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Ραδιομαραθώνιος - Σκοπευτικοί Αγώνες
Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτωβρίου διοργα-
νώθηκε στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Κύπρου 
«Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά, μεγάλος 
σκοπευτικός αγώνας με πέραν των 100 συμμε-
τοχών, όπου όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν 
στον Ραδιομαραθώνιο. Τους αγώνες διοργάνω-
σαν η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Δια-
τήρησης Άγριας Ζωής Λευκωσίας και η Σκοπευ-
τική Οργάνωση Λευκωσίας.
Σε ειδικό σκοπευτικό αγώνα 15 προσωπικοτή-
των συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας 
Καδής, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης, ο Πρόεδρος της Ανόρθωσης Ευ-
γένιος Χαμπουλάς και άλλοι γνωστοί παράγο-
ντες της κοινωνίας του τόπου. Όλοι μαζί, ενώ-
νοντας δυνάμεις με τους 100 και πλέον σκοπευ-

τές που συμμετείχαν στο μεγάλο αγώνα, δήλω-
σαν εμπράκτως την ευαισθησία και αγάπη τους 
για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Οι σκοπευτικοί αγώνες που έγιναν στο πλαίσιο 
της νέας εποχής του Ραδιομαραθώνιου, σκο-
πεύουν μακριά και στοχεύουν ψηλά. Όπως άλ-
λωστε και η δράση του Ραδιομαραθώνιου στο-
χεύει στο να κάνει καλύτερες τις ζωές εκείνων 
των παιδιών που δοκιμάζεται σκληρά η υγεία 
τους.  Τις απονομές των επάθλων στους νικητές 
του ειδικού αγώνα (1ος Νικητής Γιάννος Λακ-
κοτρύπης 19/20 – 2ος Νικητής Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης 19/20 - 3ος Νικητής Ζήνωνας Νι-
κολαΐδης 17/20 ) καθώς επίσης και τις τιμητι-
κές βραβεύσεις προς τους κ. Χάρη Γεωργιάδη, 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Οπλοπωλών Κύπρου και 
τον Πρόεδρό της κ. Άγγελο Πιτσιλλίδη, ΣΚΟ-
ΛΕΥ, ΚΟΚ&ΔΑΖ και κυνηγετικό σύλλογο Φρα-

γκολίνα, έκαναν η Πρόεδρος του Συντονιστι-
κού Επιτελείου του Ραδιομαραθώνιου κ. Άντρη 
Καλλιμάχου, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ κ. 
Μιχάλης Μαραθεύτης, η Γενική Διευθύντρια 

του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (PIO) 
κ. Σόφη Μιχαηλίδου και ο Χάρης Ν. Παστίδης, 
Μέλος του Συντονιστικού Επιτελείου του Ραδι-
ομαραθώνιου.

Η Red Wolf Digital Group αποδεικνύει για ακό-
μα μια φορά έμπρακτα την παρουσία της και το 
ισχυρό επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εστιάζο-
ντας το ενδιαφέρον της στην εταιρική υπευθυ-
νότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλο-
ντική συνείδηση.
Για αυτούς τους λόγους απέσπασε τρία βραβεία 
στα πρώτα Cyprus Responsible Business 
Awards, που διεξήχθησαν το βράδυ της Πέ-
μπτης 10 Οκτωβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο.
Τα βραβεία ήταν υπό την αιγίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανά-
πτυξης.
Ο γενικός διευθυντής της Red Wolf Digital 
Group, κ. Κώστας Ντάλτας, τόνισε:
«Οι διακρίσεις αυτές μας δίνουν δύναμη να συ-
νεχίζουμε. Τα Cyprus Responsible Business 
Awards αναδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η Red Wolf 
σέβεται και έχει σε απόλυτη προτεραιότητα την 
κοινωνική εταιρική υπευθυνότητα».
Συγκεκριμένα, η Red Wolf Digital Group απέ-
σπασε τα εξής βραβεία:
1. Χάλκινο βραβείο στην Κατηγορία Συνερ-
γασία Επιχείρησης – ΜΚΟ για τη συνερ-
γασία της με τον Οργανισμό «Let’s Do it 
Cyprus»
Ο πρόεδρος Δικτύου Εθελοντών Together 
Cyprus, Ανδρέας Αγγελή, δήλωσε κατά τη βρά-
βευση: «Κι από τη δική μας πλευρά ένα μεγάλο 
ευχαριστώ και είναι τιμή μας που σήμερα παίρ-
νουμε αυτό το ιδιαίτερο βραβείο».
2. Xάλκινο βραβείο στην Κατηγορία Πολιτι-
σμός/Αθλητισμός για τον Radisson Blu Διε-
θνή Μαραθώνιο Λάρνακας
O δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, τόνισε 
κατά τη βράβευση: «O αθλητισμός είναι ίσως το 
μόνο ουσιαστικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας 
για να δώσουμε στους νέους το κίνητρο να μεί-
νουν μακριά από αυτά που τους καταστρέφουν 
τη ζωή. Αθλητικά γεγονότα όπως ο Radisson Blu 
Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας αξίζουν συνεχή 
έπαινο και επιβράβευση».
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Μάνος Μω-
υσέως, Μarketing and Communication Director 
της Quality Group Cyprus, δήλωσε: «Είναι τιμή 
για το Radisson Blu Hotel να λαμβάνει αυτή τη 
βράβευση. Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνι-

ος Λάρνακας είναι πλέον ένα αθλητικό γεγονός 
μαζικής συμμετοχής και αυτό είναι πολύ όμορφο 
για την πόλη της Λάρνακας».
3. Χάλκινο βραβείο στην Κατηγορία Έρα-
νοι/Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες για 
τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρ-
νακας
 Η κα Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος του Καραϊ-
σκάκειου Ιδρύματος, δήλωσε:
«Kι εμείς με τη σειρά μας, θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τη Red Wolf Digital Group αλλά και 
τον κόσμο που μας στηρίζει στον Μαραθώνιο 
Λάρνακας. Την ημέρα του Μαραθωνίου η προ-
σέλκυση του κόσμου και η συνεισφορά του εί-
ναι τεράστια. Αυτό για εμάς είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό. Ελπίζουμε, λοιπόν, σε κάθε Μαραθώνιο να 
έχουμε ακόμα περισσότερους δότες μυελού των 
οστών. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη». 
Το 2018 η Red Wolf Digital Group έλαβε Χρυ-
σό Βραβείο στα ελληνικά Sports Marketing 
Awards 2018 στην κατηγορία Ατομικά Αθλήμα-
τα και Χάλκινο Bραβείο στην κατηγορία Running 
& Live Well για τον Radisson Blu Διεθνή Μαρα-
θώνιο Λάρνακας. Το 2019 έλαβε το Χρυσό Βρα-
βείο στα Cyprus Tourism Awards 2019 στην 
κατηγορία Integrated Advertising Campaign 
για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρ-
νακας και Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία 
Sports&Adventure. Ακόμα, απέσπασε Χρυσό 
Βραβείο για το project Always Ayia Napa μαζί 
με την W2Strategy στην κατηγορία Branding.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στα ελληνικά Sports 
Marketing Awards 2019 η Red Wolf Digital 
Group απέσπασε συνολικά 8 βραβεία για τον 
Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, δύο 
Χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Ατομικά Αθλή-
ματα και Κids/Youth/Grassroots, πέντε Αργυρά 
στις κατηγορίες Αθλητικός Τουρισμός, Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις Ερασιτεχνικού/Μαζικού Αθλητι-
σμού/Ακαδημίες, Running & Living Well, Mobile 
Fan Experience, Digital & Social Media και Χάλ-
κινο βραβείο στη κατηγορία CSR.
Τέλος, στα πρώτα Κυπριακά Βραβεία Διαφήμι-
σης Carob Awards 2019 το project Αlways Ayia 
Napa απέσπασε Αργυρό βραβείο στην κατηγορία 
Website Design και επιπλέον το project Radisson 
Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας βραβεύτηκε 
με Χάλκινο βραβείο στην ίδια κατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019, 
στα κεντρικά γραφεία της Δασικής Περιφέρει-
ας Τροόδους στα Πλατάνια, η δεύτερη συνά-
ντηση των ενδιαφερομένων φορέων του έρ-
γου iLIFE-TROODOS. Στη συνάντηση κλήθη-
καν να συμμετέχουν φορείς του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με 
περιβαλλοντικά θέματα, μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις και επαγγελματικές ομάδες, καθώς 
επίσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και 
η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Τροόδους. 
Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση 
των συμμετεχόντων για την πρόοδο του έρ-
γου iLIFE-TROODOS και η λήψη ανατροφο-
δότησης ως προς τις εισηγήσεις που προτάθη-
καν κατά την 1η συνάντησή τους. Οι συμμε-
τέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ξενα-
γηθούν στο σημείο ενημέρωσης στα Πλατά-
νια που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του ιδίου έρ-
γου. Το έργο iLIFE-TROODOS διοργάνωσε τη 
συνάντηση στο πλαίσιο της Δράσης Β.2 του 
έργου. 
Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τη διοργά-
νωση συναντήσεων/εργαστηρίων, τα οποία 
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφο-

ρά στις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημι-
κές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασι-
κό Πάρκο Τροόδους, καθώς και στην ενημέ-
ρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμέ-
νων ομάδων ατόμων (π.χ. ενδιαφερομένων 
φορέων).
Το έργο iLIFE-TROODOS συγχρηματοδοτεί-
ται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και υλοποιείται από το Τμήμα Δασών, 
τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πα-
νεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος και την εταιρεία Contact Advertising 
Agency Ltd.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο iLIFE-
TROODOS στο www.ilifetroodos.eu 
Τρόοδος. Είναι, στη Φύση μας!

Δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων  
του έργου iLIFE-TROODOS

Οι διακρίσεις συνεχίζονται για τη Red Wolf Digital Group  
με τρία βραβεία στα Cyprus Responsible Business Awards
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παφίτης Γιώργος: Λυκαβηττού 42 Β (πίσω 
από Μακάρειο Στάδιο-Δρόμος Χρυσο-
βαλάντου), Λευκωσία, τηλ.: 22758900, 
22758900. 
Αρέστη Παναγιώτης: Λεωφ. Στροβόλου  
206 (πλησίον «Pepsi Cola»), Στρόβολος, τηλ: 
22420058, 22491533. 
Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος: Αγίου Παύλου 
101 (πλησίον Ιπποδρόμου), Άγιος Δομέτιος, 
τηλ.: 22771122, 22590272. 
Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου Βέρα: Ιφι-
γενείας 59, Ακρόπολη (δίπλα από Φούρνο 
Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά), Στρό-
βολος, τηλ.: 22210303, 22491165. 
Ευθυμίου - Κούλα Μαρία: Λεωφ. Καλ-
λιπόλεως 53Γ (300μ. από το Πανεπι-
στήμιο), Παλαιομέτοχο, τηλ.: 22833786, 
22372870. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Δάρβης Γεώργιος: Βασίλη Μιχαηλίδη 13 
(IASO MEDICAL CENTER), Λεμεσός, τηλ.: 
25347070, 99201014. 
Πολυκάρπου Αντρέας: Λεωφ. Μακαρίου 
Γ’ 225 (περιοχή Εναερίου), Λεμεσός, τηλ.: 
25588346, 25318417. 

Θεοδώρου Πάμπος: Λεωφ. Μακαρίου 47 
(πλησίον φώτων Σιμιλλίδη), Λεμεσός, τηλ.: 
25566411, 25574038. 
Στράγκας Γεώργιος: Αγίας Φυλάξεως 145 
(κάτω από τα φώτα Σπύρου Κυπριανού 
και έναντι ORCHESTRA), Λεμεσός, τηλ.: 
25717300, 99422900. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Περικλέους Ζόριτσα: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 
24 (μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων 
Πυροσβεστικής, έναντι ESSO), Λάρνακα, 
τηλ.: 24624374, 24645918. 
Αποστολίδης Παύλος: Κοσμά Λυσιώτη 20 
(τέρμα Ερμού προς παραλία), Λάρνακα, τηλ.: 
24627213, 24423271. 

ΠΑΦΌΣ
Μανώλης Ευάγγελος: Αριστοτέλη Σάββα 
49 (δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη), 
Αναβαργός, τηλ.: 26930599, 26943628. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη: Λεωφ. 
Γρίβα Διγενή 216 (απέναντι από τη CYTA, 
Παραλίμνι), τηλ.: 23828880, 23829202. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Ευαγγελίδου, τηλ.: 
25333302, 99309777. 

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Ονουφρίου, τηλ.: 
99201953. 

Ιατροί

Έσοδα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019, στην 
οικία της κ. Φωτεινής Παπαδοπούλου, η 
φιλανθρωπική εκδήλωση του Κυπριακού 
Ερυθρού Σταυρού – Κλάδου Λευκωσίας 
(αρ.άδειας: 49/2019) «Δείπνο Αγάπης», 
συντροφιά με τον Στέφανο Κορκολή και τη 
Σοφία Μανουσάκη. Τα έσοδα ανήλθαν στις 
€30.706,00 και τα έξοδα στις €11.803,70. 
Τα καθαρά έσοδα, ποσού €18.902,30, θα 
διατεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού – Κλάδου 
Λευκωσίας.

-Στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, ο Παγκύπριος 
Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ” διορ-
γάνωσε πορείες εράνου στις κοινότητες της 
επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου, με 
εθελοντές τους Ενωμένους Μοτοσικλετιστές 
Κύπρου και  τους Avgorou Bikers Club. Τα 
έσοδα του συνδέσμου από την πορεία στις 
κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας ήταν 
€1.110, τα έξοδά του €118,35 και τα καθαρά 
έσοδά του €991.65. Τα καθαρά έσοδα του 
συνδέσμου από την πορεία στις κοινότητες 
της επαρχίας Αμμοχώστου ήταν €630. Ο 
σύνδεσμος ευχαριστεί τα Κοινοτικά Συμ-
βούλια  που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 
του κάνοντας τη δική τους εισφορά, στις 
πορείες εράνου. Θερμές ευχαριστίες και 
στην εταιρεία Πετρολίνα για τη χορηγία 
των καυσίμων.

 
Παρουσίαση Bιβλίου 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 
ο διεθνής εκδοτικός οίκος Nova Science 
Publishers και το Δικηγορικό Γραφείο του 
Ανδρέα Ν. Μασούρα σάς προσκαλούν στην 
παρουσίαση του βιβλίου του δρος  Ανδρέα 
Μασούρα με τίτλο: «Entrepreneurship in 
Small and Medium-Sized Enterprises» 
την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 
18.30, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Ροταριανός Όμιλος
Ομιλία για το πρόβλημα των εγκαταλε-

λειμμένων ζώων στη Λάρνακα  διοργανώνει 
ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας την Τρίτη, 
22 Οκτωβρίου 2019,  στις 8:00μ.μ., στο 
ξενοδοχείο «Sun Hall»,  με ομιλήτρια την 
κ. Ανδρούλλα Ανδρονίκου. 

Διαλέξεις
Διάλεξη με θέμα «Κεραίες Κινητής 

Τηλεφωνίας, Ενημερώνομαι – Προστα-

τεύομαι», διοργανώνει το Κίνημα Οικο-
λόγων Συνεργασία Πολιτών την Τρίτη, 
22 Οκτωβρίου 2019, στις 7.00μ.μ.,  στο 
ξενοδοχείο «Atrium Zenon», στη Λάρνακα. 
Ομιλητής ο κ. Ζήνωνας Μιχαηλίδης, μέλος 
του «Σωματείου Ατόμων Επηρεαζομένων 
από την Ακτινοβολία Κεραιών Κινητής 
Τηλεφωνίας – ΑΣΠΙΔΑ».

-Διάλεξη με θέμα «Η επιστημονική 
πρόοδος στη χειρουργική ογκολογία: εξε-
λίξεις που σηματοδοτούν τη νέα εποχή στη 
διαχείριση του καρκίνου», διοργανώνει 
το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο την 
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, στις 7.15μ.μ., 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρ-
νακας. Εισηγητής: Δρ Αθανάσιος Πέτρου, 
Εξειδικευμένος Χειρουργός. Είσοδος 
ελεύθερη.

Τραγουδάμε για τα παιδιά 
της Κένυας 

Εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδάμε για 
τα παιδιά της Κένυας» θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, 
στις 8.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων 
Γυμνασίου Αθηένου για στήριξη των παι-
διών της Κένυας. Συμμετέχει ο καλλιτέχνης 
Δημήτρης Μεσημέρης.

Θεατρική παράσταση 
Τη θεατρική παράσταση «Ζωή μετά  

χαμηλών πτήσεων» θα παρουσιάσει η 
Ερασιτεχνική Ομάδα Ενηλίκων «Φάρος» 
την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, στις 8:00 
μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

Σκηνοθεσία: Άντρη Κυριαζή.

Eκδρομή
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού  

προσφέρει την ευκαιρία στo κοινό να συμ-
μετάσχει σε  μοναδική 8ήμερη εκδρομή 
στη Θεσσαλονίκη στους γιορτασμούς της 
απελευθέρωσης και του πολιούχου Αγίου 
Δημητρίου, καθώς και σε εξορμήσεις σε 
πανέμορφα μέρη της Μακεδονίας όπως 
Λουτρά Πόζαρ, Λίμνη Κερκίνη - Οχυρά 
Ρούπελ, Γουμένισσα -  Καταρράκτες Σκρά 
- Λίμνη Μεταλλίου, Παναγία Σουμελά - 
Σκήτη Βέροιας -  Βεργίνα και  ξενάγηση 
σε μουσεία της πόλης. Τιμή €490 σε 
ξενοδοχείο 3* με πρόγευμα. Περιλαμ-
βάνεται: Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 
σε δίκλινο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πε-
ριηγήσεις βάσει του προγράμματος που 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα  www.
iep.org.cy. Κρατήσεις στα τηλ. 22720000 
και 99373000. 

Υπογράφτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, 
στις εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιίας Βασιλι-
κού, Μνημόνιο Συνεργασίας της Εταιρείας και 
του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού. Η συνεργασία περιλαμβάνει 
κυρίως την προώθηση και ανάπτυξη του εθε-
λοντισμού, την υποστήριξη του ΠΣΣΕ και των 
εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
την προώθηση και ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων/ αναγκών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το 
ΠΣΣΕ συστάθηκε το 1973, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών 
οργανώσεων, για χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας 
και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η Τσιμεντο-
ποιία Βασιλικού συνεχίζει ακράδαντα να στηρίζει και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό, 
προσφέροντας βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο, καθώς πιστεύει ότι η ανάπτυξη του συ-
ναισθήματος αλληλεγγύης που πηγάζει μέσα από έναν οργανισμό, συσχετίζεται με τη 
βελτίωση απόδοσης της εργασίας και με την ενσυναίσθηση της αλληλεγγύης προς τους 
συνανθρώπους, προσφέροντας βοήθεια με κάθε τρόπο. 

Π ρ α γ μ α τ ο -
ποιήθηκε στις 14 
Οκτωβρίου 2019, 
στα κεντρικά γρα-
φεία της Δασικής 
Περιφέρειας Τρο-
όδους στα Πλα-
τάνια, η δεύτερη 
συνάντηση των 
ενδιαφερομένων 
φορέων του έργου 
iLIFE-TROODOS. 
Στη  συνάντηση κλήθηκαν να συμμετέχουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημό-
σιου τομέα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και επαγγελματικές ομάδες, καθώς επίσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους. Στόχος της συνάντησης 
ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την πρόοδο του έργου iLIFE-TROODOS 
και η λήψη ανατροφοδότησης ως προς τις εισηγήσεις που προτάθηκαν κατά την 1η 
συνάντησή τους. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο 
σημείο ενημέρωσης στα Πλατάνια που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του ιδίου έργου. Το 
έργο iLIFE-TROODOS διοργάνωσε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Δράσης Β.2 του 
έργου. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων, 
τα οποία στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις φυσικές αξίες και τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, καθώς 
και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (π.χ. 
ενδιαφερομένων φορέων). Το έργο iLIFE-TROODOS συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το Τμήμα Δασών, τη 
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος και την εταιρεία Contact Advertising Agency Ltd. Περισσότερες πληροφορίες 
για το έργο iLIFE-TROODOS στο www.ilifetroodos.eu 

Δεύτερη συνάντηση των Ενδιαφερομένων 
Φορέων του έργου iLIFE-TROODOS

Μνημόνιο Συνεργασίας Τσιμεντοποιίας
Βασιλικού με το ΠΣΣΕ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστούμε θερμά

όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος
για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας

ΒΑΣΌΥ Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΌΔΌΣΊΌΥ
από τους Στύλλους Αμμοχώστου

(Ίδρυτή και Προέδρου του Όργανισμού Salamis)

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους παρέστησαν στην κηδεία,
κατέθεσαν στεφάνια, προέβησαν σε εισφορές στη μνήμη του,

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο συμμετείχαν στο πένθος μας.

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια
και οι λοιποί συγγενείς.

Μια «νέα αρχή» ετοιμάζεται να κάνει 
πολύ σύντομα ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου, γεγονός που θα του επιτρέψει να 
εξυπηρετεί ακόμα περισσότερους ασθενείς 
που πάσχουν από καρκίνο. Από το βήμα 
της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 
Συνδέσμου, ο πρόεδρός του, Δρ Αδάμος 
Αδάμου, παρουσίασε την τελική φάση 
επέκτασης του Κέντρου Ανακουφιστικής 
Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και επίσης 
εξήγησε ότι ο Σύνδεσμος επενδύει παράλ-
ληλα και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 
κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχο-
κοινωνικής στήριξης και φυσιοθεραπείας, 
ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερα 
περιστατικά στο σπίτι των ασθενών σε 
όλες τις πόλεις και χωριά της Κύπρου.

Η «νέα Αροδαφνούσα» αναμένεται να 
παραδοθεί εντός των επόμενων μηνών και 
στον χώρο θα λειτουργούν 26 μονόκλινα 
δωμάτια ασθενών (έντεκα περισσότερα απ’ 
ό,τι προηγουμένως). Επίσης, θα λειτουργεί 
ειδικά σχεδιασμένο φυσιοθεραπευτήριο και 
άλλοι τρεις χώροι θεραπειών φυσιοθερα-
πείας και αρωματοθεραπείας, ενώ έχουν 
δημιουργηθεί αίθουσες για ψυχολογική 
και κοινωνική στήριξη των ασθενών και 

των οικείων τους με πλήρη σεβασμό στην 
ιδιωτικότητά τους. Στην «Αροδαφνούσα» έχει 
ακόμα δημιουργηθεί μια μεγάλη και φωτεινή 
αίθουσα, στην οποία θα προσφέρονται τα 
προγράμματα ημερήσιας απασχόλησης των 
ασθενών, καθώς επίσης και μια καφετερία, 
η οποία θα μπορεί να αξιοποιείται από τους 
ασθενείς και τους επισκέπτες του χώρου. 
Κύρια έμφαση δόθηκε στους κήπους που θα 
πλαισιώνουν το Κέντρο, ώστε σε αυτούς να 
έχουν άμεση πρόσβαση όλα τα δωμάτια των 
ασθενών και, γενικά, να δημιουργείται ένα 
αίσθημα γαλήνης και ανακούφισης. Όσον 
αφορά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του 
Συνδέσμου, ο δρ. Αδάμου ανέφερε ότι, πέραν 
της πλήρους λειτουργίας της «Αροδαφνού-
σας», ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
ετοιμάζεται για την ένταξη των υπηρεσιών 
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο ΓεΣΥ τον 

Ιούνιο 2020, ενώ, παράλληλα, έχει φέρει 
τεχνογνωσία από το εξωτερικό για ανα-
βάθμιση και περαιτέρω αυτοματοποίηση 
των συστημάτων ηλεκτρονικών φακέλων 
των ασθενών. Ένας νέος στόχος του Συνδέ-
σμου είναι και η τροποποίηση του κτηρίου 
του «Ευαγόρειου» Κέντρου στη Λεμεσό, 
ώστε να  μπορεί να προσφέρει εκτός από 
ημερήσια νοσηλεία, και υπηρεσίες ενδο-
νοσοκομειακής φροντίδας. Κλείνοντας, ο 
Δρ Αδάμου ευχαρίστησε τους σταθερούς 
χορηγούς του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου, όλους τους υποστηρικτές του και 
κυρίως τους εθελοντές που στηρίζουν με 
ανιδιοτέλεια και προθυμία τον Σύνδεσμο. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς τον 
μεγάλο δωρητή που ανέλαβε εξολοκλήρου 
το κόστος επέκτασης της «Αροδαφνούσας»,  
ο οποίος, προς το παρόν, επιθυμεί να μείνει 
ανώνυμος.  O Σύνδεσμος σήμερα Κυρια-
κή, 20 Οκτωβρίου, με την Αστυνομική 
Διεύθυνση Λευκωσίας και την Κοινοτική 
Αστυνόμευση Λευκωσίας διοργανώνουν 
υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας, 
Πανηγύρι Χαράς στο Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής της Αστυνομίας Κύπρου,  από τις 
10.30 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. 

«Νέα αρχή» για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την αποδοχή δωρεάς 
στη συλλογή της, ενός μεγάλου αριθμού 
βιβλίων, από έναν σημαντικό άνθρωπο 
των Γραμμάτων και της κοινωνίας της 
Κύπρου, τον κ. Άρη Πετάση. Στο πλαίσιο 
μιας σεμνής τελετής, που έλαβεν  χώ-
ραν  στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις, το Σάββατο, 28/9/2019, παρόντος του Προέδρου του Συμβουλίου, Μιχαλάκη 
Λεπτού, του Πρυτάνεως, Καθηγητού Παντελή Σκλιά, του Αντιπρυτάνεως, Καθηγητού 
Διομήδη Μαρκουλή, του Διευθυντού Διοίκησης και Οικονομικών, δρος Ανδρέα Μο-
λέσκη, του Προέδρου του Τμήματος Νομικής, Καθηγητού Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλου 
αλλά και του ίδιου του δωρητή, κ. Άρη Πετάση, οι παριστάμενοι ευχαρίστησαν τον 
δωρητή για την ευγενή του χορηγία, η οποία εμπλουτίζει τη συλλογή της βιβλιοθήκης 
αναδεικνύοντας τον σημαίνοντα ρόλο της στην ευρύτερη κοινωνία της Πάφου. Τέλος, 
ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Χρίστος Παναγή, και το προσωπικό της, ευχαρίστησαν 
τόσο τον κ. Πετάση όσο και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αλλά και τον Πρύτανη, για το 
ειδικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τη βελτίωση της ποιότητας των ακαδημαϊκών 
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Δωρεά συλλογής βιβλίων από τον κ. Άρη Πετάση 
στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολις

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, θυγατέρα, αδελφή και θεία 

ΑΝΤΩΝΊΑ ΑΝΤΩΝΊΌΥ ΒΡΌΝΤΗ
από Άγιο Τύχωνα 

 
που απεβίωσε την Πέμπτη, 17/10/2019, σε ηλικία 45 ετών, κηδεύουμε

αύριο Δευτέρα, 21/10/2019  και ώρα 2.00 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Τύχωνος
στον Άγιο Τύχωνα, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αντρέας Βρόντης

Μητέρα: Μυροφόρα Αντωνίου
Αδελφές: Κούλα Αντωνίου και Στέλλα Αντωνίου

Ανίψια και λοιποί συγγενείς

Στο γήπεδο ΓΣΠ, λίγο πριν από την έναρξη του 
αγώνα της Ομόνοιας Λευκωσίας με τον Απόλλωνα, 
έγινε η μεγάλη κλήρωση με έπαθλο ένα Dacia 
Duster4x4, προσφορά του Ομίλου Πηλακούτα. 
Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι κάτοχοι Εισι-
τηρίου Διαρκείας, με τον Κυριάκο Νικολάου να 
αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής. Την Πέμπτη, 
17 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Νικολάου παρέλαβε 
το νέο του αυτοκίνητο  Dacia Duster από τον 
κ. Μάριο Σιακαλλή, Sales Manager της Char. 
Pilakoutas Auto Alliance Limited, του Ομίλου 
Πηλακούτα. Ο μεγάλος τυχερός του διαγωνισμού θα κυκλοφορεί πλέον με ένα Dacia 
Duster 4x4, απολαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου του αυτοκινήτου, 
όπως: Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV με οθόνη αφής, GPS με χάρτες της Κύπρου, 
Αυτόματος πιλότος οδήγησης, Σταθεροποιητής ταχύτητας και Βοηθητικό σύστημα παρ-
καρίσματος με κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για όλα τα μοντέλα 
Dacia, επισκεφθείτε το www.dacia.com.cy ή το https://www.facebook.com/DaciaCyprus/. 

Ο μεγάλος νικητής της Ομόνοιας Λευκωσίας 
φεύγει με ένα DACIA DUSTER
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