκλογές. Στον κρατικό προϋπο-
λογισμό περιλήφθηκαν πιστώσεις 4 
εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 2,6 εκα-
τομμύρια ευρώ αφορούν την υπε-

ρωριακή απασχόληση για την προ-
ετοιμασία των εκλογών και για τη 
στελέχωση των εκλογικών κέντρων 
σε Κύπρο και εξωτερικό, για σκο-
πούς της ψηφοφορίας και για τη δι-
αλογή και καταμέτρηση των ψήφων. 
Επίσης, πιστώσεις 400.000 Ευρώ θα 
καλύψουν το κόστος της υπερωρια-
κής απασχόλησης αστυνομικών και 
τα έξοδα για τη διακίνηση οχημά-
των και άλλες 400.000 Ευρώ θα δα-
πανηθούν για κάλυψη των εξόδων 
του κυβερνητικού τυπογραφείου για 
υλικά και υπερωρίες σε σχέση με την 
εκτύπωση των ψηφοδελτίων.
Επιπρόσθετα, πιστώσεις 200.000 
Ευρώ αφορούν την οπτικοποίηση 
των αποτελεσμάτων από το Τμήμα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής, 150.000 
Ευρώ θα καλύψουν το κόστος για 
γραφική ύλη, χαρτικά και αναλώσι-
μα είδη, ενώ άλλες 150.000 Ευρώ πε-
ριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό 
για κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων.
Πέραν των πιο πάνω, πιστώ-
σεις 50.000 Ευρώ θα καλύψουν 
τα ενοίκια αιθουσών και διαφό-
ρων συσκευών, 30.000 Ευρώ θα 
καλύψουν τα έξοδα του Τμήμα-
τος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπη-
ρεσιών και 20.000 Ευρώ αφορούν 
τα έξοδα του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων.

4 εκ. Ευρώ το κόστος της όλης διαδικασίας 

 Οι διεργασίες των δημοτικών εκλογών
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Ο Δήμος Ιδαλίου και οι οικογένειες των Δαλιτών 
ηρώων πεσόντων 1974 και φονευθέντων 1963 
και 1974 τίμησαν και φέτος τη μνήμη των αγαπη-

μένων τους προσώπων. Τα ετήσιο μνημόσυνο των πα-
λικαριών του Ιδαλίου τελέστηκε την Κυριακή 18 Ιουλίου 
στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας. Επι-
μνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Επίτροπος Προεδρίας για 
Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου. O Δήμος Ιδαλίου 
πλήρωσε βαρύ τίμημα τόσο κατά τη διάρκεια των δικοι-
νοτικών ταραχών όσο και κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
εισβολής. Τα οστά του στρατιώτη Χριστόφορου Σκορ-
δή, του 398 Τ.Π. εντοπίστηκαν στην περιοχή του Τουρκο-
κυπριακού χωριού Τζιάος. Ήταν ο πρώτος αγνοούμενος 
από το Δάλι του οποίου μετά από χρόνια διακριβώθηκε 
η τύχη του. Τάφηκε στις 30 Αυγούστου 2009. Ακολούθη-
σε ο Νίκος Τσελεπής, ο οποίος ως έφεδρος στρατιώτης 
του 305 Τάγματος Πεζικού εκτελέστηκε εν ψυχρώ υπερα-
σπιζόμενος την πατρίδα στην  περιοχή της Μιας Μηλιάς. 
Το οστά του εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στο Μπέκιο-
γιου. Τάφηκε στις 10 Μαρτίου 2013. Τα οστά του στρατι-
ώτη Νικόλαου Περικλέους, του 361 Τ.Π. του τρίτου παλι-
καριού από το Δάλι που βρισκόταν στον κατάλογο των 
αγνοουμένων ανευρέθηκαν στην περιοχή «Κορνόκη-
πος» σε βουνοπλαγιά του Πενταδακτύλου. Τάφηκε στις 
28 Απριλίου 2013. Σε ομαδικό τάφο στο χωριό Μπέκιογι-
ου ανευρέθηκαν και τα οστά του έφεδρου στρατιώτη Μι-
χαλάκη Γρούτα του 305 Τ.Π. Τάφηκε στις 8 Ιουνίου 2014. 
Μετά από δεκαετίες επέστρεψε στο Δάλι και ο Μιχάλης 
Σολομώντος. Τα ίχνη του είχαν χαθεί την περίοδο της 
τουρκοανταρσίας. Τα οστά του ανευρέθηκαν σε σημείο 
του Τουρκοκυπριακού χωριού Χαμίτ Μάντρες. Τάφηκε 
στις 21 Ιουνίου 2014. Μετά από 42 χρόνια καρτερίας επέ-
στρεψε στη γενέτειρά του και ο Σάββας Σαββίδης, Στρα-
τιώτης του 181 Μ.Π.Π. Χάθηκε στις πλαγιές του Πενταδα-

κτύλου μετά από σκληρές μάχες με τον εχθρό. Τα οστά 
του ανευρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Συγχαρί. Τάφη-
κε στις 16 Απριλίου 2016.  Στις μάχες του Πενταδακτύλου 
χάθηκε και ο Μάρκος Μάρκου Πιττή του Ανδρέα, στρατι-
ώτης του 286 Μ.Τ.Π.  Τα οστά του εντοπίστηκαν στην πε-
ριοχή Σκυλλούρας, όπου και τα υψώματα Λαπάτσα. Τά-
φηκε στις 2 Απριλίου 2017. Ένας άλλος εθνοφρουρός 
που αγνοείτο και ανευρέθηκαν τα οστά του, στην περιο-
χή του Κουτσοβέντη, είναι ο Αντώνης Ευθυμίου του Ευ-
θύμιου, στρατιώτη του 305 Τ.Π.  Τάφηκε στις 29 Ιουλίου 
2017. Μετά από 45 χρόνια εντοπίστηκαν και τάφηκαν 
και τα λείψανα του Χριστάκη Χριστοδούλου του Νικό-
λα, Λοχία του 305 Τ.Π.. Είχε χαθεί και αυτός στην περιοχή 
Μιας Μηλιάς. Η κηδεία του έγινε 17 Νοεμβρίου 2019. Σε 
ομαδικό τάφο στην περιοχή Τ/Κ χωριού Σίντα ανευρέ-

θηκαν τα οστά του Ανδρέα Κωνσταντή Ποϊράζη, ο οποί-
ος χάθηκε σε ηλικία 65 χρόνων αφήνοντας σύζυγο και 
έξι παιδιά. Τάφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2016. Σε ηλικία 68 
ετών χάθηκε και ο Αντώνης Αγγελή Αντωνίου, με σύζυ-
γο και οκτώ παιδιά. Τα οστά του ανευρέθηκαν και αυτού 
σε ομαδικό τάφο στην περιοχή Τ/Κ χωριού Σίντα. Τάφη-
κε στις 22 Οκτωβρίου 2016. Είχαμε όμως και ένα μαθητή 
– εθελοντή Στρατιώτη του 211 Τ.Π. που δεν δίστασε να 
ενταχθεί στις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και να δώ-
σει μάχες με τον εχθρό. Είναι ο Γεώργιος Μιχαήλ του Πα-
ναγιώτη,  η οικογένεια του οποίου διαμένει στην Ηλιού-
πολη. Τα οστά του εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στην 
περιοχή του Τράχωνα μαζί με τα οστά 35 εθνοφρουρών. 
Τάφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2017. Όπως ανέφερε ο κ. Φω-
τίου ήταν όλοι τους μέλη απλών οικογενειών μεγαλωμέ-

νων με τις αρχές και αξίες της ιστορικής μας παράδοσης 
που επιβάλλουν στον κάθε ένα μας να εργάζεται για επι-
τέλεση του χρέους του προς την πατρίδα θέτοντας υπε-
ράνω όλων το συμφέρον της. Με τις ίδιες αρχές και αξί-
ες αγωνίστηκαν για την πατρίδα τους κα πρόσφεραν γι’ 
αυτήν τη ζωή τους 10 χρόνια προηγουμένως και οι άλ-
λοι δυο ήρωες του Δαλιού, ο 18χρονος τότε Δημήτρης 
Χάματσος και ο 28χρονος Γεώργιος Εικοσάρης. Ο Δη-
μήτρης Χάματσος, εθελοντής-μαθητής έπεσε μαχόμε-
νος στη μάχη του Αγίου Σωζομένου στις 6 Φεβρουα-
ρίου 1964. Κινούμενος από αλληλεγγύη προς άλλους 
συμπολεμιστές του, και με αυταπάρνηση χωρίς να λο-
γαριάζει τον κίνδυνο, πρόσφερε τη ζωή του οδηγημένος 
από το χρέος που ένιωθε προς την πατρίδα του. Ο Γεώρ-
γιος Εικοσάρης έπεσε μαχόμενος στην Τηλλυρία, κατά 
τους βομβαρδισμούς που για τρεις συνεχείς μέρες τον 
Αύγουστο του 1964 διενεργούσε η Τουρκική πολεμική 
αεροπορία για να υπερασπίσει τον θύλακα Μανσούρας 
– Κοκκίνων, τον οποίο παράνομα είχαν δημιουργήσει οι 
Τούρκοι για να προωθήσουν τα επεκτατικά και διχοτο-
μικά τους σχέδια. Στη λίστα των αγνοουμένων παραμέ-
νουν τα ονόματα οκτώ παλικαριών: Των  Λοϊζου Ζαβού,  
Μιχάλη Δημητρίου και Γεώργιου Μηλικούρη που χά-
θηκαν στην περιοχή της Μιας Μηλιάς, του Νίκου Παντε-
λή στην περιοχή του Τζιάους, του Δημήτρη Συμεών στην 
περιοχή Βόνης- Κυθρέας, του Ιωνά Χρίστου στον Κου-
τσοβέντη, του Ανδρέα Ταλιαδώρου στην περιοχή Κα-
ραβά – Λαπήθου και του Χαράλαμπου Θεοχάρους στην 
περιοχή Παλαικύθρου – Κυθρέας. Το παρόν τους στο 
μνημόσυνο έδωσαν εκπρόσωποι κομμάτων, οι τοπικές 
αρχές Ιδαλίου και εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της 
Εθνικής Φρουράς. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο που ανεγέρθηκε προς τιμή των 
ηρώων στο δημοτικό κοιμητήριο Ιδαλίου. 

Το καθήκον τιμής για τους ήρωες του Ιδαλίου

Η 
θυσία του ήρωα Γεώργιου Εικοσάρη τιμήθηκε με το μνημόσυνο του 

που έγινε την 1η Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγί-

ας Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Ο Γεώργιος Εικοσάρης έπεσε ηρωϊκά 

μαχόμενος στην Μανσούρα στην περιοχή του Πύργου της Τηλλυρίας κατά 

τους  βομβαρδισμούς των Τούρκων τον Αύγουστο του 1964. Ο ήρωας Γεώρ-

γιος Εικοσάρης ήταν τότε νεοσύλλεκτος εθνοφρουρός. Τραυματίστηκε στις 

μάχες και νοσηλευόταν στο πρόχειρο νοσοκομείο του Παχυάμμου, όταν η 

περιοχή βομβαρδίστηκε από την τουρκική αεροπορία. Τα οστά του ταυτο-

ποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA και πέρσι τέτοια εποχή τελέστηκε η κηδεία 

του με τις πρέπουσες τιμές. Τον επιμνημόσυνο λόγο είπε ο Λεόντιος Φιλο-

θέου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Μετά το μνημόσυνο ακο-

λούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα η οποία βρίσκεται 

σε χώρο δίπλα από το οίκημα του Άδωνη. Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιδα-

λίου Λεόντιος Καλλένος, δημοτικοί σύμβουλοι και η οικογένεια του ήρωα.

 57 χρόνια από τη θυσία 
του Γεώργιου Εικοσάρη Ο Δήμος Iδαλίου συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθη-

καν  για την πόλη της Αμμοχώστου και την απόδοσή της στους νόμι-
μους κατοίκους της. Ανήμερα της μαύρης επετείου πραγματοποιήθη-

κε εκδήλωση έξω από τα γραφεία του Δήμου Ιδαλίου. Αναρτήθηκε πανό με το 
σύνθημα «Είμαστε όλοι Αμμόχωστος», παρουσία του Δημάρχου Ιδαλίου Λεό-
ντιου Καλλένου και δημοτικών υπαλλήλων. 

 «Είμαστε όλοι Αμμόχωστος»

 Αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου 
Ιδαλίου σε έναν ελκυστικό προορισμό

T η συνέργεια μεταξύ της κεντρι-
κής κυβέρνησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης εξήρε ο Υπουρ-

γός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων Γιάννης Καρούσος μιλώντας στην 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTEREG 
V – A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ με θέμα «Πράξη 
Ελκυστικοί Προορισμοί: Ανάδειξη Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς ως Μέσο Τοπικής 
Ανάπτυξης». Η πράξη χρηματοδοτήθη-
κε κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από 
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Διασυνοριακής Συνεργασί-
ας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-
2020». Συνεργαζόμενοι φορείς στην 
πράξη «Ελκυστικοί Προορισμοί» ήταν 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου (ως Συ-
ντονιστής), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέ-
σβου-Λήμνου, το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκω-
σίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου ήταν 1.650.500 Ευρώ. Το έργο ξε-
κίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και είχε 
περίοδο υλοποίησης 30 μηνών, δηλα-
δή μέχρι τον Μάιο του 2020. Εξαιτίας των 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδη-
μία, το έργο πήρε παράταση και ολοκλη-

ρώθηκε τελικά στις 30 Ιουλίου 2021. Το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και η Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Λέσβου-Λήμνου, μαζί 
με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας 
συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου 
αυτού, με σκοπό τη δημιουργία, εφαρ-
μογή και προώθηση κοινής μεθοδολο-
γίας για προστασία, διαχείριση, ανάδειξη 
και προώθηση της αρχαιολογικής κλη-
ρονομιάς στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 
Ως απώτερος στόχος είχε τεθεί η δημιουρ-
γία ενός διασυνοριακού δικτύου περιο-
χών, φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέ-
ροντος. Το έργο προωθεί την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που 
βασίζονται της πλούσιους τοπικούς πό-
ρους. Κύριες πτυχές του έργου υπήρξαν 
ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινής με-
θοδολογίας δράσης για την ανάδειξη 
δύο αρχαιολογικών χώρων, έναν στην 

Κύπρο και έναν στη Λήμνο. Πρόκειται για 
τον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Ιδαλί-
ου και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ηφαι-
στείας, στη Λήμνο. Συγκεκριμένα, σχεδιά-
στηκαν και υλοποιήθηκαν έργα τα οποία 
προστατεύουν και αναδεικνύουν τους 
δύο αρχαιολογικούς χώρους σε μείζονος 
σημασίας προορισμούς αρχαιολογικής 
και πολιτιστικής αξίας. Οι ενέργειες του 
έργου ολοκληρώθηκαν με τη διατύπωση 
εισηγήσεων για βελτίωση των εθνικών 
διαδικασιών και πολιτικών στον τομέα 
της ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτι-
στικής κληρονομιάς συμβάλλοντας στον 
στόχο της τόνωσης της τοπικής οικονο-
μίας, μέσω της αύξησης των δεικτών επι-
σκεψιμότητας. Ο κ. Καρούσος ευχαρίστη-
σε τον Δήμο Ιδαλίου για τη στήριξη που 
παρείχε εμπράκτως στην υλοποίηση του 
έργου. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος 

Καλλένος, στον χαιρετισμό του, εξέφρασε 
τη χαρά του για την επιτυχή ολοκλήρωση 
του έργου και την υπερηφάνεια του Δή-
μου Ιδαλίου για το γεγονός ότι, μέσα από 
την υλοποίηση του έργου, αναβαθμίζε-
ται περαιτέρω η προβολή και διατήρηση 
της ιστορικής μνήμης του αρχαίου Ιδαλί-
ου. Ανέφερε επίσης, ότι οι συντονισμένες 
ενέργειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων και 
του Δήμου Ιδαλίου, μέσω της Αναπτυξι-
ακής Εταιρείας Λευκωσίας πέτυχαν την 
αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου 
Ιδαλίου σε έναν ελκυστικό προορισμό. 
Η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτή-
των Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμί-
δου, παρουσίασε τις δράσεις τις οποίες 
υλοποίησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μαζί 
με συνεργάτες του Τμήματος και οι οποί-
ες στόχευαν στην αναβάθμιση της προ-
στασίας και ανάδειξης του Αρχαιολογι-
κού Χώρου Ιδαλίου. Οι δράσεις αυτές 
περιλάμβαναν την περίφραξη του αρχαι-
ολογικού χώρου και την κατασκευή δύο 
νέων στεγάστρων για την προστασία ευ-
αίσθητων χώρων στην βασική ανεσκαμ-
μένη θέση, την τοποθέτηση κατευθυ-
ντήριων και πληροφοριακών πινακίδων 
και τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμο-
γής (application) για έξυπνες συσκευές, 
η οποία θα λειτουργεί ως οδηγός για τον 
αρχαιολογικό χώρο.

Πλατεία Ηρώων 
– Αγνοουμένων – 
Αιχμαλώτων 1974

Τ
ο δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου τιμώντας όλους 

όσοι αγωνίστηκαν κατά του τούρκου εισβολέα 

το 1974 αποφάσισε να προχωρήσει σε δημι-

ουργία πλατείας Ηρώων – Αγνοουμένων – Αιχμα-

λώτων 1974. Η πλατεία βρίσκεται στην περιοχή του 

ποταμού Γυαλιά. Ο χώρος θα τοπιοτεχνηθεί και θα 

ανεγερθεί πλάκα στην οποία θα αναγράφονται τα 

ονόματα όλων των Δαλιτών οι οποίοι κατά τη διάρ-

κεια της μαύρης περιόδου του 1974 έπεσαν στο πε-

δίο της μάχης, είναι αγνοούμενοι ή πέρασαν δύσκο-

λες στιγμές λόγω των βασανιστηρίων που υπέστησαν 

από τον κατακτητή. Ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος 

Καλλένος ανακοινώνοντας την απόφαση του δημο-

τικού συμβουλίου ανέφερε ότι είναι οφειλόμενο χρέ-

ος προς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την 

ελευθερία της Κύπρου. Τα έργα για τη δημιουργία 

της πλατείας Ηρώων – Αγνοουμένων – Αιχμαλώτων 

1974 βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ολοκλήρωση των έρ-

γων υπολογίζεται στις αρχές του χρόνου. Τα αποκα-

λυπτήρια της πλάκας αναμένεται να γίνουν του χρό-

νου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων καταδίκης του 

πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.



Τίτλος ιδιοκτησίας

Μικρή προκαταβολή + €480 το μήνα
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Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού ήταν για άλλη μια χρο-
νιά το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς και οι εκτιμη-
τές της θυσίας των παλικαριών του 398 Τ.Π. Πολέμη-

σαν με ηρωϊσμό τον πάνοπλο τούρκο εισβολέα. Τιμήθηκαν 
οι 28 άνδρες του 398 Τάγματος Πεζικού που έπεσαν στο πε-
δίο της μάχης. Μαζί με τους συμπολεμιστές τους υπερασπί-
στηκαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση την περιοχή Κυθρέ-
ας. Πρόσφεραν τη ζωή τους ενώ άλλοι ακόμα αγνοούνται, 
κατά την προσπάθεια εξάλειψης του τουρκοκυπριακού θύ-
λακα του Τζιάους στις 20 Ιουλίου 1974. Η εκδήλωση προς 
τιμή τους έγινε την Κυριακή 25 Ιουλίου στην παρουσία της 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημη-
τρίου και του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Η 
Πρόεδρος της Βουλής στην ομιλία της εξήρε τον ηρωϊσμό 
των παλικαριών του 398 Τ.Π. Ομιλία στην εκδήλωση έκανε 
και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Γι-
άννος Μηνά. Κατατέθηκαν στεφάνια στο χώρο του μνημεί-
ου στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νεκταρί-
ου το οποίο ανεγέρθηκε προς τιμή των ηρώων του 398 Τ.Π. 

Τιμή και δόξα στους ήρωες του 398 Τ.Π.

H Αγία Βαρβάρα τίμησε τους ήρωες της. Το μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας τελέ-
στηκε στις 11 Ιουλίου. Κύριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής ο οποίος ανέφερε ότι από την τραγωδία του 1974 

οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα, τα οποία να κατευθύνουν τις σκέψεις και τις πράξεις μας. «Εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να πορευθούμε ενωμένοι, προκειμένου να οδηγήσουμε τον τόπο μας 
μπροστά. Έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε υπεύθυνα και μονιασμένα, ώστε να παραδώσου-

με στις νεότερες γενιές μια ελεύθερη και επανενωμένη πα-
τρίδα, ειρηνική και ευημερούσα. Μια πατρίδα όπως την 
οραματίστηκαν όσοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθε-
ρία και τη δημοκρατία» είπε ο Υπουργός. Αναφερόμενος 
στις τουρκικές προκλήσεις ο κ. Καδής τόνισε η κυβέρνηση 
θα αντιταχθεί με όλα τα μέσα που διαθέτει στις νέες αυτές 
προκλήσεις, αξιοποιώντας το διεθνές δίκαιο και τη θέση 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. «Δεν θα 
συμβιβαστεί ποτέ με την ιδέα μιας αργόσυρτης και σιω-
πηλής διχοτόμησης. Μοναδικός μας στόχος είναι η απε-
λευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας και προς 
αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές 
μας συστηματικά, με αφοσίωση και επιμονή. Παράλληλα, 
εργαζόμαστε μεθοδικά για να αναδείξουμε τον ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η πατρίδα μας στην ευρύτερη 
περιοχή. Χτίζουμε σημαντικές συμμαχίες και συνεργασί-

ες, μέσα από τις οποίες η Κύπρος κατακτά αναβαθμισμένη γεωπολιτική αξία και αποτελεί παρά-
γοντα σταθερότητας» είπε ο Υπουργός. Για τους ήρωες της Αγίας Βαρβάρας ο κ. Καδής επισήμανε 
ότι είναι χρέος όλων μας να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των θυσιών αυτών και να αποδίδουμε 
την πρέπουσα τιμή σε όσους αγωνίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά, υπακούοντας στο πρόσταγμα της 
πατρίδας την κρίσιμη ώρα. Από την Αγία Βαρβάρα κατάγονταν ο Κώστας Παπουτσής, ο Αντρέ-
ας Σπανός, ο Δημήτρης Τζιρκάκα, ο Αντρέας Χατζηγιακουμή, ο Νίκος Χατζηνικολή, ο Σταύρος 
Χατζηνικολή και ο Πρόδρομος Χρυσοστόμου. Στον κατάλογο των αγνοουμένων παραμένουν ο 
Κωστάκης Ισιδώρου, ο Αντωνάκης Κεζαρίδης και ο Χριστόδουλος Τούμπα.

Τιμήθηκαν οι ήρωες 
της Αγίας Βαρβάρας

Συναγερμός από πυρκαγιά στον ποταμό Γυαλιά

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε πλήρη κινητοποί-
ηση όταν ξέσπασε πυρκαγιά στην κοίτη του ποτα-
μού Γυαλιά, στη Νήσου. Σύμφωνα με τον Εκπρό-

σωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, 
επρόκειτο για πυρκαγιά σε άγρια βλάστηση και δέντρα. Στο 
σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν τέσσερα στελεχωμένα πυ-
ροσβεστικά οχήματα, τρία οχήματα από το Τμήμα Δασών, εκ-
σκαφείς και οχήματα από την Υπηρεσία Θήρας - Επαρχιακή 
Διοίκηση. Έγινε και ρίψη νερού από το αεροσκάφος του Τμή-
ματος Δασών, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία. Για την πυρ-
καγιά συνελήφθη ένα πρόσωπο το οποίο οδηγήθηκε ενώπι-
ον Δικαστηρίου το οποίο διέταξε την κράτηση του.

 Μέτρα αναδασμού 
στην περιοχή Λυμπιών

Δημοσιεύθηκε ο Κατάλογος των Δαπανών που ανα-
λογούν στους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή μέτρων 
αναδασμού στην περιοχή αναδασμού Λυμπι-

ών σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 35 των πιο πάνω Νόμων 
(κατασκευή οδικού δικτύου). Ο κατάλογος παρέμεινε δη-
μοσιευμένος για 21 ημέρες, από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 5 
Αυγούστου και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες είχαν τη δυ-
νατότητα να τον επιθεωρήσουν και να υποβάλουν τυχόν 
ενστάσεις στην Επιτροπή Αναδασμού Λυμπιών. 

Τις πρέπουσες τιμές απέδωσε η κοινότητα Λυμπιών στους 
ήρωες της. Η θυσία των παλικαριών της ακριτικής κοινό-
τητας τιμήθηκε στις 25 Ιουλίου στον ιερό ναό Αγίου Επι-

φανίου όπου τελέστηκε το μνημόσυνο τους. Τον επιμνημό-
συνο λόγο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας 
Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοου-
μένων Ανδρέας Βλάμης. Η κοινότητα Λυμπιών κατά τη διάρ-
κεια της τουρκικής εισβολής πλήρωσε βαρύ τίμημα. Ανδρέας 
Βαρνάβα, Λούκας Δημητρίου, Μιχάλης Καρανίκκης, Λευτέρης 
Κουζαπάς, Πέτρος Κυπριανού, Θεόδωρος Μαυρόσαββα, Κώ-
στας Νικολάου, Αλέξανδρος Ολυμπίου, Θεόδωρος Παπακων-
σταντίνου και Γεώργιος Ττολαρή έγραψαν με χρυσά γράμ-
ματα το όνομα τους στο πάνθεον των ηρώων της Κύπρου. 
Κάποιων τα ονόματα βρίσκονταν στον κατάλογο των αγνο-
ουμένων και η τύχη τους διακριβώθηκε μετά από χρόνια με 
τη μέθοδο του DNA. Κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο Πε-
σόντων και Αγνοουμένων της κοινότητας. 

Τα Λύμπια τίμησαν τους ήρωες τους

Εκδηλώσεις αιμοδοσίας στην περιοχή Ιδαλίου

Μ
ε σύνθημα «η εθελοντική αιμοδοσία δεν κάνει διακοπές» οι κάτοικοι Ιδαλίου παρευρέθηκαν στην εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου και πρόσφεραν αίμα 
για τις ανάγκες της τράπεζας αίματος του Δήμου Ιδαλί-

ου. Την εκδήλωση η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία διοργά-
νωσαν η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας 
Ιδαλίου και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα 
με τους διοργανωτές το σκεπτικό της διοργάνωσης της αιμοδοσί-
ας ήταν το εξής: αιμοδοτούμε και τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί 
οι ανάγκες δεν σταματούν. Στις 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε αι-
μοδοσία και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Πέρα Χωριού - Νήσου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση υπό τις δύσκολες συνθήκες που περνά η ανθρωπότητα και 
ο τόπος μας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, γίνεται πιο αναγκαία η αλληλεγγύη μας προς τους συνανθρώ-
πους μας που έχουν ανάγκη αυτό το πολύτιμο αγαθό, το αίμα. Αιμοδοσία διοργανώθηκε και στα Λύμπια, στο πο-
λιτιστικό κέντρο της κοινότητας στις 28 Ιουλίου.

ΖΗΤΕΙTAI 
ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Εταιρεία Wave Electronics 
Ltd με 38 Χρόνια πείρα στα 

Συστήματα Ασφαλείας, 
Κλειστά Κυκλώματα 
Παρακολούθησης, 

Συστήματα Πυρασφάλειας 
και σε Ηλεκτρολογικές 
Εγκαταστάσεις, με έδρα 

τα Λατσιά, Λευκωσία ζητεί 
5 τεχνικούς για πλήρη 

απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται για προσωπική 
συνέντευξη στο 22573057.

Email: wavesecu@spidernet.com.cy
Μισθός αναλόγως 

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

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

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

YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘

¶ÚÔÏËÙÈÎ¿ ÙÂÛÙ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

British American Tobacco

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

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

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

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

24η Εξηπηρετηση/24h Service

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

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

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

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

«H αλαζονική συμπεριφορά της 
τουρκικής ηγεσίας, έχει υποσκά-
ψει την πρωτοβουλία του Γενικού 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε βαθμό 
ώστε για συνέχιση της να θεωρείται πλέον ως 
προϋπόθεση η αποκλιμάκωση των τουρκι-
κών προκλήσεων και η εγκατάλειψη των σχε-
διασμών για δημιουργία νέων τετελεσμένων 
στα Βαρώσια». Αυτό ανέφερε στον επικήδειο 
λόγο του ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιω-
σήφ μιλώντας στην κηδεία του μέχρι πρότι-
νος αγνοούμενου της τουρκικής εισβολής 
Παναγιώτη Καράντωνα στον Ιερό Ναό Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χω-
ριό – Νήσου. Χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη 
την προϋπόθεση που θέτει η τουρκική πλευ-
ρά για αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα 
ξεχωριστής, ούτω καλούμενης τουρκοκυπρι-
ακής κυριαρχίας και λύσης δυο κρατών, ο Δι-
ευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, τόνισε ότι από τη δική μας 
πλευρά είναι δεδηλωμένη η θέση μας για άμε-
ση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με 
στόχο την επίτευξη λύσης στη βάση της διζω-
νικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Ο κ. Ιωσήφ ανέφερε ακόμα ότι 
η λύση του Κυπριακού θα πρέπει πρωτίστως 
να είναι προς όφελος του κυπριακού λαού και 

να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους σε 
συνθήκες αλληλοσεβασμού, χωρίς το ανα-
χρονιστικό σύστημα εγγυήσεων και την πα-
ρουσία ξένων στρατευμάτων. Για το θέμα των 
αγνοουμένων, σημείωσε, ότι είναι η κατοχι-
κή δύναμη που στέκει εμπόδιο στην εφαρ-
μογή των αποφάσεων των διεθνών δικαστη-
ρίων και των άλλων θεσμών και αρνείται να 
συνεργαστεί σ’ ένα καθόλα ανθρωπιστικό 
θέμα. Ο Παναγιώτης Καράντωνας καταγόταν 
από τον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας. Mετά 
την τουρκική εισβολή η οικογένεια του κατοί-
κησε στο Πέρα Χωριό – Νήσου. Οι γονείς του 
απεβίωσαν με έντονα χαραγμένες στις ψυχές 
τους τις πληγές από την εξαφάνιση του παιδι-
ού τους. Στο κάλεσμα της πατρίδας κατατάγη-
κε ως έφεδρος στην 33 Μοίρα Καταδρομών, η 
έδρα της οποίας βρισκόταν στο Πέλλα-Πάϊς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Καράντωνας θεά-
θηκε για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της 
μάχης στα υψώματα του κάστρου του Αγί-
ου Ιλαρίωνα. Ήταν απόγευμα της 20ης Ιου-
λίου 1974 όταν τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέ-
δια δράσης για εξουδετέρωση των φυλακίων 
του εχθρού τα οποία ήταν πλήρως εξοπλισμέ-
να. Τα οστά του ήρωα εκτάφηκαν την περίοδο 
2017 από ομαδικό τάφο στην περιοχή Αγίου 
Ιλαρίωνα – Πέλλα Πάϊς, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος εκταφών και αναγνώρισης λει-
ψάνων της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνο-
ουμένων που λειτουργεί υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών.

Η συμπεριφορά της τουρκικής ηγεσίας 
υποσκάπτει την πρωτοβουλία Γκουτέρες



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

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

Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω 
λογαριασμών του Δήμου: 

• Τέλη Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Φορολογίας
• Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων
καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια 
εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στο Λογιστήριο του Δήμου 
προσκομίζοντας το IBAN του λογαριασμού σας.

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από 
το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας για ενημέρωση 
αναγράφοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ) 

Ιδαλίου ζητά Κατάθεση Προσφορών για την 
ανάδειξη προμηθευτή για την Σίτιση μαθητών του 
προγράμματος Παιδικό Στέκι «Ανάπτυξη» (Κέντρο 

Απογευματινής Απασχόλησης).

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 20/08/2021

Πληροφορίες στο τηλ: 99387830

Email: pedikosteki@hotmail.com
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ΘΕΜΑΤΑ

Τ ο πνεύμα της αλληλεγγύης και της στήριξης προς 
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε δύσκολες 
στιγμές επέδειξαν για άλλη μια φορά οργανωμέ-

να σύνολα και φορείς της ευρύτερης περιοχής της Νότιας 
Λευκωσίας. Με ενέργειες και πρωτοβουλίες τους στήριξαν 
τους πυρόπληκτους των ορεινών περιοχών της Λάρνακας 
και της Λεμεσού. Με πρωτοβουλία του Δήμου και της Νεο-
λαίας Ιδαλίου έγινε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης όπως 
νερά, ξηρή τροφή και χυμούς. Η συλλογή έγινε στις εγκα-
ταστάσεις του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου και η αντα-
πόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Ο Κυνηγετικός 
Σύλλογος «Γυαλιάς» Πέρα Χωριού – Νήσου διοργάνω-
σε φιλανθρωπικό σκοπευτικό αγώνα στο ολυμπιακό σκο-
πευτήριο Λατσιών. Όλα τα έσοδα δόθηκαν για οικονομική 
ενίσχυση των πυρόπληκτων. Κοντά στους πυρόπληκτους 
βρέθηκαν και τα μέλη της «Ενωμένοι» Νεολαία Λυμπιών. 
Προχώρησαν στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης τα 
οποία στάλθηκαν στους πληγέντες της πύρινης λαίλαπας.

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

Κοντά στους πυρόπληκτους των ορεινών 
περιοχών Λάρνακας και Λεμεσού

Εκστρατεία καθαριότητας 
ΕΔΕΚ Ιδαλίου

Με πρωτοβουλία της Τοπικής Επιτροπής ΕΔΕΚ Ιδαλίου έγινε κα-
θαρισμός των οδών Ταμασσού, Βώνης,Λοίζου Παπαλοίζου και 
Σπάρτης στο Δάλι. "Ελπίζουμε με αυτήν την πράξη μας να ευαι-
σθητοποιηθούν όλοι οι συνδημότες μας για να έχουμε ένα Δήμο 
πιο καθαρό" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Τοπική Επιτρο-
πή ΕΔΕΚ Ιδαλίου εκφράζει ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη 
της που συμμετείχαν στην εκστρατεία.

Τα 5 συχνότερα αίτια απώλειας τριχώματος στο σκύλο
Ένα από τα συμπτώματα που δύσκολα δεν 

αντιλαμβάνεται κάποιος στο σκύλο του, εί-
ναι η απώλεια τριχώματος, ή αλλιώς αλωπε-

κία, λέξη εμπνευσμένη από τη φυσιολογική απώλεια 
τριχώματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες της αλε-
πούς. Η αλωπεκία μπορεί να συμβεί όταν το τρίχωμα 
δεν αναπτύσσεται με φυσιολογικό ρυθμό ή όταν οι 
τρίχες πέφτουν από το δέρμα με μεγαλύτερο ρυθμό 
από τον ρυθμό αντικατάστασης τους με νέες. 
Ποιες είναι λοιπόν οι συνηθέστερες παθολογικές 
καταστάσεις που συνοδεύονται από αλωπεκία στο 
σκύλο:
◗���Οι αλλεργίες αποτελούν την πιο συνηθισμένη 

αιτία απώλειας του τριχώματος στο σκύλο. Συ-
χνά αλλεργιογόνα αποτελούν η γύρη, η σκόνη, 
τα ακάρεα και άλλα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 
Επίσης συχνά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μή-

νες, παρουσιάζεται αλλεργική από τους ψύλλους 
δερματίτιδα, η οποία ενεργοποιείται από αλλερ-
γιογόνα που βρίσκονται στο σάλιο του ψύλλου 
που δαγκώνει το ζώο και είναι ικανή να προκα-
λέσει δευτερογενή αλωπεκία. Η αποφυγή της γί-
νεται με εφαρμογή αντιπαρασιτικής αγωγής που 
προτείνει ο κτηνίατρος και ο ιδιοκτήτης οφείλει να 
την εφαρμόζει επιμελώς. Επιπλέον, τροφικά αλ-
λεργιογόνα προκαλούν υπερευαισθησία με κύ-
ρια κλινική εικόνα τον κνησμό και δευτερογενώς 
την απώλεια τριχώματος. 

◗���Η προσβολή του σκύλου από παράσιτα όπως οι 
ψύλλοι, τα τσιμπούρια ή τα ακάρεα (ψώρα) μπο-
ρεί να οδηγήσει σε απώλεια τριχώματος, ιδιαίτε-
ρα γύρω από τα αυτιά, τα μάτια, την κοιλιά και το 
στήθος. Άλλοι βιολογικοί παράγοντες που προ-
καλούν αλωπεκία είναι τα δερματόφυτα ως απο-

τέλεσμα της φλεγμονής και ρήξης του θυλάκου 
των τριχών. Στην περίπτωση αυτή, συχνά εμφα-
νίζεται μολυσματικό κηρίο, οζίδιο καλά περιε-
γραμμένο με ερύθημα και αλωπεκία με κατανο-
μή στο πρόσωπο και τα άκρα. 

◗���Ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός, επίσης γνωστός και 
ως νόσος του Cushing, αποτελεί ενδοκρινοπά-
θεια που προκαλείται από την παρατεταμένη έκ-
θεση του ιστού του σώματος σε υπερβολικά επίπε-
δα κορτιζόλης. Μεταξύ των άλλων, συχνό κλινικό 
εύρημα είναι η απώλεια του τριχώματος που εκδη-
λώνεται με λέπτυνση της τρίχας εως και συμμετρι-
κή αλωπεκία. Η υπερχρωμία, η λέπτυνση του δέρ-
ματος και η σμηγματόρροια συμπεριλαμβάνονται 
στην τυπική δερματική συμπτωματολογία.

◗���Η γενετική προδιάθεση ορισμένων φυλών στην 
απώλεια τριχώματος είναι γεγονός. Υπάρχουν κα-

ταρχάς άτριχοι σκύλοι που έχουν εκτραφεί με 
βάση αυτό το χαρακτηριστικό όπως το κινέζικο Λο-
φιοφόρο, τα Μεξικάνικα άτριχα και τα αμερικάνικα 
άτριχα τέριε. Άλλες φυλές, όπως τα Ντόπερμαν, τα 
Dachshund, τα Τσιουάουα, τα Ιταλικά Greyhound 
και τα Whippet, μερικές φορές εμφανίζουν απώλεια 
τριχώματος στο εξωτερικό του αυτιού, το στήθος, 
την πλάτη, το μηρό και το κάτω μέρος του λαιμού.

◗���Τη λίστα ολοκληρώνουν τα λεγόμενα έλκη από 
κατάκλιση. Εντοπίζονται στα σημεία του σώμα-
τος που χρησιμεύουν ως ελατήρια για το ζώο και 
οφείλονται σε διαρκείς πιέσεις των σημείων αυ-
τών όταν έρχονται σε επαφή με σκληρές επιφά-
νειες π.χ. αγκώνες, γοφοί, ταρσοί. Αυτή η συνεχής 
πίεση και τριβή δημιουργεί σκλήρυνση στο δέρ-
μα, απώλεια τριχώματος και μερικές φορές σκά-
σιμο του δέρματος και αιμορραγία.
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Y πογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνη-
σης και του Πανεπιστημίου Κύπρου για παρα-
χώρηση της Αγρέπαυλης της Ποταμιάς στο Τμή-

μα Βιολογικών Επιστημών για αξιοποίηση και χρήση 
του μνημείου,  για περίοδο 10 χρόνων. Τη Συμφωνία 
παραχώρησης άδειας χρήσης της Μεσαιωνικής Αγρέ-
παυλης στην Ποταμιά, που χρονολογείται στα τέλη του 
19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, υπέγραψαν 
εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ Μα-
ρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου και εκ μέρους  του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης. Η Συμφωνία προνοεί μεταξύ άλλων ότι 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων παραχωρεί, με συμβολικό μί-
σθωμα, άδεια χρήσης των  παραδοσιακών οικοδομών 
της Αγρέπαυλης στην Ποταμιά για νέα χρήση του από 
το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για τις ανάγκες του Τμήματος, στην κατάσταση 
που αυτό βρίσκεται σήμερα, για περίοδο δέκα ετών και 
με δικαίωμα ανανέωσης της για άλλα τέσσερα χρόνια.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τά-
σος Χριστοφίδης αφού ευχαρίστησε το Τμήμα Αρχαιο-
τήτων για την εμπιστοσύνη να παραδώσει προς το Πα-
νεπιστήμιο το Μεσαιωνικό κτήριο μετά από μια σειρά 
εντατικών διαβουλεύσεων που διήρκησαν δύο χρόνια, 
διαβεβαίωσε ότι το Πανεπιστήμιο θα αξιοποιήσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το παραχωρούμενο μνημειακό 
κτήριο και το χώρο του, το οποίο αποτελεί μέρος της πο-
λιτιστικής υποδομής της Κύπρου, για στέγαση του νεο-
συσταθέντος Κέντρου Βιοποικιλότητας, και θα προστα-
τεύσουν ένα εξαίρετο μεσαιωνικό κτίσμα που αποτελεί 
μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς της Κύπρου. 
«Πρόκειται για μια Συμφωνία προς όφελος και των δύο 
μερών και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της Πο-
ταμιάς αλλά και της ευρύτερης κυπριακής κοινωνίας. Τα 
ιστορικά και διατηρητέα κτήρια αποτελούν ίχνη της ιστο-
ρίας του τόπου, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον 

πολιτισμό και τις παραδόσεις μας και να ισχυροποιή-
σουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα και ως Πανεπιστή-
μιο επιχειρούμε τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των 
κτηρίων μετά από την σχετική παραχώρηση και με σεβα-
σμό προς τον χαρακτήρα του περιβάλλοντος χώρου και 
την αρχιτεκτονική του μνημείου», σημείωσε ο Πρύτανης.
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάν-
νης Καρούσος σε σύντομο χαιρετισμό του, τον οποίο ανέ-
γνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου  Σταύρος Α. 
Μιχαήλ,  χαρακτήρισε την εν λόγω Συμφωνία μεταξύ του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ως ιδιαίτερα σημαντική και συνεχάρη τον Πρύτανη και τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου που είχαν, όπως σημείωσε, 
τη διορατικότητα για τέτοιες συνέργειες. «Η Συμφωνία θα 
συμβάλει στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ 
των δύο Φορέων με πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθη-
ση του Πολιτισμού. Το Υπουργείο της αποδίδει ιδιαίτερη 
σημασία, διότι γνωρίζουμε τα θετικά αποτελέσματά της 
στους σημαντικότατους τομείς της έρευνας και της προ-
στασίας και διατήρησης  της αρχαίας αρχιτεκτονικής μας 
κληρονομιάς. Είμαι βέβαιος ότι η νέα χρήση του μνημεί-
ου θα αξιοποιήσει δημιουργικά το ιστορικό αυτό κτήριο 
και θα αποβεί ωφέλιμη για τις επιδιώξεις του Τμήματος  Βι-
ολογικών Επιστημών, για την τοπική κοινωνία και για το 
ίδιο το μνημείο που θα αναδειχθεί σε σημαντικό  κέντρο 
γνώσης σε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Είμαι σίγου-
ρος ότι η συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
και του Πανεπιστημίου Κύπρου θα αποδώσει και νέους 
καρπούς προς όφελος της αρχαιολογικής κληρονομιάς 
και της ακαδημαϊκής κοινότητας», τόνισε ο Υπουργός.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ Μαρί-
να Σολομίδου-Ιερωνυμίδου αφού ευχαρίστησε θερ-
μά τον Πρύτανη, για τη στήριξή του στη εν λόγω συ-
νεργασία, εξέφρασε την ακράδαντη πεποίθηση για 
πολύ θετικά αποτελέσματα μέσα από την υλοποίηση 
της Συμφωνίας. «Η Μεσαιωνική Αγρέπαυλη της Ποτα-
μιάς αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό μνημείο που πα-

ραδίδει το Τμήμα Αρχαιοτήτων προς νέα χρήση και εί-
μαι πανευτυχής για το γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθεί 
από το Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  του τόπου μας», 
σημείωσε η Δρ Σολομίδου-Ιερωνυμίδου.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Επιστη-
μών, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Κυρμί-
ζης αφού ευχαρίστησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τις 
Αρχές του Πανεπιστήμιου Κύπρου, διαβεβαίωσε ότι το 
Τμήμα του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
ορθή αξιοποίηση του μνημειακού χώρου.  
Ο Καθηγητής Σπύρος Σφενδουράκης στο Τμήμα Βι-
ολογικών Επιστημών και αρμόδιος για το νεοσύστα-
το Κέντρο Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, ανέφερε ότι  είναι το πρώτο τέτοιο Κέντρο που 
αφορά τη βιοποικιλότητα στην Κύπρο και αναφέρθη-
κε στην επιπλέον παραχώρηση χρηματικής δωρεάς 
250,000 Eυρώ, από τον κ. Αναστάσιο Λεβέντη και τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Γιώργο 
Δαυίδ για την ολοκλήρωση των υποδομών που απαι-
τούνται στην Αγρέπαυλη της Ποταμιάς, ώστε να ξεκινή-
σει η λειτουργία του Κέντρου Βιοποικιλότητας.
Σημειώνεται ότι σε μια προσπάθεια διάσωσης και διατή-
ρησης της Αγρέπαυλης της Ποταμιάς,  είχε εκπονηθεί με-
λέτη στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Συντήρηση και αποκατάσταση 
κτιρίων και συνόλων» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
κατεύθυνση «Αποτύπωση, Υλικά και Επεμβάσεις Συντή-
ρησης» με εφαρμογή στη Μεσαιωνική «Αγρέπαυλη» της 
Ποταμιάς στην Κύπρο. Αντικείμενο της εργασίας ήταν η 
σχεδιαστική αποκατάσταση της Μεσαιωνικής Αγρέπαυ-
λης στην Ποταμιά με βασικό στόχο τη διάσωση του μνη-
μείου αφού μετά την πλήρη εγκατάλειψη του το 1974 δι-
έτρεχε μεγάλο κίνδυνο κατάρρευσης.

Ιστορικά στοιχεία Αγρέπαυλης της Ποταμιάς
Η Αγρέπαυλη της Ποταμιάς είναι ένα εκτεταμένο κτιρια-
κό συγκρότημα με διαφορετικές χρονολογικές φάσεις. 

Το ανατολικότερο τμήμα αποτελείται από το παλαιότε-
ρο μέρος του μνημείου, που φαίνεται να είναι μέρος 
του αρχικού μεσαιωνικού κτίσματος και από άλλα κτί-
σματα γύρω από μια μεγάλη κεντρική αυλή.  Σύμφω-
να με τον Λεόντιο Μαχαιρά και άλλους χρονογράφους 
του Μεσαίωνα η Αγρέπαυλη αποτελούσε  ιδιοκτησία 
της βασιλικής οικογένειας των Λουζινιανών.
Το δυτικό τμήμα του συγκροτήματος είναι μεταγενέστε-
ρο και αποτελείται από διώροφα και μονώροφα δωμάτια 
γύρω από μια κεντρική περίκλειστη αυλή. Το τμήμα αυτό 
χρονολογείται στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οπότε το 
συγκρότημα λειτουργούσε ως τσιφλίκι. Τέλος ορισμένα 
κτίσματα στην περίμετρο του συνόλου φαίνεται να είναι 
μεταγενέστερα, ίσως στις αρχές του 20ου αιώνα.
Μεταξύ του 2011 και 2017 το Τμήμα Αρχαιοτήτων προ-
έβη στην πλήρη συντήρηση και αποκατάσταση του νε-
ότερου, δυτικού τμήματος, την χρήση του οποίου πα-
ραχώρησε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Μεσαιωνική Αγρέπαυλη της Ποταμιάς 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

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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ΘΕΜΑΤΑ

Για αυτό το 
μήνα σας 
προτείνουμε 
να ετοιμάσετε 
μελιτζάνες στο 
φούρνο. Είναι 
εύγεστο και 
καλοκαιρινό 
φαγητό. 

Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα.
Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση και τις χαράζουμε στο κέντρο 
σταυρωτά να γίνει σε σχήμα κυβάκια. Βάζουμε τις μελιτζάνες 
σε αλατόνερο να μουσκέψουν τουλάχιστον 3 λεπτά(αυτό βοη-
θάει στο να ξεπικρίσουν)
Τις αλείφουμε με ένα πινέλο με αρκετό ελαιόλαδο και ψήνου-
με για 30 λεπτά στον φούρνο πάνω σε μια λαδόκολλα αλλά 
προσοχή, η πλευρά που έχουμε χαράξει να ακουμπάει στην 
λαδόκολλα, η μελιτζάνα να είναι μπρούμυτα.
Σε ένα τηγάνι βάζουμε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες κομμένο με 
το ελαιόλαδο και σοτάρουμε μέχρι να πάρει ένα χρυσαφί χρώμα.
Για τη σάλτσα τομάτας 
Σε ένα τηγάνι βάζουμε 2 κ.τ.σ ελαιόλαδο, σοτάρουμε το ψι-
λοκομμένο σκόρδο, το μπούκοβο και προσθέτουμε τον πελτέ 
τομάτας, σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε την τομάτα 
κον κασέ και χυμό τομάτας.
Αλατοπιπερώνουμε, βάζουμε ζάχαρη και καπνιστή πάπρικα, 
αφήνουμε να σιγοβράσει για 15-20 λεπτά μέχρι να δέσει.
Βγάζουμε τις μελιτζάνες από τον φούρνο, από την πλευρά 
που έχουμε χαράξει βάζουμε τα κρεμμύδια σε όλες τις μελιτζά-
νες, περνάμε με ένα μέρος σε όλες σάλτσα τομάτας, βάζουμε 
θρυμματισμένη φέτα, στη συνέχεια πάλι σάλτσα τομάτα και 
μετά τελειώνουμε πάλι με φέτα. 
Βάζουμε μπόλικο ελαιόλαδο σε όλες τις μελιτζάνες από πάνω 
και ψήνουμε στον αέρα ή στις αντιστάσεις στους 200 βαθ-
μούς για περίπου 20 λεπτά.
Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και ελαιόλαδο. 

ΥΛΙΚΑ
4 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες
2 μεγάλα κρεμμύδια
4 σκ. σκόρδο
1 κουτί τομάτα κον κασέ
500 ml χυμό τομάτας
1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας
300 ml ελαιόλαδο
300 γρ φέτα
1 σφηνάκι λευκό κρασί
2 κ.τ.γ ζάχαρη
1 κ.τ.σ πάπρικα καπνιστή
2 κ.τ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο

Βήμα - βήμα στην κουζίνα
Μελιτζάνες στο φούρνο

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσική βραδιά που 
διοργανώθηκε από το Δήμο Ιδαλίου στις 13 Ιου-
λίου στο πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη» στην Ενο-

ρία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το μουσικό σχήμα 
του Στέλιου Μαππούρα χάρισε όμορφες μουσικές στιγ-
μές. Μέλη του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης πρόσφεραν σουβλάκια. Συνδι-
οργανωτές ήταν επίσης τα σωματεία «ΔΑΛΙ F.C.» και Μιχα-
ήλ Ολύμπιος. Ο κόσμος που παρευρέθηκε στην εκδήλω-
ση απόλαυσε μια όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. 

Mουσική βραδιά στην 
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Στο πλαίσιο του 18ου Συνεδρίου λιανικού εμπορίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιου-
λίου 2021, η Γαλακτοβιομηχανία Α/φοί Πέτρου, γνωστή στο κοινό για την γκάμα προϊόντων 
«Αλάμπρα» και η «Η Γιαγιά», κατάφερε να αποσπάσει δύο εκ των πέντε βραβείων ΙN Business 

Grocery Retail Awards. Οι δύο σημαντικές βραβεύσεις αφορούν το παραδοσιακό αιγινό γιαούρτι 
«Η Γιαγιά» και τους φυσικούς χυμούς Αλάμπρα. Τα εν 
λόγω βραβεία αποτελούν επιβράβευση ως προς τα προ-
ϊόντα ευρείας κατανάλωσης (FMCGs) που διέπρεψαν τη 
χρονιά που πέρασε, αποσκοπώντας παράλληλα στην 
αναγνώριση της αριστείας που έχει επιδείξει ένα προϊόν 
στην κυπριακή αγορά. Το βραβείο για το παραδοσιακό 
αιγινό γιαούρτι «Η Γιαγιά» παρέλαβε ο Γιώργος Πέτρου, 
Γενικός Διευθυντής της Α/φοί Πέτρου Γαλακτοκομικά 
Προϊόντα, ενώ το βραβείο για τους φυσικούς χυμούς ο 
Μιχάλης Πέτρου, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας. 
Κατά την παραλαβή του βραβείου των φυσικών χυμών, 
ο κ. Πέτρου ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή για την 
επίδοση του βραβείου και δήλωσε: «Η βράβευση των 
φυσικών χυμών Αλάμπρα είναι κάτι για το οποίο νιώθω 
ιδιαίτερα περήφανος, καθώς πρόκειται για την πρώτη 
απόπειρα της εταιρείας να ασχοληθεί με έναν διαφορετι-
κό τομέα πέραν από αυτόν των γαλακτοκομικών». Συνε-
χίζοντας, ο κ. Πέτρου ανέφερε, επίσης, ότι: «Έχουμε επι-
τύχει κάτι που θεωρούσαμε ακατόρθωτο», στέλνοντας 
παράλληλα το μήνυμα στη νέα γενιά πως «κάθε εμπόδιο 
και δυσκολία που βρίσκουμε μπροστά μας κρύβει τις δι-
κές της ευκαιρίες, φτάνει να τις εκμεταλλευτείς με αφοσί-
ωση και πίστη στις δυνατότητές σου». Αξίζει να αναφερ-

θεί, ότι το λανσάρισμα των 100% φυσικών χυμών Αλάμπρα, που ξεχωρίζουν για τη μοναδική τους 
γεύση, έγινε τον Δεκέμβριο του 2019 με γεύσεις πορτοκάλι, καρότο, ρόδι και παντζάρι, με το κοινό 
να αγκαλιάζει το προϊόν από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία εμπλούτισε πρό-
σφατα την γκάμα της με ακόμα ένα προϊόν, τον νέο χυμό «10 φρούτα + 7 βιταμίνες». Σε σχέση με το 
αιγινό γιαούρτι Αλάμπρα «Η Γιαγιά», σημειώνεται ότι παράγεται από φρέσκο αιγινό κυπριακό γάλα, 
με τη βελούδινη υφή και την πλούσια ξεχωριστή του γεύση να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά 
του. Επιπλέον, καινοτομία του προϊόντος αποτελεί η γυάλινη συσκευασία του, η οποία συνδέει την 
υψηλή διατροφική αξία του αιγινού γάλακτος, με την οικολογική πολιτική της εταιρείας.

Bραβεύσεις για το αιγινό γιαούρτι «Η Γιαγιά» 
και τους φυσικούς χυμούς «Αλάμπρα»

Ζωντανή μουσική 
στην πεζογέφυρα

Mε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η μουσική βραδιά 
που διοργανώθηκε στη νέα πεζογέφυρα Ιδαλίου. 
Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς είχαν ο Πανα-

γιώτης Γεωργίου και ο Παναγιώτης Καρατζία. Την εκδήλω-
ση διοργάνωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Ιδαλι-
ού και η Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού του 
Δήμου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν τη μουσική αλλά και να θαυμάσουν από κοντά τη νέα 
πεζογέφυρα Ιδαλίου, ένα έργο το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
στολίδι για το Δήμο. Όπως ανακοινώθηκε μέρος των εσό-
δων θα δοθεί στην Παιδική Στέγη Λευκωσίας. 

«Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου»
Με εξαιρετική επιτυχία ανέβηκε στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου η δραματοποιημένη παράσταση  του επικού 

έργου του εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου» από 
το «Θέατρο Ένα» σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου και τη Μητρόπολη Τριμυθούντος.  Στην πα-

ράσταση παρέστησαν ο Δήμαρχος Ιδαλίου Λεόντιος Καλλένος και ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας.
Η δραματοποιημένη παράσταση του ποιήματος « 9η Ιουλίου» επελέγη από το «Θέατρο Ένα» για να τιμηθεί 
μαζί με όλο τον Ελληνισμό, η 200η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.Το έργο, που έχει τη σκη-
νοθετική σφραγίδα του Αντρέα Χριστοδουλίδη, είναι εμπλουτισμένο με ζωντανή μουσική και τραγούδια. 
Το ποίημα «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου» του Βασίλη Μιχαηλίδη θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα ποιήματα της Κυπριακής ποίησης και λογοτεχνίας. Το ποίημα έχει ως κύριο θέμα τον απαγ-
χονισμό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, που έγινε την 9η Ιουλίου του 1821 από τους Τούρκους. 
Πρόκειται για ένα άρτια δομημένο λογοτεχνικό δημιούργημα, γραμμένο στην τοπολαλιά του νησιού.
Στη θεατρική μεταφορά του έργου και μέσα από το λόγο του μεγάλου μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη 
αναδεικνύεται το μεγαλειώδες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η γλώσσα είναι καθαρή και αναδει-
κνύει την μεγαλοφυία του ποιητή. Οι χαρακτήρες που στην πλειονότητα τους είναι σύμβολα, αποδίδουν 
διαχρονικά τα του ποιητή.

Οι προβολές του θερινού κινηματογράφου
Για άλλη μια καλοκαιρινή περίοδο οι κάτοικοι Ιδαλίου 

και όχι μόνο, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
θερινό κινηματογράφο. Οι προβολές έγιναν στο Πάρκο 

«Βασίλης Μιχαηλίδης» στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης και στο δημοτικό αμφιθέατρο Ιδαλίου. Η γενική είσο-
δος καθορίστηκε στα 3 Ευρώ μόνο. Όλες οι εισπράξεις δόθη-
καν για οικονομική ενίσχυση του ΣΚΕ Ιδαλίου και της στέγης 
ηλικιωμένων «Άγιος Δημητριανός».
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Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα είναι μια παθο-
λογική κατάσταση του ώμου στην οποία 
υπάρχει εναπόθεση αλάτων ασβεστίου 

(υδροξυαπατίτη) στους τένοντες του στροφικού 
πετάλου. Συνήθως προσβάλει άτομα από 40 ετών 
και άνω. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις δεν προ-

καλεί ιδιαίτερα συ-
μπτώματα, σε περιό-
δους κρίσης, ο πόνος 
είναι οξύς και εμφανί-
ζεται ξαφνικά μέσα σε 
λίγες ώρες ιδιαίτερα 
το βράδυ κάτι που ξυ-
πνάει τον ασθενή .
Αν και δεν είναι ξε-
κάθαρο γιατί προ-
καλείται υπάρχει μια 
ένδειξη ότι οι ασθε-
νείς παρουσιάζουν 
μια χρόνια ενόχληση 
στον ώμο που θεω-
ρείται ότι οφείλεται σε 
μικρούς επαναλαμ-
βανόμενους τραυ-

ματισμούς των τενόντων του ώμου. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι τένοντες να διογκώνονται και έτσι 
να υπάρχει τριβή των τενόντων μέσα στον υπα-
κρωμιακό χώρο. Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύ-
κλο που όσο υπάρχει η τριβή των τενόντων τόσο 
αυξάνεται η εναπόθεση των αλάτων ασβεστίου και 
τόσο μεγαλύτερη είναι η διόγκωση- πάχυνση των 
τενόντων.
Οι συχνότερες αιτίες είναι το σύνδρομο υπακρω-
μιακής προστριβής, τα σύνδρομα υπέρχρησης, ο 

σακχαρώδης διαβήτης και η θυρεοειδοπάθεια. 
Εμφανίζεται μεταξύ των ηλικιών 40 - 60 ετών και 
προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες.
Εκτός από τον οξύ πόνο και την ξαφνική έναρξη 
των συμπτωμάτων υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης 
κινήσεων του ώμου ιδιαίτερα απαγωγής και της 
έξω στροφής, κάτι που ο ασθενής συνήθως ‘’ πα-
ραπονιέται’’ ότι δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετη-
θεί (κούμπωμα σουτιέν, να ντυθεί, να χτενιστεί κ.α) 
Η διάγνωση γίνεται έπειτα από καλή λήψη ιστο-
ρικού και κλινική εξέταση - αξιολόγηση από εξει-
δικευμένο φυσικοθεραπευτή ή ορθοπεδικό. Η 
διάγνωση επιβεβαιώνεται με ακτινογραφίες και 
υπερηχογράφημα. Σε μερικές περιπτώσεις που 
υπάρχει υποψία συνοδών βλαβών – τραυματι-
σμών για να γίνει καλύτερη η εκτίμηση της κατά-
στασης των τενόντων τότε γίνεται και μαγνητική 
τομογραφία στη οποία είναι πιο ξεκάθαρη η κατά-
σταση.
Κάτι που είναι σημαντικό να αναφέρω, είναι ότι 
ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων μπορεί και 
70% του πληθυσμού να εμφανίζει εναπόθεση 
κρυστάλλων ασβεστίου στους τένοντες του ώμου 
χωρίς όμως να έχουν συμπτώματα. 
Η θεραπεία της είναι κατά βάση συντηρητική με 
φυσικοθεραπεία. Η φυσικοθεραπεία έχει ως στόχο 
την μείωση της φλεγμονής και του πόνου για την 
ανακούφιση των συμπτωμάτων καθώς επίσης και 
την βελτίωση του εύρους κίνησης του ώμου. Αυτά 
μπορεί να τα επιτύχουμε με διάφορα φυσικά μέσα 
όπως η παγοθεραπεία, ο υπέρηχος, η ηλεκτροθε-
ραπεία. Μια μέθοδος η οποία θεωρείται πολύ απο-
τελεσματική είναι θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο 
– shockwave therapy η οποία χρησιμοποιούμε 

στις επασβεστώσεις με πολύ καλά αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντί-
τιδας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και 
άλλες μεθόδους αναλγησίας όπως ο βελονισμός 
και το manual therapy ( θεραπεία χειρών) . Πολύ 
σημαντικό είναι βελτίωση της εμβιομηχανικής του 
ώμου με ειδικές ασκήσεις και ενδυνάμωση συ-
γκεκριμένων μυϊκών ομάδων. Μπορούμε επίσης 
με την εφαρμογή taping να υποστηρίξουμε την 

άρθρωση του ώμου για να βελτιώσουμε την φυ-
σιολογική κίνηση δίνοντας ερέθισμα στους ιστούς 
μέσω του tape. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις 85% η συντηρητική 
θεραπεία με φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματι-
κή. Όπου όμως η συντηρητική αντιμετώπιση δεν 
βοηθήσει τότε συνίσταται αρθροσκοπική επέμβα-
ση του ώμου για αφαίρεση του ασβεστώματος και 
καθαρισμό του υπακρωμιακού χώρου.

Μαρία Καλλένου 
Κέντρο Φυσικοθεραπείας
PhysiKALL στο Δάλι 
99881222

Τι είναι η ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώμου 
και ποια η θεραπεία της;

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ
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Οι πανηγυρισμοί στον Άδωνη από την άνο-
δο της ομάδας στην επίλεκτη κατηγορία της 
ΣΤΟΚ έχουν κοπάσει και όλοι στο σωματείο 

των πρασίνων του Δαλιού έχουν στρωθεί στη δου-
λειά με στόχο να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστι-
κή ομάδα η οποία θα μπορέσει να πετύχει μια καλή 
πορεία στο νέο πρωτάθλημα. Ο προπονητής της 
ομάδας σε συνεργασία με τη διοίκηση έχουν προ-
χωρήσει στις πρώτες μετεγγραφικές κινήσεις ποδο-
σφαιριστών οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν 
την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της. Οι μετεγγραφικές κινήσεις του Άδωνη είναι πάντα στο πλαίσιο 
των οικονομικών δυνατοτήτων του σωματείου. Η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να 
ακολουθήσουν και άλλες μετεγγραφικές κινήσεις το επόμενο διάστημα. Η προετοιμασία της ομάδας άρχι-
σε στις 26 Ιουλίου. Το παρόν τους έδωσαν παλιοί και νέοι ποδοσφαιριστές. Ο Πρόεδρος του Άδωνη Βάσος 
Ποταμίτης ευχήθηκε σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά διαβεβαιώνοντας τους πάντες ότι η διοίκηση θα 
συνεχίσει να βρίσκεται πάντα κοντά στην ομάδα. Το κλίμα στους πρασίνους του Δαλιού είναι εξαιρετικό και 
όλοι ευελπιστούν ότι ο Άδωνης θα παρουσιαστεί καλά προετοιμασμένος στη νέα διοργάνωση. Στις τάξεις 
του σωματείου υπάρχει ενθουσιασμός αφού ο Άδωνης μετά από κάποια χρόνια στο αγροτικό επιστρέφει 
σ’ ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα έχοντας την προοπτική να επιστρέψει στην Γ’ κατηγορία εκεί όπου έχει 
αγωνιστεί τα περισσότερα χρόνια της πλούσιας ιστορίας του. Μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα 
αρχίσουν οι φιλικοί αγώνες οι οποίοι θα δώσουν την ευκαιρία στον προπονητή της ομάδας να κάνει τις δο-
κιμές του και να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα. Οι άνθρωποι του Άδωνη ευελπιστούν ότι έχοντας 
και τη βοήθεια των φίλων του σωματείου θα καταφέρει η ομάδα να κάνει μια καλή πορεία. Οι πρώτες αγω-
νιστικές της νέας διοργάνωσης θεωρούνται πολύ σημαντικές αφού με κάποια θετικά αποτελέσματα στα 
πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος θα ανέβει η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και θα μπορέσουν να 
προσφέρουν πλούσιο θέαμα στον κόσμο της ομάδας. Οι φίλοι του Άδωνη διψούν για επιτυχίες. Η άνοδος 
της ομάδας στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ έχει δώσει μεγάλη χαρά στον κόσμο ο οποίος θέλει ο Άδω-
νης να γίνει ξανά μια ομάδα που με τα αποτελέσματα της στο γήπεδο θα κάνει περήφανους τους φίλους της. 
O Άδωνης θα αρχίσει το νέο πρωτάθλημα με εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΣΠΙΣ Πύλας. 

Σε μια καλή πορεία στοχεύει 
ο Άδωνης

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σε άνοδο του Χαλκάνορα στη Β’ κατηγορία προσβλέπουν 
οι άνθρωποι του σωματείου των γαλάζιων του Δαλιού. 
Η ομάδα προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να μπορέσει 

να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στο νέο πρωτάθλημα. Ο 
προπονητής Κώστας Λοϊζου μαζί με το γυμναστή της ομάδας 
Γιώργο Αρετά και τον προπονητή τερματοφυλάκων Κωνστα-
ντίνο Λαδά είναι πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν. Στρώθηκαν στη 
δουλειά με στόχο να δημιουργήσουν ένα δυνατό σύνολο το 
οποίο θα είναι ανταγωνιστικό στη διοργάνωση. Ο προπονητής 
έδωσε το σύνθημα για σκληρή δουλειά. Στις τάξεις της ομά-
δας υπάρχει ενθουσιασμός και όλοι εργάζονται σκληρά για να 
οδηγήσουν τον Χαλκάνορα στη Β’ κατηγορία. Η υλοποίηση 
του μετεγγραφικού σχεδιασμού που έγινε σε συνεργασία της 
διοίκησης με το προπονητικό επιτελείο βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη. Στόχος όλων των κινήσεων είναι να ενταχθούν στο ρόστερ 
ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν την 
ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο Χαλκάνωρ απέκτησε τον 
24χρονο σέντερ μπακ Φρέντι Ουεσλέϊκ ο οποίος στην περσινή 
σεζόν αγωνιζόταν στην Ολυμπιάδα Λυμπιών. Τα γαλανόλευκα 
θα φορεί στη νέα αγωνιστική περίοδο και ο επιθετικός Φρίξος 
Καραολής, η μετεγγραφή του οποίου θεωρείται ως ιδιαίτερα 
σημαντική. Δεν αποκλείεται στην πορεία να προκύψουν και 
άλλες μετεγγραφικές κινήσεις. Μετά τις σκληρές προπονήσεις 
που γίνονται αυτή την περίοδο κατά τη διάρκεια της προετοι-
μασίας έχουν καθοριστεί κάποια φιλικά παιχνίδια τα οποία θα 

δώσουν τη δυνατότητα στον προπονητή να εξαγάγει συμπερά-
σματα αλλά και να δοκιμάσει διάφορα αγωνιστικά σχήματα. Οι 
φίλοι του Χαλκάνορα αδημονούν να αρχίσει το πρωτάθλημα 
για να δουν αγωνιζόμενη τη νέα ομάδα που στήνει ο Κώστας 
Λοϊζου και οι συνεργάτες του. Οι οπαδοί των γαλάζιων του 
Δαλιού δίδουν επιπρόσθετη δυναμική στην ομάδα. Αναμένε-
ται ότι και φέτος θα στηρίξουν την ομάδα και θα ενισχύσουν 
την προσπάθεια για άνοδο του σωματείου στη Β΄κατηγορία. 
Η κληρωτίδα είχε κέφια και έβγαλε ντέρμπι στην πρεμιέρα του 
πρωταθλήματος. Οι γαλάζιοι του Δαλιού θα φιλοξενήσουν τη 
ΜΕΑΠ και θέλουν να μπουν με το δεξί στη νέα διοργάνωση. Σ’ 
ένα δραστήριο μέλος του σωματείου ο οποίος διετέλεσε στο 
παρελθόν και Γενικός Γραμματέας του Χαλακάνορα ανατέθη-
καν καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Ο Κωνσταντίνος Γρηγο-
ρίου θα έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και κατ’ επέκταση της κοινής γνώμης για τα όσα 
γίνονται στο σωματείο των γαλάζιων του Δαλιού. Tη Δευτέρα 
12 Ιουλίου άρχισε η προετοιμασία της ομάδας U19 του σωμα-
τείου. Προπονητής της ομάδας είναι ο Γιάννος Στεφανίδης. Στο 
Χαλκάνορα δίδουν μεγάλη σημασία στις ακαδημίες οι οποί-
ες είναι φυτώριο ανάδειξης ποδοσφαιριστών. Στο παρελθόν 
πολλές φορές ποδοσφαιριστές που έκαναν τα πρώτα τους πο-
δοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Χαλκάνορα όχι μόνο 
έπαιξαν στην πρώτη ομάδα του σωματείου αλλά έκαναν καρι-
έρα και σε μεγαλύτερα σωματεία. 

Ο Χαλκάνωρ θα διεκδικήσει την άνοδο στη Β΄κατηγορία

Η εκλογική συνέλευση του Πανιδαλιακού εξέλεξε το νέο Δ.Σ. του 
σωματείου. Πρόεδρος συνεχίζει ο Ανδρέας Χριστοδούλου. 
Αντιπρόεδροι είναι ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και ο 

Πανίκος Παουλής. Γενική Γραμματέας η Χριστίνα Νικολάου, Ταμί-
ας η Μαρία Καλογεροπούλου. Γραμματέας η Παναγιώτα Λαγού. 
Βοηθός Ταμίας η Φαίδρα Εξαδάκτυλου. Έφορος Δ.Σ. και Τύπου 
ο Γιώργος Χαραλάμπους και Έφοροι ο Λεόντιος Ιεροδιακόνου, 
η Κυριακή Γρούτα και η Ραφαέλλα Ανδρέου. 
 Το νέο Δ.Σ. του σωματείου προχώρησε στην ανανέωση της 
συνεργασίας με τους προπονητές:
Ανδρέα Πιερή, Άγγελο Παπαδόπουλο, Γιώτα Γαβριήλ
και βοηθοί προπονητές για πρώτη ομάδα το Γιώργο Χαραλά-
μπους και των ακαδημιών Γεωργία Εξαδάκτυλου.
«Ευχόμαστε καλή δουλειά σε όλους και καλές επιτυχίες στην ομάδα 
για την νέα χρονιά» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου.

Υ ψηλούς στόχους στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο έχει η «ΔΑΛΙ 
F.C.» η οποία αρχίζει την προετοιμασία της στα τέλη Αυγούστου. 
Η νέα διοργάνωση της ΑΠΟΕΣΠ αρχίζει τον Οκτώβριο, γεγονός 

που δίδει τη δυνατότητα στο σωματείο, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις να 
προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να κάνει αισθητή την παρουσία της. Οι 

άνθρωποι του σωματείου «ΔΑΛΙ F.C.» θέλουν να δημιουργήσουν ένα αντα-
γωνιστικό σύνολο το οποίο θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτά-

θλημα. Η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας Χρίστο Πέππο έχει 
προχωρήσει σε κάποιες μετεγγραφικές κινήσεις ποδοσφαιριστών. Θεωρείται βέβαιο ότι 

το επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες μετεγγραφές οι οποίες θα βοηθήσουν το σωματείο στην 
προσπάθεια του. Η ομάδα του Ιδαλίου θα χρησιμοποιεί και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο ως έδρα 
το γήπεδο του Χαλκάνορα. Οι διοικήσεις των δυο σωματείων έχουν έρθει σε σχετική συμφωνία.

Σκέφτονται τη νέα χρονιά 
στον Απόλλωνα Λυμπιών

Με τα μούτρα στη δουλειά έπεσαν τα μέλη του νέου Δ..Σ του Απόλλωνα Λυμπιών ώστε να δημιουργή-
σουν ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα μπορέσει να έχει υψηλούς στόχους στη νέα διοργάνωση της 
ΑΠΟΕΣΠ. Οι άνθρωποι του Απόλλωνα πέραν από το αγωνιστικό κομμάτι, τις μετεγγραφές και την προ-

ετοιμασία της ομάδας προχωρούν και άλλα θέματα που αφορούν το σωματείο. Η διοίκηση του Απόλλωνα με τη 
βοήθεια εθελοντών, τους οποίους ευχαρίστησε μέσω ανακοίνωσης, προχώρησε στην κατασκευή βελτιωτικών 
έργων στο ιδιόκτητο γήπεδο του σωματείου το οποίο αποτελεί το σπίτι του Απόλλωνα. Το αποτέλεσμα άφησε 
όλους πλήρως ικανοποιημένους. Πέραν από την ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα προχωρούν και οι διαδικασίες 
για την έναρξη της προετοιμασίας και του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος του σωματείου.

Νέο Δ.Σ. στον Πανιδαλιακό

Νέα χρονιά, ίδιοι στόχοι 
για τη «ΔΑΛΙ F.C.»
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ΓΥΡΙΖΕΙ

Mε στόχο μια καλή πορεία στο νέο πρωτά-
θλημα της Β’ κατηγορίας άρχισε την προ-
ετοιμασία της η Ολυμπιάδα Λυμπιών. Οι 

άνθρωποι του σωματείου θέλουν όπως η πρώτη 
ιστορική παρουσία των πρασίνων στη Β’ κατηγορία 
να στεφθεί με επιτυχία. Γι’ αυτό το λόγο ο Πρόεδρος 
Τάσος Αναστασίου και τα μέλη του Δ.Σ. έχουν προ-
βεί στις απαραίτητες ενέργειες για ενίσχυση της ομά-
δας. Όλες οι μετεγγραφές που έγιναν στην Ολυμπιά-
δα ήταν σε συνεννόηση με τον προπονητή ο οποίος 
μαζί με τους συνεργάτες του στρώθηκαν στη δου-
λειά κτίζοντας την ομάδα της νέας ποδοσφαιρικής 
περιόδου. Η προετοιμασία της Ολυμπιάδας βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ποδοσφαιριστές επιδεικνύ-
ουν κέφι και ζήλο στις προπονήσεις. Το κλίμα στην 
ομάδα είναι εξαιρετικό και όλοι δηλώνουν αποφα-
σισμένοι ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό 
ώστε η Ολυμπιάδα στην παρθενική της εμφάνιση 
στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας θα παρουσιά-
σει υψηλού επιπέδου ποδοσφαιρικό θέαμα χαρίζο-
ντας χαρά στους φίλους του σωματείου. Οι φίλοι της 
ομάδας των Λυμπιών αναμένουν με ανυπομονησία 
την έναρξη του πρωταθλήματος το οποίο εκτιμά-
ται ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Στην πρεμιέ-
ρα της διοργάνωσης οι πράσινοι των Λυμπιών θα 
αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την ΑΛΚΗ Ορόκλινης, 
την ομάδα που προπονούσε στην περσινή περίο-
δο ο προπονητής της ομάδας Άγης Καμένος. Στο 
μετεγγραφικό πεδίο κατά τη διάρκεια του Ιούλη η 
Ολυμπιάδα ενέταξε στις τάξεις της τον τερματοφύ-
λακα Χρίστο Καραδάη και τους αμυντικούς Σάντρο 
Εμπαλό και Λεονάρτο Ζιοάο. Επίσης τα πράσινα στη 
νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα φορά και ο Χρίστος 
Φιλίππου. Επίσης ανακοινώθηκαν ο Σάντρο Εμπαλό 
και ο Κρίστιαν Λουσέρο. Στο ρόστερ των πρασίνων 
εντάχθηκε και ο Κριστιάνο Γκόμες. Δεν αποκλείεται 
σε συνεννόηση πάντα με τον προπονητή να προκύ-
ψει και άλλη μετεγγραφική προσθήκη. 
Στο πρόγραμμα Goal και η Ολυμπιάδα Λυμπιών. 
Όπως ανακοινώθηκε για κάθε γκολ που θα πετυ-
χαίνει η ομάδα στην ποδοσφαιρική περίοδο 2021 
– 22 το σωματείο θα φροντίζει για τη φύτευση 5 
δενδρυλλίων. 

Ιστορική παρουσία στη Β’ κατηγορίαΗ ΜΕΑΠ άρχισε με φιλοδοξίες

Σ ε  εξαιρετικό κλίμα άρχισε και συνεχίζεται η προετοιμασία της ΜΕΑΠ. Όλοι οι 
ποδοσφαιριστές δίδουν τον καλύτερο τους εαυτό στις προπονήσεις. Η ενίσχυ-
ση της ομάδας συνεχίζεται. Η διοίκηση σε συνεννόηση με τον προπονητή έχει 

προχωρήσει στις ανανεώσεις των συμβολαίων ποδοσφαιριστών που βρίσκονταν και 
πέρσι στο ρόστερ της ομάδας. Απ’ εκεί και πέρα έγιναν μετεγγραφικές κινήσεις οι οποί-
ες στόχο έχουν την ενδυνάμωση της ομάδας. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες 
μετεγγραφικές κινήσεις το επόμενο διάστημα. Οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου θα 
επιδιώξουν μια καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Η ΜΕΑΠ διαχρονικά 
είναι από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Οι άνθρωποι της ομάδας ελπίζουν 
φέτος να έχουν και την τύχη με το μέρος τους ή καλύτερα να μην τους κυνηγά η ατυχία. 
Ο κορωνοϊός κτύπησε σκληρά τη ΜΕΑΠ τόσο πέρσι όσο και πρόπερσι. Στο πρωτάθλημα 
που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο η ΜΕΑΠ κτυπήθηκε από την πανδημία. Πολ-
λοί ποδοσφαιριστές της ομάδας αναγκάστηκαν να απουσιάσουν λόγω του γεγονότος 
ότι προσβλήθηκαν από τον ιό ενώ την προηγούμενη χρονιά το πρωτάθλημα διακόπηκε 
με αποτέλεσμα η ΜΕΑΠ να μην μπορέσει, ενώ είχε όλα τα φόντα, να διεκδικήσει μέχρι 
τέλους την άνοδο στη Β’ κατηγορία. Οι άνθρωποι της ΜΕΑΠ ελπίζουν ότι φέτος τα πράγ-
ματα θα είναι πολύ καλύτερα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Πέρα Χωριού 
– Νήσου αρχίζουν με το εκτός έδρας γειτονικό ντέρμπι με αντίπαλο το Χαλκάνορα. Στο 
μετεγγραφικό πεδίο η ΜΕΑΠ πρόσθεσε στο ρόστερ της τον επιθετικό Γιώργο Ξενοφώντος 
και τον αμυντικό Γιώργο Κουμπαρή. Eπίσης αποκτήθηκε ο τερματοφύλακας Μιχάλης 
Μιχαήλ. Όμορφη ενέργεια από την ΜΕΑΠ η οποία είναι η πρώτη ομάδα που στηρίζει 
επίσημα το πρόγραμμα GOAL. Η ΜΕΑΠ αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και 
για κάθε επίσημο γκολ της ομάδας για την σεζόν 2021 -2022, θα φροντίζει για τη φύτευση 
5 δέντρων. Με επιτυχία στέφθηκε η τόμπολα της ΜΕΑΠ η οποία διοργανώθηκε στις 22 
Ιουλίου. Μοίρασε κέρδη του συνολικού ποσού των 3000 Ευρώ. Στο μηνιαίο λαχείο της 
ΜΕΑΠ, στην κλήρωση που έγινε στις 7 Ιουλίου κέρδισαν οι αριθμοί: 800 Eυρώ ο αριθμός 
795 και από 100 Ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί 021, 568, 352, 819 και 049. 




