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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.

Η πυρκαγιά επανέφερε 
τον εφιάλτη

Σελ.4

Βοήθεια στους 
πυρόπληκτους

Σελ.6

Άρχισε το κυνήγι 
τρυγονιών 

Σελ.10

Αρτηριακή υπέρταση
Σελ.13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα νέα 
των ομάδων μας
 σελ.14 - 15

Μήνας σημαντικών εξελίξεων όσον αφορά το θέμα της με-
ταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο Σεπτέμ-
βριος. Η Κυβέρνηση με την επανέναρξη των εργασιών της 

Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων προτίθεται 
να επαναφέρει το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, όπως αυτό καταγράφεται στα τρία κυβερνητικά νομοσχέδια. Ο 
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής δήλωσε ότι η Κυβέρνηση συνε-
χίζει να διατηρεί τη θέση ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος υλοποίησης της 
μεταρρύθμισης είναι να υπάρξει αναβολή των επερχόμενων εκλο-
γών του Δεκεμβρίου. Η νομοθετική εξουσία θα καθορίσει τις εξελίξεις 
οι οποίες αναμένονται με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.       σελ. 3

H Βουλή καθορίζει τη διεξαγωγή 
ή την αναβολή των εκλογών

Αναμένεται με ενδιαφέρον η τελική κατάληξη της μεταρρύθμισης της Τ.Α
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Ο Δήμος Ιδαλίου τίμη-
σε τους ήρωες τους 
με εκδήλωση μνή-

μης και τιμής που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο. Ομιλητής ήταν 
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, 
Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων Νίκος Κέτ-
τηρος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε η ταινία «η 
σφαίρα υπάρχει μέσα μου». Η εκδήλωση σκόρπισε ρίγη συ-
γκίνησης στους παρευρισκομένους.                                     σελ. 4

Εκδήλωση μνήμης και τιμής 
των ηρώων του Ιδαλίου

Οι νέες προκλητικές ενέργειας της Τουρκίας στην Αμ-
μόχωστο αντί να χτίζουν την απαιτούμενη εμπιστο-
σύνη, διευρύνουν το χάσμα και ενισχύουν το αί-

σθημα απογοήτευσης ως προς τις πραγματικές προθέσεις 
της άλλης πλευράς, ανέ-
φερε ο Διευθυντής του 
Γραφείου Τύπου του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας 
Ανδρέας Ιωσήφ μιλώντας 
στο εθνικό μνημόσυνο 
των ηρώων της Αλάμπρας 

που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Από την 
Αλάμπρα κατάγονταν οκτώ πεσόντες κατά την τουρκική ει-
σβολή του 1974. Στον κατάλογο των αγνοουμένων παρα-
μένουν δυο παλικάρια της κοινότητας.                                σελ. 6

Οι προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας διευρύνουν το χάσμα
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Τ  
oΦθινόπωρο είναι εδώ. Ο Σεπτέμβριος, ο  πρώτος 

μήνας του Φθινοπώρου είθισται λόγω της έναρ-

ξης και της νέας σχολικής χρονιάς να αποτελεί την 

αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα. Ο κόσμος επιστρέφει από 

τις διακοπές του και με γεμάτες πλέον τις μπαταρίες με νέ-

ους στόχους αρχίζει ξανά δουλειά. Μετά τις καλοκαιρινές 

διακοπές επαναρχίζει τις εργασίες της η Βουλή των Αντι-

προσώπων. Ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία θα έχει να 

διαχειριστεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εί-

ναι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκει-

ται για ένα θέμα το οποίο θα καθορίσει τη διεξαγωγή ή 

όχι των δημοτικών εκλογών οι οποίες είναι προγραμμα-

τισμένες για το Δεκέμβριο. Πρόθεση της Κυβέρνησης εί-

ναι η αναβολή των εκλογών μέχρι το 2024 ώστε να δοθεί 

η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα κόμματα και υποψήφιοι 

ετοιμάζονται για την εκλογική διαδικασία  αφού εάν τελι-

κά δεν περάσει η πρόταση της Κυβέρνησης στις 19 Δε-

κεμβρίου θα πάμε στις κάλπες. Είναι προφανές ότι οι εξε-

λίξεις αναμένονται με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα 

συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Περιβάλλοντος και 

Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή με το Δήμαρχο Ιδαλί-

ου Λεόντιο Καλλένο για το θέμα των εργοστασίων παρα-

γωγής ασφάλτου κοντά στην οικιστική περιοχή της Ενο-

ρίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου. Κατά τη 

φετινή σχολική χρονιά όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προτί-

θεται να διεξαγάγει έρευνα σε συνεργασία με την Ειδι-

κή Επιτροπή που απαρτίζεται από Ψυχολόγους, Ψυχία-

τρους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς 

και η οποία έχει συσταθεί για τη στήριξη της κοινότητας 

και τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, λόγω των προβλη-

μάτων που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.  Ο Δήμος 

Ιδαλίου διοργάνωσε και φέτος λίγες ώρες πριν ξημερώ-

σει Δεκαπενταύγουστο, η μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου,  εκδήλωση κατά την οποία τίμησε τους πε-

σόντες και αγνοουμένους του Δήμου. Επίσης σε μνημό-

συνα που τελέστηκαν  τιμήθηκαν οι ήρωες της Αλάμπρας 

και της Νήσου. Είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν 

οι τοπικές αρχές για τα παλικάρια τους τα οποία πρόσφε-

ραν τη ζωή τους για την πατρίδα. Οι κάτοικοι των κοινο-

τήτων της περιοχής έδειξαν και πάλι τα αλτρουϊστικά τους 

αισθήματα συλλέγοντας είδη πρώτης ανάγκης για τους 

πυρόπληκτους στην Ελλάδα. Απέδειξαν για άλλη μια 

φορά ότι είναι κοντά στους συνανθρώπους μας που αντι-

μετώπισαν προβλήματα χάνοντας τα σπίτια και τις περι-

ουσίες τους από την πύρινη λαίλαπα. Στην έκδοση που 

έχετε στα χέρια σας μπορείτε να διαβάσετε ένα ενδιαφέ-

ρον ρεπορτάζ που αφορά τον πληθυσμό των αγελάδων. 

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε για την έκκληση του Τμή-

ματος Γεωργίας σε όσα τυροκομεία επιθυμούν να παρά-

γουν το προϊόν «Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim» τα οποία 

θα πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου και πιστο-

ποίησης για τη χρήση της Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης «Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim», με τη λήψη 

του σχετικού Πιστοποιητικού. Το Σεπτέμβριο αρχίζουν 

και τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Οι ομάδες της ευ-

ρύτερης περιοχής Ιδαλίου στήνονται στη σέντρα έχοντας 

η κάθε μια τους στόχους και τις επιδιώξεις της. Ελπίζουμε 

φέτος το ποδόσφαιρο να μην επηρεαστεί ιδιαίτερα από 

την πανδημία και όλοι οι αγώνες να διεξαχθούν όπως 

έχουν προγραμματιστεί ώστε οι φίλοι του αθλήματος να 

απολαύσουν το αγαπημένο τους σπορ. 

Η σύνταξη

Καλωσόρισες Φθινόπωρο

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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Παντελής Λαγός
Ανήσυχος σαν θύελλα,
με δύναμη βοριάδων
έχει την γλύκα του μελιού
σοφία των γιαγιάδων. 
Μια αγκαλιά σαν ουρανός,
ούλος ο κόσμος μέσα,
σαν σ’ αγαπά είσαι ψηλά,
ρήγας και πριγκηπέσα. 
Έφυγε τζιαι εσβήστηκε
τζιείνο το χαμογέλιο.
Τωρά που σας μόνο ζητά
να κάμνετε ευχέλαιο. 
Να τον θυμάστε πάντοτε
για κείνον να μιλάτε
και που τον είχατε αδερφό,
να πείτε ωσπολλάται. 
Μες στην ψυχή μας κατοικούν
στην μνήμη πάντα μένουν,
ανθρώποι σαν τον Παντελή,
πάντα θα επιμένουν
να μας θυμίζουν η ζωή
εν ομορκιές γεμάτη
τζι ανήκει εις τους τολμηρούς,
σε τζιείνους πον βαρβάτοι.
 

Δεν ήσουν μιάλος Παντελή
μα σίουρα βιάστης
στους φωτισμένους ουρανούς,
στα σύννεφα επιάστης. 
Η μάνα τζιαι ο τζιύρης σου
εσάσαν σου τον τόπον
νά ‘σαι καλά με νεπαμόν
μέσω καλών ανθρώπων. 
Στο καλό Παντελή συνέχισε το 
χαμόγελο.
‘Όπου κι αν πας θα ‘σαι πάντα εδώ. 

Αντρούλλα Σιάτη

Εορτολόγιο του μήνα
1 Σεπτεμβρίου:  Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, 

Διαμάντω, Ρουμπίνη , Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, 
Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Διώνη, Δωδώνη, 
Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατώ, Ευτέρπη, Θάλεια, 
Θεανώ, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλλίστη, 
Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, 
Μαργαρίτα,  Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχω, 
Ουρανία, Ράνια, Πανδώρα, Πηνελόπη, 
Πολύμνια, Πολυνίκη,  Σαπφώ, Τερψιχόρη, 
Χάιδω, Χαρίκλεια, Χαρά, Ιησούς, Μελέτιος, 
Μελετία, Συμεών, Ισμήνη, Πολυτίμη

2 Σεπτεμβρίου: Μάμας
3 Σεπτεμβρίου:  Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστίωνας, Αριστέα, 

Αρίστη, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος,  
Φοίβος, Φοίβη

4 Σεπτεμβρίου:  Ερμιόνη, Μωυσής, Μωυσία, Ροζαλία, 
Ωκεανός, Ωκεανία

5 Σεπτεμβρίου: Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα
6 Σεπτεμβρίου: Βίβος, Βιβή, Ευδόξιος
7 Σεπτεμβρίου:  Κασσιανός, Κασσιανή, Κάσσυ, Σώζων, Σώζη
8 Σεπτεμβρίου:  Δέσποινα, Δέσπω, Γενέθλιος, Σκιαδενή, 

Τσαμπίκος, Τσαμπίκα
9 Σεπτεμβρίου: Ιωακείμ, Κιάρα
10 Σεπτεμβρίου:  Κλήμης, Κλημεντίνη, Μηνοδώρα, 

Μητροδώρα, Πουλχερία
11 Σεπτεμβρίου: Ευάνθης, Ευανθία, Ευφρόσυνος

13 Σεπτεμβρίου:  Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα,  
Κορνήλιος, Κορνηλία

14 Σεπτεμβρίου:  Θεοκλής, Θεόκλεια, Σταύρος, Σταυριανός, 
Σταυρούλα, Σταυριανή,

15 Σεπτεμβρίου:  Βησσαρίων, Βησσαρία, Νικήτας, Νικήτη
16 Σεπτεμβρίου:  Εύφημος, Ευφημία, Λουντμίλα, Μελιτίνος, 

Μελιτινή, Μελίνα
17 Σεπτεμβρίου:  Σοφιανός, Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπιος, 

Αγάπη, Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Ολιβιανός, 
Ολιβία,  Παντολέων, Παντολεοντία, Πηλέας

18 Σεπτεμβρίου:  Αριάδνη, Ευμένιος, Ευμενία Κάστωρ, 
Ρωμύλος, Ρωμύλα

19 Σεπτεμβρίου: Σαββάτιος, Σαββατία
20 Σεπτεμβρίου:  Ευστάθιος, Στάθης, Ευσταθία, Θεοπίστη
21 Σεπτεμβρίου: Ιωνάς, Ίων, Ιωνία
22 Σεπτεμβρίου: Ζωγραφιά, Λοΐζος, Λουίζα, Φωκάς
23 Σεπτεμβρίου:  Ξάνθιππος, Ξανθίππη, Πολυξένη, Ξένια, Ραΐς, 

Ραΐδα, Ίρις, Ίριδα
24 Σεπτεμβρίου:  Θέκλα, Κόπρος, Μυρσίνη, Μυρτώ, Αμέρσα, 

Πέρσης, Περσεφόνη
25 Σεπτεμβρίου: Ευφροσύνη, Φρόσω
27 Σεπτεμβρίου:  Ακυλίνα, Ακυλίνη, Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων, 

Καλλίστρατος, Καλλιστράτη
28 Σεπτεμβρίου:  Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος
29 Σεπτεμβρίου: Κυριάκος
30 Σεπτεμβρίου: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής,

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο φιλανθρωπικός σκοπευτικός αγώνας που δι-
οργάνωσε ο κυνηγετικός σύλλογος «Άρτεμις» Ιδαλίου. Τα έσοδα της εκ-
δήλωσης θα διατεθούν για τη θεραπεία παιδιού το οποίο αντιμετωπίζει 

κινητικά προβλήματα και χρίζει ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό. «Ευχαριστού-
με όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και βοήθησαν στην προσπάθεια 
αυτή συμμετέχοντας στον αγώνα η προσφέροντας χρηματικά ποσά για οικονομική 
ενίσχυση» αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών. Τέτοιες ενέργειες αναδει-
κνύουν το ανθρώπινο πρόσωπο των οργανωμένων συνόλων τα οποία διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία.

Φιλανθρωπικός αγώνας 
σκοποβολής «Άρτεμις» Ιδαλίου

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στο Πέρα Χωριό - Νήσου 

Στις 6 Αυγούστου η εκκλησία μας εόρτασε τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος 
λειτούργησε και κήρυξε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Μεταμορφώσε-

ως του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό - 
Νήσου. Τον Επίσκοπο Μεσαορίας 
πλαισίωσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Ανδρέας Βορκάς, ο Πρεσβύτε-
ρος π. Λοΐζος Πελεκάνος και οι Δι-
άκονοι π. Ανδρέας Ματέι και π. Δη-
μήτριος Δημαράς. Στο κήρυγμα του 
θείου λόγου ο Θεοφιλέστατος ανα-
φέρθηκε στο πανίερο γεγονός της 
Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, 
το οποίο οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλη-
σίας μας όρισαν να εορτάζεται 40 
ημέρες πριν την εορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, 
στις 14 Σεπτεμβρίου. Μετά την Οπισθάμβωνο Ευχή, όπως είθισται σύμφωνα με την 
τοπική μας παράδοση, ο Επίσκοπος Γρηγόριος ανέγνωσε την ευχή «εἰς τήν μετάλη-
ψιν σταφυλῆς», δηλαδή ευλογίας των πρώτων σταφυλιών του έτους. Προ της απο-
λύσεως, ο Επίσκοπος Μεσαορίας εξέφρασε τη συγκίνησή του διότι αξιώθηκε από το 
Σωτήρα Χριστό να λειτουργήσει και πάλι στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της κοινό-
τητας, στον οποίο ερχόταν κατά το διάστημα 2001-2007, ως ιεροκήρυκας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής στην οποία άνηκε τότε η κοινότητα. Έπειτα, ευχαρίστησε τον Μητρο-
πολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα για την κανονική άδεια να τελέσει τη Θεία Λειτουρ-
γία. Μετέφερε στο εκκλησίασμα τις πατρικές ευχές και την αγάπη του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, με τις ευλογίες του οποίου αποδέχθηκε την 
πρόσκληση των Ιερέων, των Επιτρόπων και όλων των κατοίκων της κοινότητας Πέρα 
Χωριό - Νήσου, τους οποίους ευχαρίστησε για τη φιλοξενία. Ευχήθηκε όπως το άκτι-
στο φως του Σωτήρος Χριστού να φωτίζει τη ζωή και τα έργα μας.

Σε αυτή τη μάχη χρειάζεσαι κι εσύ.
Μάθε. Κρίνε. Πράξε. 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, θέλοντας να συνδράμει ενεργά στη μάχη 
ενάντια στον κορωνοϊό, έχει λανσάρει μία πολυεπίπεδη επικοινωνιακή 
εκστρατεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενημέ-

ρωση του κοινού για τον εμβολιασμό. Η εκστρατεία, μεταξύ άλλων, μέσα από 
την καταγραφή επιστημονικών δεδομένων, 
προβάλλει τα οφέλη του εμβολιασμού και 
δίνει απαντήσεις σε ανησυχίες και προβλη-
ματισμούς που αφορούν το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Ο εμβολιασμός, αποτελεί τον σημα-
ντικότερό μας σύμμαχο στην προσπάθεια 
για αναχαίτιση της Covid-19. Συμπαραστά-
της σε αυτή την προσπάθεια είναι η επιστημονική κοινότητα, η οποία κινητο-
ποιήθηκε άμεσα, έτσι ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να αναπτυ-
χθούν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά του SARS-Cov-2.
Σε αυτή τη μάχη κανείς δεν είναι άτρωτος. Ούτε οι νέοι. Ο μόνος τρόπος για να 
σταματήσουμε τη διασπορά του ιού, να μην έχουμε άλλους συνανθρώπους 
μας στις Εντατικές και να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, είναι ο εμβο-
λιασμός. Όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα τείχος προστασίας, καταγράφο-
ντας πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. 
Σε αυτή τη μάχη χρειάζεσαι κι εσύ.
Ενημερώσου για όλα όσα αφορούν τον εμβολιασμό στο https://mathe-krine-
praxe.com/ και δες στο πιο κάτω βίντεο γιατί είναι σημαντικό, για όλους, να 
εμβολιαστείς κι εσύ. https://www.youtube.com/watch?v=LnAJI-LvsbQ&t=1s 
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Ο Σεπτέμβριος είναι καθοριστικός μήνας 
όσον αφορά το θέμα της μεταρρύθμι-
σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέμα το 

οποίο θα ξεκαθαρίσει τελεσίδικα κατά πόσον θα 
διεξαχθούν ή όχι οι δημοτικές εκλογές του προ-
σεχούς Δεκεμβρίου. Η Κυβέρνηση με την επα-
νέναρξη των εργασιών της Επιτροπής Εσωτερι-
κών της Βουλής των Αντιπροσώπων προτίθεται 
να επαναφέρει το θέμα της μεταρρύθμισης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό καταγράφε-
ται στα τρία κυβερνητικά νομοσχέδια. Η μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τίθεται ως 
προϋπόθεση για την άντληση κονδυλίων από το 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα πράγ-
ματα γίνονται ακόμα πιο ασφυκτικά για την Κυ-
βέρνηση αφού τα δυο από τα τρία νομοσχέδια 
θα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι το Δεκέμβριο του 
2021. Για το 3ο νομοσχέδιο το οποίο αφορά τον 
περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμο η δέ-
σμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Ιού-
νιος του 2024. Ο Υπουργός Εσωτερικών Νςκος 
Νουρής δήλωσε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να 
διατηρεί τη θέση ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος 
υλοποίησης της μεταρρύθμισης είναι να υπάρ-
ξει αναβολή των επερχόμενων εκλογών του Δε-
κεμβρίου. Χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση ως μια 
από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα 
μας, που θα δώσει τη δυνατότητα παροχής ποι-
οτικών υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κό-
στος. Ο κ. Νουρής είπε ακόμα ότι ο στόχος της 
Κυβέρνησης παραμένει αμετάθετος για μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσθέ-

τοντας ότι είναι υποχρέωση και υπόσχεση της 
πολιτείας απέναντι στους πολίτες: να δημιουρ-
γήσουμε σύγχρονους, ισχυρούς και βιώσιμους 
Δήμους, οι οποίοι να μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις προσδοκίες των ίδιων των δημοτών, 
αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. «Η απόφα-
ση ανήκει πλέον ξεκάθαρα στα κοινοβουλευτικά 
κόμματα. Οι πολίτες αναμένουν τη ψήφιση των 
τριών νομοσχεδίων, ώστε να καταστεί πραγμα-
τικότητα η υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες 
μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, που θα δώσει τη 
δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στο 
χαμηλότερο δυνατό κόστος και χωρίς να τίθε-

ται σε κίνδυνο η εκταμίευση των γενναιόδωρων 
παροχών του Ταμείο Ανάκαμψης», κατέληξε ο 
Υπουργός Εσωτερικών. Πέραν από το τι θα γί-
νει στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά 
τα νομοσχέδια που αφορούν την Τοπική Αυτο-
διοίκηση τα κόμματα ετοιμάζονται για τις δημο-
τικές εκλογές. Ο ΔΗΣΥ παρά το γεγονός ότι τάσ-
σεται υπέρ της αναβολής των εκλογών ώστε να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες της μεταρρύθμι-
σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτρεξε τις διαδι-
κασίες για την ετοιμασία των ψηφοδελτίων του 
κόμματος. Τα μέλη του που εκδήλωσαν ενδια-
φέρον για να συμμετάσχουν στις εκλογές κατέ-

θεσαν τις υποψηφιότητες τους και το Σεπτέβριο 
αναμένεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για 
τους υποψήφιους Δημάρχους που θα υποστηρί-
ξει το κόμμα στις εκλογές. Στο ΑΚΕΛ από την αρχή 
τάσσονταν εναντίον της αναβολής των εκλογών, 
αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναβο-
λή παρόλο που εντοπίζει τα πλεονεκτήματα από 
την ταυτόχρονη διεξαγωγή των τοπικών με τις 
ευρωεκλογές. Το ΑΚΕΛ θεωρεί πως μια τέτοια δι-
ευθέτηση υποσκάπτει τη δημοκρατική λειτουρ-
γία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Έχουν αρχίσει 
οι εσωκομματικές διαδικασίες, όπως προβλέ-
πει το καταστατικό και οι κανονισμοί λειτουργί-
ας του κόμματος, για τη διαμόρφωση των ψηφο-
δελτίων του κόμματος ενόψει των επερχόμενων 
εκλογών. Το ΔΗΚΟ άρχισε διάλογο με τις τοπι-
κές κοινωνίες, οργανωμένα σύνολα και πολί-
τες τόσο απευθείας όσο και μέσω των Τοπικών 
και Επαρχιακών Επιτροπών του κόμματος ενό-
ψει Δημοτικών Εκλογών. Μέσα στο Σεπτέμβριο 
αναμένεται να προχωρήσει σε καταρτισμό των 
ψηφοδελτίων του για τις δημοτικές εκλογές και το 
ΕΛΑΜ. Για την ΕΔΕΚ όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση του κόμματος οι εκλογές για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνουν και να είναι 
πενταετούς διάρκειας η θητεία όσων εκλεγούν. 
Η ΔΗΠΑ προκρίνει της διεξαγωγή των τοπικών 
εκλογών το Δεκέμβριο και ήδη έχει ξεκινήσει τις 
διεργασίες για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου 
του κόμματος. Τις δικές του προετοιμασίες για τις 
προσεχείς δημοτικές εκλογές κάνει και το Κίνημα 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. 

Μήνας ξεκαθαρίσματος για τη 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Αισθήματα δέους και βαθιάς συγκίνησης στην εκδήλωση 
που διοργανώνει κάθε χρόνο το δημοτικό συμβούλιο για 
να τιμήσει τους ήρωες του Ιδαλίου. Κύριος ομιλητής στην 

εκδήλωση που έγινε στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου, λίγες ώρες πριν ξη-
μερώσει η μεγάλη θρησκευτική γιορτή της Κοίμησης της Θεοτό-
κου ήταν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύ-
γων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, Βουλευτής 
του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος. Στην ομιλία του εξήρε τη θυσία των πα-
λικαριών του Ιδαλίου και διατράνωσε την πίστη για συνέχιση του 
αγώνα μέχρι να εξακριβωθεί η τύχη όλων των αγνοουμένων της 
τουρκικής θηριωδίας. O κ. Κέττηρος αναφέρθηκε στο έργο που 
επιτελεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της οποίας είναι ο Πρόε-
δρος, τονίζοντας ότι το θέμα των αγνοουμένων αποτελεί ανοιχτή 
πληγή. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμαρχος Ιδαλί-
ου Λεόντιος Καλλένος καθώς και ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επι-
τροπής του Δήμου Ανδρέας Αντωνίου. Στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης προβλήθηκε η ταινία «η σφαίρα υπάρχει μέσα μου» η οποία 
βασίζεται στην αληθινή ιστορία και τη ζωή του αγνοούμενου 
κατά την τουρκική εισβολή Σωτήρη Χατζηπαναγή. Τραγούδησε 

η δημοτική χορωδία Ιδαλίου. O Δήμος Ιδαλίου πλήρωσε βαρύ τί-
μημα τόσο κατά τη διάρκεια των δικοινοτικών ταραχών όσο και 
κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Χριστόφορος Σκορδής, 
Νίκος Τσελεπής, Νικόλας Περικλέους, Μιχαλάκης Γρούτας, Μιχα-
λάκης Σολομώντος, Σάββας Σαββίδης, Μάρκος Μάρκου Πιττής, 
Αντώνης Ευθυμίου, Χριστάκης Χριστοδούλου, Ανδρέας Κων-
σταντή Ποϊράζη, Γεώργιος Μιχαήλ, Δημήτρης Χάματσος και Γε-
ώργιος Εικοσάρης. Στη λίστα των αγνοουμένων παραμένουν τα 
ονόματα οκτώ παλικαριών. Πρόκειται για το  Λοϊζο Ζαβού,  Μι-
χάλη Δημητρίου και Γεώργιο Μηλικούρη που χάθηκαν στην πε-
ριοχή της Μιας Μηλιάς, το Νίκο Παντελή στην περιοχή του Τζιά-
ους, το Δημήτρη Συμεών στην περιοχή Βόνης- Κυθρέας, τον Ιωνά 
Χρίστου στον Κουτσοβέντη, τον Ανδρέα Ταλιαδώρο στην περιο-
χή Καραβά – Λαπήθου και τον Χαράλαμπο Θεοχάρους στην πε-
ριοχή Παλαικύθρου – Κυθρέας. Το παρόν τους στο μνημόσυνο 
έδωσαν εκπρόσωποι κομμάτων, οι τοπικές αρχές Ιδαλίου και εκ-
πρόσωποι της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς. Δρομείς του 
σωματείου «Περικλής Δημητρίου» μετέφεραν στο χώρο της εκδή-
λωσης φλόγα από την περιοχή του Αγίου Σωζομένου. 

Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης 
και τιμής των ηρώων του Ιδαλίου

Το θέμα της μετακίνησης των εργοστα-
σίων παραγωγής ασφάλτου από την 
περιοχή που γειτνιάζει με την Ενορία 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συζητήθηκε 
σε συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Περι-
βάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα 
Καδή με τον Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλ-
λένο. Παρόντα στη συνάντηση ήταν και μέλη 
της επιτροπής της Κίνησης Βελτίωσης Ποιότη-
τας Ζωής καθώς και μέλη του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. 
Καδής αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται από πλευράς της Κυβέρνησης 
για οριστική επίλυση του θέματος, τονίζοντας 
ότι η μετακίνηση των μονάδων παραγωγής 
ασφάλτου αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδι-
κασία στην οποία εμπλέκονται πολλές υπηρε-

σίες του κράτους. Ο Υπουργός εξέφρασε την 
αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να αντι-
μετωπίσει το θέμα με τρόπο που να διασφα-
λίζει ότι το πρόβλημα μιας τοπικής κοινωνίας 
δεν θα μεταφερθεί σε άλλη τοπική κοινωνία. 
Από πλευράς του ο Δήμαρχος Λεόντιος Καλ-
λένος ενημέρωσε τον Υπουργό ότι ο Δήμος 
Ιδαλίου θα συνεχίσει τις προσπάθειες και τις 
πιέσεις του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε 
τα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου να με-
τακινηθούν από τα σημεία που βρίσκονται 
σήμερα, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης. Ο κ. Καλλένος κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης τόνισε στον Υπουργό ότι 
το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, επισημαίνο-
ντας ότι για το Δήμο Ιδαλίου η υγεία των κα-

τοίκων είναι πρώτιστο ζήτημα. Τα εργοστάσια 
παραγωγής ασφάλτου συνεχίζουν απρόσκο-
πτα την εργασία τους. Οι ανησυχίες των κατοί-
κων αυτή την περίοδο είναι αυξημένες, αφού 
κυρίως τους φθινοπωρινούς μήνες λόγω της 
φοράς των ανέμων οι ρύποι από τα εργοστά-
σια καταλήγουν στα σπίτια της οικιστικής πε-
ριοχής καθιστώντας κυρίως τις πρωϊνές ώρες 
αποπνικτική την ατμόσφαιρα στην Ενορία 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Καδής και Καλλένος συζήτησαν για τα εργοστάσια 
παραγωγής ασφάλτου

Βούληση για αναβάθμιση 
των διμερών σχέσεων Κύπρου - Κουβέϊτ

Το Δάλι επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νε-
οφύτου, όπου και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Λεόντιο Καλλένο, συνοδευ-
όμενος από τον βουλευτή Λευκωσίας και Εκπρόσωπου Τύπου Δημήτρη Δη-

μητρίου, τοπικούς αξιωματούχους και Δημοτικούς Συμβούλους. Επισκέφθηκε τον 
πυρήνα του Ιδαλίου και ενημερώθηκε για τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη. Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του νέου χρόνου θα ολοκληρω-
θεί αυτό το σημαντικότατο έργο το κόστος του οποίου ξεπερνά τα 3 εκ. Ευρώ. Όπως 
αναφέρθηκε ο πυρήνας του Ιδαλίου είναι ίσως από τα μεγαλύτερα ιστορικά κέντρα 
στην Κύπρο όσον αφορά το μήκος, την έκταση και το κόστος. Τα τελευταία χρόνια στο 
Ιδάλιον έχουν γίνει έργα εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόσφατα έχουν παραληφθεί αφού έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της κατασκευής του 
αρχαιολογικού πάρκου Ιδαλίου με νέα στέγαστρα. Λίγο προηγουμένως έχουν ολοκλη-
ρωθεί τα έργα του γραμμικού πάρκου κόστους 1,5 εκ. ευρώ και έχουν αναστηλωθεί και 
εξωραϊστεί όλα τα μνημεία του Ιδαλίου. Η ανάπλαση των μνημείων που έγινε δίδει την 
ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίζει για τη ζωή όπως εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια. 
 Ο Δήμος Ιδαλίου διεκδικεί ακόμα ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι ο δρόμος παράκαμψης 
του πυρήνα το κόστος του οποίου θα ανέλθει γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια Ευρώ. Η 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εκτιμάται ότι θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του 
Ιδαλίου. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε την ικανοποίηση του. 
«Συγχαρητήρια Δήμαρχε, μαζί με την δημοτική σου ομάδα, αλλά και συγχαρητήρια 
στην κυβέρνηση που εν μέσω πανδημίας και σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων τα 
έργα υποδομής προχωρούν» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Από πλευράς του ο Δή-
μαρχος Λεόντιος Καλλένος ευχαρίστησε τον κ. Νεοφύτου για την επίσκεψη τονίζοντας 
ότι τα έργα που γίνονται συμβάλουν στην ανάπτυξη του Ιδαλίου και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

 Ικανοποίηση Αβέρωφ Νεοφύτου 
για τα έργα στο Δάλι

Η πυρκαγιά επανέφερε τη χωροθέτηση των βιομηχανικών ζωνών
Η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε 

εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή Γερίου 
έφερε και πάλι στην επιφάνεια το θέμα της χω-

ροθέτησης βιομηχανικών ζωνών που γειτνιάζουν με 
τις οικιστικές περιοχές. Οι κάτοικοι της Ενορίας Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης φωνάζουν εδώ και καιρό για 
το θέμα. Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις που δόθη-
καν από τους αρμοδίους για επίλυση του προβλήματος, 
το θέμα υφίσταται με τους κατοίκους να βρίσκονται σε 
αναμμένα κάρβουνα. Πέρσι, τέτοιο καιρό, στην συγκε-
κριμένη βιομηχανική μονάδα ξέσπασε και πάλι πυρκα-
γιά γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των τοπικών αρ-
χών και ακόμη περισσότερο των κατοίκων της περιοχής. 
Οι Δήμαρχοι Ιδαλίου και Γερίου με επιστολή τους πριν 
από ένα χρόνο ζήτησαν από την Κυβέρνηση όπως το 
Τμήμα Επιθεώρησης και Εργασίας προχωρήσει σε αυ-
στηρότερους ελέγχους στις Βιομηχανικές  Ζώνες, καλώ-
ντας τα αρμόδια δημόσια τμήματα όπως αναλάβουν τις 
ευθύνες που τους αναλογούν για την εύρυθμη και σω-
στή λειτουργία των βιομηχανικών υποστατικών στους 
Δήμους. Οι κύριοι Καλλένος και Παπαλαζάρου στην 
κοινή επιστολή τους επανέφεραν παράλληλα το αίτη-

μα για αποχαρακτηρισμό των βαριών οχληρών βιομη-
χανικών μονάδων που γειτνιάζουν με τις οικιστικές ζώ-
νες των Δήμων Γερίου και Ιδαλίου. Την ανησυχία του 
για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή εκφρά-
ζει με δηλώσεις του στη «ΔΑΛΙNEWS» και ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Κατοίκων της Ενορίας Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Χαράλαμπος Χαραλάμπους τονίζο-
ντας ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν την 
πίεση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εξευρεθεί 
λύση στο πρόβλημα. «Η κατάσταση ως έχει δεν μπορεί 
να συνεχιστεί. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα γιατί κινδυ-
νεύουν να χαθούν ανθρώπινες ζωές» τόνισε ο κ. Χαρα-
λάμπους. Ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής συγκάλεσε έκτα-
κτη σύσκεψη των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκο-
νται στα θέματα που σχετίζονται με την πυρκαγιά που 
ξέσπασε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης 
αποβλήτων, στην οχληρή βιομηχανική περιοχή Γερίου. 
Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι 
Ιδαλίου και Γερίου, παρουσιάστηκαν όλες οι πληροφο-
ρίες σε σχέση με τα πιθανά αίτια της πυρκαγιάς και ανα-
λύθηκαν τα ευρύτερα προβλήματα που δημιουργού-

νται στην περιοχή από τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων 
οχληρής βιομηχανίας, με δεδομένο ότι αυτή βρίσκεται 
σε άμεση γειτνίαση με οικιστική ζώνη.
Λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
του Τμήματος Περιβάλλοντος διαβεβαίωσαν ότι από την 
πυρκαγιά δεν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα 
στη δημόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, επα-
ναβεβαιώθηκαν αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε επίπεδο 
Υπουργικού Συμβουλίου και αφορούν στην απαγόρευση 
μελλοντικής εγκατάστασης οχληρών βιομηχανικών μο-
νάδων συγκεκριμένων κατηγοριών στην περιοχή. Πρό-
σθετα, αποφασίστηκε όπως ομάδα αποτελούμενη από τε-
χνοκράτες των αρμόδιων υπηρεσιών και εκπροσώπους 
των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, επισκεφθεί την περι-
οχή για την εξέταση της λήψης άμεσων μέτρων περιορι-
σμού της οχληρίας αλλά και την αξιολόγηση των κινδύ-
νων (risk assessment) που προκύπτουν από τη λειτουργία 
συγκεκριμένων οχληρών βιομηχανικών μονάδων στην 
περιοχή. Τέλος, έγινε ενημέρωση από το Τμήμα Περι-
βάλλοντος για τη διαδικασία μετακίνησης των μονάδων 
παραγωγής ασφάλτου από τη συγκεκριμένη περιοχή, η 
οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης.

H εκατέρωθεν κοινή βού-
ληση για περαιτέρω ανα-
βάθμιση των διμερών 

σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Κου-
βέιτ σε διάφορους τομείς και επίπε-
δα, εκφράστηκε κατά τη συνάντη-
ση που είχε η Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημη-
τρίου με τον Πρέσβη του Κουβέ-
ιτ στην Κύπρο Waleed Ahmad Al-
Kandari. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Βουλής, στο πλαίσιο αυτό, υπο-
γραμμίστηκε η σημασία της συνέ-
χισης και περαιτέρω ενδυνάμω-
σης των ανταλλαγών μεταξύ των 
Κοινοβουλίων Κύπρου και Κου-

βέιτ και συζητήθηκαν συγκεκρι-
μένες δράσεις και πρωτοβουλί-
ες προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρα-
σε ειλικρινείς ευχαριστίες για τη 
στάση αρχών του Κουβέιτ όσον 
αφορά στο κυπριακό πρόβλη-
μα, υπογραμμίζοντας τη σημασία 

της επίδειξης έμπρακτης διεθνούς 
στήριξης προς την Κύπρο, υπό το 
φως των εντεινόμενων τουρκικών 
προκλήσεων, ειδικότερα στην πε-
ρίκλειστη περιοχή της Αμμοχώ-
στου. Ιδιαίτερες δε ευχαριστήριες 
εξέφρασε για τη συνεισφορά του 
Κουβέιτ στο έργο της Διερευνητι-
κής Επιτροπής για τους Αγνοού-
μενους. «Η επικράτηση συνθηκών 
ειρήνης και σταθερότητας αποτε-
λεί κοινό μας στόχο, προς όφελος 
των λαών μας και ολόκληρης της 
περιοχής της Ανατολικής Μεσο-
γείου», ανέφερε η κα Δημητρίου. 
Ο κ.Al-Kandari ο οποίος κατοι-

κεί στα δημοτικά όρια Ιδαλίου, 
επαναβεβαίωσε τη στήριξη του 
Κουβέιτ στις προσπάθειες για ει-
ρηνική επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος, τονίζοντας την 
προσήλωση της χώρας του στον 
σεβασμό του διεθνούς δικαίου, 
ως εργαλείου για την προάσπι-
ση των δικαιωμάτων ειδικότερα 
των μικρών κρατών και στην ει-
ρηνική επίλυση των διαφορών. 
Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις για 
την πορεία και τις επιπτώσεις της 
πανδημίας Covid-19 και τις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται προς 
αντιμετώπισή τους.



Τίτλος ιδιοκτησίας
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K αμία προσπάθεια για επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να αποδώσει υπό το καθε-
στώς των προκλητικών και παράνομων τουρκικών ενεργειών, ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέας Ιωσήφ μιλώντας στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της 

Αλάμπρας. Του μνημοσύνου προέστη ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας ο οποίος ανέπεμπψε δέηση για 
ανεύρεση των αγνοουμένων. Αναφερόμενος στις νέες προκλητικές ενέργειας της Τουρκίας στην Αμμόχωστο ο κ. 
Ιωσήφ τόνισε ότι τέτοιες κινήσεις, αντί να χτίζουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη, διευρύνουν το χάσμα και ενισχύ-
ουν το αίσθημα απογοήτευσης ως προς τις πραγματικές προθέσεις της άλλης πλευράς. «Η καλή θέληση και βούλη-
ση της δικής μας πλευράς δεν μπορεί να αμφισβητείται. Απεδείχθη αυτό επανειλημμένα με τη στάση και τις ενέργει-
ες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί που προσκρούουν όλες οι προσπάθειες είναι στην αδιάλλακτη και αρνητική 
στάση της άλλης πλευράς η οποία όλως προκλητικά και απαράδεκτα θέτει τώρα ως προϋπόθεση επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων την αποδοχή της λύσης δύο κρατών και την αναγνώριση της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας 
των Τουρκοκυπρίων», είπε ο κ. Ιωσήφ. Αναφερόμενος στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων ο Διευθυντής του 
Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας το χαρακτήρισε ως την πιο τραγική πτυχή των όσων βίωσε και 
εξακολουθεί να βιώνει η πατρίδα μας από το πικρό καλοκαίρι του 1974. «Οκτακόσιοι Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες 
εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι, με την Τουρκία να έχει τεράστιες ευθύνες που αρνείται ή αποφεύγει να ανα-
λάβει. Θέτει περιορισμούς στις εκταφές, αρνείται να δώσει στοιχεία από τα αρχεία του Τουρκικού στρατού σε ερευ-
νητές των Ηνωμένων Εθνών και, το χειρότερο, προσπαθεί να αποσιωπήσει όσα κραυγαλέα προκύπτουν από τα επι-
βεβαιωμένα στοιχεία για τη μαζική και βίαιη μετακίνηση λειψάνων αγνοουμένων από τους αρχικούς χώρους ταφής 
σε άλλους, με πρόδηλο στόχο την απόκρυψη της αλήθειας για την εν ψυχρώ δολοφονία τους». Από την κοινότητα 
Αλάμπρας κατάγονταν οκτώ ηρωικώς πεσόντες στις μάχες με το βάρβαρο εισβολέα. Πρόκειται για τους Ανδρέα Γε-
ωργίου Σάββα, Ανδρέα Παύλου Χατζηχριστοδούλου, Γεώργιο Κυπριανού, Νίκο Νικολάου, Παντελή Νικηφόρου, 
το Σοφοκλή Γεωργίου, Στυλιανό Κυριάκου και Σωτήρη Σπύρου Ιωάννου. Αναπέμφθηκε δέηση για ανεύρεση των 
αγνοουμένων Αγαθάγγελου Λαζάρου και Μιχάλη Ηλία Γεωργίου. Δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου» 
μετέφεραν φλόγα από το εκκλησάκι των αγνοουμένων στα Πυργά. 

Οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας 
στην Αμμόχωστο διευρύνουν το χάσμα

Τιμήθηκε και φέτος, όπως τους αξίζει, στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής η μνήμη των ηρώ-
ων της Νήσου. Μνημονεύθηκαν ο Γιώργος Ξενοφώντος και ο Σταύρος Χριστοδόυλου οι 
οποίοι έπεσαν κατά τη διάρκεια των δικοινοτικών συγκρούσεων το 1964. Ο Βαρνάβας 

Κούβαρος, ο Κωστάκης Λάμπρου, τα αδέλφια Γιώργος και Σωτήρης Σωκράτους Νικολάου έπε-
σαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Στον κατάλογο των ηρώων της Νήσου 
προστέθηκαν αργότερα οι Γιώργος Κυπριανού, Παράσχος Χρίστου και Αντώνης Θεοδούλου οι 
οποίοι για χρόνια βρίσκονταν στον κατάλογο των αγνοουμένων. Τα λείψανά τους εντοπίστη-
καν, ταυτοποιήθηκαν και τάφηκαν με όλες τις πρέπουσες τιμές. Στον κατάλογο των αγνοουμέ-
νων παραμένει ακόμα ο αδελφός του Παράσχου, ο Ιωνάς Χρίστου. Ομιλητής στο μνημόσυνο 
ήταν ο Νεοκλής Συλικιώτης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. 
Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στους τάφους των ηρώων από τις οικο-
γένειες των πεσόντων, τις τοπικές αρχές και τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας. 

Η Νήσου τίμησε τα παλικάρια της

 Δίπλα στους πυρόπληκτους της Ελλάδας
Έμπρακτη βοήθεια στους κατοίκους των περιοχών της Ελλάδας που πλήγησαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρ-

καγιές έστειλαν οι κάτοικοι του Πέρα Χωριού – Νήσου και των Λυμπιών. Μετά από πρωτοβουλία των κατοίκων 
των δυο κοινοτήτων έγινε συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία στάληκαν στην Ελλά-

δα για τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση λόγω των πυρκαγιών. Η συλλογή των προϊόντων έγινε στο 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό - Νήσου και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών. 
Οι κάτοικοι της περιοχής έδειξαν για άλλη μια φορά την αγάπη τους προς το συνάνθρωπο. Ευαισθητοποιημένοι από 
τη μεγάλη καταστροφή που βρήκε την Ελλάδα βοήθησαν ο καθένας όπως και με ότι μπορούσε σε μια προσπάθεια να 
απαλυνθεί, αν είναι δυνατόν, ο πόνος αυτών των ανθρώπων. 

Κατά τη διάρκεια των ημερών του 
Δεκαπενταυγούστου παρατηρή-
θηκαν διαρρήξεις και κλοπές σε 

σπίτια και υποστατικά στην Αλάμπρα γε-
γονός που προκάλεσε ανησυχία στους 
κατοίκους και έθεσε σε κινητοποίηση την 
Αστυνομία. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλά-
μπρας προχώρησε σε σχετική ανάρτηση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενη-
μέρωση των κατοίκων ώστε να λάβουν 
και οι ίδιοι μέτρα για προστασία της πε-
ριουσίας τους. Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αλάμπρας κάλεσε τους κατοίκους σε πε-
ρίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν 
τους γείτονες τους. Επίσης σε περίπτω-
ση που παρατηρηθούν ύποπτες κινήσεις 
από άγνωστα πρόσωπα ή αυτοκίνητα να 
ειδοποιούν την Αστυνομία.

Διαρρήξεις και κλοπές 
στην Αλάμπρα

Η Αγία Βαρβάρα κοντά 
στους πυρόπληκτους της Ελλάδας 

Κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας τοποθέτησαν στην 
είσοδο του χωριού μια μεγάλη πινακίδα θέλο-
ντας να εκφράσουν τη συμπαράσταση και τη 

στήριξη των Ελλήνων της Κύπρου προς τους πυρόπλη-
κτους της Ελλάδας. Άγνωστοι καλυπτόμενοι από το σκο-
τάδι προκάλεσαν βανδαλισμούς στην πινακίδα γεγο-
νός που σχολιάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Για το περιστατικό έγινε καταγγελία και στην Αστυνομία. 
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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

Η υπεραγορά 
ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ 

στο Πέρα Χωριό 
- Νήσου 

ζητά ταμίες. 

Για 
πληροφορίες 

επικοινωνήστε: 
22 525300



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

Kαι για σχολικά στο P.A.S TOYS 

P.A.S.TOYS LTD 
Ιππολύτου 4 Στρόβολος, 2040 

και Κιλκίς 7, Βιομηχανική περιοχή Λατσιών.
Τηλ.  22315833 Στρόβολος και  22489569 Λατσιά

Μεγάλη ποικιλία, 
χαμηλές τιμές!
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Σεπτέμβριος κάθε έτους είναι 
ο μήνας κατά τον οποίο αρ-
χίζει η σχολική χρονιά. Σύμ-

φωνα με εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας η σχολική χρονιά 2021-
22 αρχίζει στη Δημοτική εκπαίδευση 
για τους εκπαιδευτικούς στις 6 Σεπτεμ-
βρίου και για τους μαθητές στις 13 Σε-
πτεμβρίου. Την 1η Σεπτεμβρίου θα 
πάνε στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί Μέ-
σης Γενικής και Τεχνικής εκπαίδευσης. 
Οι μαθητές γυμνασίων, λυκείων και 
τεχνικών σχολείων επιστρέφουν στις 
τάξεις τους στις 7 Σεπτεμβρίου. Η νέα 
σχολική χρονιά αναμένεται να είναι 
μια απαιτητική χρονιά, αφού η πανδη-
μία του COVID-19 εξακολουθεί να τα-
λαιπωρεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά 
και όλη την υφήλιο. Το Υπουργείο Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, προτίθεται, εντός της νέας 
σχολικής χρονιάς, να διεξάγει έρευνα 
σε συνεργασία με την Ειδική Επιτρο-
πή που απαρτίζεται από Ψυχολόγους, 
Ψυχίατρους, Κοινωνιολόγους και Κοι-
νωνικούς Λειτουργούς και η οποία 
έχει συσταθεί για τη στήριξη της κοι-
νότητας και τη διαφύλαξη της ψυχικής 
υγείας, λόγω των προβλημάτων που 
προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Η 
έρευνα θα επικεντρώνεται ανάμεσα 

στον μαθητικό πληθυσμό, με στόχο 
τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών 
επιπτώσεων της πανδημίας στους/
στις μαθητές/μαθήτριές μας. Επιδίωξή 
των αρμόδιων αρχών θα είναι η όσο 
το δυνατό έγκαιρη και κατάλληλη στή-
ριξη και ενδυνάμωση των μαθητών/
ριών, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτε-
λεσματικά οποιαδήποτε προβλήματα 
ενδεχομένως να δημιουργούν οι συ-
νέπειες της πανδημίας. Σε συνεργα-
σία με την Ειδική Επιτροπή θα διορ-
γανωθεί και διαδικτυακή επικοινωνία 
(Webinars) που θα απευθύνεται σε γο-
νείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με ζη-
τήματα που άπτονται της ανθεκτικό-
τητας έναντι της πανδημίας και την 
ψυχική στήριξη, σύμφωνα με τις ειση-
γήσεις της Επιτροπής που υποβλήθη-
καν στο Υπουργείο Υγείας και κατα-
τέθηκαν ενημερωτικά και στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Πέρα από την 
προσπάθεια για ομαλή συνέχιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχο-
λεία, εν μέσω πανδημίας, και τη στο-
χευμένη κάλυψη των όποιων κενών 
και αδυναμιών έχουν παρουσιαστεί 
στο προηγούμενο διάστημα, με τη νέα 
σχολική χρονιά έχουν προγραμματι-
στεί και υλοποιούνται μια σειρά από 
αναπτυξιακές πολιτικές και δράσεις 
που στοχεύουν στην περαιτέρω ενδυ-

νάμωση, βελτίωση και ενίσχυση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ανάμε-
σα σε αυτές περιλαμβάνονται και τα 
ακόλουθα:
1)   Ανασχεδιασμός του συγχρημα-

τοδοτούμενου προγράμματος 
ΔΡΑ.Σ.Ε. και επέκτασή του από 52 
σε 92 δημοτικά σχολεία και από 32 
σε 52 νηπιαγωγεία.

2)  Ανασχεδιασμός και σημαντική ενί-
σχυση των πόρων που διατίθενται 
για ενισχυτική διδασκαλία των παι-
διών με μεταναστευτική βιογραφία. 

3)  Εισαγωγή προγράμματος για ενι-

σχυτική διδασκαλία με παροχή ση-
μαντικού χρόνου σε μεγάλο αριθμό 
σχολείων που παρουσιάζουν δια-
χρονικά αυξημένα ποσοστά παιδι-
ών με ρίσκο αναλφαβητισμού. 

4)  Προτεραιοποίηση της πολιτικής 
για ομαλή μετάβαση από την προ-
δημοτική στο δημοτικό σχολείο και 
από το δημοτικό στο γυμνάσιο στη 
βάση συγκεκριμένου σχεδίου δρά-
σης.

 5) Περαιτέρω ενίσχυση του ωρολογί-
ου προγράμματος και του διαθέσιμου 
χρόνου διδασκαλίας στα μικρά τριθέ-

σια σχολεία και όλα τα συμπλέγματα 
δύο τάξεων παγκύπρια. 
6) Επιπρόσθετος χρόνος στον/στην 
υπεύθυνο/η τμήματος (αφορά τις τά-
ξεις Α’, Β’, Γ’ και Στ’) για περαιτέρω εν-
δυνάμωση και ενίσχυση του μεντο-
ρικού ρόλου των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τα παιδιά του τμήματός τους.
 Επίσης, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, σε μια προσπάθεια για 
την ενίσχυση της ενημερότητας και 
την ανάπτυξη της πρόληψης απένα-
ντι σε φαινόμενα σεξουαλικής παρε-
νόχλησης («σεξουαλική διαπαιδαγώ-
γηση») των παιδιών, στο πλαίσιο της 
Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπο-
λέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίη-
σης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και 
της Παιδικής Πορνογραφίας, θα ετοι-
μάσει και αποστείλει σχετικές διδακτι-
κές προτάσεις και υλικό προς τις νη-
πιαγωγούς και δασκάλες Α΄ τάξης. Το 
διδακτικό υλικό θα επικεντρώνεται σε 
θέματα σχετικής διαπαιδαγώγησης 
και προστασίας, ιδιαίτερα των παιδι-
ών προδημοτικής ηλικίας και Α’ τά-
ξης, από τη σεξουαλική κακοποίηση. 
Παράλληλα θα διοργανωθούν σχετι-
κές επιμορφώσεις με στόχο την ενδυ-
νάμωση/στήριξη των εκπαιδευτικών 
στην εφαρμογή του συγκεκριμένου 
υλικού. 

 Επιστρέφουν εκπαιδευτικοί 
και παιδιά στο σχολείο
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Άρχισε στις 22 Αυγούστου και θα 
ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμ-
βρίου το κυνήγι των τρυγονι-

ών. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 
ενημέρωσε τους κυνηγούς ότι το κυ-
νήγι των τρυγονιών επιτρέπεται κάτω 
από συγκεκριμένους όρους και προ-
ϋποθέσεις. Σημειώνει επίσης ότι η φε-
τινή κυνηγετική περίοδος, για το τρυ-
γόνι, θα αξιολογηθεί από την ΕΕ και 
αν οι όροι που έθεσε δεν ικανοποιη-
θούν τότε είναι πολύ πιθανόν κατά την 
επόμενη κυνηγετική περίοδο το κυ-
νήγι του τρυγονιού να μην επιτραπεί. 
Συγκεκριμένα, η μέγιστη κάρπωση 
(κότα), για ένα κυνηγό, σε μία κυνηγετι-
κή εξόρμηση είναι τα τρία (3) τρυγόνια. 
Ο κυνηγός, για κάθε τρυγόνι που θη-
ρεύει, θα πρέπει να το καταγράφει στην 
εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
(smart phones application) Artemis Cy 
(Android & IOS). Η καταγραφή είναι υπο-
χρεωτική βάσει της σχετικής νομοθεσίας 
και η παράληψη της καταγραφής τιμω-
ρείται με εξώδικο πρόστιμο €100. Η κα-
ταγραφή της κάρπωσης μπορεί να γίνει 
στο σημείο με ονομασία «Κανονισμός 
ΠΔΚ» (AHM Regulation) που εμφανίζε-
ται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 
(βλέπετε εικονίδια στο τέλος της ανακοί-
νωσης). Σημειώνεται ότι η θήρευση των 
τρυγονιών είναι δυνατό να καταγραφεί 
και όταν η εφαρμογή είναι εκτός δικτύ-
ου (offline). Διευκρινίζεται ότι μόνο η 
θήρευση των τρυγονιών είναι υποχρε-
ωτική να καταγράφεται στην εφαρμο-
γή Artemis Cy. Κυνηγοί που δεν έχουν 
πρόσβαση στην εφαρμογή Artemis 
Cy (δηλ. δεν έχουν έξυπνο κινητό τη-
λέφωνο), μπορούν να επικοινωνούν 
με άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπι-

στοσύνης τους, που θα έχει πρόσβαση 
στην εφαρμογή Artemis Cy, για να κα-
ταγράφει τη θήρευση των τρυγονιών 
με τα δικά τους απαιτούμενα στοιχεία 
δηλ. το πρόσωπο που θα καταγράφει 
την κάρπωση, θα πρέπει να εισέρχεται 
στην εφαρμογή ως κυνηγός και να ανα-
γράφει τον αριθμό της άδειας κυνηγίου 
και τον αριθμό της ταυτότητας του προ-
σώπου που του το ζήτησε. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις που τα πιο πάνω δεν 
είναι δυνατό να γίνουν τότε ο κυνηγός 
που θήρευσε τρυγόνι, μπορεί να στέλ-
νει γραπτό μήνυμα (sms) στο οποίο θα 
αναφέρει τον αριθμό του δελτίου ταυ-
τότητας (ΑΔΤ), τον αριθμό της άδειας 
κυνηγίου (ΑΑΚ) τον αριθμό των τρυγο-
νιών που θήρευσε (Τ) και αν είναι νεα-
ρά (Ν) ή ενήλικα (Ε).Το όριο κάρπωσης 
τρυγονιών ανά κυνηγό για όλη την πε-

ρίοδο, που θα επιτρέπεται το κυνήγι των 
τρυγονιών, θα είναι δώδεκα (12) τρυγό-
νια. Η περίοδος κυνηγίου θα ολοκλη-
ρωθεί πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου αν 
νωρίτερα επιτευχθεί το όριο κάρπωσης 
που έχει καθορισθεί για την Κυπριακή 
Δημοκρατία που είναι 15.756 τρυγόνια, 
αριθμός ο οποίος έχει υπολογιστεί βά-
σει των όσων απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (50% του μέσου όρου κάρπωσης 
για τα έτη 2013 – 2018). Οι πιο πάνω πε-
ριορισμοί τέθηκαν, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ως απαραίτητη προϋπόθεση, 
για να επιτραπεί το κυνήγι των τρυγονι-
ών στην Κύπρο αφού ο πληθυσμός του 
συγκεκριμένου είδους έχει μειωθεί ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια, σε παγκό-
σμιο επίπεδο παρόλο που η νόμιμη εξά-
σκηση της θηρευτικής δραστηριότητας 
δεν περιλαμβάνεται στους λόγους μεί-

ωσης του πληθυσμού του είδους σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνεται ότι οι κύ-
ριοι λόγοι μείωσης του πληθυσμού του 
είδους, σύμφωνα και με το Σχέδιο Δρά-
σης που ετοίμασε η ΕΕ, είναι η εντατικο-
ποίηση της γεωργίας, η εφαρμογή της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην 
ΕΕ, καθώς και η καταστροφή και υπο-
βάθμιση των βιοτόπων αναπαραγωγής 
και διαχείμασης των τρυγονιών. Όπως 
αναφέρεται, οι λόγοι πάνω στους οποί-
ους βασίστηκε η επιχειρηματολογία των 
Κυπριακών Αρχών για να επιτραπεί το 
κυνήγι των τρυγονιών στην Κύπρο στη-
ρίχθηκε στον κεντρικό-ανατολικό διά-
δρομο μετανάστευσης των ειδών αυ-
τών (διάδρομος στον οποίο εμπίπτει και 
η Κύπρος), οι συνολικές τάσεις του πλη-
θυσμού είναι πολύ πιο σταθερές. Επίσης 
στο γεγονός ότι η κάρπωση των τρυγο-
νιών στην Κύπρο κυμαίνεται σε ένα εύ-
ρος 25.000 – 60.000 πτηνών (περιλαμ-
βάνονται νεαρά και ενήλικα πτηνά) που 
θεωρείται σχετικά μικρή σε σχέση με την 
κάρπωση άλλων χωρών. Ακόμη, ανα-
φέρεται, στην Κύπρο ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των βιοτόπων είναι απαγορευ-
μένες περιοχές κυνηγίου ενώ το κυνή-
γι των τρυγονιών επιτρέπεται μόνο σε 
περιορισμένες περιοχές κυνηγίου και 
μόνο για περιορισμένο αριθμό κυνηγε-
τικών εξορμήσεων ενώ την περίοδο της 
μετανάστευσης η έκταση των επιτρεπό-
μενων περιοχών κυνηγίου για το τρυγό-
νι δεν ξεπερνά το 15% των επιτρεπόμε-
νων περιοχών κυνηγίου όλη της χώρας. 
Πρόσθετα, στις πλείστες περιοχές όπου 
το είδος συνηθίζει να αναπαράγεται, ιδι-
αίτερα στην Επαρχία Πάφου, το κυνήγι 
δεν επιτρέπεται, κατά τη θερινή περίοδο 
κυνηγίου.

Κυνήγι τρυγονιών υπό όρους και προϋποθέσεις

Έναρξη υποχρεωτικού ελέγχου 
ψεκαστήρων από αδειοδοτημένα συνεργεία

Οι χρήστες Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτο-
προστατευτικών Προϊόντων (ΕΕΦΠ) – ψε-
καστήρων πληροφορούνται ότι έχει ξεκι-

νήσει ο υποχρεωτικός έλεγχος των ψεκαστήρων 
από ιδιωτικά αδειοδοτημένα συνεργεία. Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Γεωρ-
γίας κατάλογος με τα αδειοδοτημένα συνέργεια 
τεχνικού ελέγχου ψεκαστήρων και στοιχεία επι-
κοινωνίας με αυτά βρίσκεται αναρτημένος στη θε-
ματική ενότητα «Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων». 
Για πληροφόρηση σχετικά με τα σημεία που θα 
τυγχάνουν επιθεώρησης κατά τον τεχνικό έλεγ-
χο των ψεκαστήρων, οι κάτοχοί τους μπορούν 
να ανατρέχουν στο Έντυπο «Σημεία ελέγχου 
κατά την επιθεώρηση ψεκαστήρα» στη θεματι-
κή ενότητα «Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων». 
Τονίζεται ότι η επιθεώρηση του ψεκαστήρα είναι 
υποχρεωτική. Η χρήση ψεκαστήρα χωρίς πιστο-
ποιητικό καταλληλότητας από αδειοδοτημένο 

συνεργείο επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αποτελεί αδί-
κημα βάσει της νομοθεσίας (Περί Φυτοπροστα-
τευτικών Προϊόντων Νόμοι του 2011 και 2021) 
και δύναται να επιβληθεί στο χρήστη διοικητικό 
πρόστιμο μέχρι €10000, από την Αρμόδια Αρχή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν επιπρό-
σθετες πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρη-
ση των ψεκαστήρων τους, στη θεματική ενότη-
τα «Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος ανακοiνωσε ότι 
από τις 14 Ιουλίου και για διάρ-
κεια 2 μηνών τέθηκαν σε δημόσια 
διαβούλευση προσχέδια των ακό-
λουθων Κανονισμών:
Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής 
Προέλευσης) Κανονισμοί.
Οι νέοι Κανονισμοί αφορούν τη 
διαχείριση πλαστικών αποβλή-
των γεωργικής προέλευσης. Η 
προστασία του περιβάλλοντος 
και της ανθρώπινης υγείας, από 
την ορθολογική διαχείριση των 
πλαστικών αποβλήτων γεωργικής 
προέλευσης, ήταν προτεραιότη-
τα του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
και κατέληξε στην ετοιμασία προ-
σχεδίου Κανονισμών στα πλαίσια 

του περί Αποβλήτων Νόμου 2011 
έως 2016, εφαρμόζοντας τη «Διευ-
ρυμένη ευθύνη του παραγωγού». 
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύ-
ση των πλαστικών αποβλήτων γε-
ωργικής προέλευσης, ρυπαίνει το 
έδαφος, την ατμόσφαιρά, τα νερά 
και βλάπτει σοβαρά την ανθρώπι-
νη υγεία.
Σύμφωνα με την αρχή της «Διευ-
ρυμένης Ευθύνης του Παραγω-

γού», υπόχρεοι παραγωγοί είναι 
όσοι τοποθετούν πλαστικά προ-
ϊόντα γεωργικών καλλιεργιών 
στην αγορά. Οι Κανονισμοί επι-
βάλλουν, όπως οι υπόχρεοι παρα-
γωγοί δημιουργήσουν ατομικά ή 
συλλογικά συστήματα διαχείρι-
σης, ώστε να υπάρχει δυνατότη-
τα στους κατόχους των αποβλή-
των (γεωργοί/αγρότες, διανομείς, 
χρήστες κλπ), να παραδίδουν 
τα πλαστικά απόβλητα γεωργι-
κής προέλευσης στα σημεία συλ-
λογής (σταθερές ή κινητές μονά-
δες). Οι παραγωγοί, στη συνέχεια 
έχουν την υποχρέωση να δημι-
ουργήσουν εκείνες τις διαδικασί-
ες και υποδομές, ώστε τα απόβλη-
τα να συλλέγονται από τα σημεία 
συλλογής και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
για τη διαχείριση τους.

Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων 
Γεωργικής Προέλευσης

Μικρή μείωση του αριθμού 
των αγελάδων

Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης τα στοιχεία που 
αφορούν την απογραφή των αγελάδων. Παρατηρείται μικρή μείωση του πληθυσμού τους . Με την αξιο-
λόγηση των στοιχείων της απογραφής του 2020, διαπιστώθηκε ότι σήμερα στην Κύπρο εκτρέφονται σε 76 

μονάδες, οργανωμένες ή υπό οικόσιτη μορφή, 1244 ζώα από τα οποία οι 619 είναι αγελάδες ενώ τα υπόλοιπα 625 
είναι ζώα διαφόρων άλλων κατηγοριών (μοσχάρια, ταύροι, μοσχίδες). Το 2018 εκτρέφονταν σε 91 μονάδες, οργα-

νωμένες ή υπό οικόσιτη μορφή, 1324 ζώα από τα 
οποία οι 622 ήταν αγελάδες ενώ τα υπόλοιπα 702 
ήταν ζώα διαφόρων άλλων κατηγοριών (μοσχά-
ρια, ταύροι, μοσχίδες). Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του 2020 έχει παρατηρηθεί ελάχιστη μείωση της 
τάξης του 6% στο σύνολο των ζώων και ελάχιστη 
μείωση της τάξης του 1% στον αριθμό των αγελά-
δων, σε σύγκριση με το 2018. Τα ντόπια βοοειδή 
είναι ζώα που χαρακτηρίζονται από χαμηλό ρυθ-
μό ανάπτυξης και χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ 
η γαλακτοπαραγωγή τους περιορίζεται στην ανα-
γκαία ποσότητα για τη διατροφή του μοσχαριού 
της κάθε αγελάδας. Κατά τη διάρκεια της αποικια-
κής διακυβέρνησης της Κύπρου από τους Βρετα-

νούς έγιναν πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της φυλής, με διασταυρώσεις με ζώα κρε-
ατοπαραγωγικού τύπου όπως η Aberdeen Angus, οι οποίες όμως απέτυχαν. Έτσι η χρησιμότητα των ζώων αυτών 
παρέμεινε, όπως και για αιώνες προηγούμενα, στην αξιοποίηση τους σαν πηγή άντλησης δύναμης για την εκτέ-
λεση των γεωργικών εργασιών (όργωμα, αλώνισμα) αλλά και στις μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων. Η μηχα-
νοποίηση της γεωργίας που κυριάρχησε κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέστησε την εκτροφή των 
ζώων αυτών ασύμφορη, πράγμα που οδήγησε στη μείωση του πληθυσμού τους.

70% επιτυχία παιδιών 
της Σχολής Φόρουμ στις 

παγκύπριες εξετάσεις

Επτά στους δέκα μαθητές της Ιδιωτικής Σχολής 
Φόρουμ που παρακάθισαν στις παγκύπριες 
εξετάσεις 2021 για τα ΑΕΙ Κύπρου κατάφεραν 

να εξασφαλίσουν θέση στα Πανεπιστήμια. Η επιτυχία 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κάποιος ότι 
ανάμεσα στους μαθητές/τριες που αρίστευσαν εξα-
σφαλίζοντας βαθμολογία 19 και άνω υπάρχουν παι-
διά που προέρχονται από τη Σχολή Φόρουμ. Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση με απόλυτη προσήλωση 
στο στόχο, το 70% των μαθητών της Ιδιωτικής Σχολής 
Φόρουμ κατάφερε  να εξασφαλίσει θέση στα κρατικά 
Πανεπιστήμια Κύπρου. Οι μαθητές της Σχολής εξα-
σφάλισαν θέσεις σε Σχολές όπως είναι η Ιατρική, η Νο-
μική, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, η Μηχανολο-
γία, τα Οικονομικά, η Αρχιτεκτονική και η Ψυχολογία. 
«Συγχαρητήρια στους μαθητές που παρ’ όλες 
τις δυσκολίες της χρονιάς που μας πέρασε, κα-
τάφεραν να μείνουν πιστοί στο δικό τους τέρ-
μα και να πετύχουν θέσεις που ήταν ανάμεσα στις 
πρώτες τους επιλογές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και 
στους καθηγητές και συμβούλους της Σχολής που 
δεν μετέδωσαν απλά γνώσεις, αλλά καθοδήγη-
σαν και παρέμειναν συνοδοιπόροι σε όλο το τα-
ξίδι των παιδιών» σημειώνεται στην ανακοίνωση. 
Η Σχολή Φόρουμ εύχεται καλή σταδιοδρομία σε 
όλους τους μαθητές, τονίζοντας ότι πάντα θα πρέπει 
να θυμούνται ότι οι ίδιοι είναι οι αρχιτέκτονες της δι-
κής τους ζωής.

Ενημέρωση 
Προδρόμου 
σε μέλη του 
Συνδέσμου 
Ιδιωτικών 
Σχολείων 
Κύπρου

Ο 
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Πρόδομου συναντήθηκε 

με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου. Στο 

πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ιδιωτικών 

Σχολείων για το υγειονομικό πρωτόκολλο και για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων κατά τη φετινή σχο-

λική χρονιά.Παράλληλα, αντηλλάγησαν απόψεις και ο Υπουργός άκουσε διάφορες εισηγήσεις για  διάφο-

ρα θέματα που αφορούν στα ιδιωτικά σχολεία.
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Οι προϋπολογισμοί τόσο των Δή-
μων όσο και των Αστικών Συμβου-
λίων Αποχετεύσεων για το 2022 

θα πρέπει να ετοιμαστούν με σύνεση και 
ορθολογισμό και να γίνει ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων πολιτικής υποδεικνύει το 
Υπουργείο Οικονομικών σε εγκύκλιο του. 
Πρόσθετα οι δαπάνες θα πρέπει να είναι 
εντός των οικονομικών τους δυνατοτή-
των, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις της Κυβέρνη-
σης και διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις και 
τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτούς 
έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέ-
μενη αξία και είναι συναρτώμενα με τους 
στρατηγικούς στόχους της Κυβέρνησης. 
Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι στον προϋ-
πολογισμό μπορούν να περιλαμβάνονται 
όσες θέσεις έχουν εξεταστεί από το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μέ-
χρι τις 30 Σεπτεμβίου του έτους που προη-
γείται του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις 
για τα έσοδα θα πρέπει να είναι ρεαλιστι-
κές και να λαμβάνουν υπόψη την παρού-
σα οικονομική κατάσταση και την πορεία 
της οικονομίας αλλά και την εισπρακτική 
δυνατότητα του Δήμου. Ιδιαίτερη προσο-
χή θα πρέπει να δοθεί στα καθυστερημένα 
έσοδα για τα οποία θα πρέπει να προωθη-
θούν οι αναγκαίες διαδικασίες για είσπρα-
ξη τους. Οι δαπάνες επίσης θα πρέπει να 
υπολογιστούν με ορθολογισμό, ακρίβεια 

και συνέπεια στα πλαίσια πάντα των οικο-
νομικών δυνατοτήτων του Δήμου. Όπως 
αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Οικονομικών για νέα έργα θα πρέπει 
να γίνεται αξιολόγηση με την οποία θα 
διαφαίνεται ότι το έργο είναι οικονομι-
κά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο, έχει 
ψηλή προστιθέμενη αξία, συνάδει με τις 
προτεραιότητες πολιτικής του Δήμου και 
κατ΄επέκταση με τη γενικότερη κυβερ-
νητική πολιτική. Στον προϋπολογιμό θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται τα έργα που 
είναι ώριμα και υπάρχουν ρευστά διαθέ-
σιμα για την υλοποίηση τους εντός του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαι-
σίου 2022-2024. Όσον αφορά την υπε-
ρωριακή απασχόληση γίνεται υπόδειξη 
ώστε να καταβληθεί κάθε δυνατή προ-
σπάθεια ώστε οι δαπάνες για υπερωρί-
ες να περιορίζονται στον ελάχιστο δυνα-
τό βαθμό και να γίνει προσπάθεια ώστε 
το ύψος των πιστώσεων να μην ξεπερά-
σει τα επίπεδα του προϋπολογισμού του 
2021. Για τις κοινωνικές/ πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις το Υπουργείο Οικονομικών επι-
σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιολογούνται 
ετήσια και να περιλαμβάνονται μόνο όσες 
πραγματικά συνεισφέρουν στην προώ-
θηση/ανάπτυξη του Δήμου και στην πα-
ράδοση του τόπου. Στην εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι 
τα έξοδα φιλοξενίας και δημοσίων σχέ-

σεων θα πρέπει να γίνονται με φειδώ και 
πάντοτε εντός των οικονομικών δυνατο-
τήτων των Δήμων. Η συσσώρευση υπο-
χρεώσεων αποτελεί ύψιστο δημοσιονο-
μικό κίνδυνο, αναφέρεται στην εγκύκλιο, 
επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να γίνεται 
ανάλυση του ύψους των οφειλών προ-
ηγούμενων ετών, καθώς και χρονοδιά-
γραμμα εξόφλησης τους. Το Υπουργείο 
Οικονομικών στην εγκύκλιο του, τονίζει 

ότι από το 2021 και μετέπειτα, η οικονομία 
αναμένεται να εισέλθει σε τροχιά ανάκαμ-
ψης, παρότι οι προβλέψεις πραγματοποι-
ούνται σε σημαντικά αβέβαιο περιβάλ-
λον το οποίο εξαρτάται κυρίως από την 
εξέλιξη της πανδημίας και το πόσο αποτε-
λεσματικά θα εξελιχθεί το πρόγραμμα εμ-
βολιασμού. Η πανδημία του κορωνοϊού, 
αναφέρεται, επηρέασε σημαντικά τις βρα-
χυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προο-

πτικές και προτεραιότητες της οικονομίας. 
Η Κυβέρνηση, επισημαίνεται στην εγκύ-
κλιο, έχει υιοθετήσει σημαντικά μέτρα 
στήριξης της οικονομίας. Βασικοί στόχοι, 
τονίζεται, παραμένουν η προστασία της 
υγείας του πληθυσμού, ο περιορισμός της 
πανδημίας καθώς και η διατήρηση εν ζωή 
των επιχειρήσεων και του ενεργού πληθυ-
σμού κάτω από συνθήκες εργοδότησης, 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών 
για προϋπολογισμούς σύνεσης 

και ορθολογισμού στους Δήμους

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΟΥΗΣ 
99694748

ΠΑΥΛΟΣ
SKIP

ΕΧΕΤΕ ΑΧΡΗΣΤΑ;
Eσείς απλώς γεμίστε το 

και εμείς θα τα πετάξουμε

άμεση εξυπηρέτηση...!

Έντομα και δημόσια υγεία στο σπίτι
Η δημόσια υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και 

κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Εξασφαλίζει την πρόληψη των ασθενειών, την 
επιμήκυνση της ζωή και την αποδοτικότητα του ανθρώπου. Μεταξύ άλλων η δημόσια υγεία 

εξασφαλίζεται με τον έλεγχο κυρίως των πληθυσμών των εντόμων σε δημόσιους χώρους αλλά και 
κυρίως στα υποστατικά και άλλους χώρους εργασίας και παρουσίας ανθρώπων (σπίτια, διαμερίσμα-
τα, εξοχικά). Τα έντομα με υγειονομικό ενδιαφέρον προκαλούν εντομοφοβία σε μεγάλο αριθμών 
ανθρώπων αλλά βέβαιως τα προβλήματα που προκαλούν πραγματικά και επηρεάζουν την δημό-
σια υγεία οφείλονται στην απώλεια αίματος στα τσιμπήματα, δηλητηριάσεις κυρίως μέσω της τρο-
φής κατανάλωσης, δερματίτιδες, μυϊάσεις και αλλεργίες. Μεταξύ πολλών τα κύρια έντομα υγειονο-
μικής σημασίες είναι τα κουνούπια, οι φλεβοτόμοι, οι οικιακές μύγες, οισιμουλίδες, οι σφήκες και οι 
μέλισσες, τα μυρμήγκια, οι κατσαρίδες, οι κοργοί, οι ψείρες και οι ψύλλοι. 
Όλα τα πιο πάνω έντομα συνήθως απαντώνται ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον και για κάποια ή 
όλη την περίοδο της ζωής τους μπορεί να μετακομίζουν μέσα στους χώρους παρουσίας ανθρώπων 

ή πολύ κοντά σε αυτούς. Οι λόγοι που απαντώνται κοντά στο περιβάλλον 
του ανθρώπου μπορεί να οφείλονται στην ύπαρξη υγρασίας, τροφής, ευνο-
ϊκού περιβάλλοντος για πολλαπλασιασμό και αποίκηση ή και για τυχαία με-
τανάστευση. Πιο εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε τα έντομα αυτά κατά το 
τέλος της άνοιξης, τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Κατά την 
περίοδο αυτή γίνεται ο πολλαπλασιασμός τους, υπάρχει μεγαλύτερη ενερ-
γητικότητα των ατόμων και υπάρχει η ανάγκη για μετανάστευση και η εύρε-
ση νέων σημείων ή περιοχών για αποίκηση των νέων μελών.
Για την ορθή αντιμετώπιση των πιο πάνω εντόμων πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα ατομικής προστασίας. Μεταξύ αυτών πρέπει να καθαρίζονται οι χώ-
ροι και να απομακρύνονται εστίες τροφής για τα έντομα όπως π.χ οργανικά 
υπολείμματα και υπολείμματα φαγητών, να απομακρύνονται ή να σφραγί-
ζονται και να αποθηκεύονται ασφαλισμένα τροφές που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση και προσελκύουν έντομα όπως π.χ. το μέλι, η ζάχαρη, το ψωμί κτλ. καθώς 
επίσης να αφυδατώνονται και να εκτίθενται σημεία με περίσσια υγρασίας στον ατμοσφαιρικό αέρα 
έτσι ώστε να μην μπορούν αρκετά έντομα να βρουν κατάλληλεςσυνθήκες επιβίωσης.
 Τέλος σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση με την χρήση εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων δη-
μόσιας υγείας επιβάλλεται ιδίως σε περιπτώσεις έντονου προβλήματος, σε περιόδους έξαρσης ή 
ακόμη και προληπτικά με τον καθαρισμό των αποχετευτικών σωλήνων, ψεκασμούς σε επιφάνειες 
(πάγκους, πλακάκια), εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά του σπιτιού. Στις εφαρμογές μας χρησι-
μοποιούμε μόνο σκευάσματα δημόσιας υγείας όπου σε καμία περίπτωση δεν ενοχλούν κατοικίδια 
ζώα, ανθρώπους ή μολύνουν ρούχα και δηλητηριάζουν τροφές. Τα προϊόντα μπορεί να κυκλοφο-
ρούν σε υγρή μορφή, σκόνη, μικρόκοκκους, προσελκύστηκα σε σημεία παγίδευσης κ.α. Δρουν με 
διάφορους τρόπους όπως με άμεση ή έμμεση θανάτωση, με παγίδευση, με αδυναμία σύζευξης ατό-
μων και πολλαπλασιασμού, με κανιβαλισμό ιδίων ατόμων, απώθηση, με προσκόλληση σε κολλώ-
δεις ή άλλες επιφάνειες κτλ. Πάντοτε συνίσταται να ενημερώνεστε από επαγγελματίες και να προ-
μηθεύεστε πιστοποιημένα και εγγεγραμμένα προϊόντα μόνο δημόσιας υγείας από αδειοδοτημένα 
καταστήματα πώλησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές, προμήθεια προϊόντων δημόσιας υγείας και αλλων 
γεωργικών εφοδίων μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα «Το Γεωπονικό», Χαλκάνωρος 55 Δάλι 
τηλ:97767986 για να ενημερωθείτε από τον γεωπόνο για ότι χρειάζεστε για την σωστή συντήρηση 

και διατήρηση του κήπου, της οικίας και των φυτών σας.

 Του Χριστόδουλου Κυριάκου
Γεωπόνου Bsc, Msc
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ΘΕΜΑΤΑ

Κάθε εποχή έχει τη δική 
της γεύση, έτσι και το 
φθινόπωρο ετοιμάζουμε 
λαχταριστές συνταγές 
με λαχανικά και φρούτα 
που βρίσκουμε στις 
υπεραγορές τους μήνες 
του Φθινοπώρου, 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 
και Νοέμβριο. Γιατί 
όπως και να το 
κάνουμε, ακόμη και 
αν όλα τα βρίσκουμε 
όλο το χρόνο, όταν 
βρίσκονται στην εποχή 
τους είναι νοστιμότερα.

Εκτέλεση
1)  Βάζουμε τα κομμένα παντζάρια και τα σκόρδα σε ταψί φούρ-

νου περασμένο με λαδόκολλα, ραντίζουμε με 2-3 κ.σ. ελαιό-
λαδο και πασπαλίζουμε με αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 
αποξηραμένο βασιλικό. Ανακατεύουμε απαλά.

2)  Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C στις αντι-
στάσεις, για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να 
ροδίσουν στις άκρες.

3)  Προς το τέλος ψησίματος ετοιμάζουμε τα ζυμαρικά. Γεμίζου-
με μια κατσαρόλα με νερό και τη βάζουμε σε υψηλή φωτιά με 
το καπάκι κλειστό. Όταν βράσει το νερό στην κατσαρόλα, το 
αλατίζουμε καλά (35 γρ. αλάτι για 5 λίτρα νερό) και ρίχνουμε 
μέσα τα Λιγκουίνι Ολικής Άλεσης  . Ανακατεύουμε και αφή-
νουμε να βράσουν για όσο χρόνο αναφέρει η συσκευασία.

4)  Όσο βράζουν τα ζυμαρικά, ετοιμάζουμε την σάλτσα πέστο. 
Βάζουμε τα παντζάρια και τα σκόρδα σε επεξεργαστή τροφί-
μων (μούλτι), μαζί με τα αμύγδαλα, τη φέτα, τον χυμό λεμο-
νιού και περίπου 80 ml ελαιόλαδο και πολτοποιούμε καλά. 
Μεταφέρουμε την σάλτσα σε μεγάλο μπολ.

5)  Προσθέτουμε περίπου 80-100 ml από το νερό των ζυμαρι-
κών που βράζουν και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί με 
την πέστο.

6)  Όταν βράσουν τα ζυμαρικά, τα μεταφέρουμε κατευθείαν απ’ 
το νερό στο μπολ με τη σάλτσα και ανακατεύουμε απαλά. 
Εάν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο ακόμα νερό στο οποίο 
έβρασαν τα ζυμαρικά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

7)  Σερβίρουμε τα ζυμαρικά ζεστά, όπως είναι ή πασπαλισμένα 
με ξύσμα λεμονιού και θρυμματισμένη φέτα.

ΥΛΙΚΑ
Μερίδες: 4
Χρόνος 
προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος 
μαγειρέματος: 50 λεπτά

Υλικά για την σάλτσα πέστο:
3 μέτρια παντζάρια, 
καθαρισμένα, σε κομμάτια
3 σκελίδες σκόρδο
1 κ.γ. αποξηραμένος 
βασιλικός
60 γρ. λευκά αμύγδαλα
100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
χυμό από ½ λεμόνι
ελαιόλαδο
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Άλλα υλικά
500 γρ. Λιγκουίνι Ολικής 
Άλεσης MISKO
αλάτι
100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
ξύσμα από 1 λεμόνι

Βήμα - βήμα στην κουζίνα
Μακαρονάδα με πέστο παντζαριού & φέτας

Ο χώρος της κουζίνας μπορεί να αποτελέσει παράδεισο για τα κατοικίδια μας και ενώ τα περισσότερα 
τρελαίνονται για το σπιτικό φαγητό, πρέπει να είμαστε αρνητικοί στο να το ταΐζουμε στο σκύλο ή στη 
γάτα μας. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα φάρμακα υπάρχουν αρκετά τρόφιμα και φυτά που είναι 

τοξικά και σε κάποιες περιπτώσεις η βρώση τους μπορεί να είναι μοιραία. Ένας σωστά ενημερωμένος ιδιοκτή-
της μπορεί να αποτρέψει ή να αναγνωρίσει έγκαιρα τα κλινικά συμπτώματα. Όταν υπάρχει ακόμα και υποψία 
τοξίκωσης, το ζώο θα πρέπει να εξετάζεται από κτηνίατρο. Οι κυριότερες από αυτές τις τοξικές τροφές είναι το 

κρεμμύδι και το σκόρδο, τα σταφύλια και οι σταφίδες, το ζυμάρι και η αλκοόλη, η σο-
κολάτα και ο καφές, η ξυλιτόλη, τα μανιτάρια, το αβοκάντο και οι καρποί macadamia.
Κρεμμύδια και σκόρδο: Τα κρεμμύδια σε οποιαδήποτε μορφή τους (φρέσκα, αποξε-
ραμένα ή μέσα σε φαγητό) είναι ιδιαίτερα τοξικά για το σκύλο και τη γάτα. Η τοξική δόση 
είναι 5gr/kg στη γάτα και 15gr/kg στο σκύλο και μπορεί να προκαλέσει αιματολογικές 
διαταραχές. Τα κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται ακόμα και αρκετές ημέρες μετά τη 
λήψη και περιλαμβάνουν κατάπτωση, αιμοσφαιρινουρία, ίκτερο, ταχύπνοια και ταχυ-
καρδία. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει ανορεξία, κοιλιακός πόνος και διάρροια. 
Σταφύλια και σταφίδες: Η τοξική δόση ανέρχεται στα 19.6gr/kg όσον αφορά τα στα-

φύλια και 2.8gr/kg όσον αφορά τις σταφίδες και μπορεί να προκαλέσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η θνη-
σιμότητα φτάνει το 50-75% των περιστατικών που έχουν αναφερθεί. Τα κύρια συμπτώματα είναι η ολιγουρία 
ή ανουρία (λόγω οξείας νεφρικής ανεπάρκειας). Επίσης, παρατηρούνται εμετοί μερικές ώρες μετά τη λήψη.
Σοκολάτα και καφές: Η θεοβρωμίνη και η καφεΐνη (μεθυλοξανθίνες) που βρίσκονται στη σοκολάτα και στη 
σκόνη κακάο είναι τοξικές σε δόση μεγαλύτερη από 20mg/kg. Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να παρατη-
ρηθούν μέσα σε 1 με 2 ώρες από την κατάποση και περιλαμβάνουν υπερδιέγερση, ταχυκαρδία ή βραδυ-
καρδία και επιληπτικές κρίσεις (σπάνια). 
Καρποί macadamia: Ο μηχανισμός της τοξίκωσης δεν είναι γνωστός. Συχνά, παρατηρούνται αδυναμία στα 
οπίσθια άκρα, κατάπτωση, αταξία, μυϊκό τρόμο και υπερθερμία σε δόση πιο μεγάλη από 2.4g/kg.
Ξυλιτόλη: Η ξυλιτόλη είναι οργανική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται ως φυσικό υποκατάστατο της ζάχαρης, και 
ανευρίσκεται σε πολλά φρούτα και λαχανικά π.χ. βατόμουρα, φλοιό του καλαμποκιού, βρώμη και μανιτάρια. 
Σκευάσματα τα οποία περιέχουν ξυλιτόλη είναι διάφορες καραμέλες, τσίχλες, αναψυκτικά, δημητριακά, προϊό-
ντα για διαβητικούς κ.α. Στο σκύλο είναι ιδιαίτερα τοξική, αφού απορροφάται γρήγορα προκαλώντας σημαντική 
αύξηση της ινσουλίνης στο αίμα. Αυτή η απότομη αύξηση, έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση υπογλυκαιμίας.  

Τροφική δηλητηρίαση κατοικίδιων: 
Ο κίνδυνος στην κουζίνα

Γιατί είναι σημαντικές οι οικογενειακές ρουτίνες; Σύμφωνα με έρευνες, οι ρουτίνες και τα τελετουργικά πaίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της δομής και της θετικής διάθεσης στην καθημερινότητα της οικογένειας. Άλλες έρευνες 
έχουν δείξει ότι παιδιά τα οποία προέρχονταν από οικογένειες που διατηρούσαν τις ρουτίνες τους πέντε ή περισσότερα χρό-
νια, επέδειξαν υψηλότερη επίδοση σε τεστ ακαδημαϊκής επίδοσης από ότι τα παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες που 
δεν εφάρμοζαν συστηματικές ρουτίνες (Fiese, 2002). Επίσης η διατήρηση σταθερών ρουτίνων στην οικογένεια προσφέρει 
στα παιδιά την ευκαιρία να αντιληφθούν κοινωνικούς κανόνες καθώς και προσδοκώμενες συμπεριφορές όπως το να ακο-
λουθούν οδηγίες ή το να περιμένουν τη σειρά τους (Norton, 1993). Παράλληλα, οι καθημερινές συνήθειες της οικογένειας 

μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και αυτονομίας για το 
παιδί όσο και ως το μέσον για την ανάπτυξη υγειών δεσμών με τους γύρω του. Σε παλαιότερες 
μελέτες, έχει φανεί ότι η δέσμευση στις οικογενειακές συνήθειες και παραδόσεις συσχετίζεται 
με την αίσθηση ταυτότητας του παιδιού (Fiese, 1992), καθώς και με χαμηλότερο δείκτη συ-
μπτωμάτων άγχους σε δύσκολες καταστάσεις (Markson & Fiese, 2000).
Η σταθερή ρουτίνα και το πρόγραμμα προσφέρουν στο παιδί το αίσθημα της ασφάλειας 
και της σταθερότητας γεγονός που καθιστά το παιδί έτοιμο και ανοικτό στη διαδικασία 
της μάθησης. Όταν το πρόγραμμα της οικογένειας είναι ασταθές ή και ανύπαρκτο τότε το 
παιδί δεν ξέρει τι θα συμβεί μέσα στην ημέρα του με αποτέλεσμα να αισθάνεται ανασφά-
λεια. Πολλά παιδιά δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν για ποιο λόγο αισθάνονται έτσι και 
ούτε είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους, με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζουν ξεσπάσματα που μπορεί να φαίνονται παράλογα και αναίτια. 
Ένας τρόπος να αποφύγουμε αυτά τα ξεσπάσματα είναι να διατηρούμε σταθερές ρουτίνες 
στην οικογένεια και να δεσμευτούμε στο να τις τηρούμε με συνέπεια. Μπορούμε να αλλά-

ζουμε τις δραστηριότητες αλλά να προσπαθούμε να παραμείνουμε σταθεροί στις ώρες και στις μέρες. Φυσικά, είναι 
αναμενόμενο να συμβούν απρόοπτες αλλαγές που δεν μπορούμε πάντοτε να τις ελέγξουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
φροντίζουμε να ενημερώνουμε όλα τα μέλη της οικογένειας έγκαιρα. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε μερικές σταθε-
ρές ρουτίνες που μπορεί να έχει μια οικογένεια και στα πλεονεκτήματά τους όπως αυτά έχουν φανεί μέσα από μελέτες. 
Γιατί είναι σημαντικό το οικογενειακό γεύμα / δείπνο; Η συνήθεια να κάθεται η οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι και να 
απολαμβάνει το γεύμα της αποτελεί πολυτέλεια για τη σύγχρονη οικογένεια, μιας και οι ρυθμοί ζωής των μελών της δεν της 
το επιτρέπουν. Παρόλα αυτά, οι μελέτες που έγιναν για το οικογενειακό τραπέζι φανερώνουν τη αξία του στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για το παιδί και στη διατήρηση του οικογενειακού δεσίματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ερευνητές Blum-
Kulka και Snow (2002), η συνήθεια ενός οικογενειακού γεύματος προσφέρει στην οικογένεια την ευκαιρία να συντονιστεί, να 
οργανωθεί και να αναπτύξει στενότερους δεσμούς. Παράλληλα, τα πλεονεκτήματα του οικογενειακού γεύματος φαίνεται να 
επεκτείνονται και στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Το οικογενειακό γεύμα είναι μια ευκαιρία να μοιραστούν οι συμμε-
τέχοντες στιγμές από την ημέρα τους, ή ακόμα και μια ιστορία από το παρελθόν, γεγονός που συντείνει στην ανάπτυξη του 
λεξιλογίου, στην ικανότητα αφήγησης και στη γενικότερη κατανόηση γλωσσικών κανόνων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 
μια μελέτη των Beals και Snow (1994), παιδιά των οποίων οι γονείς χρησιμοποιούν σπάνιες λέξεις στο οικογενειακό τραπέζι, 
έχουν υψηλότερη επίδοση σε λεξιλογικά τεστ. Επιπρόσθετα, τα μέλη της οικογένειας μπορούν να προγραμματίσουν το μέλ-
λον και να κάνουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σχέδια. Τέλος, είναι σημαντικό να διατηρείται ένα ευχάριστο κλίμα 
κατά τη διάρκεια του γεύματος. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια στιγμή χαλάρωσης για όλη την οικογένεια και όχι μια ευκαιρία να 
συζητήσουμε αυτά που μας ενοχλούν ή να κάνουμε κριτική. 
Γιατί είναι σημαντική η ανάγνωση βιβλίου με το παιδί; Η συνήθεια της ανάγνωσης βιβλίου με το παιδί μπορεί να θέσει τα 
θεμέλια για μελλοντική ευχαρίστηση του παιδιού από την ανάγνωση βιβλίου. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο γονέας – τον οποίο 
το παιδί βλέπει ως πρότυπο- παρουσιάζει στο παιδί το διάβασμα ως μια ευχάριστη διαδικασία η οποία επηρεάζει θετικά τη 
μελλοντική άποψη που θα έχει το παιδί για το σχολικό διάβασμα. Ο γονέας κατά την ανάγνωση του βιβλίου έχει την ευκαιρία να 
συζητήσει με το παιδί για την ιστορία, τις εικόνες του βιβλίου, καθώς και να αλλάξουν οι δύο τους κομμάτια της ιστορίας προσθέ-
τοντας δικά τους. Επιπρόσθετα, η διαδικασία της ανάγνωσης δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορία, εκείνη την ώρα το παιδί έχει την 
ευκαιρία να καθίσει στην αγκαλιά του γονέα του και να απολαύσει την απερίσπαστη προσοχή του. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται 
ο δεσμός γονέα παιδιού, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται η γλωσσική ικανότητα (Hart & Risley, 1995) και η φαντασία του παιδιού. 
Γιατί είναι σημαντική η ρουτίνα ύπνου; Συχνά κατά τη διάρκεια των διακοπών οι περισσότεροι γονείς είναι πιο χαλαροί στο 
θέμα της ώρας που τα παιδιά τους θα πάνε για ύπνο. Εντούτοις, είναι σημαντικό να τηρούν τη ρουτίνα τους παρόλο που μπο-
ρεί να αλλάζει η ώρα. Δηλαδή, αν ένα παιδί συνήθιζε να μελετάει, να τρώει βραδινό, να κάνει μπάνιο και μετά να πηγαίνει για 
ύπνο, είναι σημαντικό να κρατηθεί η σειρά και να μην παραλείπονται βήματα της διαδικασίας ακόμα κι αν τα παιδιά βρίσκονται 
σε περίοδο διακοπών. Αν έχετε σκοπό να επιτρέψετε αλλαγές στο ωράριο και στη ρουτίνα του παιδιού λόγω των διακοπών, 
μην ξεχάσετε να ενημερώσετε το παιδί σας για αυτή την αλλαγή και να του εξηγήσετε ότι αποτελεί μια εξαίρεση και πως με την 
επιστροφή του στο σχολείο η ρουτίνα θα επανέλθει στην προηγούμενη της μορφή. Θα ήταν καλό να αρχίσετε να επαναφέρετε 
την παλιά ρουτίνα λίγες μέρες πριν από την επιστροφή στο σχολείο για να μειώσετε τις πιθανότητες το παιδί σας να παρουσιάσει 
άρνηση και δυσκολία στην εφαρμογή της. Σύμφωνα με μελέτες, η ρουτίνα του ύπνου έχει φανεί να συσχετίζεται με λιγότερες 
απουσίες από το σχολείο καθώς και με καλύτερη εικόνα της γενικότερης υγείας του παιδιού (Guidubaldi, Perry, & Nastasi, 1987).

Η αξία των σταθερών 
συνηθειών σε μια οικογένεια

Aίτηση Τυροκομείου για ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου 
και Πιστοποίησης για τη χρήση της Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» 

Το Τμήμα Γεωργίας ανακοίνωσε ότι βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/591 της Επιτρο-
πής της 12ης Απριλίου 2021 για την καταχώριση της ονομασίας «Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim» στο μη-
τρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών εν-

δείξεων, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2021, όσα τυροκομεία επιθυμούν να παράγουν το προϊόν 
«Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim» θα πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τη χρήση της 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim», με τη λήψη του σχετικού Πιστοποιητικού. 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η Αρμόδια Αρχή σε συνεννόηση με τον Φο-
ρέα Ελέγχου, διευκρινίζει ότι, όλα τα τυροκομεία που υπέβαλαν αίτηση για έντα-
ξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του προϊόντος «Χαλλούμι (Halloumi)/
Hellim» είχαν χρονικό περιθώριο μέχρι και την 23η Αυγούστου 2021. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση στόχος ήταν η ομαλή μετάβαση στην πιστοποίηση του προϊό-
ντος «Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim» ΠΟΠ, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στις πα-
ραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες των Ενδιαφερόμενων Μερών, δύνανται 
να αποκτήσουν «προσωρινό πιστοποιητικό», μετά από διενέργεια διοικητικού 
ελέγχου στα στοιχεία της αίτησης. Το προσωρινό πιστοποιητικό θα έχει μέγιστη 
ισχύ μέχρι τρεις μήνες (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021) και θα αντικαθίσταται από 
το επίσημο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης μετά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου 
(κατά την περίοδο 1η Οκτωβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021), δεδομένου βέβαια 
ότι ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια ελέγχου. Το Σχέδιο Ελέγχου καθορίζει τις διαδικασίες για την ένταξη στο σύστημα 
ελέγχου και πιστοποίησης των επιχειρήσεων που παράγουν, μεταποιούν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν και εμπορεύ-
ονται το προϊόν «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» ΠΟΠ. Επίσης τις διαδικασίες ελέγχου, επιτήρησης, πιστοποίησης των 
προαναφερόμενων επιχειρήσεων, των παραγωγών των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» ΠΟΠ, καθώς και των παραγωγών ζωοτροφών. Επιπρόσθετα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των προς πιστοποίηση επιχειρήσεων, των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων οι οποίες 
επιθυμούν την εξασφάλιση βεβαίωσης και αυτών που έχουν ήδη εξασφαλίσει, καθώς επίσης και του Φορέα Ελέγχου.

Δέσπω Γενεθλή 
Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος

Κέντρο πολλαπλών δυνάμεων 
για την ομιλία και τη νοημοσύνη 

- Ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο 
«Γνώση»
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Ω ς Αρτηριακή Υπέρταση ή όπως απλούστε-
ρα την αναφέρει ο λαός μας ¨Πίεση¨ ορί-
ζουμε την εμμένουσα αύξηση της συστο-

λικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης πάνω 
από τα φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή πάνω από 
140/90 mmHg. Σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών 
τα όρια αυτά μπορεί να είναι διαφορετικά. Η αυ-
ξημένη αρτηριακή πίεση θα πρέπει να επιβεβαι-
ωθεί με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από τον 
ιατρό μας στο ιατρείο, όσο και με τη χρήση αυτό-
ματων ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής της 
πίεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
όλους μας στο σπίτι. Επιπλέον σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, και εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον 
θεράπων ιατρό, μπορεί να τοποθετηθεί ειδική συ-
σκευή 24ώρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης 
για ανίχνευση των μεταβολών τής στη διάρκεια 
μιας ολόκληρης φυσιολογικής ημέρας και νύχτας.
Η συχνότητα της υπέρτασης στις δυτικές κοινωνίες 
κυμαίνεται από 20-40% του πληθυσμού, ενώ σε 
άτομα άνω των 65 ετών μπορεί να καταλαμβά-
νει ποσοστό έως και 50%. Δυστυχώς όμως, παρά 
την εύκολη διάγνωση της, περισσότεροι από τους 
μισούς υπερτασικούς ασθενείς δεν γνωρίζουν 
ότι έχουν αυξημένη πίεση, ενώ δε από όσους το 
γνωρίζουν μόνο το ένα τρίτο φαίνεται να ελέγχει 
ικανοποιητικά την πίεση του. Πέραν του γεγονότος 
ότι η υπέρταση είναι μια σιωπηλή νόσος, έως ότου 
προκαλέσει επιπλοκές, και άλλοι πολλοί παράγο-
ντες, συμπεριλαμβανομένου και του ανεπαρκούς 
προσυμπτωματικού ελέγχου από τον θεράποντα 
ιατρό, ευθύνονται για τα ποσοστά αυτά.
Η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας από τους συχνό-
τερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου 

για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οδηγεί δηλαδή 
σε επιπλοκές από πολλά όργανα. Αυξάνει τον κίν-
δυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου και αιφνίδιο 
καρδιακό θάνατο κατά 2,5 φορές, την καρδιακή 
ανεπάρκεια κατά 3-4 φορές, τα αγγειακά εγκεφα-
λικά επεισόδια κατά 3 φορές, την περιφερική αγ-
γειοπάθεια των κάτω άκρων κατά 3,5 φορές, ενώ 
σημαντική είναι η επίδραση της και στη χρόνια νε-
φρική νόσο, την ανάπτυξη άνοιας και οφθαλμικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας.
Τα αίτια που προκαλούν αύξηση της αρτηριακή πί-
εσης είναι πολλά και απασχολούν την επιστημονι-
κή κοινότητα εδώ και δεκαετίες, περιλαμβάνοντας 
πολύπλοκους νευροορμονικούς μηχανισμούς. 
Σημαντική είναι η συμμετοχή της παχυσαρκίας, 
του άγχους (stress), και της κατανάλωσης αλατι-
ού. Αρά το πρώτο βήμα για όλους μας θα πρέπει 

να είναι η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους 
(διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και λι-
γότερο κόκκινο κρέας και λιπαρά), ο περιορισμός 
της κατανάλωσης αλατιού κάτω από τα 2 γραμ-
μάρια ημερησίως (αποφεύγοντας την προσθήκη 
επιτραπέζιου αλατιού αλλά και τη χρήση αλμυρών 
τροφών και σκευασμάτων με κρυμμένο αλάτι), και 
η μείωση του άγχους με ότι αυτό μπορεί να σημαί-
νει. Επιπλέον, η καθημερινή άσκηση (τουλάχιστον 
30 λεπτά γοργού βαδίσματος ημερησίως) συμβά-
λει τα μέγιστα, καθώς αποδεδειγμένα οδηγεί σε 
μείωση της πίεσης αλλά και βελτίωση των άλλων 
καρδιομεταβολικών παραμέτρων όπως του ζαχά-
ρου και των λιπιδίων.

Τέλος, με τη συμβουλή και παρακολούθηση του 
ιατρού μας η υπέρταση μπορεί να αντιμετωπισθεί 
επαρκώς με τη λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων 
ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό του καθενός 
μας. Τα αντιυπερτασικά φάρμακα πέρα από την 
ρύθμιση της πίεσης, συμβάλλουν και στην μείωση 
των επιπλοκών που αυτή μπορεί να προκαλέσει με 
διαφορετικούς μηχανισμούς, αυξάνοντας τόσο τη 
διάρκεια όσο και την ποιότητα της ζωής μας.

Δρ Δημητρίου Παναγιώτης, Ειδικός Παθολόγος, 
MSc in Medical Research Methodology

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και 
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος

Αρτηριακή Υπέρταση: Ένας σιωπηλός και ύπουλος 
εχθρός της υγείας μας

ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ

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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Με αισιοδοξία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άδωνη ο οποίος στη νέα διοργάνωση θα αγωνιίζεται 
στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Στις τάξεις των πρασίνων υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και άπα-
ντες στην ομάδα δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό ώστε ο Άδωνης να 

πετύχει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση του σωματείου. Στόχος του Άδωνη στο νέο πρωτάθλημα 
είναι μια καλή πορεία στη διοργάνωση. Το κλίμα στον Άδωνη είναι εξαιρετικό. Μετά τις σκληρές προπονήσεις 
της προετοιμασίας άρχισαν τα φιλικά 
παιχνίδια μέσα από τα οποία ο προπο-
νητής της ομάδας έχει την ευκαιρία να 
καταρτίσει τα αγωνιστικά του πλάνα. Οι 
ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν στη φε-
τινή ποδοσφαιρική περίοδο στο ρόστερ 
της ομάδας έχουν εγκλιματιστεί στο νέο 
περιβάλλον. Όλοι τους υποδέχθηκαν με 
θέρμη, στοιχείο το οποίο συνέβαλε στη 
γρήγορη προσαρμογή τους στην ομάδα. 
Οι προσθήκες που έγιναν κατά τη μετεγ-
γραφική περίοδο είναι ποδοσφαιριστές 
για τους οποίους ο προπονητής έκρινε 
ότι ήταν αναγκαίοι στη νέα ομάδα που 
δημιουργεί. Πρόκειται για ποιοτικούς πο-
δοσφαιριστές οι οποίοι θεωρείται ότι θα προσφέρουν στον Άδωνη. Σε συνεργασία με ποδοσφαιριστές οι οποίοι 
παρέμειναν στην ομάδα από την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο θεωρείται ότι θα δημιουργηθεί ένα σύνολο 
το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου πρωταθλήματος. Οι φίλοι του Άδωνη αγωνιούν 
για την έναρξη του πρωταθλήματος. Αναμένεται ότι οι φίλοι του σωματείου θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην πορεία της ομάδας. Ο Άδωνης είναι από τα σωματεία της κατηγορίας που διαθέτει κόσμο, φίλους του σω-
ματείου οι οποίοι στηρίζουν με κάθε τρόπο τον Άδωνη, στοιχείο το οποίο έχει τη δική του μεγάλη σημασία στην 
προσπάθεια που θα καταβλη0θεί από τους ανθρώπους του σωματείου των πρασίνων του Δαλιού. Στον Άδωνη 
θέλουν να έχουν ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ένα θετικό ξεκίνημα θα αποτελέσει την αφετηρία για καλύ-
τερη συνέχεια στη διοργάνωση. Ο Άδωνης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την 
ΑΣΠΙΣ Πύλας. Ένα καλό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα θα συμβάλει στη δημιουργία ψυχολογίας στους ποδοσφαι-
ριστές της ομάδας. Ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με τον Άτλα Αγλαντζιάς. H διοίκηση του Άδωνη ανακοίνωσε 
ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-2022. «Η στήριξη 
του κόσμου μας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Οι φίλοι 
του Άδωνη μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους από τα μέλη της διοίκησης ενώ καθημερινά διατίθενται 
και στο γήπεδο του σωματείου. Τα εισιτήρια διαρκείας του Άδωνη πωλούνται στην τιμή των 30 Ευρώ και από τις 
πρώτες μέρες κυκλοφορίας τους φάνηκε ότι οι φίλοι του σωματείου αγκάλιασαν την προσπάθεια της διοίκησης.

Με ενθουσιασμό και αισιοδοξία 
προετοιμάζεται ο Άδωνης

Η ΜΠΑΛΑ
ΓΥΡΙΖΕΙ

Σε εξαιρετικό κλίμα συνεχίζεται η προετοιμασία του Χαλ-
κάνορα ο οποίος στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο στο 
πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας έχει ως στόχο την άνοδο 

στη Β’ κατηγορία. Οι ποδοσφαιριστές δίδουν τον καλύτερο τους 
εαυτό στις προπονήσεις με στόχο να παρουσιαστούν πανέτοι-
μοι κατά την έναρξη της νέας διοργάνωσης. Το πρωτάθλημα 
της Γ’ κατηγορίας αναμένεται και στη νέα ποδοσφαιρική περίο-
δο ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα προσφέρει πλούσιες 
συγκινήσεις στους ποδοσφαιρόφιλους που θα παρακολουθή-
σουν τους αγώνες. Οι γαλάζιοι του Δαλιού με νέο προπονητή 
στον πάγκο τους και με σημαντική ενίσχυση στο ρόστερ τους 
ευελπιστούν ότι θα παρουσιαστούν με αξιώσεις στο νέο πρω-
τάθλημα. Στο Χαλκάνορα επέστρεψε ο Παύλος Κουρτίδης. 
Πρόκειται για ποδοσφαιριστή ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την 
ομάδα αφού εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. 
Θεωρείται ότι η μετεγγραφή Κουρτίδη όπως και άλλων ποδο-
σφαριστών προηγουμένως θα βοηθήσουν το σωματείο του 
Ιδαλίου στην προσπάθεια που θα καταβληθεί για άνοδο της 
ομάδας στη Β’ κατηγορία. Στις τάξεις του Χαλκάνορα εντάχθη-
κε και ο Κυριάκος Πολυκάρπου o οποίος αγωνίζεται στη θέση 
του δεξιού οπισθοφύλακα. Πρόκειται για νεαρό εξελίξιμο πο-
δοσφαιριστή ο οποίος έπαιζε στο Διγενή Μόρφου και τις δυνα-
τότητες του τις γνωρίζει πολύ καλά ο προπονητής της ομάδας 
Κώστας Λοίζου ο οποίος υπέδειξε την απόκτηση του. Ο Πολυ-
κάρπου αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμη μονάδα στο ρό-
στερ των γαλάζιων του Δαλιού. Ο Χαλκάνωρ θα επιδιώξει από 
την αρχή του πρωταθλήματος να κάνει αισθητή την παρουσία 

της και να στείλει μηνύματα για τη συνέχεια της διοργάνωσης. 
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας ο Χαλκά-
νωρ θα παίξει στο γειτονικό ντέρμπι με τη ΜΕΑΠ στο Δάλι. Μια 
νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέραν από τους τρεις βαθμούς 
θα συμβάλει και στη ψυχολογία της ομάδας για τη συνέχεια. 
Στη 2η αγωνιστική οι γαλάζιοι του Δαλιού θα πάνε στον Ύψωνα 
για να παίξουν με την Ένωση Νέων. Η διοίκηση του Χαλκάνορα 
ευελπιστεί ότι φέτος η ομάδα λόγω και της επέκτασης του εμ-
βολιαστικού προγράμματος δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προ-
βλήματα με τον κορωνοϊό. Η αντιμετώπιση της πανδημίας θα 
συμβάλει και στην αυξημένη παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο 
στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει το σωματείο, τόσο αγωνιστικά 
όσο και οικονομικά. Ο Χαλκάνωρ είναι από τα σωματεία που 
δίδουν μεγάλη σημασία στις ακαδημίες τους. Πριν από μερικές 
μέρες το σωματείο προχώρησε σε ανακοίνωση ζητώντας από 
προπονητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις ομάδες 
U13 και U14. Οι ακαδημίες του Χαλκάνορα αποτελούν πραγμα-
τικό φυτώριο ποδοσφαιριστών για το σωματείο. Μέσα από τις 
ακαδημίες του σωματείου σχεδόν κάθε χρόνο αναδεικνύονται 
ποδοσφαιρικά ταλέντα τα οποία με την πάροδο του χρόνου 
προωθούνται στην πρώτη ομάδα. Στόχος είναι στα επόμενα 
χρόνια η ομάδα να αποτελείται, αν είναι δυνατόν, από ποδο-
σφαιριστές που θα προέρχονται μόνο από τις ακαδημίες του 
σωματείου. Ο Κώστας Λοϊζου είναι από τους προπονητές που 
στις ομάδες που δούλεψε στο παρελθόν προώθησε στην πρώ-
τη ομάδα και ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες τους, πρακτική 
που αναμένεται να ακολουθήσει και στο Χαλκάνορα.

Ο Χαλκάνωρ είναι έτοιμος για το νέο πρωτάθλημα

Με στόχο τη διάκριση στο νέο πρω-
τάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ άρχισε την 
προετοιμασία του ο Απόλλων Λυ-

μπιών. Το Δ.Σ. των γαλάζιων έχει προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε η ομάδα να πα-
ρουσιαστεί πανέτοιμη με την έναρξη της νέας 
διοργάνωσης. Ο Απόλλων Λυμπιών ανακοίνω-
σε την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή 
Γιώργο Στυλιανού ο οποίος θα κάθεται στον 
πάγκο της ομάδας στη νέα ποδοσφαιρική περί-
οδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου 
ο κ.Στυλιανού είναι κάτοχος διπλώματος UEFA 
A. Διετέλεσε βοηθός προπονητής στην Δόξα 
Κατωκοπιάς, πρώτος προπονητής σε Ελπίδα 
Αστρομερίτη και Ολυμπιάδα Λυμπιών, καθώς 
και προπονητής σε ακαδημίες και τμήματα 
υποδομών. Μετά την πρόσληψη προπονητή οι 
άνθρωποι του Απόλλωνα Λυμπιών έχουν προ-
χωρήσει σε ανανέωση συμβολαίων ποδοσφαι-
ριστών που βρίσκονταν στην ομάδα και στην 
περσινή ποδοσφαιρική περίοδο. Παράλληλα 
έχουν αρχίσει και οι μετεγγραφές ποδοσφαιρι-
στών σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ομάδα 
και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ. Όλες οι κινήσεις αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που εντάσσονται στο 
ρόστερ υπάρχει συνεργασία της διοίκησης με τον προπονητή της ομάδας. Από τις μέχρι τώρα κινήσεις που 
έγιναν φαίνεται ότι ο Απόλλων θα είναι πολύ ενισχυμένος και θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο 
πρωτάθλημα. Την προετοιμασία τους για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο συνεχίζει και η γυναικεία ομάδα του 
Απόλλωνα Λυμπιών. Την 1η Σεπτεμβρίου άρχισαν την προετοιμασία τους και οι ακαδημίες του σωματείου. 
Στις ακαδημίες του Απόλλωνα μπορούν να εγγραφούν παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας από 5 εώς 14 
χρόνων. Οι προπονήσεις γίνονται σε φυσικό χορτοτάπητα από διπλωματούχους προπονητές. 

Υψηλούς στόχους έχει το «ΔΑΛΙ F.C.»

Με στόχο να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΣΠ άρχισε την προετοιμασία του 
το σωματείο «ΔΑΛΙ F.C.» Το νέο σωματείο του Ιδαλίου το οποίο ιδρύθηκε το 2020 προέρχεται 
από την ενοποίηση της ΑΕΚ και του Λέφτερου και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα αγωνίζεται 

στην ΑΠΟΕΣΠ. Είναι η 2η παρουσία του «ΔΑΛΙ F.C.» στα ποδοσφαιρικά πράγματα του 
αγροτικού ποδοσφαίρου. Κατά την περσινή περίοδο η ομάδα έκανε πολύ κα-
λές εμφανίσεις, έφερε θετικά αποτελέσματα ωστόσο δεν μπορούν να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα αφού το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω της πανδημίας. 
Η προετοιμασία της ομάδας άρχισε και συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές, παλιοί και νέοι δείχνουν το απαιτούμενο εν-
διαφέρον, στοιχείο το οποίο γεμίζει με ικανοποίηση τη διοίκηση της ομάδας για το 
μέλλον του σωματείου. Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να γίνουν και άλλες 
μετεγγραφές ποδοσφαιριστών ανάλογα με τις υποδείξεις προς τη διοίκηση του προ-
πονητή της ομάδας Χρίστου Πέππου. Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό και αυτό 
διαφάνηκε πρόσφατα και κατά τη διάρκεια που παρέθεσε η διοίκηση προς τους ποδο-
σφαιριστές. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του «ΔΑΛΙ F.C.», το σωματείο δημιουργήθηκε για να 
πρωταγωνιστήσει στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που θα λάβει μέρος στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. 
Tο σωματείο από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ανακοίνωσε ότι έχει ως όραμα και αποστολή την 
υγιή απασχόληση των νέων στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της Νότιας περιφέρειας κοινοτήτων και Δήμου 
Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας. Το «ΔΑΛΙ F.C.» θα χρησιμοποιεί ως έδρα του το γήπεδο του Χαλκάνορα. 

Ακαδημίες ποδοσφαίρου και  
καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ Ιδαλίου

Άρχισαν οι προπονήσεις των ακαδημιών ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης της 
ΑΕΚ Ιδαλίου. Στην ακαδημία ποδοσφαίρου μπορούν να ενταχθούν παιδιά από 
ηλικία 4 – 13 χρόνων.  Οι προπονήσεις γίνονται στα γήπεδα της Ποταμιάς. Η ομά-

δα θα συμμετάσχει στα πρωταθλήματα ακαδημιών της ΚΟΠ. Οι προπονήσεις της ακαδη-
μίας καλαθοσφαίρισης γίνονται στα γήπεδα του Β’ και του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου 
και στο Λύκειο Ιδαλίου. Λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες. Στόχοι της ακαδημίας 
καλαθοσφαίρισης της ΑΕΚ Ιδαλίου είναι η εκμάθηση της τεχνικής των αθλητών και η 
προοδευτική ανέλιξκη των παιδιών σε ολοκληρωμένους αθλητές/τριες. Το προπονητικό 

πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες είναι βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα αναπτυξι-
ακού αθλητισμού. Οι άνθρωποι του σωματείου εστιάζουν στην διαπαιδαγώγηση και 
την καλλιέργεια σημαντικών πνευματικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών. Τα παιδιά 

που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ακαδημίας καλαθοσφαίρισης της ΑΕΚ Ιδαλί-
ου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της ομοσπονδίας καθώς 
επίσης και σε τουρνουά και κατασκηνώσεις της ομοσπονδίας και του σωματείου.

Ο Aπόλλων Λυμπιών 
θα επιδιώξει τη διάκριση
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Με σκληρή δουλειά στις προπονήσεις η οποία θα αποφέ-
ρει θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα συνεχίζεται 
η προετοιμασία της Ολυμπιάδας Λυμπιών. Ο προπο-

νητής της ομάδας και το επιτελείο του αυτή την περίοδο μέσα από 
τα φιλικά παιχνίδια που διοργανώνονται επιδιώκει την εξαγωγή 
των καλύτερων συμπερασμάτων τα οποία θα το βοηθήσουν στις 
καλύτερες δυνατές επιλογές για την ενδεκάδα που θα παραταχθεί 
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η Ολυμπιάδα μέχρι τώρα 
έδειξε στους φιλικούς αγώνες ότι μπορεί να έχει μια αξιοσημείωτη 
παρουσία στη Β’ κατηγορία. Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος είναι 
ιστορική για την ομάδα των πρασίνων των Λυμπιών. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία της η Ολυμπιάδα θα αγωνιστεί στη Β’ κατηγο-
ρία και θα επιδιώξει όπως η παρουσία της να στεφθεί με μια καλή 
πορεία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προσφέρει χαρά στους φίλους 
της ομάδας οι οποίοι βρίσκονται πάντα κοντά στο σωματείο και 
προσφέρουν με κάθε τρόπο για την αγαπημένη τους Ολυμπιάδα. 
Τα τελευταία χρόνια οι πράσινοι των Λυμπών έκαναν ποδοσφαι-
ρικά άλματα. Η ομάδα από το αγροτικό πρωτάθλημα όπου έπαι-
ζε κατάφερε να φθάσει στη Β’ κατηγορία των πρωταθλημάτων 
της ΚΟΠ. Αυτή η πορεία δεν είναι άσχετη με τη σωστή δουλειά 
που γίνεται απ’ όλους στο σωματείο. Έχοντας όλα αυτά τα χρό-
νια στην πρώτη γραμμή διοικήσεις οι οποίες έχουν προσφέρει τα 
μέγιστα στο σωματείο, αλλά και έχοντας πάντα κοντά στην ομά-
δα τους οπαδούς του σωματείου η Ολυμπιάδα κατάφερε βήμα 
– βήμα να φθάσει αρκετά ψηλά και να κάνει περήφανους τους 
φίλους της. Η Ολυμπιάδα Λυμπιών είναι πλέον μια υπολογίσιμη 

ποδοσφαιρική δύναμη στις μικρές κατηγορίες. Οι φίλοι της ομά-
δας αδημονούν για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Αναμένεται 
ότι η βοήθεια τους προς την ομάδα από την κερκίδα θα είναι και 
φέτος πολύ σημαντική. Αν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας το 
επιτρέψουν αναμένεται ότι οι φίλοι της Ολυμπιάδας θα κάνουν 
αισθητή την παρουσία τους στα παιχνίδια της ομάδας. Η ομάδα 
των Λυμπιών αρχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο νέο 
πρωτάθλημα, στην παρθενική της εμφάνιση στη διοργάνωση 
της Β’ κατηγορίας, με εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΛΚΗ 
Ορόκλινης. Ακολουθεί στη 2η αγωνιστική ο εντός έδρας αγώνας 
με αντίπαλο τον Αχυρώνα Λιοπετρίου. Στο μετεγγραφικό πεδίο η 
ομάδα του Άγη Καμμένου απέκτησε τους Πέτρο Φωκά και Γιώργο 
Πετσίτη. Ο Φωκάς ανήκε πέρσι στην Ομόνοια, δοκιμάστηκε στον 
Απόλλωνα Σμύρνης και τελικά ενισχύει την Ολυμπιάδα. Αγω-
νίζεται στη μεσαία γραμμή.Ο Γιώργος Πετσίτης είναι ηλικίας 21 
ετών και αγωνίζεται στην επιθετική γραμμή. Τελευταία του ομάδα 
ήταν ο Ασπρόπυργος ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Καλα-
μάτα, Ακράτητο και Μανδραϊκό. Στην Ολυμπιάδα θα συνεχίσει 
την καριέρα του και ο Τζόναθαν Αγιτέ, ο οποίος την αγωνιστική 
περίοδο 2019-20 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού Λευκωσί-
ας. Οι πράσινοι απέκτησαν και τον Πορτογάλο τερματοφύλακα 
Πέδρο Λεονάρδο. Στο κύπελλο οι πράσινοι κληρώθηκαν με τον 
Απόλλωνα. Ο αγώνας θα γίνει στο Τσίρειο στάδιο. Πένθος στην 
Ολυμπιάδα. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην τερματοφύλακας της 
ομάδας Ανδρέας Ούζης. Ο αποβιώσας υπηρέτησε την ομάδα 
των Λυμπιών σε δύσκολες συνθήκες. 

 Σε καλή πορεία στοχεύει η Ολυμπιάδα

Έτοιμη η ΜΕΑΠ για την πρεμιέρα

Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΜΕΑΠ, λίγες μέ-
ρες πριν αρχίσει το νέο πρωτάθλημα της Γ’ κατη-
γορίας. Η προετοιμασία της ομάδας βρίσκεται σε 

πολύ καλό δρόμο και στις τάξεις της ομάδας υπάρχει αισι-
οδοξία ότι στη νέα διοργάνωση η ΜΕΑΠ θα μπορέσει να 
υλοποιήσει τους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση. 
Στόχος της ΜΕΑΠ είναι μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα 
και γιατί όχι να μην διεκδικήσει και μια από τις προνομι-
ούχες θέσεις που οδηγούν στη Β’ κατηγορία. Το κλίμα στο 
σωματείο είναι εξαιρετικό και όλα στην ομάδα λειτουρ-
γούν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας έχει καθοριστεί μια σειρά από φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία 
στον προπονητή της ομάδας να καταστρώσει τα σχέδια του και να προετοιμάσει την ομάδα για το 
νέο πρωτάθλημα. Οι νέοι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν στο ρόστερ της ομάδας έχουν προ-
σαρμοστεί στα δεδομένα της ομάδας και σε συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο 
σωματείο και στην προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο εκφράζεται η ελπίδα ότι δημιουργηθεί 
μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη νέα διοργάνωση. 
Τελευταίες μετεγγραφικές κινήσεις για τη ΜΕΑΠ ήταν η απόκτηση του επιθετικού Σάββα Λύτρα 
ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα και πριν από δυο χρόνια. Η ΜΕΑΠ ανακοίνωσε επίσης την 
απόκτηση του 25χρόνου επιθετικού Μάριου Νεάρχου ο οποίος την περασμένη ποδοσφαιρική 
περίοδο αγωνιζόταν στην ομάδα της Ομόνοιας 29 Μαίου. H MEAΠ ολοκλήρωσε τις μετεγγραφές 
της με την απόκτηση του  τερματοφύλακα Αλέξαντρου Αντωνίου. Πέρσι αγωνιζόταν στον Ερμή 
ενώ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ομόνοια. Όλοι στην ΜΕΑΠ αναμένουν με ανυπομονησία 
την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος έβγαλε μεγάλο παι-
χνίδι για τη ΜΕΑΠ στην πρεμιέρα. Με γειτονικό ντέρμπι αρχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η 
ΜΕΑΠ. Η ομάδα του Πέρα Χωριού – Νήσου στην πρεμιέρα θα πάει στο Δάλι για να αντιμετωπίσει 
το Χαλκάνορα. Σε τέτοια παιχνίδια και μάλιστα σε πρεμιέρα πρωταθλήματος όλα τα αποτελέσματα 
είναι πιθανά. Αν οι κόκκινοι του Πέρα Χωριού – Νήσου μπορέσουν και αρχίσουν με νίκη στο νέο 
πρωτάθλημα τα οφέλη για την ομάδα θα είναι πολλά. Πέραν από το βαθμολογικό όφελος η ομάδα 
θα αποκτήσει και ψυχολογία για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη 2η αγωνιστική οι κόκκινοι θα 
φιλοξενήσουν στο Πέρα Χωριό – Νήσου τον Ηρακλή Γερολάκκου. Άρχισε την προετοιμασία της 
για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο και η ακαδημία της ΜΕΑΠ. Στην ακαδημία του σωματείου του 
Πέρα Χωριού – Νήσου συμμετέχουν παιδιά 5-13 ετών. Την προετοιμασία τους άρχισαν και τα 
τμήματα U14, U15, U16, και U17. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές είναι το μέλλον του σωματείου και οι 
άνθρωποι της ΜΕΑΠ θέλουν μέσω των ακαδημιών να δημιουργήσουν ένα φυτώριο ποδοσφαι-
ριστών το οποίο θα τροφοδοτεί τα επόμενα χρόνια την πρώτη ομάδα με ποδοσφαιριστές που θα 
προέρχονται από τα σπλάχνα του σωματείου. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσική βραδιά της 
ΜΕΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου στο «Βella Luna» στο Δάλι. Οι φίλοι του σω-
ματείου απόλαυσαν τα τραγούδια στέλνοντας το μήνυμα ότι βρίσκονται στο πλευρό της ΜΕΑΠ.

 Επιστροφή στο φιλέ για τον Πανιδαλιακό
Διακοπές τέλος και στον Πανιδαλιακό με τους ανθρώπους της ομάδας να αρχίζουν 

δουλειά για τη νέα πετοσφαιρική περίοδο. Αρχή έκαναν οι ακαδημίες του σω-
ματείου και η διοίκηση του σωματείου ανακοίνωσε ήδη το πρόγραμμα προ-

πονήσεων των παιδιών. Στον Πανιδαλιακό στη νέα περίοδο θα λειτουργήσουν 
τμήματα κορασίδων, παγκορασίδων και τμήματα U-11. Μπορούν να εγγραφούν 
στην ομάδα παιδιά από 7 χρονών. Οι προπονήσεις γίνονται σε προκαθορισμένες 
ημέρες που έχουν ανακοινωθεί και πραγματοποιούνται στο γήπεδο του Λυκεί-
ου Ιδαλίου. Την ευθύνη των προπονήσεων έχουν ο Ανδρέας Πιερή, ο Άγγελος 
Παπαδόπουλος και η Γιώτα Γαβριήλ. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των 
πρωταθλημάτων στα οποία θα συμμετάσχει ο Πανιδαλιακός έχει αρχίσει και όλοι 
στο σωματείο δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό ώστε 
η ομάδα να πετύχει διακρίσεις και να δώσει χαρά στους φίλους του σωματείου.

Παγκύπριο ρεκόρ ο Ανδρέας Ποντίκης
Τ εράστια επιτυχία για το νεαρό σκοπευτή Ανδρέα Πο-

ντίκη από το Δάλι στο παγκόσμιο κύπελλο εφήβων (U-
21), διοργάνωση η οποία διεξήχθη στο Καζακστάν. 

Σε ηλικία 15 μόλις χρόνων ο Ανδρέας Ποντίκης, στην πρώτη 
του συμμετοχή σε διεθνή αγώνα, έκανε παγκύπριο ρεκόρ με 

επίδοση 122/125 δίσκους κατα-
λαμβάνοντας την 1η θέση στη 
γενική κατάταξη. Στον τελικό 
κατετάγη 3ος κατακτώντας το 
χάλκινο μετάλλιο. Ο Ανδρέας 
Ποντίκης με τις επιδόσεις του 
δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει 
και η Κύπρος μπορεί να ελπίζει 
ότι θα έχει πολλές επιτυχίες τα 
επόμενα χρόνια στο άθλημα 
της σκοποβολής. 




