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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Ν. Χατζηγεωργίου
Αισιόδοξα τα μηνύματα για τις αφίξεις 
τουριστών κατά την θερινή τουριστική σε-
ζόν λόγω των αυξημένων αεροπορικών 
πτήσεων…

Σελ. 02

Σ. Περδίος
Η πρόταση για την Μαρίνα της Πάφου είναι 
έτοιμη και θα οδηγηθεί στο Υπ. Συμβού-
λιο για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση 
του…

Σελ. 07

Α. Λατούρος
Δεχτήκαμε συρρίκνωση της λατομικής ζώ-
νης στα 200.000 μέτρα για να μην υπάρχει 
πιθανότητα να ενοχληθεί ο νυχτοπάππα-
ρος…

Σελ. 05

www.cosmosnews.com.cy

The Royal Artemis Medical Centre

GREEK & ENGLISH SPEAKING HOSPITAL 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2424
ΩΡΕΣΤηλ. 26961600

Σελ. 16

Για δώδεκα χρόνια έκρυβα το μυστι-
κό μου…

Στην συνέντευξη 
του στον Αδέσμευ-
το, θυμάται τα παι-
δικά του χρόνια στο 
Χωριό του τα Μέσα-
να, τις καθημερινές 

δουλειές στα χωράφια αλλά και τις 
ιστορίες Αγίων που άκουγε από τον 
παππού και την γιαγιά του. Χειροτο-
νήθηκε το 2008 και αποφάσισε να λά-
βει το όνομα του πολιούχου Αγίου της 
Κοινότητας του…

Τυχικός Βρυώνη

Πώς ψηφίζουμε
Δείτε ποιες απαγορεύσεις ι-
σχύουν για την αυριανή ημέ-
ρα των εκλογών και όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζετε για να α-
σκήσετε το εκλογικό σας δι-
καίωμα χωρίς κανένα πρό-
βλημα, σύμφωνα με τον Γενι-
κό Έφορό Εκλογών...

Σελ. 06

Δεν έχει φτάσει κάτι ακόμα στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος μετά τη συνάντηση της Τρίτης στο Πολε-
οδομικό Συμβούλιο, ανέφερε Τετάρτη ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Κώστας Καδής, σχετικά με την αξιολόγηση του Τοπικού Σχεδίου Α-
κάμα, ωστόσο, όπως είπε, θα φτάσει τις επόμενες μέρες. Στο πλαί-
σιο του απολογισμού του υπουργείου για την περίοδο 2018-2022, 
ο Κώστας Καδής ανέφερε πως «οι οδηγίες του Προέδρου της Δημο-
κρατίας ήταν να ολοκληρωθεί το Τοπικό Σχέδιο, ενώ αποκάλυψε ότι 
την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τους κοινοτάρχες της 
περιοχής τους οποίους θα ενημερώσει για το πλαίσιο των αντισταθ-
μιστικών μέτρων.…

Σελ. 04

Ετοιμάζουν τα αντισταθμιστικά μέτρα

“Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαί-
ρα. Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις 
τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να 
σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου”... 
Αβραάμ Λίνκολν

Μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο που διήρκεσε σχε-
δόν ενάμιση χρόνο, φτάσαμε αισίως στο δια ταύτα. Ο λόγος 
πλέον ανήκει στους πολίτες.
Σε μερικές μόνο ώρες ο Κυπριακός λαός καλείται να προσέλθει 
στις κάλπες για τις  προεδρικές εκλογές του 2023 που θα είναι 
οι δέκατες τρίτες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. 
Ο πρώτος γύρος θα λάβει χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2023. Ο 
δεύτερος γύρος των Προεδρικών Εκλογών θα διεξαχθεί μια ε-
βδομάδα αργότερα στις 12 Φεβρουαρίου 2023.

Σελ. 06

Προεδρικές Εκλογές 2023

Το κορίτσι με το χούλα χουπ
Πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη 
των δραστών και πώς κατέληξε το έρ-
γο τέχνης που κλάπηκε στις 28 Ιανου-
αρίου, από την καρδιά του εμπορι-
κού κέντρου της Πάφου.
Πώς οι δράστε κομμάτιασαν το υπέ-
ροχο έργο για μερικές δεκάδες ευ-
ρώ και τι δήλωσε ο άνθρωπος που έ-
δωσε τα χρήματα για την κατασκευή 
του…

Σελ. 07

Η ώρα των πολιτών
Μαζικά στις κάλπες για το αύριο της πατρίδας μας…
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Γιώργος Σαξατέ

Κάθε φορά που έχουμε εκλογές τα τελευταία χρό-
νια γίνεται πολύς λόγος για την αποχή, η οποία 

αυξάνεται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια σε κάθε 
καινούργια εκλογική αναμέτρηση.
Οι ερμηνείες που δίνονται είναι πολλές και κυρίως η 
απογοήτευση των πολιτών, η τιμωρία του συστήμα-
τος και η αίσθηση, ότι δεν πρόκειται η ψήφος του 
κάθε ενός που απέχει να αλλάξει τα πράγματα. 
Στην πραγματικότητα όμως στη δημοκρατίας, η ψή-
φος είναι εξουσία. Είναι η εξουσία του πολίτη να κα-
θορίζει την τύχη του. 
Η αποχή δεν έχει «πολιτικό» μήνυμα, μακάρι να είχε 
αλλά δυστυχώς σήμερα ο κόσμος απέχει επειδή είναι 
απογοητευμένος, επειδή είναι «βολεμένος» στα πε-
ριχαρακωμένα όρια της καθημερινότητάς του και δεν 
θέλει να κοπιάσει για την αλλαγή. 
Η ανεπάρκεια και η νωθρότητα άρχουν. Και είναι 
πράγματι δεδομένο ότι το πολιτικό σύστημα νοσεί 
και μαζί με αυτό και πολλά από τα πρόσωπα που το 
εκπροσωπούν. Ωστόσο ανάμεσα σε αυτούς θα υπάρ-
χουν και αυτοί που ο καθένας μας αξίζει να στηρίξει, 
αυτοί που μπορούν να αποτελέσουν τη μαγιά για να 
μας βγάλουν από το τέλμα. 
Με το να απέχουμε δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά 
να ανακυκλώνουμε την ίδια σαθρή πολιτική, να πα-
γιοποιούμε ήδη δοκιμασμένες πρακτικές που απέτυ-
χαν και να ενδυναμώνουμε τα ίδια πρόσωπα που μας 
οδήγησαν στο αδιέξοδο. 
Και είναι μεγάλο λάθος να προτρέπουμε τον κόσμο σε 
αποχή, απαξιώνοντας τα πάντα, αμαυρώνοντας άκρι-
τα και άνισα πρόσωπα και πολιτικές. 
ΟΧΙ δεν είναι όλοι σάπιοι, υπάρχουν και ηθικοί και σω-
στοί και οφείλουμε να τους αναδείξουμε! Για να είμα-
στε εμείς σε αυτό το σημείο, κάποιοι πριν από  μας 
δούλεψαν σκληρά, ίσως έκαναν και λάθη – άλλωστε 
λάθη κάνουν αυτοί που τολμούν να πράξουν, οι άλλοι 
που μένουν άπραγοι πώς να κάνουν λάθη;; - , όμως 
έκαναν και σωστά και σε αυτά θα πρέπει να βασιστού-
με για ένα καλύτερο αύριο.
Καλούμαστε όλοι μας λοιπόν, να αφουγκραστούμε 
το μήνυμα των καιρών μας: ότι δηλαδή η δημοκρατία 
για να ανθίσει θέλει πράξεις και όχι αποχή. Θέλει επι-
λογές, ευθύνη, αποφασιστικότητα για το ρηξικέλευθο 
και το καινούργιο. Και πρέπει όλοι μας να εννοήσουμε 
ότι η δύναμή μας είναι τεράστια και είναι στο χέρι μας 
το εάν θα την απεγκλωβίσουμε ή αν θα την αφήσουμε 
ναρκοθετημένη να κυοφορείται επ’ αόριστον.
Σε διαφορετική περίπτωση θα είμαστε άξιοι για ότι και 
να μας επιφυλάσσει το μέλλον, σε μια χώρα που βρί-
σκεται εδώ και πέντε σχεδόν δεκαετίες υπό κατοχή…

Όχι στην αποχή

Παραπολιτικά
Σχόλια, σφήνες Σάτιρα και 
μικρές ειδήσεις, από την 
επικαιρότητα δοσμένα με 
χιούμορ και καυστική κρι-
τική από τους συντάκτες 
του Αδέσμευτου...

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10&11

Αθλητικά
Στα ύψη η χρηματιστη-
ριακή αξία της Πάφος fc 
μετά τις τελευταίες μετα-
γραφικές κινήσεις με τους 
Ίβουσιτς και Μπρούνο 
Φελίπε.

ΣΕΛΙΔΑ 23

Πολιτισμός
Ιστορίες και θέματα που 
αναδεικνύουν την ιστορία, 
την παράδοση και τον πο-
λιτισμό της επαρχίας μας 
και όλη η πολιτιστική κίνη-
ση της Πάφου… 

ΣΕΛΙΔΑ 15

Επικαιρότητα
Ο Υπουργός Υγείας Μ. 
Χατζηπαντέλας, τέλεσε 
την Τετάρτη τα εγκαίνια 
του Μαστογραφικού Κέ-
ντρου «Χριστόφορος Χα-
τζηλαμπρής»,  το οποίο 

θα λειτουργήσει αρχές Μαρτίου. 
ΣΕΛΙΔΑ 4

Επικαιρότητα
Διατάγματα κράτησης 
τεσσάρων ημερών εξέ-
δωσε το Δικαστήριο  ενα-
ντίον δύο προσώπων σε 
σχέση με την κλοπή του 
μπρούντζινου γλυπτού. 

ΣΕΛΙΔΑ  7

Αυτοκίνητο
Όλα τα νέα για τους φί-
λους του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού από τον συ-
νεργάτη μας Γιώργο Πα-
ντελίδη…

ΣΕΛΙΔΑ 22

Αγγελίες
Αγγελίες εργασίας και 
ανακοινώσεις που μπο-
ρεί να σας ενδιαφέρουν 
σε ένα δισέλιδο...

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1827-Διονύσιος Βούρβαχης
Ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό τους Διονύσιο 
Βούρβαχη, Πανούτσο Νοταρά και Βάσο Μαυροβουνιώ-
τη δέχονται επίθεση 2.000 πεζών και 600 ιππέων υπό τον 
Κιουταχή, στο Καματερό Αττικής. Στη μάχη που επακο-
λουθεί πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης μαζί με 300 μαχη-
τές.
1880-Τόμας Έντισον
Ο εφευρέτης Τόμας Έντισον πατεντάρει τον ηλεκτρικό λα-
μπτήρα.
1903-Δημοσιεύεται σε συνέχειες στην εφημερίδα «Νέον 
Άστυ» το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ «Δράκουλας» 
σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαφημίζε-

ται από τη σύνταξη της εφημερίδας ως «το περιεργότε-
ρον μυθιστόρημα όπερ εδημοσιεύθη εις ἑλληνικήν εφη-
μερίδα».
1975-Η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή του ζητήματος 
της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η 
Τουρκία απορρίπτει την ελληνική πρόταση.
1996-Οι δημοσιογράφοι της Χουριέτ στα Ίμια.
Κρίση των Ιμίων: Δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας 
«Χουριέτ» μεταβαίνουν με ελικόπτερο από τη Σμύρνη 
στη Μεγάλη Ίμια. Υποστέλλουν την ελληνική σημαία και 
υψώνουν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπεί-
ται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι της Χου-
ριέτ.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ03

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 
Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/2/2023-ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 99473655
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2023-ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 99683123

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26806060
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΦΟΥ  26803100
ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ  26803145
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΦΟΥ  26806272
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26943045/99603622
ΑΗΚΠΑΦΟΣ  26206000
ΑΗΚΒΛΑΒΕΣ  1800
ΑΤΗΚΒΛΑΒΕΣ  80000197
ΑΡΧΗΓΕΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 22808080
ΑΝΑΦΟΡΑΔΑΣΙΚΩΝΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 26422641
ΕΚΤΑΚΤΗΑΝΑΓΚΗ  12-199
ΔΗΜΟΣΠΑΦΟΥ  26822270
ΔΗΜΟΣΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  26962324

ΔΗΜΟΣΠΟΛΕΩΣ  26321321
ΔΗΜΟΣΠΕΓΕΙΑΣ  26621244
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26811580
ΓΡΑΜΜΗΤΟΥΠΟΛΙΤΗ  1460
ΒΙΑΣΤΗΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1440
ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 1401
ΣΥΝΔ.ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ&ΦΙΛΩΝ 26819268
ΑΜΕΣΗΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1410
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΠΑΦΟΥ  26306385
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ  26801101
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑΚΥΠΡΟΥ  77778833
ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΜΥΝΑ  26818470
ΓΡΑΦΕΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΣ  26821602

4/2/23 ΣΑΒΒΑΤΟ Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από περίπτερο  

΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151

5/2/23 ΚΥΡΙΑΚΗ Χρυσοστόμου Ελένη Δανάης 31Β  Έναντι  Olympic Lagoon 

Resort (πρωην Amathus) Κάτω Πάφος 26964837 26221624

6/2/23 ΔΕΥΤΕΡΑ  Νικολαϊδου Κωνσταντία Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου 

Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 Elysia Park,  Pafilia (Περιοχή Universal) 26935642 26933793

7/2/23 ΤΡΙΤΗ  Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικαστήριο προς 

Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) Πάφος 26942131 26951370

8/2/23 ΤΕΤΑΡΤΗ  Χατζηχαραλάμπους Δώρα Λεωφ Ελλάδος 104 Έναντι πάρκου 

Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 26822627 70008181

8/2/23 ΤΕΤΑΡΤΗ   Λεμονάρη Μιχαέλλα Ανθ. Γ. Σάββα 43, Κατ. 2 Συντεχνιακό 

Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα 7Άη Γιώργηδες Γεροσκήπου 26934224 26934224

9/2/23 ΠΕμΠΤΗ  Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 74 200μ πιο κάτω από 

Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. 26942343 99107608

10/2/23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γιαννιού Σταυρούλλα Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 

68 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά Πάφος 26937857 26271776

Αισιοδοξία για τουρισμό

Σήμερα η εκκλησία γιορτάζει μεταξύ άλ-
λων τη μνήμη του Δίκαιου Συμεών του Θε-
οδόχου και της Άννας της Προφήτιδας.

Α ισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τις αφί-
ξεις τουριστών κατά την θερινή τουριστι-

κή σεζόν λόγω των αυξημένων αεροπορικών 
πτήσεων που έχουν ανακοινωθεί από και προς 
την Κύπρο. Ήδη όπως ανέφερε ο διευθυντής 
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής (ΕΤΑΠ) Πάφου Νάσος Χατζηγεωργίου 

η ροή κρατήσεων από την Αγγλική αγορά εί-
ναι αρκετά καλή, ενώ άρχισε να επανέρχεται 

το ενδιαφέρον και από την Γερμανική αγορά. 
Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες επεσήμανε ο 
κ Χατζηγεωργίου αναμένεται να υπάρξουν κα-
λύτερες αλλά και ασφαλέστερες ενδείξεις για 
την ερχόμενη τουριστική σεζόν.

Επιτέλους τον έφτιαξαν
Ο λοκληρώθηκαν τελι-

κά τις προηγούμενες 
ημέρες, οι εργασίες για την 
σταθεροποίηση της κατολί-
σθησης και η ανακατασκευή 
τμήματος του δρόμου Αγίας 
Βαρβάρας παρά τη Νατά. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του τμήματος δημοσίων Έργων οι εργασίες 
άρχισαν στις 25 Ιουλίου 2022 και ολοκληρώ-
θηκε στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου ένα-
ντι κόστους €290.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 
συγκεκριμένο δρόμο εί-
ναι και άλλα σημεία που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
αστάθειας με τα σημάδια 
να είναι εμφανή στο οδό-
στρωμα. Επίσης ότι στο συ-
γκεκριμένο σημείο, μπορεί 

τα έργα να ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδια-
γράμματος αλλά ο δρόμος παρέμεινε για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα με προσωρινή λύση 
μέχρι να αρχίσουν τα έργα. 



Βιογραφικό σημείωμα 
του Ηγουμένου της Ιεράς Βασιλικής και 
Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρ-
νάβα κυρίου Ιωάννη Ιωάννου που διεκδικεί 
τον Μητροπολιτικό θρόνο στις εκλογές που 
θα γίνουν την Κυριακή 19/02/2023 

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάν-
νου γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου  
του 1962.

Παρακολούθησε από μικρής ηλικίας 
(Γ’ Γυμνασίου) μαθήματα Βυζαντινής 
Μουσικής.  Διετέλεσε δεξιός ψάλτης 
στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέα, 
Πόλεως Χρυσοχούς, από το 1980 μέ-
χρι το 1985.  Το 1980 αποφοίτησε από 
το Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς και 
την ίδια χρονιά ενεγράφη στην Ιερα-
τική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» 
στη Λευκωσία, από την οποία απο-
φοίτησε το 1982.

Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από 
το 1982 έως το 1984 σε μονάδες της 
Επαρχίας Πάφου, Λεμεσού, Μόρφου 
και ειδικά στα ακριτικά φυλάκια του 
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1985, χει-
ροτονείται διάκονος από τον Πανι-
ερώτατο Μητροπολίτη Πάφου Χρυ-
σόστομο τον Β’ και την ίδια χρονιά, 
αφού πέρασε τις προεισαγωγικές εξε-
τάσεις, εγγράφεται στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (τμήμα Θεολογίας), από το οποίο 
αποφοίτησε το 1989.

Το 1990 χειροτονείται σε πρεσβύτε-
ρο και προχειρίζεται σε Αρχιμανδρί-
τη από τον Πανιερώτατο Μητροπο-
λίτη Πάφου Χρυσόστομο τον Β’.  Από 
το 1990 μέχρι το 1995 διετέλεσε μέ-
λος της Θρονικής Επιτροπής της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Πάφου.

Από το 1990 μέχρι το 1996 ήταν πε-
ριοδεύων Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Πάφου και παράλληλα 
Γραμματέας του Εκκλησιαστικού Δι-
καστηρίου, Πάρεδρος του Εκκλησι-
αστικού Εφετείου και στέλεχος του 

Γραφείου Θρησκευτικής Διαφώτισης 
στον τομέα των Κατηχητικών Σχολεί-
ων και κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής.  
Από τον Νοέμβριο του 1996 μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2007 διετέλεσε ιερα-
τικός Προϊστάμενος στον Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευής Γεροσκήπου.

Ως Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Πάφου, από το 1990-2000, 
είχε την ευθύνη της εθνικοθρησκευτι-
κής αγωγής των στρατιωτικών μονά-
δων της επαρχίας Πάφου.

Από το 2000-2007 διετέλεσε καθη-
γητής των Θρησκευτικών σε σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου.

Από το 2007-2014, μετά από εισήγη-
ση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυ-
σοστόμου Β’, ανέλαβε ως Διευθυντής 
Θρησκευτικού του ΓΕΕΦ.

Στις αρχές του 2012, ενεγράφη ως με-
ταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμ-
μα μεταπτυχιακών Θεολογικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου «Νεάπολις» 
Πάφου, στο οποίο το 2014 εξεπόνη-

σε τη μεταπτυχιακή του διατριβή, με 
θέμα «Παρουσία και δράση των θρη-
σκευτικών λειτουργών στο στράτευμα 
– Η  περίπτωση της Εθνικής Φρουράς 
Κύπρου».

Επειδή – σύμφωνα με την Επιτροπή, 
την οποία αποτελούσαν οι καθηγητές 
Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, Χρήστος 
Βασιλόπουλος και Νίκος Νικολαΐδης 
– «η παρουσίαση και υποστήριξη  της 
μελέτης από τον εν λόγω Αρχιμανδρί-
τη υπήρξε εξαίρετη και αυτή η μελέ-
τη κρίθηκε άριστη, η Επιτροπή απο-
φάσισε να απονείμει τον τίτλο του 
Magister στη Θεολογία στον π. Ιωάν-
νη Ιωάννου».

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2012, 
διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος της Ιε-
ράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, θέση την 
οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Την Κυριακή, 5η Ιανουαρίου 2014 ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος 
Β’ τον ενθρόνισε ως Ηγούμενο της 
κατεχόμενης Ιεράς Μονής του Απο-
στόλου Βαρνάβα, με προσωρινή έδρα 
τον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Λευκω-
σίας, ο οποίος εφεξής θα αποτελεί το 
Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αποστόλου 
Βαρνάβα, θέση την οποία κατέχει μέ-
χρι σήμερα.

Το 2019 εγκρίθηκε ως υποψήφιος δι-
δάκτωρ της Θεολογίας του Πανεπι-
στημίου «Νεάπολις» Πάφου.

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου 
διεκδικεί τον θρόνο της Ιεράς Μητρό-
πολης Πάφου.

Είναι ικανός, δραστήριος, δυναμικός, 
βαθειά θρησκευόμενος, μορφωμένος, 
υπηρέτης του λαού και με όραμα για 
τη επαρχία μας.

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου
Καλούμε λοιπόν τον κόσμο της Πάφου να προσέλθει στις 
κάλπες την Κυριακή 19/2/2023 και να γράψει στο λευκό ψηφο-
δέλτιο που θα του δοθεί το όνομα του καταλληλότερου. 
Το όνομα του Αρχιμανδρίτη 
Ιωάννη Ιωάννου.
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  Ριπές
Η συμμετοχή βγάζει πρόεδρο 

Σ την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής 
μπορεί να μην εκλέγεται ο νέος Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, όμως θα καθο-

ριστεί ποιοι θα είναι οι δύο 
που θα αναμετρηθούν στον 
2ο γύρο. Σε μεγάλο βαθμό η 
εκλογική αναμέτρηση αυτής 
της Κυριακής, θα καθορίσει 
ποιος θα είναι ο επόμενος 
Πρόεδρος και ποια θα είναι 
η πορεία της χώρας για τα 
επόμενα 5 χρόνια. Η τελική 
απόφαση βέβαια θα ληφθεί 
στον επόμενο γύρο των 
εκλογών που θα αναδείξει 

τον επόμενο Πρόεδρο. Στις εκλογές της Κυρια-
κής όμως καθορίζεται ποιοι θα μείνουν έξω 
από την τελική εκλογική μάχη και αυτό έχει με-
γάλη σημασία για το διακύβευμα. Την όποια 
εξέλιξη θα καθορίσουν όσοι πάνε την Κυριακή 
στις κάλπες. Όσοι επιλέξουν την αποχή απλώς 
αφήνουν στους υπόλοιπους να καθορίσουν το 
εκλογικό αποτέλεσμα και αυτό σίγουρα δεν εί-
ναι υπεύθυνη στάση και δεν στέλνουν κανένα 
μήνυμα. Η απογοήτευση πολλών ψηφοφόρων 
από κόμματα και πολιτικούς μπορεί να είναι 
δικαιολογημένη, όμως, με την αποχή δεν τι-
μωρούν και δεν επιβραβεύουν κανέναν και δί-
νουν το δικαίωμα σε αυτούς που ενδεχομένως 
να ευθύνονται και για την απογοήτευση τους 
να είναι οι ρυθμιστές. 
Οι εκλογές της Κυριακής διεξάγονται σε μια 
πολύ κρίσιμη περίοδο για το Κυπριακό αλλά 
και για άλλα σοβαρά θέματα που ταλανίζουν 
την κοινωνία. Η διαχείριση του κυπριακού 
μπορεί πλέον να πέρασε σε 2η μοίρα τα τε-
λευταία χρόνια, λόγω της έντασης άλλων θε-
μάτων που έχουν να κάνουν με την οικονομική 
βιωσιμότητα χιλιάδων νοικοκυριών, παραμέ-
νει όμως κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα διότι αφο-
ρά το μέλλον του τόπου και των επόμενων γε-
νεών. 
Οι σχολές σκέψεις στο Κυπριακό μπορεί να εί-
ναι δύο, αλλά αποδείχθηκε ιδιαίτερα τις τε-
λευταίες δεκαετίες ότι οι διαφοροποιήσεις 
στην κυρίαρχη θέση για λύση διζωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας διαδραματίζουν καθορι-
στικό ρόλο. 
Δεν αρκεί πλέον να λέει κανείς ότι στηρίζει 
αυτή την μορφή λύσης αλλά κυρίως τι εννο-
εί. Η δεύτερη σχολή σκέψης έχει λιγότερες πα-
ραλλαγές από την 1η όμως και σε αυτή την πε-
ρίπτωση έχουν σημασία οι διαφοροποιήσεις. 
Όποια σχολή σκέψης και αν επικρατήσει στις 
εκλογές το βέβαιο είναι πως ο νέος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας θα βρεθεί μπροστά σε μεγά-
λα διλλήματα. 
Μετά από 50χρόνια το Κυπριακό φαίνεται 
ότι θα λυθεί. Είτε με την μορφή της Διζωνικής 
Ομοσπονδίας είτε με την μορφή της οριστικής 
διχοτόμησης και της προσάρτησης των κατε-
χομένων στην Τουρκία.  Μπορεί «η λύση» να 
μην επισημοποιηθεί, όμως ουσιαστικά θα κα-
θοριστεί αν θα πάμε σε οριστική διχοτόμηση, 
ή αν θα μείνει ζωντανή η ελπίδα της επανέ-
νωσης. 
Για τα υπόλοιπα ζητήματα εσωτερικής διακυ-
βέρνησης, κυρίαρχο θέμα είναι η βιωσιμότη-
τα χιλιάδων νοικοκυριών και του ΓεΣΥ και η 
διαφθορά. Η οικονομική κατάσταση μιας χώ-
ρας δεν εξαρτάται μόνον από εξωτερικούς πα-
ράγοντες αλλά σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται 
από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Για όλα 
αυτά έχει σημασία καταρχήν η συμμετοχή μας 
στις εκλογές και η επιλογή που θα κάνουμε. 
Ψηφίζουμε λοιπόν την 1η και την2η Κυριακή 
με υπευθυνότητα για το μέλλον μας. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos” Δ εν έχει φτάσει κάτι ακόμα στο Τμήμα Πε-

ριβάλλοντος μετά τη συνάντηση της Τρί-
της στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, ανέφε-

ρε Τετάρτη ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας 
Καδής, σχετικά με την αξιολόγηση του Τοπικού 
Σχεδίου Ακάμα, ωστόσο, όπως είπε, θα φτάσει 
τις επόμενες μέρες. Στο πλαίσιο του απολογι-
σμού του υπουργείου για την περίοδο 2018-
2022, ο Κώστας Καδής ανέφερε πως «οι οδηγίες 
του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν να ολο-
κληρωθεί το Τοπικό Σχέδιο. Άρα εάν φτάσει στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα θα αξιολογή-
σει κατά πόσο αυτό που έφτασε κοντά του είναι 
συμβατό, εναρμονίζεται με τη γνωμάτευση και 
εφόσον είναι, θα προχωρήσουμε με τη δημοσί-
ευση», είπε. 
Όσον αφορά τις αντιδράσεις των λατόμων, ο 
κ. Καδής εξέφρασε την άποψη ότι αυτές απο-
σκοπούν να ενταχθεί στο σχέδιο νέα λατομική 
ζώνη, κάτι που με βάση τη γνωμάτευση της Πε-
ριβαλλοντικής Αρχής δεν μπορεί να γίνει. Αυτό 
που θα γίνει, όπως είπε, με βάση τη γνωμάτευ-
ση και τη συμβουλή του ΕΤΕΚ, είναι η περαιτέ-
ρω μελέτη πιθανών επιπτώσεων λειτουργίας 
λατομικής ζώνης και στη συγκεκριμένη περιοχή 
και σε άλλες εναλλακτικές θέσεις, όπως και άλ-
λων επιλογών, όπως να φέρει κανείς υλικό από 
άλλες περιοχές. Μέχρι να γίνουν αυτές οι με-
λέτες για να εξευρεθεί η καλύτερη λύση, πρό-
σθεσε, το υπουργείο υπέδειξε στους λατόμους 
συγκεκριμένη θέση μέσα στην υφιστάμενη λα-
τομική ζώνη που θα αδειοδοτηθεί και θα τους 

δώσει υλικό και χρόνο για να δουλέψουν. Ο Κώ-
στας Καδής επεσήμανε ότι «έχουμε υποδείξει 
συγκεκριμένη θέση εντός της υφιστάμενης λα-
τομικής ζώνης, η οποία θα αδειοδοτηθεί και θα 
δώσει λατομικό υλικό μέχρι να ολοκληρωθεί η 
τελική διαδικασία».

Καδής στο radiocomos 
Σε δηλώσεις εξάλλου στο Radiocosmos για το 
Τοπικό Σχέδιο Ακάμα ανέφερε ότι  θα δημο-
σιευθεί περί τα τέλη αυτού του μήνα από την 
παρούσα κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου ο 
Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος Κώστας Καδής. Αποκάλυψε ότι την ερχόμε-
νη εβδομάδα θα συναντηθεί με τους κοινοτάρ-
χες της περιοχής τους οποίους θα ενημερώσει 
για το πλαίσιο των αντισταθμιστικών μέτρων.

Αναμένουν 
Εν τω μεταξύ επιστολές στους υπουργούς εσω-
τερικών και γεωργίας προγραμμάτιζαν να απο-
στείλουν την Παρασκευή οι κοινοτάρχες των 
κοινοτήτων του Ακάμα με τις οποίες θα τους ζη-
τούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠτΔ και 
να μην προχωρήσουν σε εξαγγελίες του τοπικού 
σχεδίου για την περιοχή εάν δεν ικανοποιηθούν 

οι επηρεαζόμενες κοινότητες. 
Ο κοινοτάρχης Ιννιας Γιάγκος Τσίβικος ανέφε-
ρε στο Radiocomos ότι θα υπενθυμίσουν στους  
δυο υπουργούς την διαβεβαίωση που τους 
έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι πριν 
την εξαγγελία του Τοπικού Σχεδίου θα ενημερω-
θούν διεξοδικά για τα αντισταθμιστικά μέτρα 
με τα οποία θα επιδιωχθεί η μέγιστη ικανοποί-
ηση τους.

Ιδιοκτήτες γης
Επιστολή στον ΠτΔ απέστειλε και ο Σύνδεσμος 
ιδιοκτητών Γης Ακάμα, στην οποία αναφέρουν 
ότι ο μόνος αποδεκτός τρόπος αποζημίωσης εί-
ναι η εκτίμηση της σημερινής αξίας των κτημά-
των αυτών βάση του συντελεστή δόμησης και 
άλλων πολεοδομικών χαρακτηριστικών που 
είχε το κάθε κτήμα ξεχωριστά πριν την επιβο-
λή των μηδενιστικών όπως του χαρακτηρίζουν 
περιορισμών από το 1989 και με το Νέο Τοπικό 
Σχέδιο που θα εξαγγελθεί πριν την λήξη της θη-
τείας του. Προσβλέπουν τέλος στη δική του δέ-
σμευση και εμπλοκή για μια δίκαιη μεταχείρι-
ση από το κράτος, σεβόμενο τα δικαιώματα των 
πολιτών του, όπως αυτά ορίζονται άλλωστε από 
το Σύνταγμα και τη νομοθεσία του.   

Ετοιμάζουν τα αντισταθμιστικά μέτρα 
Ενημερώνουν τις κοινότητες για το Τοπικό Σχέδιο 

Το Τοπικό Σχέδιο 
Ακάμα θα δημοσιευθεί 
περί τα τέλη αυτού του 
μήνα από την παρούσα 
κυβέρνηση διαβεβαίωσε 
εκ νέου ο Υπουργός 
Κώστας Καδής.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ιε-
ράς Μητροπόλεως Πάφου Ιω-
άννης Χαριλάου ενημερώνει 

τους εκλογείς της Μητροπόλεως Πά-
φου ότι οι Προκαταρκτικοί Κατάλογοι, 
για τις επικείμενες Εκλογές της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου, με τα επιτρε-
πτά, από την Επίτροπο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, στοιχεία θα 
βρίσκονται σε κάθε Ενορία και Κοινό-
τητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 
και θα υπόκεινται σε ενστάσεις, αιτή-
ματα και νέες εγγραφές.
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία των 
εκλογέων δόθηκαν αφού πρώτα έχει 
ήδη προηγηθεί η αναγκαία και σχετι-
κή διαβούλευση και συνεννόηση με 
την Επίτροπο Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων.
Διευκρινίζεται ότι οι έντυποι Προκα-
ταρκτικοί Κατάλογοι θα βρίσκονται 
σε εξουσιοδοτημένο και υπεύθυ-
νο για τη διαφύλαξή τους πρόσωπο 
σε κάθε Ενορία και Κοινότητα και θα 

αναφέρονται μόνο στην Ενορία ή Κοι-
νότητα.
Προστίθεται ότι το εξουσιοδοτημένο 
αυτό άτομο θα μπορεί περιοριστικά 
και μόνο, να παράσχει πληροφορίες 
σχετικές μόνο για το άτομο το οποίο 
ενδιαφέρεται εάν βρίσκεται στον κα-
τάλογο και για κανένα άλλο τρίτο 
πρόσωπο, σύμφωνα με τις αυστηρές 
οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων.
Επιπρόσθετα, γνωστοποιείται ότι η 
Εκκλησία της Κύπρου από τις 18:00 
το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, θα 
παρέχει σχετικό σύνδεσμο στην ιστο-
σελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου 
https://churchofcyprus.org.cy καθώς 
και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Πάφου https://impaphou.org 
με τίτλο «Μάθε που Ψηφίζεις» και θα 
μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος με τα 
προσωπικά στοιχεία του να ενημε-
ρωθεί επακριβώς  που ψηφίζει, συ-
μπεριλαμβανομένης της Κοινότητας/
Ενορίας, καθώς και του Εκλογικού Κέ-

ντρου.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως 
παράλληλα, ο κάθε ενδιαφερόμενος 
δύναται να προβεί σε ένσταση ή αί-
τημα, σε ειδικό έντυπο, το οποίο θα 
πρέπει να παραδοθεί στον Ιερέα της 
οικείας Ενορίας ή Κοινότητας της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Πάφου μέχρι την 
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12 
το μεσημέρι.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι  δεν θα 
γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε έν-
σταση ή αίτημα που αφορά αλλαγή 
Ενορίας ή Κοινότητας ή και οποιαδή-
ποτε ένσταση ή αίτημα από οποιοδή-
ποτε πρόσωπο σε σχέση με ζητήματα 
που αφορούν οποιοδήποτε άλλο τρί-
το πρόσωπο. Επισημαίνεται ακόμα 
πως ενστάσεις ή αιτήματα που θα γί-
νονται αποδεκτά για μελέτη και σχε-
τική απόφαση επ’ αυτών θα αφορούν 
νέες εγγραφές και διαγραφές.
Σε ό,τι αφορά τις νέες εγγραφές εξη-
γείται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν 
όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποί-

οι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλι-
κίας τους κατά την 19η  Φεβρουαρίου 
2023 και διαμένουν για ένα τουλάχι-
στον έτος στη Μητροπολιτική Περιφέ-
ρεια Πάφου, εκτός των προσφύγων. 
Προστίθεται πως σε κάθε Ενορία και 
Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως 
Πάφου θα υπάρχουν σχετικά έντυπα 
και οδηγίες καθόσον αφορά τα αιτή-
ματα για νέες εγγραφές είτε Κυπρί-
ων είτε μη Κυπρίων. Επιπρόσθετα, τα 
έντυπα αυτά θα υπάρχουν στην ιστο-
σελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάφου.
Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές εξηγεί-
ται πως οποιοδήποτε αίτημα για δι-
αγραφή από τον Εκλογικό Κατάλογο 
θα γίνεται επί του γενικού εντύπου 
ενστάσεων που θα βρίσκεται σε κάθε 
Ενορία και Κοινότητα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Πάφου, καθώς και στις 
ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Κύ-
πρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Πά-
φου.

Στις ενορίες οι προκαταρκτικοί κατάλογοι 
για την εκλογή Μητροπολίτη Πάφου



“Αδέσμευτος”  03 Φεβρουαρίου 2023 Σελίδα 05ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Αποχή και εκλογές

Η συμμετοχή στις εκλογές λογί-
ζεται ως ένα καθήκον συνδε-

δεμένο με τη ιδιότητα του πολίτη. 
Η δημοκρατία προϋποθέτει τη 
συμμετοχή και η αντιπροσωπευτι-
κή δημοκρατία τη συμμετοχή του 
πολίτη στις εκλογικές διαδικασίες 
μέσα από τις οποίες θα αναδει-
χθούν οι αντιπρόσωποί του στα 
επί μέρους σώματα ή ακόμα σε 
πολιτεύματα όπως το δικό μας τον 
άνθρωπο που θα κυβερνήσει. 
Εκτός από δημοκρατικό καθήκον, 
η συμμετοχή στις εκλογές απο-
τυπώνει τις υπάρχουσες διαφο-
ροποιήσεις και αντιθέσεις στο 
εκλογικό σώμα, εκφράζοντας με 
τρόπο θεσμικό το συγκρουσιακό 
υπόβαθρο της πολιτικής αντιπα-
ράθεσης.
Όπως όμως βλέπουμε τα τελευ-
ταία χρόνια, οι εκλογές προσελ-
κύουν ολοένα και λιγότερο το 
ενδιαφέρον των πολιτών, ενώ 
ένα τμήμα τους μετατρέπει την 
εκλογική συμμετοχή σε μια αρένα 
στρατηγικής έκφρασης και συναι-
σθηματικής εκτόνωσης. 
Με άλλα λόγια, ολοένα και πε-
ρισσότεροι εκλογείς ψηφίζουν με 
γνώμονα την επίτευξη ενός απο-
τελέσματος που θα εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα και τις προτιμή-
σεις τους παρά π.χ. την ιδεολογία 
τους.
Η ψήφος γίνεται έκφραση «ορθο-
λογικότητας», όμως στην εκλογική 
αρένα εκτονώνονται συναισθή-
ματα δυσαρέσκειας και διαθέσεις 
διαμαρτυρίας για την πολιτική, το 
σύστημα, το κατεστημένο. Ωστό-
σο, όσο χαλαρότεροι γίνονται 
οι δεσμοί με τους θεσμούς και 
πληθαίνουν τα παράπονα, τόσο 
η αποχή προβάλλει ως μια εναλ-
λακτική παράλληλα με αυτή της 
συμμετοχής με τιμωρητική διά-
θεση. Στην Κύπρο, ο ψηφοφόρος 
αντιλαμβάνεται ότι η ψήφος του, 
η δική του, μοναδική ψήφος, δεν 
θα επηρεάσει τίποτε απολύτως. 
Κάθε μέρα που περνά περισσότε-
ρα άτομα το συνειδητοποιούν και 
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά 
τους ανάλογα. Ψηφίζουν μόνο 
όσες και όσοι απολαμβάνουν τη 
διαδικασία, ενδιαφέρονται για 
την πολιτική, εμπλέκονται σε αυ-
τήν ως μέλη κομμάτων και πολι-
τικών οργανώσεων ή θεωρούν 
πως η συμμετοχή θα ωφελήσει 
τα συμφέροντά τους και, βέβαια, 
όσες και όσοι θεωρούν πως έχουν 
πολιτική και ηθική υποχρέωση 
(συνήθως έχουμε συνδυασμό των 
παραπάνω).
Ας το πάρουμε απόφαση. Η αποχή 
είναι δικαίωμα αλλά και πραγμα-
τικότητα. Τις συλλογικές αποφά-
σεις θα λαμβάνουν άτομα που 
έχουν κάποιο συγκεκριμένο λόγο 
να ψηφίσουν. Αυτό δεν είναι απα-
ραίτητα κακό, αλλά δεν είναι και 
απαραίτητα καλό.

‘‘η σύνταξη’’

Γ ια κοροϊδία καταγγέλλουν τους κυβερνώντες 
εργαζόμενοι και εταιρείες εξόρυξης λατομι-
κών υλικών και από την Τρίτη, ενεργοποίησαν 

τις αποφάσεις τους για δυναμικές κινητοποιήσεις. 
Συγκεκριμένα, κατήλθαν σε δίωρη στάση εργασί-
ας όπου από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 έκλεισαν τον 
αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου και από τις δύο 
κατευθύνσεις. 
Η Όλγα Αθηνοδώρου, εκπρόσωπος των εταιρειών, 
δήλωσε ότι οι εταιρείες του κλάδου διαμαρτύρο-
νται για την έλλειψη υλικών λατόμευσης στις υφι-
στάμενες ζώνες λατόμευσης της επαρχίας Πάφου 
και κυρίως στην κοινότητα Αντρολύκου. 
Όι κατασκευαστές σκυροδέματος και οι εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στα λατομεία, διαμαρ-
τύρονται για πολύχρονη καθυστέρηση στον κα-
θορισμό νέων ζωνών, τη στιγμή που, όπως λένε, 
τα αποθέματα στις υφιστάμενες έχουν ουσιαστι-
κά εξαντληθεί. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίη-
ση αυτή είχε προγραμματιστεί για την περασμένη 
εβδομάδα όμως αναβλήθηκε μετά από παρέμβα-
ση του Υπουργού Γεωργικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κώστα Καδή ο οποίος συγκάλεσε έκτα-
κτη σύσκεψη. Τα αποτελέσματα της σύσκεψης 
αξιολογήθηκαν από τους επηρεαζόμενους οι οποί-

οι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνώντες 
τους εμπαίζουν γι’ αυτό και αποφάσισαν να ενερ-
γοποιήσουν την απόφαση τους για δυναμικές κι-
νητοποιήσεις.

Οι καταγγελίες 
Ό Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυρο-
ποιών και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Λατομείων Αντώνης Λατούρος, δήλωσε πως οι 
εταιρείες του κλάδου διαμαρτύρονται για την έλ-
λειψη υλικών λατόμευσης στις υφιστάμενες ζώνες 
λατόμευσης της επαρχίας Πάφου και κυρίως στην 
κοινότητα Αντρολύκου. Όπως είπε, στην υφιστάμε-
νη λατομική ζώνη, έχουν εξαντληθεί τα αποθέμα-
τα και οι συνάδελφοι του έχουν ξεκινήσει από το 
2007 την προσπάθεια για κάποιες επεκτάσεις, για 
να προσθέσει πως έχουν φτάσει «στο και πέντε». 
Είπε ότι στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα θα έμπαινε μια 
νέα λατομική ζώνη, η οποία ξεκίνησε έχοντας μια 
μεγαλύτερη έκταση ενώ «έχει συρρικνωθεί τρείς 
φορές». 
Τον περασμένο Ιούνιο, συνέχισε, κατέληξαν σε ένα 
τελικό σχέδιο «και μας διαβεβαίωναν όλοι ότι θα 
έμπαινε στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα». «Με έκπληξη 
ωστόσο είδαμε στο τέλος Αυγούστου ότι η γνωμά-
τευση του Τμήματος Περιβάλλοντος απαγόρευε 
βασικά τη νέα λατομική ζώνη στην Αντρολύκου» 
συμπλήρωσε. 
Επιπρόσθετα, είπε πως στην Ευρώπη η μέγιστη 
απόσταση που μεταφέρονται αδρανή υλικά είναι 
τα 50 χιλιόμετρα για μείωση των ρύπων. Δεν θα 
δεις ένα λατομείο στα 100-150 χιλιόμετρα από το 
Παρίσι ή το Βερολίνο, είπε, για να προσθέσει ότι 
στην Κύπρο «θέλουν να μεταφέρουμε τα υλικά 
από άλλες επαρχίες και να μην έχουμε λατομικές 
ζώνες στην Πάφο». 
«Για εμάς αυτό είναι απαράδεκτο» είπε, σημειώ-

νοντας πως πολιτική του Συνδέσμου είναι «να εί-
μαστε αυτάρκεις λατομικών υλικών σε όλες τις 
επαρχίες». 
Ό κ. Λατούρος, σημείωσε πως παρόμοιο πρόβλη-
μα αντιμετωπίζεται και στην ελεύθερη Αμμόχω-
στο. «Είμαστε εδώ σήμερα για να διαμαρτυρηθού-
με, διότι αυτή η βιομηχανία προσφέρει αυτό το 
αναγκαίο αγαθό» ανέφερε. 
Ό Χρίστος Αθηνοδώρου, μιλώντας εκ μέρους των 
εταιρειών κατασκευής σκυροδέματος και λατόμευ-
σης Πάφου, ανέφερε πως έχουν μείνει χωρίς λα-
τομικά υλικά στην επαρχία. Αναφέρθηκε σε έργα, 
όπως είναι οι κυματοθραύστες, η επέκταση του λι-
μανιού στο Λατσί και ο αυτοκινητόδρομος της Πό-
λης Χρυσοχούς, για να σημειώσει πως χρειάζονται 
τόνοι αδρανών υλικών «και δεν έχουμε τίποτα». 
Μίλησε ακόμη για «κούφιες υποσχέσεις» Υπουρ-
γών ενώ αναφερόμενος στην Κυβέρνηση, είπε ότι 
θα ανακοινώσει το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, στο οποίο 
δεν περιέχεται λατομική ζώνη. «Ενώ οι συμφωνίες 
μας με τον Υπουργό Γεωργίας ήταν ότι τα 150.000 
μέτρα, να γίνουν 300.000 μέτρα για να μην ενο-
χληθεί μια νυχτερίδα που λέγεται νυχτοπάππα-
ρος, μετά δεχτήκαμε περαιτέρω συρρίκνωση στα 
200.000 μέτρα για να μην υπάρχει καμία πιθανό-
τητα να ενοχληθεί η  νυχτερίδα». Δυστυχώς, συνέ-
χισε «με έκπληξη βλέπουμε ότι έχουν καταργήσει 
τελείως την λατομική ζώνη».

Κοροϊδία με τις λατομικές ζώνες στην 
Αντρολύκου Καταγγέλλουν υπαναχώρηση της 
κυβέρνησης οι επηρεαζόμενοι

Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλας, 
τέλεσε την Τετάτρτη τα εγκαίνια του Μα-
στογραφικού Κέντρου Γεροσκήπου «Χρι-

στόφορος Χατζηλαμπρής», το οποίο όμως αναμένε-
ται να λειτουργήσει αρχές Μαρτίου. 
Το Κέντρο Μαστογραφικού Ελέγχου είναι μέρος του 
Ιατρικού Κέντρου του δήμου, το οποίο παραδόθηκε 
πρόσφατα με καθυστέρηση 16 μηνών και αναμένε-
ται να λειτουργήσει στις αρχές του Καλοκαιριού. Το 
Ιατρικό Κέντρο, ανεγέρθηκε σε γη που δώρισε ο δη-
μότης Γεροσκήπου Χριστόφορος Χατζηλαμπρή αξίας 
ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ και φέρει το όνομα του, 
ενώ ο ΌΠΑΠ Κύπρου προέβη στην αγορά σύγχρονου 
ψηφιακού μαστογράφου για τον εξοπλισμό του. 
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Μιχάλης Χατζη-
παντέλας,  ανέφερε ότι η δημιουργία μαστογραφι-
κών κέντρων στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου 

αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών στις υπόλοι-
πες επαρχίες, αποτελούσε μια από τις προτεραιότη-
τες του υπουργείου. Υπενθύμισε ότι η πραγματοποί-
ηση ανιχνευτικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού 
αφορά πρόγραμμα δημόσιας υγείας και προσφέρε-
ται δωρεάν. 
Πρόσφατα μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο, με 
απόφαση του ενέκρινε την επέκταση του ηλικιακού 
ορίου στις γυναίκες από 45 μέχρι 74 ετών, αντί 50 με 
69 που ίσχυε έως τώρα. 

Ικανοποίηση 
Σε χαιρετισμό του ο Δημαρχεύων Κυριάκος Χατζηβα-
σίλης ανέφερε πως ο Δήμος Γεροσκήπου, προσδοκεί 
ότι από πλευράς του Υπουργείου Υγείας θα γίνουν 
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε το Κέ-
ντρο Υγείας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
επανδρωθεί με το αναγκαίο προσωπικό και να λει-
τουργήσει με όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές υπη-
ρεσίες. Πρόσθεσε πως η υγεία, αποτελεί θεμελιώδη 
προϋπόθεση για την ευημερία και την πρόοδο ενός 
λαού και για επίτευξη αυτού του στόχου είναι απα-
ραίτητη η συνεχής βελτίωση των υποδομών υγείας 
και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος 
υγείας. 
Είναι για αυτούς τους λόγους, συνέχισε, που τόσο 
το νυν Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου, όσο και τα 
προηγούμενα, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την δημιουργία Κέντρου Υγείας στη Γεροσκήπου. 

Η Μαίρη Περδίου, Πρόεδρος της Europa Donna Κύ-
πρου ανέφερε πως ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χα-
τζηπαντέλας κατάφερε στην θητεία του να παραδώ-
σει ολοκληρωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά 
και να εξοπλίσει το κέντρο με υπερσύγχρονο ψηφια-
κό μαστογράφο δωρεά της ΌΠΑΠ Κύπρου. 
Ανέφερε ότι σε κέντρα όπως το Κέντρο Μαστογραφί-
ας στην Γεροσκήπου, εφαρμόζεται πρόγραμμα πλη-
θυσμιακού μαστογραφικού ελέγχου και είναι απο-
δεδειγμένο ότι η εξέταση των μαστών σώζει μεγάλο 
αριθμό γυναικών κάθε χρόνο. 
Όι θάνατοι από τους καρκίνους του μαστού μειώνο-
νται κατά 35% σε γυναίκες ηλικίας 45 – 74 ετών που 
συμμετέχουν σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγ-
χου, είπε. Ό Πάμπος Χρίστου εκ μέρους του ΌΠΑΠ 
Κύπρου, σε χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
πως ο ΌΠΑΠ θέλει να αναδεικνύει συμβολικά και 
πρακτικά την έγνοια για την υγεία ως ύψιστη προτε-
ραιότητα στην κοινωνική του δράση.

Θα λειτουργήσει τον Μάρτιο
Εγκαινιάστηκε στο κέντρο μαστογραφίας στην Γεροσκήπου  

Το Ιατρικό Κέντρο, 
ανεγέρθηκε σε γη που 
δώρισε ο δημότης 
Γεροσκήπου Χριστόφορος 
Χατζηλαμπρή αξίας ενάμιση 
εκατομμυρίου ευρώ και 
φέρει το όνομα του

Οι κατασκευαστές 
σκυροδέματος και οι εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στα 
λατομεία, διαμαρτύρονται για 
πολύχρονη καθυστέρηση στον 
καθορισμό νέων ζωνών
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
 Όλοι στις κάλπες για το αύριο της πατρίδας μας…

Μ ετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο που 
διήρκεσε σχεδόν ενάμιση χρόνο, φτάσαμε αι-
σίως στο δια ταύτα.

Σε μερικές μόνο ώρες ο Κυπριακός λαός καλείται να προ-
σέλθει στις κάλπες για τις  προεδρικές εκλογές του 2023 
που θα είναι οι δέκατες τρίτες προεδρικές εκλογές στην 
Κύπρο. Ο πρώτος γύρος θα λάβει χώρα στις 5 Φεβρουα-
ρίου 2023. Ο δεύτερος γύρος των Προεδρικών Εκλογών 
θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στις 12 Φεβρουα-
ρίου 2023.Με δεκατέσσερις υποψηφίους να διεκδικούν 
την είσοδό τους στο δεύτερο γύρο των εκλογών, αριθμό 
που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των προεδρικών εκλο-
γών, έχουμε διανύσει την μακρά προεκλογική περίοδο, 
κατά την οποία οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν για τις θέσεις και προθέσεις των υποψηφίων.
Αύριο οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες 
για να αναδείξουν τους δύο επικρατέστερους οι οποίοι 
την ερχόμενη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου θα αναμετρη-
θούν εκ νέου για την ανάδειξη του 8ου Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας από την ανακήρυξή της το 1960.
Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις αύριο δεν πρόκει-

ται να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, καθώς κανείς δεν φέρε-
ται να εξασφαλίζει το 50% συν μία ψήφο που χρειάζε-
ται από τον πρώτο γύρο των εκλογών αλλά θα καθορίσει 
ποιοι δύο από τους υποψηφίους θα αναμετρηθούν στον 
επόμενο γύρο από τον οποίο θα προκύψει ο νικητής που 
θα καθορίσει την πορεία της χώρας για τα επόμενα 5 
χρόνια.
Ακρίβεια-οικονομία, μεταναστευτικό και Κυπριακό απο-
τελούν τα θέματα αιχμής στα οποία έχουν επενδύσει οι 
υποψήφιοι για αύξηση της επιρροής τους στο εκλογικό 
σώμα, αφού είναι ζητήματα που προσελκύουν το ενδια-
φέρον των πολιτών.
Οι στρατηγικές των τριών βασικών διεκδικητών της προ-
εδρίας αποτυπώθηκαν και στα τελευταία debate, όπου 
κυριάρχησαν οι βολές ανάμεσα στους Αβέρωφ Νεοφύ-
του και Ανδρέα Μαυρογιάννη, οι οποίοι αναμετρώνται 
(σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις) για το εισιτήριο 
που θα οδηγήσει στον δεύτερο γύρο.
Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα κανείς μας δεν το 
γνωρίζει, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι οι ψηφο-
φόροι να μην γυρίσουν την πλάτη στο δημοκρατικό του 
δικαίωμα, να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες περιορίζο-
ντας στο μικρότερο δυνατό το ποσοστό αποχής.
Η δημοκρατία άλλωστε για αν λειτουργήσει χρειάζεται 
τη συμμετοχή των πολιτών. Η αδιαφορία και η αποστασι-
οποίηση δεν αποτελούν λύση για κανένα πρόβλημα και 
αυτές τις ώρες όλοι θα πρέπει να αναλαμβάνουμε το με-
ρίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Ας μετατρέψουμε λοι-
πόν την αυριανή μέρα σε γιορτή της δημοκρατίας, χωρίς 
ακρότητες και φανατισμούς, καθώς όλοι επιθυμούμε το 
καλύτερο για τα χώρα μας.
Ας συμμετέχουμε όλοι όσοι έχουμε δικαίωμα ψήφου και 

ας μην αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν για μας, 
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Ψηφίζοντας 
το νέο Πρόεδρο, καθορίζουμε ουσιαστικά το μέλλον του 
τόπου μας για τα επόμενα πέντε χρόνια, σε μια καθορι-
στική περίοδο, όπου και για το εθνικό μας θέμα αλλά και 
για μια σειρά άλλα ζητήματα θεωρείται καθοριστική.
Ας ψηφίσουμε όλοι με γνώμονα το καλό της πατρίδας και 
του λαού μας.  
Πάφος
Σύμφωνα με την Έφορο Εκλογών στην εκλογική περιφέ-
ρεια μας περιφέρεια Μαίρη Λάμπρου έχουν ολοκληρω-
θεί οι διαδικασίες και είναι όλα έτοιμα για τις αυριανές 
εκλογές. 
Ενδεικτικά σημείωσε, πως στην εκλογική περιφέρεια Πά-
φου θα εργαστούν συνολικά 575 άτομα που θα στελε-
χώσουν τα 133 εκλογικά κέντρα της επαρχίας. Στους 575 

περιλαμβάνονται όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι που είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον να εργαστούν.
Η Επαρχος Πάφου ανέφερε ότι όλα κύλησαν ομαλά και 
έχει εξηγηθεί πλήρως η διαδικασία που θα ακολουθη-
θεί. Πρόσθεσε ακόμη πως μετά την ολοκλήρωση της ψη-
φοφορίας θα γίνει επί τόπου διαλογή και καταμέτρηση 
των ψήφων και αποστολή των φύλλων καταμέτρησης με 
φαξ στα Γραφεία Εφόρου που θα λειτουργήσουν στο κτί-
ριο της ΠΑΣΥΔΥ. Εκεί, εξήγησε, θα παραλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα με το φαξ θα γίνεται ένας προέλεγχος και 
ακολούθως θα παραλαμβάνονται τα πρωτότυπα μαζί με 
την παραλαβή της κάλπης.
Στην Πάφο οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονται σε 
52.062. Θα ψηφίσουν 51.994 αφού οι υπόλοιποι έχουν 
δηλώσει ότι θα ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα στο εξω-
τερικό.

Με δεκατέσσερις υποψηφίους 
να διεκδικούν την είσοδό 
τους στο δεύτερο γύρο 
των εκλογών, αριθμό που 
αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία 
των προεδρικών εκλογών

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, σύμ-
φωνα με την εκλογική νομοθεσία, την παραμο-
νή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, 

απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποί-
ες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές:
(α) Μετάδοση, διαφήμιση ή δημοσίευση οποιασδήπο-
τε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πλη-
ρωμή.
(β) Δημόσιες συγκεντρώσεις και η τυχόν διοργάνωση 
ομιλιών και δημόσιων συζητήσεων.
(γ) Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων οποιουδήποτε 
συνδυασμού ή υποψηφίου.
(δ) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων ή 
δημοσκοπήσεων εξόδου (Exit Poll).
Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι εφημερίδες, που κυ-
κλοφορούν την παραμονή των εκλογών, οι οποίες μπο-
ρούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογι-
κές συγκεντρώσεις της προηγούμενης μέρας.
Διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και προστασία 
των εκλογέων
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να τονίσει ότι, με 
στόχο τη διενέργεια αδιάβλητων και αντικειμενικών 
εκλογών, λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τη δια-
σφάλιση της μυστικότητας της ψήφου των εκλογέων.
Οι εκλογείς οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται, 
ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται στο εκλογικό κέ-
ντρο για να ψηφίσουν φέρει την επίσημη σφραγίδα στο 

εξωτερικό του μέρος, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, το 
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.
Ο/η εκλογέας, αφού πάρει ψηφοδέλτιο, θα εισέρχεται 

στον θάλαμο ψηφοφορίας για να ασκήσει το εκλογικό 
του/της δικαίωμα. Στη βάση των μέτρων που προβλέ-
πονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο, που διέπει τη δια-
δικασία ψηφοφορίας, οι θάλαμοι ψηφοφορίας δεν θα 
φέρουν κουρτίνα και θα είναι τοποθετημένοι με τέτοιο 
τρόπο, που να διασφαλίζουν τη μυστικότητα της ψήφου 
και να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο για τυχόν επηρε-
ασμό των εκλογέων, από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Ως εκ τούτου, οι εκλογείς πρέπει να είναι βέβαιοι/ες, 
ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η 
ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπι-
στωθεί εκ των υστέρων η ψήφος τους, από οποιοδήπο-
τε πρόσωπο.

Μόνο μπλε ή μαύρες πένες ψηφοφορίας
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, κατά την 
ημέρα των Προεδρικών εκλογών, θα υπάρχουν μέσα 
στους εκλογικούς θαλάμους, σε κάθε εκλογικό κέντρο, 
για σκοπούς της ψηφοφορίας, διαθέσιμες πένες μπιρό, 
χρώματος μπλε ή μαύρου, για χρήση από τους εκλογείς, 
κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
Αναφέρεται σχετικά, ότι αν κάποιος/α εκλογέας ψηφί-
σει με πένα οποιουδήποτε άλλου χρώματος, το ψηφο-
δέλτιο θα είναι άκυρο.

Πώς θα ψηφίσετε
Απαγορεύσεις εκλογικής νομοθεσίας
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Διαβεβαιώσεις για μαρίνα...

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, σε 
πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία, ενημέ-
ρωσε τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Γεώργιο 

Μάη, ότι η πρόταση που αφορά την Μαρίνα της Πά-
φου είναι έτοιμη και θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του, 
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Φεβρουαρί-
ου 2023. 
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Υφυπουργό για το εν-
διαφέρον και τις προσπάθειες που κατέβαλε στο να 
ξεπεραστούν τα διάφορα προβλήματα που σχετίζο-
νταν με το έργο. 
Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα 
πολύ σημαντικό έργο υποδομής για την Επαρχία 
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, αφού πλέον ανοίγει ο 
δρόμος για προσφοροδότηση και την κατασκευή του.  
Η Μαρίνα της Πάφου θα εμπλουτίσει σημαντικά το 
τουριστικό μας προϊόν και θα τονώσει την τοπική οι-
κονομία επιφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη. 
Η Πάφος θα τοποθετηθεί στο ναυτικό χάρτη και θα 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για προσέλκυση και 
άλλων επενδύσεων. 
Το ΕΒΕ Πάφου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
με στόχο το συντομότερο δυνατό το έργο να υλο-
ποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου 8 χρό-
νια, ακυρώθηκαν οι προσφορές που είχαν κατατεθεί 
για το έργο με την υπόσχεση ότι θα προκηρύσσο-
νταν νέος διαγωνισμός. Για την ώρα αυτή η διαδικα-
σία είναι ακόμη στην επιλογή του έργου για το οποίο 
θα προκηρυχθούν οι προσφορές. Αν δεν υπάρξουν 
απρόοπτα, αυτή η διαδικασία θα πάρει τουλάχιστον 
3 χρόνια για να επιλεγεί ο προσφοροδότης και άλλα 
τόσα για να υλοποιηθεί το έργο. Αν θα αποκτήσει μα-
ρίνα η Πάφος μέχρι το 2030 θα πρέπει να είμαστε ευ-
χαριστημένοι. 

Ξήλωσαν και κατέστρεψαν το «κορίτσι 
με το χούλα χουπ»...

Δ ιατάγματα κράτησης τεσ-
σάρων ημερών εξέδωσε το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου 

εναντίον 55χρονου Ελληνοκύπριου 
και 37χρονου Σύρου σε σχέση με την 
υπόθεση της κλοπής του μπρούντζι-
νου γλυπτού “Το κορίτσι με το χούλα 
χουπ” που φιλοτέχνησε η εικαστικός 
Γιώτα Ιωάννίδου τα ξημερώματα του 
Σαββάτου. 
Για την υπόθεση αναμένεται η σύλ-
ληψη και μιας 43χρονης Ελληνοκύ-
πριας. Οι πρώτοι παρουσιάστηκαν 
την Πέμπτη ενώπιον του Επαρχια-
κού Δικαστηρίου Πάφου. Οι ύποπτοι 
αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της 
συνωμοσίας προς διάπραξης κα-
κουργήματος και της κλοπής. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα γε-
γονότα της υπόθεσης στις 28 Ιανουα-
ρίου, 2023 καταγγέλθηκε από την ει-
καστικό Γιώτα Ιωαννίδου ότι κλάπηκε 
από το Χάνι του Ιμπραήμ το μπρού-
ντζινο γλυπτό αξίας 10.000 ευρώ, το 
οποίο απεικονίζει «το κοριτσάκι με 
το χούλα χουπ». Στις 31 Ιανουαρί-
ου, 2023 δόθηκε πληροφορία στην 
Αστυνομία σύμφωνα με την οποία 
ο 55χρονος μαζί με την 43χρονη που 
καταζητείται είχαν στην κατοχή τους 
το άγαλμα αυτό. 

Σε έρευνες που διενήργησαν μέλη 
του ΤΑΕ Πάφου στα κυκλώματα πα-
ρακολούθησης υποστατικών της πε-
ριοχής θεάθηκαν κάποια πρόσωπα 
να μεταφέρουν το άγαλμα σέρνο-
ντας το. Επίσης θεάθηκε μοτοσυκλέ-
τα να πηγαινοέρχεται στην περιοχή. 
Ανακρινόμενος ο 55χρονος φέρε-
ται να ομολόγησε την διάπραξη του 
αδικήματος, ενώ ο 37χρονος αρνεί-
ται οποιαδήποτε ανάμειξη με την 
υπόθεση. Στην κράτηση του 55χρο-
νου δεν έφερε ένσταση στο αίτημα 
της Αστυνομίας η συνήγορος υπε-
ράσπισης του Γεωργία Παπασάββα, 
ενώ ο δεύτερος ύποπτος που πα-
ρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο επίσης 
όταν ρωτήθηκε δεν έφερε ένστα-
ση στην προσωποκράτηση του. Σύμ-
φωνα με αστυνομικές πηγές φέρε-
ται το μπρούντζινο άγαλμα να είναι 
τεμαχισμένο. Από τις εξετάσεις που 
διενεργήθηκαν προέκυψε μαρτυ-
ρία, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του 
ΤΑΕ Πάφου ότι σε κάποιο στάδιο το 
αγαλματίδιο πέρασε στη κατοχή άλ-
λων δύο προσώπων, αλλοδαπού ηλι-
κίας 24 χρόνων και ελληνοκύπριου 
50 χρόνων. Εναντίον τους εκδόθηκαν 
εντάλματα για κλεπταποδοχή.
Ο 24χρονος συνελήφθηκε ενώ ο Ελ-

ληνοκύπριος  καταζητείται μαζί με 
την 42χρονη αλλοδαπή.

Εντόπισαν ένα κομμάτι
Στο μεταξύ, στον εντοπισμό τεμαχί-
ου που φαίνεται να αποτελεί μέρος 
του μπρούντζινου γλυπτού προχώρη-
σε τα ξημερώματα της Παρασκευής η 
Αστυνομία, σε αγροτική περιοχή της 
Τρεμιθούσας.
Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Πάφου, Νίκο Τσαπή, βάσει πλη-
ροφορίας που δόθηκε στο Τμήμα 
Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, 
το απόγευμα της Πέμπτης μέλη του 
ΤΑΕ από χτες και σε ολονύκτιες έρευ-
νες που κράτησαν μέχρι το πρωί της 
Παρασκευής, εντόπισαν σε αγροτι-
κή περιοχή του χωριού Τρεμιθούσα, 
ένα τεμάχιο το οποίο πιστεύεται ότι 
προέρχεται από το μπρούντζινο γλυ-
πτό που απέσπασαν άγνωστοι από 
το Χάνι του Ιμπραήμ τα ξημερώματα 
του Σαββάτου.   
Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και 
οι εξετάσεις με το πρώτο φως  της 
ημέρας αναμενόταν να συνεχιστούν 
προς εντοπισμό και των υπολοίπων 
τεμαχίων. Επιπρόσθετα ο κ. Τσαπής 
ανέφερε πως ο Αρχηγός της Αστυνο-
μίας επέδειξε ενδιαφέρον για το όλο 

θέμα.
Το μπρούτζινο άγαλμα του «κορι-
τσιού με το χούλα χουπ», αποτελού-
σε δωρεά προς την πόλη της Πάφου 
του κινέζου και πολιτογραφημένου 
Κύπριου, πλέον πολίτη και βαπτισμέ-
νου χριστιανού ορθόδοξου, Αλέξαν-
δρου Jiang, με τον ίδιο να καταβάλλει 
το ποσό που απαιτείτο για τη δημι-
ουργία του.
Το κορίτσι με το χούλα χουπ, απεικό-
νιζε την μικρή κορούλα του Αλέξαν-
δρου, η οποία επίσης βαπτίσθηκε 
χριστιανή ορθόδοξη ταυτόχρονα με 
τον μπαμπά της, παίρνοντας το όνο-
μα Αλεξάνδρα. 
Ο κ. Jiang αποκάλυψε ότι έχει ήδη δι-
αμηνύσει στις αρχές της Πάφου την 
πρόθεση του να καταβάλει ξανά το 
σύνολο του κόστους για την ετοιμα-
σία ενός πανομοιότυπου αγαλματι-
δίου.
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Ο Δίκαιος

Τους Κύπριους ψηφοφόρους που καλού-
νται αύριο να προκρίνουν τους δύο επι-
κρατέστερους υποψηφίους και την ερχόμε-
νη Κυριακή να εκλέξουν το νέο Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας…

Τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Κρις 
Βαν Χόλεν, ο οποίος τα είπε ξεκάθαρα για 
την Τουρκία και απορούμε πως αυτό δεν το 
βλέπει ο Μπάιτεν…

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος 
οργώνει την Κύπρο με ένα μυστρί στο χέρι 
εγκαινιάζοντας έργα και καταθέτοντας θε-
μέλιους λίθους το τελευταίο διάστημα…

Τον Φεβρουάριο που μπήκε φορτσάτος 
με κρύο και βροχές τις οποίες όπως και να 
έχουν τα πράγματα τις χρειαζόμαστε…

Τα Καρναβάλια που έρχονται μετά τις 
εκλογές και σίγουρα θα δώσουν τροφή 
στους ευφάνταστους καρναβαλιστές που 
διαθέτουν χιούμορ…

Το χιούμορ που είναι για μας στοιχείο ευ-
φυίας αλλά γενικότερα λείπει πολύ από 
την καθημερινότητά μας…

Τους αδιόρθωτους λαθροκυνηγούς που 
δεν έχουν πάρει το μάθημά τους από τα 
υπέρογκα πρόστιμα που τους επιβάλλονται 
και συνεχίζουν να παρανομούν… 

Τους αχαρακτήριστους που δεν διστάζουν 
να κλέβουν ακόμα και έργα τέχνης από 
δημόσιους χώρους, που ομορφαίνουν την 
καθημερινότητα μας…

Τις τηλεμαχίες που παρακολουθήσαμε 
αυτό το διάστημα και θα ήταν καλό να δι-
οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα και όχι μόνο όταν έχουμε εκλογές…

Τους επιχειρηματίες ετοίμου σκυροδέμα-
τος που βαρέθηκαν να ακούνε υποσχέσεις 
για την αδειοδότηση νέων λατομείων και 
μέσα στην εβδομάδα έκλεισαν το αυτοκινη-
τόδρομο για δύο ώρες…

Την Κύπρο που παραμένει πολύ ψηλά στην 
κατάταξη των χωρών με διαφθορά σύμφω-
να με τους δείκτες του οργανισμού για την 
διεθνή διαφάνεια…

Τους ιδιοκτήτες της Πάφος FC, ου τελικά 
έβαλαν το χέρι βαθιά στην τσέπη τηρώ-
ντας την υπόσχεσή τους για απόκτηση του 
Μπρούνο Φελίπε από την Ομόνοια…

Τους αχάπαρο ποδηλάτη που άκουσε πώς 
είναι υποχρεωτικό το κράνος και κυκλοφο-
ρεί όλη μέρα με το κράνος του…

Την Παφίτικη ύπαιθρο που έβαλε ήδη το 
πράσινο πανωφόρι της και ετοιμάζεται να 
το κεντήσει με λογής – λογής χρώματα…

Τα φράγματά μας που ελπίζουμε ότι με τις 
βροχές των τελευταίων ημερών θα μάζε-
ψαν ικανοποιητικές ποσότητες νερού…

Τους χαμένους του πρώτου γύρου των 
εκλογών, που από Δευτέρα; θα πονοκεφα-
λιάζουν για το τι θα πράξουν στο δεύτερο 
γύρο. Ρε λέτε να μην έχουμε δευτερο;

Χριστόφορος Χατζηλαμπρής 

Πάνω ο Δημότης και ευερ-
γέτης της Γεροσκήπου που 
δώρισε γη αξίας ενάμιση ε-
κατομμυρίου ευρώ για την 
ανέγερση του Ιατρικού Κέ-
ντρου και όχι μόνο, αφού 
άλλο ένα κομμάτι γης θα α-
ξιοποιηθεί προς όφελος των 
κατοίκων της περιοχής… 

Μαθητές Πολεμίου 

Πάνω οι Μαθητές του Γυ-
μνασίου Πολεμίου που κα-
τέλαβαν την 2η θέση στον 
Παγκύπριο διαγωνισμό Μα-
θηματικών. Η επιτυχία των 
μαθητών αποδεικνύει ό-
τι και στα σχολεία της υ-
παίθρου γίνεται πολύ καλή 
δουλειά όταν υπάρχει όρε-
ξη και προζύμι…

Είναι λύση η αποχή;

Ό λοι αντιλαμβάνονται την απο-
γοήτευση μεγάλου μέρους των 

πολιτών, από τις υποθέσεις διαφθο-
ράς που βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας τα τελευταία χρόνια. Την 
απογοήτευση αυτή ενισχύει και το 
χαμηλό ποσοστό διαλεύκανσης των 
υποθέσεων αυτών και τιμωρίας των 
ενόχων. Το να αντιδρούν όμως οι 
πολίτες με την απομάκρυνση τους 
από τα πολιτικά δρώμενα και την 
παντελή αποστασιοποίησή τους α-
πό την πολιτική σαφώς και δεν απο-
τελεί την λύση στο πρόβλημα.
Θα λέγαμε μάλιστα ότι αυτή ης τά-
ση λειτουργεί αντίστροφα, δίνοντας 
την ευκαιρία στους επιτήδειους να 
συνεχίζουν τη δράση τους.
Πόσο μάλλον όταν τα ψηλά ποσο-
στά αποχής που είχαμε στις τελευ-
ταίες εκλογικές αναμετρήσεις δεν 
φαίνεται να άλλαξε κάτι.
Με την  αποχή δεν γίνονται ανα-
τροπές, δεν αλλάζουν τα κακώς έ-
χοντα. Με την αποχή όσα ενοχλούν 
όχι μόνο παραμένουν τα ίδια αλλά 
εδραιώνονται, θεωρούνται πλέον 
κεκτημένα στο πολιτικό και κοινωνι-
κό γίγνεσθαι. Συνεπώς,  χρειάζονται 
δράσεις με στόχο να βελτιωθούν οι 
συνθήκες διαβίωσης, να προχωρή-
σει μπροστά η κοινωνία.
Η Δημοκρατία για να λειτουργήσει 
χρειάζεται ενεργούς πολίτες και ό-
χι απλούς παρατηρητές. Και όπως 
φάνηκε, το πολιτικό σύστημα μπο-
ρεί να εκφράζει ανησυχία ακόμη και 
δυσφορία για τα αυξημένα ποσο-
στά αποχής μετά από κάθε εκλογική 
διαδικασία, αλλά αυτό κατά βάθος 
δεν τους ενοχλεί. Γιατί τα ποσοστά 
καταγράφονται χωρίς να λαμβάνο-
νται υπόψη όσοι διαμαρτυρόμενοι 
ή αδιαφορώντας δεν προσήλθαν 
στις κάλπες. Δεν τους ενοχλεί, για-
τί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
εκλεγεί ανεξαρτήτως της συμμετο-
χής.

Μ ια άλλη εικόνα στην παραλιακή λε-
ωφόρο θα δούμε σε λίγο καιρό, ό-

ταν θα τελειώσουν τα έργα. Από τα δημο-
τικά Μπάνια έως το περίπτερο το ένα κομ-
μάτι και το δεύτερο από την είσοδο του 
αρχαιολογικού πάρκου έως το κάστρο. 
Μιλάμε για σαρωτικές αλλαγές, οι οποίες 
θα αλλάξουν ολόκληρο το παραλιακό μέ-
τωπο που θα μετατραπεί σε στολίδι. Συνε-
πώς, ντόπιοι και ξένοι θα έχουν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν έναν αλλιώτικο πεζό-
δρομο χωρίς αυτοκίνητα και άλλα τροχο-
φόρα.   

Μια άλλη παραλιακή… 

Μπρούνο Φελίπε 

Στα πάνω το νέο απόκτη-
μα της Πάφος FC στον ο-
ποίο η ομάδα βασίζει πολ-
λά. Ο Βραζιλιάνος ποδο-
σφαιριστής, υπέγραψε 
συμβόλαιο τριών χρόνων 
με ετήσιες απολαβές που 
θα ξεπερνούν τις 500.000 
ευρώ…

Βάνδαλοι 

Στα κάτω οι βάνδαλοι 
που στον βωμό του χρή-
ματος δεν διστάζουν να 
κλέψουν από ένα δημό-
σιο χώρο ένα έργο τέ-
χνης  με σκοπό να το 
πουλήσουν και να κερδί-
σουν μερικά ευρώ… 

Ιώσεις 

Στα κάτω οι ιώσεις και 
λοιπές ασθένειες του Χει-
μώνα που ταλαιπωρούν 
χιλιάδες συμπολίτες μας 
τον τελευταίο καιρό, με 
αποτέλεσμα πολλοί κυ-
ρίως ηλικιωμένοι αλλά 
και παιδιά να χρειάζονται 
νοσηλεία σε νοσοκομεία 
και κλινικές…

Μπορεί η αγωνία και η ένταση στα 
επιτελεία των κομμάτων να είναι 

στο κόκκινο, ωστόσο αρκετός κόσμος 
δεν ενδιαφέρεται και ούτε πρόκειται 
για πάει στην κάλπη. Για τους περισσό-
τερους, ή για όλους αν θέλετε, δεν θα 
αλλάξει κάτι όποιος και αν εκλεγεί, με 
αποτέλεσμα να αδιαφορούν για το α-
ποτέλεσμα. Είναι γνωστό βέβαια ότι η 
αποχή είναι τεράστια σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και κάτι ανάλογο αναμένεται 
να συμβεί και στις προεδρικές. 

Πολλοί αδιαφορούν…
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Αυτοί που έκλεψαν το άγαλμα “το κορίτσι με το χού-
λα χουπ” στο κέντρο της Πάφου, όποιοι και να εί-

ναι αυτοί και για όποιο λόγο και αν το έκαναν δεν έχουν 
θέση ανάμεσά μας.
Δεν έχουν θέση σε μια κοινωνία που προσπαθεί να 
φτιάξει την πόλη που όλοι ονειρευόμαστε. Μια πόλη ό-
μορφη, καθαρή και πάνω απ’ όλα ασφαλή.
ΟΙ διωκτικές αρχές, από την άλλη έχουν χρέος να ανα-
καλύψουν τους δράστες, να τους τιμωρήσουν παρα-
δειγματικά και βεβαίως μακάρι να μην έχουν καταστρέ-
ψει το έργο τέχνης και αυτό να επιστραφεί στη θέση 
του.
Τόσο οι δράστες της συγκεκριμένης κλοπής, όσο και άλ-
λοι που βανδαλίζουν κατά καιρούς, έργα τέχνης και χώ-
ρους της πόλης μας, δεν αξίζει να ζουν στην πόλη που 
ονειρευόμαστε…

Δεν έχουν θέση 

Τα ψέματα τελείωσαν. Αύριο θα μάθου-
με εάν θα επαληθευτούν οι δημοσκοπή-
σεις που κυκλοφόρησαν όλο το προηγού-
μενο διάστημα…

Μα να κλέψουν ολόκληρο έργο τέχνης 
στο κέντρο της Πάφου και να μην τους έ-
χουμε βρει ακόμα;

Για να βγάλουμε Πρόεδρο έντιμο, αδιά-
φθορο και ακομμάτιστο, θα πρέπει του-
λάχιστον η πλειοψηφία των ψηφοφόρων 
να είναι τέτοιοι. Είμαστε;

Για να ψηφίσει κάποιος κανονικά δεν θα 
έπρεπε να τον περνάμε και από ένα IQ 
test;

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ημιδημόσιο 
και κάποιους κλάδους θα πάρουν το 50% 
της ΑΤΑ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα πά-
ρουμε την κάτω βόλτα…  

Ξέρετε ποιες είναι οι ποιο περιζήτητες 
νύφες στις μέρες μας; Οι κόρες των πρα-
τηριούχων καυσίμων…

Γιατί κάποιοι πρέπει να διαφημίζουν τι 
θα ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές; Η 
ψήφος δεν είναι μυστική;

Έτσι όπως καταντήσαμε, ξυπνάμε και πα-
ρακαλούμε το Θεό να μας δώσει κουρά-
γιο να αντέξουμε τις ανοησίες που θα α-
κούσουμε…

Τελικά αυτή η προεκλογική περίοδος δεν 
είχε καθόλου χιούμορ. Άντε να πάμε στις 
εκλογές γιατί κοντεύουμε να πάθουμε κα-
τάθλιψη…

Εμείς πάλι διαθέτουμε πολύ χιούμορ, 
αλλιώς πώς θα ζούσαμε σε αυτή τη χώρα 
τόσα χρόνια…

Μεγάλη τύχη τελικά να γεννηθείς και να 
πεθάνεις Έλληνας. Το ενδιάμεσο είναι το 
πρόβλημα…

Τι πράγμα κι αυτό το facebook! Δεν μπο-
ρείς να γνωριστείς με κανένα. Όλοι σε ξέ-
ρουν από πριν…

Με αυτό το ψηφοδέλτιο που έχουμε στις 
Προεδρικές Εκλογές, θα έχουμε μεγάλη 
καθυστέρηση στη ψηφοφορία. Μόνο να 
το διαβάσει κανείς χρειάζεται  ένα τέταρ-
το…

Τι θα κάνει άραγε στο εξής ο Πρόεδρος 
στον ελεύθερο χρόνο του;

Όπως και να έχουν τα πράγματα το βρά-
δυ της Κυριακής, τη Δευτέρα κάποιοι 
πρέπει να βγάλουν τα κάστανα από τη 
φωτιά…

Ατάκες ακούγονται πάντα πολλές σε 
προεκλογικές περιόδους, αλλά κάποιοι 
έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους. Ε-
κτός βέβαια και αν κάνουν χιούμορ…

Αφού βγάζουμε νικητή από τις δημοσκο-
πήσεις, τι τις θέλουμε τις εκλογές και ξο-
δεύουμε και ένα σωρό λεφτά;

Μην το γελάτε, στο μέλλον θα ψηφίζου-
με ο καθένας από το σπίτι του. 

Χ. Αθηνοδώρου

Δεν κώλωσε καθόλου ο συμπολίτης μας ε-
πιχειρηματίας Χρήστος Αθηνοδώρου να πει 

στον Υπουργό Γεωργίας ό-
τι ψεύδεται, στην αντιπα-
ράθεση που είχαν οι δύο 
στην πρωινή ενημερωτική 
εκπομπή του Ράδιο Κόσμος 
“Διαδρομές”, με αφορμή 
την εκδήλωση διαμαρτυρί-

ας που διοργάνωσαν οι εταιρείες κατασκευ-
ής ετοίμου σκυροδέματος και λατομείων την 
περασμένη Τρίτη.
Ο κ. Αθηνοδώρου, είπε ότι ψεύδεται ο Υ-
πουργός, και ότι υπήρχε συμφωνία για ε-
πέκταση των λατομικών ζωνών με την σύμ-
φωνη γνώμη του διευθυντή  της υπηρεσίας 
περιβάλλοντος και ότι η πρόνοια δεν περι-
λήφθηκε στο Τοπικό Σχέδιο μετά από παρέμ-
βαση του Γενικού Ελεγκτή.
Είναι γνωστό βεβαίως ότι όσο αφορά την 
Πάφο όλοι έχουν υπερβολικές περιβαλλο-
ντικές ευαισθησίες…

Μ. Χατζηπαντέλας

Η δημιουργία μαστογραφικών κέντρων στις 
επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου αλλά και 

η αναβάθμιση των υποδο-
μών των κέντρων στις υπό-
λοιπες επαρχίες αποτελού-
σε μια από τις προτεραιό-
τητες του υπουργείου, α-
νέφερε ο Υπουργός Υγείας 
Μιχάλης Χατζηπαντέλας ε-

γκαινιάζοντας το μαστογραφικό κέντρο Γε-
ροσκήπου. Υπενθύμισε ακόμα, ότι η πραγ-
ματοποίηση ανιχνευτικού ελέγχου για καρ-
κίνο του μαστού αφορά πρόγραμμα δημό-
σιας υγείας και προσφέρεται δωρεάν. Πρό-
σφατα μάλιστα το υπουργικό συμβούλιο με 
απόφαση του ενέκρινε την επέκταση του η-
λικιακού ορίου στις γυναίκες από 45 μέχρι 
74 ετών αντί 50 με 69 που ίσχυε έως τώρα.
Το γεγονός όμως ότι το Ιατρικό Κέντρο Γε-
ροσκήπου “Χριστόφορος Χατζηλαμπρής” ε-
γκαινιάζεται με δόσεις δεν το σχολίασε ο Υ-
πουργός, καθώς πρόκειται για εγκαταστά-
σεις η λειτουργία των οποίων πήρε ουκ ολί-
γες αναβολές και τελικά με μεγάλη καθυστέ-
ρηση παραδόθηκε ένα μέρος τους.

Ρ. Σούνακ

Η θέση της βρετανικής Κυβέρνησης υπέρ 
μιας λύσης στο Κυπριακό που θα βασίζεται 

σε διζωνική, δικοινοτική ο-
μοσπονδία δεν έχει αλλά-
ξει, σύμφωνα με τον εκ-
πρόσωπο του Βρετανού 
πρωθυπουργού!!
Σε συμπληρωματικό ερώ-
τημα για την προτροπή του 

Ερσίν Τατάρ να εγκαινιαστούν απευθείας 
πτήσεις μεταξύ Βρετανίας και κατεχόμενων, 
ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν σχέδια για 
αλλαγή της βρετανικής θέσης».
Μα αυτό είναι το πρόβλημά μας αγαπητέ 
κ. Σούνακ. Διότι η Βρετανία πάντα έχει μια 
σταθερή θέση για την Κύπρο. Να επιβάλει 
μια λύση που δεν θα θίγει τα συμφέροντά 
της στο νησί, που δυστυχώς συμπίπτουν με 
αυτά της Τουρκίας…

Ο Δίκαιος

Ήρθε για να μείνει
Το έχουμε γράψει πολλές φορές ότι η ακρί-

βεια ήρθε για να μείνει και ότι μας πουλά-
νε φούμαρα αυτοί που υπόσχονται ότι όταν 
περάσει η κρίση θα επανέλθουν οι τιμές στα 
προ κρίσης επίπεδα.
Απόδειξη ότι ενώ ο ρυθμός αύξησης του πλη-
θωρισμού στην Κύπρο τον Ιανουάριο μειώθη-
κε στο 6,8%, από 7,6% τον Δεκέμβριο, η αίσθη-
ση στην αγορά είναι ότι η ακρίβεια δεν υποχω-
ρεί και η αγοραστική δύναμη των εισοδημά-
των εξακολουθεί να είναι αισθητά μειωμένη.
Ναι είχαμε αισθητή μείωση στην τιμή των καυ-
σίμων, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχουν 
και ούτε πρόκειται να επανέλθουν στις προ 
κρίσης τιμές.

Το ίδιο ισχύει και σε όλα τα άλλα βασικά προ-
ϊόντα (δηλαδή σχεδόν όλα) στα οποία, έχουν 
αυξηθεί οι τιμές.
Συνεπώς η μόνη λύση για τους εργαζόμενους 
είναι να αυξηθούν οι μισθοί, ώστε να μπορέ-
σουν να ανταπεξέλθουν και ελπίζουμε να γίνει 
κάτι με την ΑΤΑ, ώστε να μπορούν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι να επωφεληθούν από αυτό.  

Επίκαιρο

Στην Κύπρο γίνεται χαμός με τα νοσοκομεία 

και με την ΑΤΑ το ΓεΣΥ μα και τα λατομεία… 

Την ώρα που όλοι οι φτωχοί πλαντάζουνε στο κλάμα, 

που για να πάρουνε ψωμί πρέπει να κάνουν τάμα, 

έχουμε πάλι εκλογές καινούργιες υποσχέσεις, 

κι οι τράπεζες αρχίζουνε και πάλι κατασχέσεις.

Λεν θα γυρίσει ο τροχός θα πάμε παρακάτω, 

αλλά φοβάμαι οι φτωχοί θα μείνουν από κάτω…

Περίεργα τα πράγματα στον κόσμο αυτό που ζούμε, 

η ισορροπία χάθηκε δεν θα την ξαναβρούμε.

Γι’ αυτό κι εγώ επαναστατώ μα δεν θα πω το ρήμα, 

ποτέ δεν θα ησυχάσουμε όσο υπάρχει χρήμα…

Αερόσακοι για μοτοσικλετιστές

Σ χέδιο Επιχορήγησης 
Προστατευτικού Ε-

ξοπλισμού ανακοίνωσε 
το Υπουργείο Μεταφο-
ρών για την αγορά Αε-
ρόσακου Σώματος Μο-
τοσικλετιστή, σημειώ-
νοντας ότι το χορηγού-
μενο ποσό φτάνει μέχρι 
και €500. 
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υ-
πουργείου, πρόκειται για τη δεύτερη προκή-
ρυξη του σχεδίου χορηγιών, το οποίο θα διαρ-
κέσει μέχρι το 2024, με συνολικό προϋπολογι-

σμό ύψους €1.050.000 
για τα τρία έτη (€350.000 
ανά έτος). Κατά την προ-
κήρυξη του 2022, ανα-
φέρεται ότι πέραν των 
1700 ενδιαφερόμενων 
υπέβαλαν αίτηση για α-
γορά Αερόσακου Μοτο-
σικλετιστή.

Χορηγία για κράνη για να γλιτώνουμε από τις 
βαρέλες που εκσφενδονίζουν ορισμένοι κα-
θημερινά πότε θα προκηρύξουν; Εμάς δηλαδή 
που κινδυνεύουμε να μας φύγει το καφάσι δεν 
μας υπολογίζει κανείς;



Δυναμίτης ο Χρ. Αθηνοδώρου 

Βαριές εκφράσεις αντάλλαξε με τον Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή για τις λατομικές ζώνες στην 

Ανδρολύκου ο Γενικός Διευθυντής των εταιριών 
Αθηνοδώρου, Χρίστος Αθηνοδώρου. 
Σε συνομιλία τους στο Radiocosmos οι κ. Κα-
δής και Αθηνοδώρου αναφέρθηκαν στο ιστορι-
κό της υπόθεσης με τον αρμόδιο Υπουργός να 
δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να πε-
ριληφθεί η επέκταση των λατομικών ζωνών στο 
Τοπικό Σχέδιο και τον κ. Αθηνοδώρου να απα-

ντά ότι ο κ. Καδής ψεύδεται διότι είχε συμφωνηθεί η συμπερίληψη 
των λατομικών ζωνών στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Συγκεκριμένα o εκ-
πρόσωπος του συγκροτήματος των εταιριών Αθηνοδώρου Χρίστος Α-
θηνοδώρου χαρακτήρισε ψευδή τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Γεωρ-
γίας Κώστας Καδής. 
Υποστήριξε ότι υπήρχε συμφωνία για επέκταση των λατομικών ζω-
νών με την σύμφωνη γνώμη του διευθυντής της υπηρεσίας περιβάλ-
λοντος και ότι η πρόνοια δεν περιλήφθηκε στο Τοπικό Σχέδιο μετά α-
πό παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή. Η Κύπρος είπε ο κ. Αθηνοδώρου 
μπορεί να επικαλεστεί το δημόσιο συμφέρον και να αποφασίσει την 
επέκταση των υφιστάμενων λατομικών ζωνών.

Διάκριση μαθητών στη μαθηματική 
σκυταλοδρομία 

Μαθητές του Γυμνασίου Πολεμίου κατέλαβαν την 2η θέση, 
στον Παγκύπριο διαγωνισμό Μαθηματικών «Μαθηματική 

Σκυταλοδρομία», που διεξήχθη στις 31 Ιανουαρίου 2023! Η θέση αυ-

τή τονίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος του Σχολείου είναι ιδιαίτερα τι-
μητική για ένα μικρό σχολείο της υπαίθρου και εκφράζει τη μεγάλη 
του χαρά για την τεράστια επιτυχία των μαθητών του. Συγχαίρει  τα 
παιδιά που συμμετείχαν αλλά και την εκπαιδευτικό Γιόλα Κωνσταντι-
νίδου που τους συντόνισε. Τα παιδιά που αποτελούσαν τις ομάδες 
ήταν: Α΄ Γυμνασίο Σίμωνας Ιωάννου, Α2 Αφροδίτη Χατζηγιάννη, Α2 
Κυριακή Σοφοκλέους, Α2 Β΄ Γυμνασίου Ελένη Ιωάννου, Β1 Ηρώ Αν-
δρέου, Β1 Ματθαίος Νεοφύτου, Β2 Γ΄ Γυμνασίου Παναγιώτης Ιωάν-
νου, Γ1 Ελένη Καράλη, Γ1 Ανδρέας Κυριάκου, Γ1. 

Ευμενή σχόλια για το Radiocosmos 

H κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας και η παρουσίαση υποψηφί-
ων και εκπροσώπων κομμάτων από το radiocosmos τον Αδέσμευτο 

και την ιστοσελίδα cosmosnews απέσπασαν πολύ ευμενή σχόλια τόσο από 
πολίτες στην Πάφο, όσο και από εκπροσώπους κομμάτων. 
Το radiocosmos φιλοξένησε όλους τους υποψήφιους για την προεδρία της 
Δημοκρατίας με αντικειμενικότητα και έτυχαν ίσης μεταχείρισης. Παρουσι-
άστηκαν επίσης εκπρόσωποι των επιτελείων των υποψηφίων και των κομ-
μάτων που τους υποστηρίζουν. 
Ο Αδέσμευτος επίσης φιλοξένησε συνεντεύξεις όλων των βασικών υποψη-
φίων και δηλώσεις τους. Ο κώδικας προεκλογικής εκστρατείας εφαρμόστη-
κε πλήρως και δεν έτυχε προνομιακής μεταχείρισης κανένας υποψήφιος ή 
κόμμα. Με την ίδια υπευθυνότητα τα τρία μέσα θα καλύψουν και την προ-
εκλογική εκστρατεία για τον 2ο γύρο. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης την 
Κυριακή όποιο και αν είναι θα προκαλέσει ση-
μαντικές διεργασίες στα κόμματα τα οποία θα α-
ποτύχουν να περάσει ο υποψήφιος τους στον 2ο 
γύρο. Αντίστοιχες εξελίξεις θα δρομολογηθούν και 
από το αποτέλεσμα του 2ου γύρου. Πολιτικοί ανα-
λυτές εκτιμούν ότι ο κομματικός χάρτης στην Κύ-
προ θα ανατραπεί και θα  διαφοροποιηθεί όσο πο-
τέ άλλοτε... 

Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση το διαδίκτυο 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα διαδραμα-
τίσουν καθοριστικό ρόλο. Αυτό εξηγεί και τις δα-
πάνες των υποψηφίων για διαφήμιση στο διαδί-
κτυο... 

Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση η Πάφος έχει 
την τιμητική της.  Μπορεί η εκλογική δύναμη της 
επαρχίας μας να περιορίζεται στο 9% περίπου το ε-
κλογικό αποτέλεσμα όμως έχει μεγάλη και συμβο-
λική σημασία για τους υποψηφίους Αβέρωφ Νεο-
φύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη...

Αυτές τις τελευταίες ώρες πριν τις εκλογές τα ε-
κλογικά επιτελεία των υποψηφίων έριξαν στη μά-
χη όλες τις δυνάμεις τους χρησιμοποιώντας και ό-
λα τα όπλα τους. Θεμιτά και αθέμητα... 

Για την επαρχία μας οι εκλογικές αναμετρήσεις 
θα έχουν και 4ο γύρο. Καθώς τις προεδρικές ακο-
λουθούν οι εκλογές για Μητροπολίτη. Προηγήθηκε 
και η εκλογική αναμέτρηση για Αρχιεπίσκοπο...  

Τις τελευταίες μέρες οι υποψήφιοι για την θέ-
ση του Μητροπολίτη έγιναν 4 και μένει να δούμε 
ποιον θα προκρίνουν οι πολίτες που θα ψηφίσουν. 
Ο τελικός λόγος βέβαια ανήκει στους Συνοδικούς . 
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς... 

Συνεχίζουμε να μετρούμε νεκρούς κάθε εβδομά-
δα από τον Covid και οι άνθρωποι που ταλαιπω-
ρούνται από την μόλυνση είναι εκατοντάδες. Τα 
πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν έσπευδαν ό-
λοι να λάβουν την ενισχυτική δόση. Όσο μικρότε-
ρο είναι το ποσοστό των εμβολιασθέντων τόσο πιο 
μακρύς θα είναι ο δρόμος για να λήξει η πανδη-
μία... 

Για τον Ακάμα εξελίξεις δεν πρόκειται να έχου-
με μέχρι και τον 2ο γύρο των εκλογών. Συσκέψεις 
μπορεί να γίνουν αλλά ανακοινώσεις και θέσεις 
της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν μετά τις εκλο-
γές. Ας μην ανησυχεί λοιπόν κανένα επιτελείο υ-
ποψηφίων. Μετά τις εκλογές οι κυβερνώντες θεω-
ρούν ότι μπορεί να κινηθούν χωρίς την πίεση του 
πολιτικού κόστους. Το βέβαιο είναι πως με το θέ-
μα του Ακάμα θα ασχοληθεί και η επόμενη κυβέρ-
νηση...

Έστω και τον Φλεβάρη ήρθε ο Χειμώνας για λί-
γο στην Κύπρο ευτυχώς δίχως να προκαλέσει ιδι-
αίτερα προβλήματα. Στην Πάφο είδαν άσπρη μέ-
ρα έστω και λίγο οι κάτοικοι της Παναγιάς και του 
Στατού. Οι υπόλοιποι μείναμε με την μαυρίλα και 
τις λάσπες...

Στις εκλογές συμμετέχουμε και ψηφίζουμε. Η α-
ποχή δεν είναι στάση ευθύνης. Μετά την κάλπη τα 
λάθη δεν αναγνωρίζονται. Ο επόμενος πρόεδρος 
θα είναι στη θέση του για 5 χρόνια... 

Η “μούγια”

Έτοιμη η Πάφος για τις εκλογές 

Ό λα έτοιμα στην Πάφο για τις Εκλογές της Κυριακής. Όπως δήλω-
σε η έφορος εκλογών στην εκλογική περιφέρεια Πάφου Μαί-

ρη Λάμπρου θα εργαστούν συνολικά 575 άτομα 
που θα στελεχώσουν τα 133 εκλογικά κέντρα 
της επαρχίας. Στους 575 περιλαμβάνονται όλοι 
οι άνεργοι πτυχιούχοι που είχαν εκδηλώσει εν-
διαφέρον να εργαστούν. 
Η έπαρχος Πάφου ανέφερε ότι στην επαρχία 
μας οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονται 
σε  52.062. Θα ψηφίσουν 51.994 αφού οι υπό-

λοιποι έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα στο εξω-
τερικό. 
Το μικρότερο εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στην Φασούλα όπου 
στον εκλογικό κατάλογο είναι 51 ψηφοφόροι και το μεγαλύτερο στο 
Πολέμι το οποίο ενοποιήθηκε με το Ψάθι με 669 ψηφοφόρους. 

H Παγκόσμια τράπεζα στον Ακάμα 

Μ ε στόχο η Παγκόσμια Τράπεζα να παρέχει τεχνική βοήθεια για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής τουρισμού για τον Ακάμα, ο Υπουρ-

γός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Καδής και ο Υφυπουργός 
Τουρισμού, Σάββας Περδίος, συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Παγκό-
σμιας Τράπεζας την Πέμπτη στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Καδής είπε 
ότι υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και από άλλες περιοχές, σημειώνο-
ντας ότι η Κύπρος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και ειδικά η περίπτωση 
του Ακάμα, «όπου ο τουρισμός και οι τουριστικές δραστηριότητες, οι οποί-
ες αξιοποιούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την προστασία της φύσης 
και το φυσικό περιβάλλον, μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ και των τοπικών 
κοινοτήτων», σημείωσε. Ο Υπουργός δήλωσε ότι ο στόχος είναι να αναλά-
βει η Παγκόσμια Τράπεζα την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διαμόρφω-
ση μιας τέτοιας στρατηγικής και στο επόμενο στάδιο να στηρίξει οικονομι-
κά και την εφαρμογή της στρατηγικής.

Φυλάκιση για τον απατεώνα «ηθοποιό»

Π οινή φυλάκισης 7 μηνών επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου 
σε 50χρονο ο οποίος εξαπατούσε ηλικιωμένες. Σύμφωνα με τον α-

στυνομικό διευθυντή Πάφου, Νίκο Τσαπή, ο 50χρο-
νος, που τελούσε υπό κράτηση μέχρι σήμερα, παρου-
σιάστηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, 
το οποίο του επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 7 μη-
νών για το αδίκημα της εξασφάλισης χρημάτων με 
ψευδείς παραστάσεις. Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
το εν λόγω πρόσωπο απασχόλησε πολλές φορές την 
Αστυνομία με παρόμοιας φύσεως αδικήματα με δρά-

ση σε όλες τις επαρχίες και ως φαίνεται κάτω από διάφορες ψευδείς προ-
φάσεις αποσπούσε χρηματικά ποσά κυρίως από ηλικιωμένα πρόσωπα. Κα-
τά το 2022 ο 50χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και αποφυλακίστηκε 
περί τα τέλη Νοεμβρίου του 2022.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Δ εκατέσσερις υποθέσεις διερεύνη-
σε το Κλιμάκιο Βίας στην Οικογέ-
νεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Πάφου, τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα να 
γίνουν δεκαπέντε συλλήψεις και να εκδο-
θούν διατάγματα αποκλεισμού έξι προ-
σώπων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύ-
που της ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο του ΤΑΕ 
Πάφου, Μιχάλη Νικολάου.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως 14 υποθέσεις 
καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Εγκλημά-
των, και προέκυψαν 15 συλλήψεις.
Πρόσθεσε ότι όλες οι υποθέσεις καταχω-
ρήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικα-
στηρίου Πάφου και εκδόθηκαν διατάγμα-
τα αποκλεισμού 6 προσώπων.
Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε 

περιοριστικούς όρους σε 3 περιπτώσεις 
και εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης ενός προ-
σώπου.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως το Κλιμάκιο 
δέχεται και καταγγελίες με αλληλογραφία 
που προέρχεται από διάφορα τμήματα ή 
και κυβερνητικές υπηρεσίες.
Είπε ότι είναι μεγάλη η σημασία που δίδε-
ται στα πλαίσια συντονισμού της Αστυνο-
μίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας και με τα νοσοκομεία για περί-
θαλψη των θυμάτων.
Ανέφερε επίσης πως χωρίς καταγγελίες 
οι θύτες ενθαρρύνονται να επαναλαμβά-
νουν τα αδικήματα.

Αυξάνονται οι υποθέσεις 
βίας στην οικογένεια

Το Επαρχιακό 
Δικαστήριο 
Πάφου επέβαλε 
περιοριστικούς όρους 
σε 3 περιπτώσεις 
και εκκρεμεί ένταλμα 
σύλληψης ενός 
προσώπου

Σχολική ΕφορΕια κιΣΣονΕργαΣ

 
Κενή Θέση 

Σχολικού Συνοδού στο Νηπιαγωγείο  
Κισσόνεργας – Γεώργιου Μιχαήλ.

Αιτήσεις από 30/01/2023 – 10/02/2023 
και ώρα 12:00μ.μ.

Για πληροφορίες και αιτήσεις στη 
Σχολική Εφορεία Κισσόνεργας 

(κτίριο Κοινοτικού Συμβουλίου) 

Λεωφόρος Χρήστου Κκέλη 94, 8574 Κισσόνεργα
E-mail:eforia.kissonergas@gmail.com

Tηλ:26943025 Φαξ:26940806

ΖήΤοΥνΤαι καΤοικιΕΣ και ΔιαΜΕριΣΜαΤα

ΕγγΥήΜΕνο ΕιΣοΔήΜα

Η εταιρεία Apollonia Management Ltd αναζητεί συ-

νεργάτες / ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι διαθέτουν 

καινούρια, μοντέρνα ή ανακαινισμένα, Διαμερίσματα, 

Κατοικίες, Εξοχικά, Βίλλες, Καταστήματα, Γραφεία ή 

αποθήκες για (διεθνής) εταιρικούς συνεργάτες και θε-

σμικούς επενδυτές για ενοικίαση ή αγορά Ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 Τηλέφωνο επικοινωνίας, 70008122

 Κινητό, 99342257 

(24 ώρες εξυπηρέτηση συνεργατών)

 E-mail: info@apollonia.com.cy 

Apollonia Management Ltd

35 χρονια ΕΜΠΕιριαΣ 
ΣΤή ΔιαχΕιριΣή ΕργΩν και ακινήΤΩν

Ειδοποίηση για τον καθαρισμό  οικοπέδων  και  άλλων  ανοικτών  
χώρων στην  περιοχή  του  Δήμου  Πάφου

1.   Ο Δήμος Πάφου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων 
που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου όπως προβούν στον καθαρισμό 
τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το 
αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023.
2.   Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεργεία του Δήμου θα προβούν 
στον καθαρισμό των οικοπέδων και άλλων τεμαχίων γης που δεν θα καθαριστούν από 
τους ιδιοκτήτες τους και ο Δήμος θα απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν τα έξοδα 
με τα οποία θα επιβαρυνθεί για τον εν λόγω σκοπό.
3.   Συναφώς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) Αν ο καθαρισμός που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη κριθεί ως μη ικανοποιητικός, 
συνεργείο του Δήμου θα προβεί σε συμπληρωματικό ή συνολικό καθαρισμό του 
χώρου.
 (β) Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του 
τεμαχίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί/απορριφθεί άχρηστα υλικά από 
τρίτους.
 (γ) Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα 
απομακρύ¬νονται, σε καμμιά όμως περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από το 
ποσό των €100 ανά οικόπεδο.
 (δ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα ευμεγέθη αντικείμενα σε 
ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς 
καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει οποιανδήποτε 
ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

4.   Η παρούσα να θεωρηθεί και ως προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους 
επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, η οποία δίνεται δυνάμει των προνοιών 
του περί Δήμων Νόμου (άρθρα 91 και 92). Τονίζεται ότι προσωπικές επιστολές – 
ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποτείνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, τηλ. 99513712.

30 Ιανουαρίου 2023



Ο Άγιος Του Θεού Πρωτομάρτυρας Στέ-
φανος να πρεσβεύει για εμάς τους 
αμαρτωλούς, με την Αγιότητα και τη 

Μεγάλη του Χάρη  να βοηθά όλο 
τον κόσμο. Να μην στεναχωριόμα-
στε για ότι μας συμβαίνει. Είτε αρ-
ρώστιες είτε στεναχώριες. Μόνο 
έτσι αγιαζόμαστε. Όλα έχουν τον 
λόγο τους… 

Αμήν,
Μαρκέλλα από Λευκωσία

Σε τρίτο πρόσωπο, διήγηση από την Μαρκέλ-
λα Ιωάννου:
Ήταν 23/12/2017 όταν ο Ιωάννης 50 ετών, 
είχε λιποθυμικό επεισόδιο ένεκα νεφρικής 
ανεπάρκειας. Από τους ιατρούς συστήθηκε 
και ακολουθήθηκε φαρμακευτική αγωγή και 
παρακολούθηση, αλλά η κατάσταση χειροτέ-
ρευε, έτσι άρχισε αιμοκάθαρση, η λεγόμενη 
περιτοναϊκή κάθαρση.
Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, και ο ασθε-
νής καθώς υποφέροντας ζούσε ένα Γολγοθά 
που τον κατέθλιβε και τον έκανε να μην έχει 
πλέον όρεξη να συνεχίσει να ζει, αλλά το χει-
ρότερο μαρτύριο ήταν που έβλεπε την οικο-
γένεια του να συμπάσχει μαζί του, υπέφεραν 
και αυτοί, και τους έβλεπε πόση στεναχώρια 
είχαν όσο και αν προσπαθούσαν να το κρύ-
ψουν θέλοντας να του δώσουν κουράγιο και 
ελπίδα. 
Ήταν μια νύχτα τέλος του Φθινοπώρου θυμά-
ται η σύζυγος του, στη μέση της νύχτας, της 

ζήτησε να αλλάξουν πλευρά στο κρεββάτι. Η 
Μαρκέλλα παραξενεύτηκε καθώς για 25 χρό-
νια συζυγικού βίου, ήταν η πρώτη φορά, αλλά 
δεν είπε τίποτα, απλώς του έκανε το χατίρι. 
-Αργότερα μελετώντας ερμηνείες Πατέρων, 
αντιλήφθηκε ότι το «εκ δεξιών» στις γραφές, 
αναφέρεται συνέχεια στο βίο του Αγίου-.
Το επόμενο πρωί την ρώτησε τι γνωρίζει για 
τον Άγιο Στέφανο, καθώς ενώ κοιμόταν μια 
εσωτερική επιθυμία τον ώθησε να αλλάξει 
πλευρά στο κρεββάτι, και ακολούθως στον 
ύπνο του άκουσε μια φωνή να ονοματίζει τον 
Άγιο και να τον ξυπνά. Και στον ξύπνιο του 
βλέπει απέναντι του, μπροστά στο κρεβάτι, 
καθισμένο σε καρέκλα της κουζίνας τους, ένα 
αμούστακο νεαρό με μαύρα μαλλιά πιο πάνω 
από τον ώμο, να τον κοιτάζει γαλήνια, ήρεμα 
και επίμονα. Φορούσε κόκκινο ωράριο τη στε-
νόμακρη λωρίδα υφάσματος που φέρουν οι 
διάκονοι στον αριστερό τους ώμο, και άσπρο 
στιχάριο, το  μακρύ ποδήρη χιτώνα με τα φαρ-
διά μανίκια.
Της Μαρκέλλας το μυαλό αμέσως πίστεψε πως 
ο Άγιος του φανερώθηκε και πως θα έπρεπε 
να ψάξει το θέμα. Η ίδια είχε επισκεφτεί τη 
Μονή του Αγίου στη Γεσθημανή και τον τόπο 
λιθοβολισμού επτά μήνες προηγουμένως. 
Αμέσως έσκυψε στον υπολογιστή της και δι-
εξοδικά έψαξε στο διαδίχτυο όσες αναφορές 
υπήρχαν περί του θέματος. Διάβασε ότι ήταν 
Άγιος προστάτης και θεραπευτής των ασθε-
νών με λιθιάσεις νεφρών, κύστης και χολής, 
καθώς και του γάμου(στέφανα). 

Με ελπίδες αναπτερωμένες φώναξε τον άν-
δρα της και του έδειξε τη φωτογραφία του 
Πρωτομάρτυρα. Και γεμάτη χαρά τον άκουσε 
να αναφωνεί, «Αυτός είναι, Αυτός είναι». 
Σίγουροι πλέον ότι ένα θαύμα θα συντελείτο, 
άρχισαν να ψάχνουν τις εκκλησίες του Αγίου 
Στεφάνου. Σε όλη την Κύπρο ανακάλυψαν δύο, 
στην Πάχνα και στη Λέμπα. Επισκέφθηκαν και 
τις δύο. Στη Λέμπα γνώρισαν τον καλό ιερέα 
τον Παπάσταυρο ο οποίος τους έταξε μια ει-
κόνα του Πρωτομάρτυρα.
Από εκείνο τον καιρό έχοντας την εικόνα προ-
σκεφάλι ο ασθενής με θάρρος και μια πρωτό-
γνωρη εσωτερική πνευματική δύναμη, άρχισε 
να αντιμετωπίζει την ασθένεια με απόλυτη 
πίστη πως δίπλα του σε όλη τη διαδρομή, είχε 
τον Άγιο και μαζί βάδισαν τον Γολγοθά. 
Για την Εκκλησία δεν υπάρχει τύχη, το γνώ-
ριζαν καλά. Δεν υπάρχει μοίρα, δεν υπάρχει 
κισμέτ. Σε όλη την αγιογραφική και αγιοπατε-
ρική διδασκαλία πουθενά δεν αναφέρεται η 
πίστη στην τύχη.
Όμως οι συμπτώσεις ήταν πολλές για να τις 
αγνοήσουν, ώστε απόλυτα σίγουροι πως συ-
νέβαινε ένα θαύμα, τις ακολούθησαν πιστεύ-
οντας πως είσαν όλα του Αγίου που τους έδει-
χνε ποιο δρόμο να ακολουθήσουν.
Όταν ο Παπάσταυρος ήρθε από τη μακρινή 
Πάφο να φέρει την εικόνα, χωρίς να γνωρίζει 
το αυτοκίνητο του, -το ραντεβού τους ήταν σε 
ένα μεγάλο πάρκινγκ της πρωτεύουσας-, ο Ιω-
άννης στάθμευσε το ποδήλατο του δίπλα του 
ακριβώς. 
Όταν εισήλθε στο νοσοκομείο ο νοσοκόμος 
που τον φρόντιζε, ονομαζόταν Στέφανος. 
Όταν αποφάσισαν να αγιογραφήσουν τον 
Άγιο, ο Ιωάννης είχε ένα μικρό ατύχημα και 
η ασφάλεια τον αποζημίωσε το ισόποσο της 
Αγιογραφίας. Το έμβασμα έγινε κατά θαυμα-
στό τρόπο την ίδια μέρα με την παράδοση της 
Αγιογραφίας. 
Και το αντρόγυνο συνέχιζε να μαρτυρεί όλα τα 
θαυμαστά και τις συμπτώσεις που τους συνέ-
βαιναν. Είσαν σίγουροι πως τίποτα δεν ήταν 
τυχαίο. Πως ήταν όλα του Αγίου που τους 
έδειχνε το δρόμο της υπομονής και της εγκαρ-
τέρησης.
Και βλέποντας όλα αυτά και άλλα πολλά, 
αποφάσισαν να ταξιδεύσουν στη Γεσθημανή, 
στον τόπο του λιθοβολισμού και να προσκυ-
νήσουν. 
Οι συμπτώσεις συνέχιζαν, είσαν απόλυτοι σί-
γουροι πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο. 

Οι αεροπορικές πτήσεις για τους Αγίους τό-
πους καθώς πλήρεις, την τελευταία στιγμή 
ακυρώθηκαν δύο θέσεις και τις πήραν αυτοί. 
Στη Γεσθημανή η Μονή θα ήταν κλειστή γιατί 
ο Αρχιμανδρίτης θα λειτουργούσε στη Βηθα-
νία, κατά θαυμαστό τρόπο την βρήκαν ανοι-
κτή. Και ο Ιωάννης νιώθοντας ρίγος εισήλθε 
εντός, και έσκυψε και προσευχήθηκε και προ-
σκύνησε την Άγια εικόνα. Και ώ του θαύμα-
τος μια απόλυτη ηρεμία τον κυριάρχησε και 
ένιωσε τους πόνους που τον ταλαιπωρούσαν 
να λιγοστεύουν. 
Ο Παπάσταυρος τους είχε ζητήσει να του φέ-
ρουν μέρος λίθου από τον πετροβολισμό που 
φυλάττονταν στους Άγιους τόπους. Έτσι έκα-
ναν διευθετήσεις με τον αρχιμανδρίτη Επιφά-
νιο να τους παραδώσει ένα λίθο που θα τοπο-
θετείτο προς δόξαν του Αγίου στην ομώνυμη 
εκκλησία στη Λέμπα. Και ώ του θαύματος και 
πάλιν, μόλις παρέλαβαν τον λίθο, οι αφόρη-
τοι πόνοι που ταλαιπωρούσαν τον Ιωάννη τον 
τελευταίο καιρό, όλες οι αγρυπνίες και οι αϋ-
πνίες, όλες οι αγωνίες και το άγχος, με μιας 
χάθηκαν, έφυγαν, και ένιωσε πως ξαναγεννή-
θηκε, πως ήταν καλά όπως και πριν.
Με ο λίθο στη βαλίτσα που ως κόρη οφθαλμού 
πρόσεχαν, στην επιστροφή τους περιμένοντας 
σειρά να επιβιβαστούν, πίσω τους στεκόταν 
ένα αγόρι, και πάλι ώ του θαύματος, τι σύ-
μπτωση, άκουσαν την μητέρα του να τον καλεί 
Στέφανο. Ήταν από τις συμπτώσεις εκείνες τις 
μικρές, που όμως στο αντρόγυνο δεν φάνηκε 
τυχαία, αλλά ως καθαρό μήνυμα πως ο Άγιος  
συνεχώς ήταν κοντά και τους παραστεκόταν.
Χίλιες δόξες λοιπόν, στον Άγιο που από την 
πρώτη στιγμή  που τον επικαλέστηκαν η πα-
ρουσία του ήταν έντονη και με τις μικρές 
συμπτώσεις απλώς τους το υπενθύμιζε συνε-
χώς.
Όσο να δεήσει ο καιρός για την παράδοση 
του λίθου στον Παπάσταυρο, χρειάστηκε μια 
βδομάδα. Έχοντας τόση πίστη μέσα της η 
Μαρκέλλα, δεν έμεινε άπραχτη, παρα όσους 
γνωστούς είχε με ασθένειες, τους περιέφερε 
το λίθο οι οποίοι προσκύνησαν, και μόνο με 
αυτό, δηλαδή με την τόση πίστη στην καρδιά 
και αυτοί, ένιωσαν αγαλλίαση, δυνατότεροι, 
και έτοιμοι με περισσότερο θάρρος να αντιμε-
τωπίσουν το πεπρωμένο τους.
Υ.Γ.
Και με τις τόσες εμπειρίες η Μαρκέλλα σκε-
φτόταν τι είναι σωστότερο, ότι η πίστη πηγά-
ζει από το θαύμα, ή το θαύμα από την πίστη.

Ο Λίθος του Αγίου Στεφάνου Λέμπας και ένα καινούργιο θαύμα 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ΚοινοτιΚο Συμβουλιο ΚουΚλιών

Προσφορά Κ.Σ.Κ  01/2023

Αγορά Υπηρεσιών Εκσκαφέα Εκτάκτων 
Περιστατικών

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών ζητά προσφορές για:

«Εργασίες με Εκσκαφέα για Έκτακτα Περιστατικά» για την περίοδο μέχρι και 31/12/2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ : €25.000 

Αγορά εγγράφων: €50

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποταθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο 
Κουκλιών, τηλέφωνο 26 – 812812 (κα. Λέσλυ Τίλλεϋ Νικοδήμου 08:00 πμ 
μέχρι και 12:00 μμ, για παραλαβή των όρων και των εντύπων της προσφο-
ράς.

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών είναι η 15/02/2023 και ώρα 18:00 
σε έκτακτη συνεδρία του ΚΣ Κουκλιών εν τη παρουσία του Κοινοτάρχη και 
των Μελών του ΚΣ Κουκλιών, στα γραφεία του ΚΣ Κουκλιών στην οδό Απο-
στόλου Λουκά 16, 8500, Κούκλια – Πάφος.   



«...με ξεκουράζει να πηγαίνω στο χωριό 
μου και να ασχολούμαι με τη γη, κάνοντας 
χειρωνακτικές εργασίες στα χωράφια…»
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Η πίστη μας δεν είναι απλά ιστορία και θεωρίες αλλά πραγματική, είναι εμπειρία ζωής 
που δεν μπορείς να περιγράψεις ούτε να διηγηθείς αλλά καλείσαι να ζήσεις.

Ο Αρχιμανδρίτης Τυχικός Βρυώνη ήθελε να γί-
νει ιερωμένος από την ηλικία των 7 ετών και 
όταν εκμυστηρεύτηκε σε ένα φίλο του την 

απόφαση του τον περιγέλασε και  τότε αποφάσισε 
να μην ξαναμιλήσει σε κανένα μέχρι την είσοδο τους 
στην Ιερατική Σχολή. Στην συνέντευξη του στον Αδέ-
σμευτο, θυμάται τα παιδικά του χρόνια στο Χωριό 
του τα Μέσανα, τις καθημερινές δουλειές στα χωρά-
φια αλλά και τις ιστορίες Αγίων που άκουγε από τον 
παππού και την γιαγιά του. Χειροτονήθηκε το 2008 
και αποφάσισε να λάβει το όνομα του πολιούχου 
Αγίου της Κοινότητας του… 

-Πότε και πώς πήρατε την απόφαση να γίνετε ιερω-
μένος;
Ο πόθος μου για την ιεροσύνη άρχισε ήδη από τις 
πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου στη Σαλαμιού. 
Η μακαριστή μητέρα μου Φρειδερίκη με ενθάρρυνε, 
όταν μεγαλώσω να γίνω ιερέας για να σώσω και την 
ψυχή μου. Οι ατελείωτες διδακτικές ιστορίες της μέσα 
από τους βίους των Αγίων αλλά και από διδάγματα πα-
λαιοτέρων με έκαναν να την ακούω με προσοχή. 

Οι γονείς της μητέρας μου Νικόλαος και Αικατερίνη, 
που ζούσαν στο ίδιο σπίτι με μας, επίσης ήταν άν-
θρωποι του Θεού. Ο παππούς μου είχε τον σκάμνο 
του πάντοτε δίπλα στον αριστερό ψάλτη της Εκκλησί-
ας του χωριού μας και δεν έχανε καμία ακολουθία. Το 
ίδιο και η γιαγιά μου, η οποία με την πραότητά της και 
την θυσιαστική αγάπη της σε όλους ήταν ένα ζωντα-
νό παράδειγμα για μένα. Ο πατέρας μου ήταν επίσης 
αυστηρών αρχών. Ο λόγος του με καθήλωνε και μέσα 
από ιστορίες που μου διηγείτο κυρίως για την παιδική 
του ζωή στον πατέρα του Βρυώνη, έναν άνθρωπο του 
οποίου θαύμαζα την ζωή του και είχα την βεβαιότη-
τα ότι μέσα από αυτά που άκουγα, έργα ανεξικακίας, 
συγχωρητικότητας, αλλά και έργα ανθρώπου της προ-
σευχής και της βαθιάς πίστης ότι ήταν ένας άγιος. 
Το ίδιο και η μητέρα του πατέρα μου, Θέκλα την οποία 
την χαρακτήριζε η αυστηρότητα της στις νηστείες, 
στις προσευχές αλλά και οι ασταμάτητες διδαχές της 
για τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Από την 
άλλη, στην Εκκλησία του χωριού μου έβλεπα τον μα-
καριστό πατέρα Μιχαήλ, σεβάσμιο και παραδοσιακό 
ιερέα, με πόση ιεροπρέπεια και ακρίβεια στις κινή-
σεις και στα λόγια του ιερουργούσε. Όλα αυτά με ενέ-
πνευσαν όχι μόνο να σκέφτομαι την ιεροσύνη, αλλά 
να λάβω την αμετάκλητη απόφαση μόλις τελειώσω το 
Λύκειο να πάω στην Ιερατική Σχολή και να γίνω ιερέας. 
Την απόφαση αυτή την έλαβα όταν ήμουν επτά μόλις 
ετών. Μια φορά μόνο την εξωτερίκευσα σε ένα φίλο 
μου που με περιγέλασε και έτσι είπα ότι δεν θα το ξα-
ναπώ μέχρι να γίνει και το κράτησα μέσα μου μέχρι την 
είσοδό μου στην Ιερατική Σχολή.

-Πανοσιολογιότατε, θα σας πάω αρκετά χρόνια πίσω 
και θα σας ρωτήσω πως ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Περάσαμε δύσκολες εποχές. Γεννημένος στα Μέσανα, 
μεγάλωσα σε μια αγροτική και πολύτεκνη οικογένεια 
με έξι παιδιά, χωρίς πολλές φορές ακόμη και τα βα-
σικά αγαθά. Έπρεπε όλοι να δουλεύουμε για να μπο-
ρέσουμε να επιβιώσουμε, όπως μπορούσε ο καθένας. 

Ομολογώ ότι τα μεγαλύτερα μου αδέλφια είχαν και το 
μεγαλύτερο βάρος των εργασιών. Αλλά κι εγώ το ίδιο, 
μετά το σχολείο, Σαββατοκύριακα και αργίες έπρεπε 
να βοηθούμε στις γεωργικές εργασίες, κυρίως αμπέ-
λια, θέρος, αλώνεμα, μελισσοκομεία, κτηνοτροφία 
και πολλές άλλες εργασίες, από τις οποίες ο πατέρας 
μας προσπαθούσε να βρει πόρους για να μας μεγα-
λώσει. Επίσης στο σπίτι όλοι έπρεπε να βοηθήσουμε 
στις εργασίες. Ο ελεύθερος χρόνος ήταν σπάνιος. Αυτά 
τα χρόνια όμως ήταν τα καλύτερα. Όταν πήγα στο Γυ-
μνάσιο και έπειτα στο Λύκειο, εκτός από τις εργασίες 
στο χωριό βγήκα και έξω να δουλέψω, κυρίως στις οι-
κοδομές, κι έβγαζα κάποιο εισόδημα για να μπορέσω 
να είμαι κάπως ανεξάρτητος. Όταν πήγα στο Γυμνάσι-
ο-Λύκειο στη Πάφο, ήταν πολύ δύσκολο να πηγαίνου-
με πίσω στο χωριό και να επιστρέφουμε το πρωί, και 
έτσι έμενα με την αδελφή μου στην Πάφο. Πηγαίναμε 
στο χωριό μόνο τα Σαββατοκύριακα, στις διακοπές και 
τα καλοκαίρια για να δούμε τα υπόλοιπα μέλη της οι-
κογένειάς μας και επίσης για να βοηθήσουμε στις γε-
ωργικές εργασίες.

-Έχετε φίλους από τα παιδικά σας χρόνια, διατηρείτε 
φιλίες από τότε;
Επόμενο ήταν εφόσον ο περισσότερος χρόνος μας 
ήταν έξω στις εργασίες να μην είχαμε πολύ χρόνο για 
παιχνίδι με φίλους. Στο χωριό μας ήμουν ο τελευταίος 
νέος και οι αμέσως επόμενοι ήταν τα αδέλφια μου, με 
τους οποίους είχα από δύο μέχρι δέκα χρόνια διαφο-
ρά. Οι φίλοι μου προέρχονταν από διπλανά χωριά, κυ-
ρίως τη Σαλαμιού, όπου πήγαινα και σχολείο. Κάποια 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες των Χριστουγέννων, 
του Πάσχα και του καλοκαιριού έρχονταν νέοι στο χω-
ριό, κυρίως τα ξαδέρφια μου από Πάφο, Λεμεσό, Λευ-
κωσία, αλλά και από την Αθήνα, και είχα την ευκαιρία 
να συναναστραφώ μαζί τους. Με τα ξαδέρφια μου, 
αλλά και με κάποιους συμμαθητές μου συνεχίζουμε 
να μιλάμε ακόμα, αλλά όταν μεγαλώσει κανείς παίρνει 
ο καθένας τον δρόμο του. Επικοινωνώ μαζί τους όμως 
πολύ συχνά μέσω της Αγίας Προσκομιδής, όπου μνη-
μονεύω τα ονόματά τους στις Θείες Λειτουργίες αν και 
πολλοί δεν το γνωρίζουν.

-Πώς αντιμετώπισαν την απόφαση σας να γίνετε ιε-
ρωμένος οι δικοί σας άνθρωποι;
Περίμενα να τελειώσω το Λύκειο για να μπω στην Ιε-

ρατική, αλλά δεν ήξερα πως θα γινόταν αυτό. Σχεδόν 
για δώδεκα χρόνια έκρυβα το μυστικό μου, πώς θα 
το έλεγα τώρα και ποιος θα με βοηθούσε; Παρακά-
λεσα τον Θεό να με βοηθήσει, γιατί και εγώ μετά θα 
τον υπηρετούσα. Έτσι ένα απόγευμα ήρθε η συζήτηση 
μαζί με τον μεγαλύτερο μου αδελφό ο οποίος ήθελε 
επίσης να γίνει ιερέας. Μου είπαν μήπως θα ήθελες 
να γίνεις; Τότε είπα ότι πρέπει να λύσω την σιωπή μου 
αλλιώς θα χάσω αυτό που ποθούσα τόσα χρόνια και 
είπα: «ναι θέλω». Μου είπαν να το σκεφτείς γιατί δεν 
είναι εύκολο και πολλά άλλα και όταν το σκεφτείς να 
ξανά μιλήσουμε. 
Εγώ όμως το σκεφτόμουν και το ποθούσα τόσα χρό-
νια και ήμουν απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Όταν ο πα-
τέρας μου θα πήγαινε στην Πάφο, του είπα να πάω 
και εγώ μαζί του και να πάμε στον Πανιερώτατο. Ο 
μακαριστός μητροπολίτης τότε και μετέπειτα αρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος Β΄ καθώς και ο τότε επίσκοπος 
Αρσινόης μετέπειτα Πάφου και νυν αρχιεπίσκοπος Γε-
ώργιος μου είπαν αρχικά να το σκεφτείς λίγο και έλα 
ξανά σε λίγες μέρες να σε ξαναδούμε. Το ίδιο εξέφρα-
σε και ο πατέρας μου λέγοντας μου: «βλέπω ότι το 
θέλεις αλλά άσε να το σκεφτείς λίγο ακόμα». Παρό-
λο που δεν είχα κάτι να σκεφτώ άλλο έκανα υπακοή. 
Όταν επέστρεψα στο χωριό πάλι ζητούσα να πάμε 
ξανά στο Πανιερώτατο και μετά από δυο – τρεις μέ-
ρες ξανά επιστρέψαμε και ξεκίνησε η διαδικασία για 
να μπω στην Ιερατική Σχολή, που ομολογώ την επο-
χή εκείνη είχε πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Έδειξα ζήλο 
και υπακοή στους κανονισμούς, γιατί ήταν ολόκληρη 
η ζωή μου αυτό και δεν ήθελα να το χάσω.
Με την ίδια μυστικότητα κράτησα και το όνομα που 
θα άλλαζα κατά την ημέρα της χειροτονίας μου εις 
διάκονο. Ήδη το σκεπτόμουν από την Ιερατική Σχολή 
και είχα σχεδόν καταλήξει να ζητήσω να λάβω το όνο-
μα του Αγίου Τυχικού του πολιούχου αγίου της κοινό-
τητάς μου, που η ημέρα εορτής του ήταν και η ημέ-
ρα κατά την οποία γεννήθηκα. Μετά τις σπουδές μου 
στην Ιερατική, την παραμονή μου στην Μητρόπολη 
Πάφου κοντά στον τότε μητροπολίτη Χρυσόστομο και 
τις σπουδές μου στη Θεολογική Σχολή στη Θεσσαλο-
νίκη, χειροτονήθηκα διάκονος το 2008. 
Η χειροτονία μου έδωσε μεγάλη χαρά στη μητέρα μου 
αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου. Τόσο 
ο πατέρας μου όσο και τα αδέρφια μου αποδέχθηκαν 
με ικανοποίηση την απόφασή μου να γίνω ιερέας.

-Έμεινε κάποιο περιστατικό στη μνήμη σας που έχει 
να κάνει με την Εκκλησία και το οποίο θα το θυμά-
στε για πάντα;
Η συναναστροφή μου με αγίους ανθρώπους σε Κύ-
προ και Ελλάδα και κάποια θαυμαστά γεγονότα που 
έζησα κοντά τους με συγκλόνισαν. Η πίστη μας δεν εί-
ναι απλά ιστορία και θεωρίες αλλά πραγματική, είναι 
εμπειρία ζωής που δεν μπορείς να περιγράψεις ούτε 
να διηγηθείς αλλά καλείσαι να ζήσεις. Με βοήθησαν 
πολύ τα βιώματα από μοναστήρια που παρέμεινα για 
μικρό διάστημα, όπως στη Μονή Σταυροβουνίου, στη 
Μονή Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης και σε μονές του 
Αγίου Όρους. 
Οι εμπειρίες μου από την Ιερατική Σχολή, οι σπουδές 
μου σε Κύπρο και εξωτερικό, η ζωή μου κοντά στους 
δύο μητροπολίτες και μετέπειτα αρχιεπισκόπους Κύ-
πρου, Χρυσόστομο Β΄ και Γεώργιο, καθώς επίσης και 
τα ταξίδια μου σε διάφορους προσκυνηματικούς προ-
ορισμούς στην Ελλάδα, στους Αγίους Τόπους, στην 
Κωνσταντινούπολη και αλλού, συνέβαλαν θετικά σε 
μεγάλο βαθμό στο έργο μου ως κληρικός.

-Ποιο είναι το καθημερινό σας πρόγραμμα στην Μη-
τρόπολη Πάφου;
Το καθημερινό μου πρόγραμμα πέραν από τις Ιερές 
Ακολουθίες της Εκκλησίας μας περιλαμβάνει τα καθή-
κοντά μου ως πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως στο 
γραφείο μου, η μελέτη, τη συγγραφή εργασιών, άρ-
θρων κλπ. Έχω καθημερινή επικοινωνία με ιερείς και 
κόσμο που ζητούν τη γνώμη ή την βοήθειά μου σε κάτι 
που απασχολεί τις ενορίες τους και μπορώ να βοηθή-
σω. Επίσης έχω να ετοιμάσω πρόγραμμα για κάλυψη 
αναγκών σε ναούς που δεν έχουν μόνιμο ιερέα ή όταν 
κάποιος ιερέας χρειάζεται βοήθεια. Αυτά και αρκετά 
άλλα είναι στο καθημερινό μου πρόγραμμα.

-Έχετε καθόλου κάποιο ελεύθερο χρόνο;
Πάντα γεμίζω τον χρόνο μου με Λειτουργίες, Ακολου-
θίες, κηρύγματα, ομιλίες και με το να διαβάζω ή να 
γράφω, με προσευχή και επισκέψεις σε προσκυνήμα-
τα για να ζητήσω την βοήθεια του Θεού, της Παναγίας 
και των Αγίων σε ό,τι κάνω. Επίσης με ξεκουράζει να 
πηγαίνω στο χωριό μου και να ασχολούμαι με τη γη, 
κάνοντας χειρωνακτικές εργασίες στα χωράφια.

-Υπάρχει κάποια περιοχή στην Πόλη ή την επαρχία 
που ξεχωρίζετε;
Αναμφίβολα για τον καθένα ο τόπος που γεννήθη-
κε και μεγάλωσε είναι κάτι μοναδικό και ξεχωριστό. 
Όλες, όμως, οι περιοχές της πόλης και της μητροπο-
λιτικής επαρχίας της Πάφου είναι χώροι που αγαπώ 
και επισκέπτομαι συχνά. Μέσα από τα επιστημονικά 
μου ενδιαφέροντα αλλά και την αγάπη μου προς τους 
χώρους λατρείας, έχω καταγράψει σε όλη την μητρο-
πολιτική περιφέρεια Πάφου περί τους 1250 ναούς ή 
ερείπια ναών, σπήλαια και ασκητήρια που έζησαν το-
πικοί Άγιοι. Δεν χορταίνω να βρίσκομαι σε τέτοιους 
χώρους συχνά, όχι μόνο για να προσκυνήσω, αλλά 
περισσότερο για να τελέσω τη Θεία Λειτουργία και 
να μεταφέρω μαζί μου και όλα τα ονόματα των δικών 
μου ανθρώπων και αυτών που μου ζήτησαν να τους 
κάνω προσευχή, ζώντες και κεκοιμημένους.

Αρχιμανδρίτης Τυχικός Βρυώνη 
Για δώδεκα χρόνια έκρυβα το μυστικό μου…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«...Την απόφαση αυτή την έλαβα όταν 
ήμουν επτά μόλις ετών. Μια φορά μόνο την 
εξωτερίκευσα σε ένα φίλο μου που με πε-
ριγέλασε και έτσι είπα ότι δεν θα το ξαναπώ 
μέχρι να γίνει και το κράτησα μέσα μου μέ-
χρι την είσοδό μου στην Ιερατική Σχολή…»



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Δ εν χρειάζεται ειδική έρευνα για 
να καταλήξει κάποιος στο συ-
μπέρασμα ότι τα Κέντρα Εξυπη-

ρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) 
αποτελούν μια σοβαρή 
αναβάθμιση της προσφο-
ράς υπηρεσιών στους πο-
λίτες και απεμπλοκή τους 
από τα δυσκίνητα γρανά-

ζια της δημόσιας υπηρεσίας. 
Είναι επιπλέον ισχυρή η πεποίθηση ότι 
η δημιουργία ενός νέου ΚΕΠ στη Γερο-
σκήπου που θα εξυπηρετεί ολόκληρο 
τον Δήμο της Ανατολικής Πάφου και όχι 
μόνο, είναι σήμερα μια αναγκαιότητα.
Τα υφιστάμενα ΚΕΠ της επαρχίας, ένα 
στον Δήμο Πάφου και ένα στον Δήμο 
Πόλης Χρυσοχούς, δεν αρκούν για να 
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, τόσο 
του ντόπιου πληθυσμού όσο και των 
ξένων κατοίκων. 
Υπάρχει επιπλέον μεν σε λειτουργία το 
Κέντρο του Πολίτη, ΚΕΠΟ, στο επαρχια-
κό ταχυδρομείο, το οποίο παρέχει πα-
ρόμοιας φύσης υπηρεσίες συν υπη-
ρεσίες διαχείρισης επιδομάτων και 
πρόνοιας, αλλά το ωράριο λειτουργί-
ας του είναι μέχρι το μεσημέρι, ενώ τα 
ΚΕΠ είναι ολοήμερα.
Στη Γεροσκήπου, το κτήριο της (πρώην) 
ΣΠΕ ανήκει σήμερα στο κράτος. Παρά 
τις παραστάσεις του Δήμου Γεροσκή-
που για να περιέλθει στην κατοχή του, 
το κράτος απαντούσε πως προωθούσε 
τη δημιουργία ενός ΚΕΠ στον συγκεκρι-
μένο χώρο. 
Στόχος του Δήμου πρέπει να είναι η κα-
τοχή του χώρου, που άλλωστε δημι-
ουργήθηκε από το υστέρημα των κα-
τοίκων της Γεροσκήπου. 
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η τοπική κοι-
νωνία μπορεί να καταλήξει στην καλύ-
τερη προσφερόμενη λύση για αξιοποί-
ηση του κτηρίου και ταυτόχρονα στην 
παραχώρηση του αναγκαίου χώρου, κά-
που αλλού εντός του Δήμου, για δημι-
ουργία από το κράτος ενός νέου ΚΕΠ.
Ο Δήμος Γεροσκήπου θα αποτελεί από 
την 1η Ιουνίου του 2024 διαμέρισμα 
του νέου Δήμου Ανατολικής Πάφου. 
Κατά γενική ομολογία παρουσιάζεται 
μεγάλη καθυστέρηση, ειδικά σε ό,τι 
αφορά την προετοιμασία του εδάφους 
για τη δημιουργία μιας σειράς πρόσθε-
των υπηρεσιών, όπως π.χ. ένα ΚΕΠ, που 
θα βοηθούσαν τους νέους μεγαλύτε-
ρους δήμους να κάνουν μια νέα αρχή 
από την 1/6/2024. 
Εάν παρ’ ελπίδα διατηρηθεί ο αργός 
ρυθμός προώθησης και υλοποίησης τέ-
τοιων σχεδιασμών, οι 20 νέοι Δήμοι πα-
γκύπρια θα συρθούν μπροστά σε ένα 
βουνό προβλημάτων με την εκκίνηση 
τους υπό τη νέα τους μορφή!

Αντώνης Τρακκίδης, 
Διορισμένος Δημοτικός 

Σύμβουλος Γεροσκήπου, Κίνηση Σωτηρία Πάφου

Κέντρο Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη (ΚΕΠ) 
στη Γεροσκήπου

Κ αθώς πλησιάζουμε στη συμπλήρωση 
μισού αιώνα από το δίδυμο έγκλημα 
του 1974 και την επιβολή τουρκικής 

κατοχής στο 37% των εδαφών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προβάλλει η ανάγκη, παραδό-
ξως, να επανατοποθετηθεί το 
Κυπριακό στις διάφορες ορθές 
διαστάσεις και παραμέτρους 

του. Και είναι πράγματι παράδοξη αυτή η 
ανάγκη, πλην όμως υπαρκτή και επιβαλλό-
μενη, δεδομένης της παταγώδους αποτυ-
χίας να χαραχθεί και να ακολουθηθεί ένας 
ενιαίος εθνικός σχεδιασμός, με συνέπεια 
και συνέχεια. Όσο προβλεπτή ήταν η τουρ-
κική αδιαλλαξία, άλλο τόσο θα έπρεπε να 
υπάρχει μια συντεταγμένη πορεία Κύπρου 
– Ελλάδας που να θωρακίζει τις προοπτικές 
μιας λύσης που θα τερματίζει τα δεινά του 
λαού μας και θα αποτελεί αφετηρία ενός 
νέου ιστορικού κύκλου προοπτικής και ελπί-
δας για το μέλλον.
Το τελευταίο «επεισόδιο» με τη διαδικαστι-
κή και ουσιαστική εμπλοκή στις διαπραγ-
ματεύσεις είναι εξόχως χαρακτηριστικό της 

απουσίας προνοητικότητας, σταθερότη-
τας και συνεπούς τακτικής και στρατηγικής. 
Όπως και της μόνιμης απουσίας εναλλακτι-
κών στρατηγικών ή των περίφημων Σχεδί-
ων Β΄. Κάτι που πληρώσαμε ακριβά στη Νέα 
Υόρκη και στη συνέχεια με την επιδιαιτησία 
και τα Δημοψηφίσματα του Απριλίου του 
2004. Όταν, ενώ υπήρχε απόφαση του Εθνι-
κού Συμβουλίου ότι δεν θα αποδεχόμασταν 
χρονοδιαγράμματα, επιδιαιτησία και Δημο-
ψηφίσματα, χωρίς να υπάρχει προηγούμε-
νη συμφωνία των δύο πλευρών, συρθήκα-
με «εκόντες, άκοντες» με πλήρη αμηχανία, 
στην αποδοχή τους. Να υπενθυμίσουμε 
ακόμα ότι ενώ η συμφωνία της 8ης Ιουλίου 
2006 και η συμφωνημένη επιστολή Γκαμπά-
ρι, προέβλεπαν επαρκή διαπραγματευτική 
βάση και γεφύρωση επί των ουσιωδών πτυ-
χών του Κυπριακού, προ της έναρξης των δι-
απραγματεύσεων προχωρήσαμε, σε συμμε-
τοχή σε διαπραγματεύσεις με αμφίσημου 
και ατελούς περιεχομένου συμφωνίες με 
την τουρκική πλευρά. Χωρίς καμιά γεφύρω-
ση επί των ουσιωδών πτυχών του Κυπρια-
κού. Αποτέλεσμα, όχι μόνο η αποτυχία κα-
τάληξης σε λύση, αλλά να επιχειρείται ο 
κίνδυνος επίρριψης ευθυνών στην Ελληνική 
Κυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο. Οι παλιν-
δρομήσεις, η ασυνέπεια στη διαπραγματευ-

τική τακτική και οι αμήχανες και ερασιτεχνι-
κές κινήσεις και πρωτοβουλίες, οδηγούν σε 
εκφυλισμό τις προσπάθειες λύσης και ναρ-
κοθετούν την πολιτική αξιοπιστία της πλευ-
ράς μας.
Απορίας άξιο είναι επίσης, σε ότι αφορά τις 
τελευταίες διαπραγματεύσεις, ότι δεν απαι-
τήσαμε την άμεση και ταυτόχρονη συζήτη-
ση και των άλλων ζωτικών πτυχών του Κυ-
πριακού, δηλαδή της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων, παρά το γεγονός ότι αυτό προ-
νοούσε η συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου 
του 2014. Είναι παντελώς αδιανόητο η ημε-
ρήσια διάταξη των διαπραγματεύσεων να 
καθορίζεται από τη μια πλευρά, δηλαδή την 
τουρκική. Η διεθνής πτυχή του Κυπριακού 
θα έπρεπε να είχε συζητηθεί προτού τα κε-
φάλαια της ασφάλειας και των εγγυήσεων 
συζητηθούν στην παρουσία των εγγυητριών 
δυνάμεων. Κυρίως της Τουρκίας η οποία, ως 
η αδικοπραγούσα, θα πρέπει να αποδεχθεί 
την αποχώρηση των στρατευμάτων και τον 
τερματισμό του αναχρονισμού των εγγυή-
σεων.
Ως εκ τούτου καθόλου παράδοξη η έγερση 
των εξωφρενικών αξιώσεων Τουρκίας και 
ψευδοκράτους για «κυριαρχική ισότητα» 
και «λύση δύο κρατών».
Και κάτι τελευταίο. Είναι δυνατόν 49 χρόνια 
μετά τη δημιουργία του Κυπριακού προβλή-
ματος, να συνεχίζεται ο τραγέλαφος των συ-
ζητήσεων και των αντιπαραθέσεων στην Ε/Κ 
πλευρά για τη μορφή της λύσης που επιδιώ-
κουμε; Και δεν είναι αυτό το φαινόμενο ευ-
θεία υπονόμευση της διαπραγματευτικής 
μας ικανότητας και της πολιτικής μας φε-
ρεγγυότητας;
Και όμως το πλαίσιο θα έπρεπε να ήταν δε-
δομένο και καθολικώς αποδεκτό. Βάση δια-
πραγμάτευσης πρέπει να αποτελούν τα περί 
Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου στις ατομικές και διακρα-
τικές προσφυγές εναντίον της Τουρκίας και 
οι συμφωνίες υψηλού επιπέδου του 1977 
και του 1979. Χωρίς βέβαια τις αυθαίρετες 
ερμηνείες αυτών των συμφωνιών ως δήθεν 
προνοούσες εθνοτικό διαχωρισμό. Κάτι που 
αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον 
ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, που υπερέχει 
κάθε άλλης συμφωνίας ή ερμηνείας συμφω-
νίας, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.
Η αποτίμηση των 49 χρόνων που πέρασαν 
από το 1974, με την τουρκική κατοχή να 
ακρωτηριάζει το σώμα της πατρίδας μας, με 
παραδοχή λαθών, ασυνέπειας, δολιχοδρο-
μήσεων και παλινδρομήσεων μπορεί και 
πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για ανα-
σύνταξη δυνάμεων και υπέρβαση των αδυ-
ναμιών μας.
Μπορούμε με πρόγραμμα, σχέδιο και σκλη-
ρή δουλειά να ανοίξουμε ένα καινούργιο 
και σωτήριο δρόμο, προοπτικής και ελπίδας 
για το μέλλον. Φτάνει να παραδεχτούμε με 
αυτοκριτική διάθεση λάθη, παραλείψεις και 
έλλειψη προνοητικότητας και συνέπειας.
Η σημερινή ψηφοφορία για εκλογή νέου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ας 
ελπίσουμε να αποτελέσει την αφετηρία 
μιας νέας ελπιδοφόρας εποχής για το Κυ-
πριακό.

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Σχεδόν 50 χρόνια

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AP. 1/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών δέχεται δηλώσεις ενδιαφέρο-
ντος από Λογιστικά /Ελεγκτικά Γραφεία μέλη του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, για την παροχή γραμματεια-
κών, λογιστικών, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών για 
την περίοδο 01/01/2023 μέχρι 31/06/2024.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καθώς και άλ-
λες σχετικές πληροφορίες, καθορίζονται σε ειδικό έντυπο , το 
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την 
ιστοσελίδα (www.konia.org.cy) ή από τα Γραφεία του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν μαζί με 
τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, σε κλειστό φάκελο 
στο Κιβώτιο Προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου διεύ-
θυνση Αγίου Ιακώβου 1, το αργότερο μέχρι τις 13/02/2023 
και ώρα 13.00μ.μ.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών
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Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης 
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Σ την περίπτωση του κλαδεύματος 
ανανέωσης στα ελαιόδενδρα 
πρέπει επίσης να συμπληρω-

θεί στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές 
Μαρτίου. Όλοι οι βλαστοί που θα 
αναπτυχθούν μετά τους αφήνουμε να 
μεγαλώσουν χωρίς  κανέν αραίωμα για 
1-2 χρόνια, και μετά θα αφαιρεθούν οι 
καχεκτικοί και αυτοί που δεν έχουν 
αναπτυχθεί στην κατάλληλη θέση. 
Τα ανανεωμένα δένδρα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα αποκτούν πλούσια 
βλάστηση και μπαίνουν νωρίς στην 
καρποφορία. Στην περίπτωση της α-
μυγδαλιάς έχουμε πάλι το κλάδευμα 
σχηματισμού και το κλάδευμα καρπο-
φορίας αλλά με πιο εξειδικευμένο τρό-
πο. Στο κλάδευμα σχηματισμού γίνεται 
στη πρώτη χρονιά ζωής του δενδρου-
λίου που έχει σαν σκοπό να δώσουμε 
το κατάλληλο σχήμα και να δημιουρ-
γήσουμε ένα γερό σκελετό στο δένδρο 
που θα αντέχει στη μεγάλη καρποφο-
ρία όταν μεγαλώσει.
Τα κυριότερα σχήματα που δίνουμε 
στην αμυγδαλιά είναι το καθυστερη-
μένο και το ελεύθερο κύπελλο.
Στην πρώτη περίπτωση το τελικό σχή-
μα αναμορφώνεται στον τέταρτο χρό-
νο του δένδρου, όπως φαίνεται στην 

εικόνα. Μετά τη φύλευση του δένδρου 
κόβουμε την κορυφή του δένδρου σε 
ύψος 120 εκατοστά και στους πλάγι-
ους τους κλαδεύουμε στο ένα μάτι. 
Το δεύτερο χρόνο διαλέγουμε τρεις 
βλαστούς που βγαίνουν από τον κύριο 
κορμό από τρεις διαφορετικές κατευ-
θύνσεις που να απέχουν 15 – 20 εκα-
τοστά και ο πρώτος 50 – 60 εκατοστά 
από το έδαφος. Τον πρώτο Χειμώνα 
οι τρεις πρώτοι βραχίονες  κορυφολο-
γούνται ενώ ο κεντρικός κορμός κορυ-
φολογείται 50 60 εκατοστά πάνω από 
την πρώτη διακλάδευση και βοηθεί-
ται έτσι να δημιουργήσουν άλλοι τρεις 
βραχύονες. Όλοι αυτοί οι βραχίονες 
της πρώτης και της δεύτερης διακλά-
δευσης πρέπει να είναι σε ελικοειδή 
διάλεξη γύρω από τον κορμό. 
Το Χειμώνα που ακολουθεί κορυφο-
λογούνται και οι βραχίονες της δεύτε-
ρης σειράς για να βγάλουν υποβραχί-
ονες.  Ο κεντρικός άξονας κόβεται κο-
ντά στον υψηλότερο βραχύονα για να 
σταματήσει η ανάπτυξη και το δένδρο 

να πάρει το σχήμα του καθυστερημέ-
νου κυπέλλου. Στην περίπτωση του ε-
λεύθερου κυπέλλου το δενδρύλιο κο-
ρυφολογείται στα 100 – 120 εκατοστά 
από το έδαφος και θα επιδιώξουμε να 
δημιουργήσουμε τρεις βραχίονες που 
να απέχουν 15 εκατοστά ο ένας από 
τον άλλο. 
Τον επόμενο Χειμώνα κορυφολογούμε 
τους τρεις βραχίονες  που έχουμε επι-
λέξει ώστε σε αυτούς να δημιουργή-
σουμε τους δευτερεύοντες βραχίονες 
οι οποίοι αργότερα αναλογούν τους  
ζωηρότερους του αφαιρούντα κατά το 
1/3 ή 2/3 του μήκους τους. Το κλάδευ-
μα μας τα πρώτα χρόνια πρέπει να εί-
ναι ελαφρό για να μπορέσουν να έρ-
θουν τα δένδρα σε γρήγορη καρποφο-
ρία.  Στην περίπτωση του κλαδεύματος 
καρποφορίας πρέπει να προσέξουμε 
γιατί η γνώση των καρποφόρων οργά-
νων της αμυγδαλιάς είναι βασικής ση-
μασίας.
α) Τα καρποφόρα όργανα της αμυ-
γδαλιάς είναι τα μπουκέττα ή ροδέλες 

που έχουν μήκος 2 -5 εκατοστά και φέ-
ρουν 3 -7- ανθοφόρα μάτια, γύρω α-
πό το κεντρικό μάτι που είναι πάντοτε 
βλαστοφόρα. Τα μπουκέτα βρίσκονται 
πάντοτε σε κλάδους του προηγούμε-
νου χρόνου ή παλαιότερους.
β) Οι μικτοί  βλαστοί που συνήθως έ-
χουν μήκος 30 εκατοστά και εκτός από 
την κορυφή και τη βάση φέρουν σε ο-
λόκληρο το μήκος τους ανθοφόρα μά-
τια.
Υ) Τα λεπτοκλάδια που έχουν μήκος 
20 εκατοστά και έχουν ανθοφόρα μά-
τια εκτός από αυτό της κορυφής που 
είναι βλαστοφόρο. Γνωρίζοντας τα α-
νώτερα γίνεται το ανάλογο κλάδευμα 
ώστε το δένδρο να μας δώσει μια καλή 
καρποφορία εφόσον ακολουθήσουν 
φυσικά και οι άλλες καλλιεργητικές 
φροντίδες, όπως η λίπανση και κατα-
πολέμηση των εχθρών και ασθενειών.

Το κλάδεμα...

Η ιατρική έχει κακομάθει πολύ τους ανθρώπους. 
Όταν έχουν πονοκέφαλους, η στομαχικές κρί-
σεις, μπορούν πάντα να πάνε στο φαρμακείο 

να πάρουν ένα φάρμακο για να καλ-
μάρουν τον πόνο. Υπάρχουν ακόμα 
και χάπια για να ξαναβρίσκουν το κέφι 
τους όταν είναι λυπημένοι. Δυστυχώς 
στη πνευματική ζωή δεν υπάρχουν 
χάπια. Τη διορατικότητα, τις μαγικές 

δυνάμεις, τις αρετές που μπορούν  να σας κάνουν 
ένα Μύστη, εσείς ο ίδιος πρέπει να τις αναπτύξετε. 
Ένας αληθινός δάσκαλος σας παρουσιάζει όλες τις με-
θόδους, όμως εσείς είστε αυτός που πρέπει να κάνει 
την εργασία για να αποκτήσετε αυτά που επιθυμείτε. 
Αυτός δε θα τη κάνει για σας, άλλωστε δεν θα χρη-
σίμευε σε τίποτε. Για να διατηρηθεί μια πνευματική 
απόκτηση, ένα ψυχικό χάρισμα, πρέπει να έρθει από 
την εσωτερική πλευρά, από τις προσπάθειες σας, από 
την εργασία σας. Λοιπόν, ένας Δάσκαλος μπορεί να 
σας ανοίξει πόρτες, όμως εσείς είστε αυτός που πρέ-
πει να περάσει από εκεί, εκείνος δεν πρόκειται να σας 
σπρώξει με το ζόρι. Κι αν δει ότι προοδεύετε, ότι προ-
χωρείτε, θα σας ανοίξει νέες πόρτες. Κάθε φορά που 
ο Δάσκαλος βλέπει ότι κάνετε προόδους, σας παρου-
σιάζει ένα βαθμό πιο προχωρημένο, κι εσείς πρέπει 
να διασχίσετε αυτό το νέο βαθμό. Όμως σαν τα παι-
διά, που θέλουν πάντα να τα κρατούν αγκαλιά, οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα για να ξεπε-
ράσουν τον εαυτό τους: φοβούνται! Φοβούνται αυτή 
την τελειότητα που όμως εύχονται και επιθυμούν, 
αλλά την οποία δεν πραγματοποιούν ποτέ, γιατί εσω-
τερικά μένουν ακόμα πολλά πράγματα που δεν είναι 
σαφή γι αυτούς. Σταματήστε λοιπόν να περιμένετε 
κάποιον που, διαμιάς, βάζοντας το χέρι πάνω σας η 
προφέροντας ορισμένες μαγικές λέξεις, θα σας δώσει 
τη φώτιση. Μην περιμένετε θαύματα. Τα πιο μεγάλα 
θαύματα είναι ήδη εδώ γύρω σας, σε κάθε λεπτό της 
κάθε μέρας. Ζητάει κανείς πάντα εντυπωσιακά γεγο-
νότα, αλλά ακόμα κι αν αυτά τα γεγονότα συμβούν, 
αυτοί που παρευρίσκονται ξεχνούν πολύ γρήγορα. 
Υπήρξαν στο παρελθόν Μύστες που έκαναν θαύματα. 
Βέβαια, για λίγο καιρό οι άνθρωποι ήταν εντυπωσια-
σμένοι, όμως αυτό δεν τους εμπόδιζε να συνεχίσουν 
να διασκεδάζουν ανόητα και να κάνουν εγκλήματα. 
Και κοιτάξτε τον Ιησού: έκανε θαύματα μπροστά  σ’ 
ένα έκθαμβο πλήθος. Και αφού τον δέχτηκαν θριαμ-
βευτικά στην Ιερουσαλήμ φωνάζοντας: «Ωσαννά στον 
Υιό του Δαυίδ!», λίγο χρόνο αργότερα αυτό το ίδιο 
πλήθος φώναζε: «Σταυρώστε τον!» Λοιπόν, συχνά, το 
να κάνει κανείς θαύματα δε χρησιμεύει παρά στο να 
διασκεδάζει το κοινό. Τα θαύματα για μένα, είναι ο 
ήλιος που ανατέλλει, ένα λουλούδι που ανοίγει, ένα 
παιδί που χαμογελάει, ένα έντομο που ανοίγει δρό-
μο στο χορτάρι.  Τα θαύματα είναι τα άστρα, είναι ο 
ίδιος ο άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγ-
μένος. Και το πιο μεγάλο θαύμα είναι η μετατροπή 
της ανθρώπινης καρδιάς. Γιατί; Γιατί είναι το πιο δύ-
σκολο πράγμα. Για να αλλάξει, καθένας πρέπει να κά-
νει προσπάθειες, γιατί η μετατροπή δεν μπορεί να έρ-
θει μηχανικά, απέξω. Όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, 
ο Δάσκαλος έρχεται. Αυτή η φράση έχει πολύ βαθύ 
νόημα, δείχνει ακριβώς ότι ο μαθητής είναι πάντα αυ-
τός που πρέπει να κάνει προσπάθειες για να έλξει βο-
ήθεια. Όταν θα γίνουν οι προσπάθειες, η βοήθεια θα 
έρθει, είναι σίγουρο. Υπάρχει ένας παγκόσμιος νόμος 
της αγάπης και της αλληλοβοήθειας, όμως δεν μπορεί 
να μπει σε κίνηση παρά μόνον αν εσείς οι ίδιοι κάνετε 
προσπάθειες. Μην βασίζεστε πλέον στα θαύματα που 
κατά τη γνώμη σας ο Δάσκαλος σας πρέπει να κάνει 
για σας, και θα προχωρήσετε γρήγορα, γιατί εκείνη τη 
στιγμή ο Δάσκαλος σας μπορεί πολύ καλύτερα να σας 
βοηθήσει. Αυτό φαίνεται μυστηριώδες, όμως πραγ-
ματικά όταν προσηλώνεστε πάνω σε κάποιον, περιμέ-
νοντας τα πάντα από αυτόν, τον παραλύετε. Δε μπο-
ρεί να κάνει τίποτα για σας και μένετε άγονος. Λοιπόν, 
εργαστείτε, προετοιμαστείτε: τη στιγμή που θα είστε 
έτοιμος, θα δεχθείτε βοήθεια.

Μην περιμένετε 
θαύματα

Δρ. Γιώργος Πισιάρας M.D
Παθολόγος- Βελονιστής-Παραψυχολόγος

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Μ ε θέμα «Οι θαλάσσιες προστατευ-
όμενες περιοχές της Κύπρου και 
η συμβολή των πολιτών στη δι-

ατήρηση της βιοποικιλότητας», πραγματο-
ποιήθηκε η τρίτη διάλεξη του 19ου Χρόνου 
του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.
Εισηγητές της διάλεξης, ήταν οι Γιώργος Πα-
γιάτας, Ανώτερος Λειτουργός Αλιείας και Θα-
λασσίων Ερευνών και η Δρ Γιάννα Σαμουήλ, 
Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, 
του Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.
Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές 
(ΘΠΠ) είναι οριοθετημένες θαλάσσιες εκτά-
σεις που ένας κυβερνητικός φορέας, όπως 
το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
(ΤΑΘΕ), καθορίζει με σχετικά υπουργικά δια-
τάγματα. 
Στα πλαίσια των διαταγμάτων αυτών, ρυθμί-
ζονται επίσης και οι δραστηριότητες και χρή-
σεις που μπορούν να διεξάγονται σε αυτές 
τις θαλάσσιες περιοχές.
Αυτές οι περιοχές, έχουν σκοπό να προστα-
τεύουν ευαίσθητα οικοσυστήματα και απει-
λούμενα είδη, ενώ παράλληλα παρέχουν κα-
ταφύγιο για τους θαλάσσιους οργανισμούς 
στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους.
Η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για 
την προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των αλιευτι-
κών δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της 
βιώσιμης εκμετάλλευσης θαλάσσιων πόρων.
Συνολικά στην Κύπρο, μέσω και της στήριξης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασ-
σα 2014-2020», έχουν δημιουργηθεί, συνε-
χίζει η ανακοίνωση, έξι (6) Θαλάσσιες Προ-
στατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) με τεχνητούς 
ύφαλους (ΤΥ) στις εξής περιοχές, στο Παρα-
λίμνι, στην Αγία Νάπα, στη Λάρνακα, στην 
Αμαθούντα, στη Λεμεσό «Δασούδι» και στη 
Γεροσκήπου. Επιπρόσθετα, έχουν θεσπι-
στεί στην ελεύθερη Κύπρο έξι (6) παράκτιες 
(Πόλις-Γιαλιά, Ακάμας, Μουλιά, Ακρωτήριο 
Άσπρο-Πέτρα Ρωμιού, Κάβο Γκρέκο, Νησιά) 
και μία υπεράκτια (Ωκεανίς) θαλάσσιες περι-
οχές υπό το καθεστώς προστασίας του Δικτύ-
ου Natura 2000.
Σε αυτή την παρουσίαση, επεξηγήθηκε ακόμη 
το δίκτυο των ΘΠΠ στην Κύπρο, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιή-

θηκε για την παρακολούθηση των ΘΠΠ με ΤΥ 
στα παράκτια ύδατα, καθώς και μερικά από 
τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν 
από το τριετές πρόγραμμα παρακολούθησης 
που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. 
Επιπρόσθετα, δόθηκαν πληροφορίες για το 
έργο «Πανδώτειρα», το οποίο συγχρηματο-
δοτείται από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό 
εργαλείο LIFE, και επικεντρώνεται στη διαχεί-
ριση περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην 
Κύπρο. Τέλος, παρουσιάστηκαν καλές πρα-
κτικές για χρήση των ΘΠΠ από το κοινό, οι 
οποίες συμβάλουν τόσο στη αξιοποίηση και 
απόλαυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν οι ΘΠΠ, όσο και στην προ-
στασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
που βρίσκεται σε αυτές.

Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου
Διάλεξη από το Ιεροκήπειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο



Α πό γενέσεως της Κυπριακής Δημο-
κρατίας έχουμε μέχρι στιγμής την 
εκλογή επτά Προέδρων. Καμία γυ-

ναίκα Πρόεδρο. Από το 1960 στην Κύπρο συ-
νολικά επί όλων των κυβερνήσεων υπηρέτη-
σαν 185 υπουργοί. Από αυτούς, μόνο οι 13 
(ποσοστό 7%) ήταν γυναίκες. Το πρόβλημα 
είναι διαχρονικό με τις γυναίκες στην Κύπρο. 
Η πρώτη εκλογή γυναίκας σε ανώτατο πολι-
τειακό αξίωμα πραγματοποιήθηκε στις 10 
Ιουνίου 2021 όταν η Αννίτα Δημητρίου εξε-
λέγη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων. 
Οι γυναίκες της Κύπρου απέκτησαν πολιτικά 
δικαιώματα στο πλαίσιο της ανακήρυξης της 
Κύπρου ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κρά-
τους στα 1960. Η τυπική ιδιότητα του πολίτη 
και το δικαίωμα του εκλέγειν (να ψηφίζεις) 
και εκλέγεσθαι (να θέτεις υποψηφιότητα) 
κατοχυρώθηκαν χωρίς διακρίσεις φύλου στο 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέ-
χρι την τελευταία στιγμή ωστόσο η κατά-
κτηση αυτή υπήρξε προϊόν αμφισβήτησης 
εξαιτίας επιφυλάξεων της ελληνοκυπριακής 
ηγεσίας. Την πλάστιγγα τελικά έγειρε η επι-
μονή της Τουρκοκυπριακής πλευράς.

Η κατοχύρωση της ψήφου των Γυναικών
Η πρώτη γυναίκα υπουργός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας υπήρξε η Στέλλα Σουλιώτη επί 
διακυβέρνησης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 
Στα 17 χρόνια διακυβέρνησης του Αρχιεπι-
σκόπου, ήταν η μόνη γυναίκα υπουργός. 
Υπηρέτησε ως υπουργός Δικαιοσύνης από 
τις 31 Αυγούστου 1960 έως και τις 30 Ιουνί-
ου 1970. Επί των προεδριών Σπύρου Κυπρι-
ανού και Γιώργου Βασιλείου δεν διορίστηκε 
καμία γυναίκα υπουργός. Η δεύτερη γυναί-
κα υπουργός διορίστηκε 13 χρόνια μετά την 
παραίτηση της κυρίας Στέλλας Σουλιώτη, και 
αυτή ήταν η εκπαιδευτικός Κλαίρη Αγγελί-
δη, η οποία επί προεδρίας Γλαύκου Κληρί-
δη διορίστηκε υπουργός Παιδείας. Υπηρέτη-
σε από τις 28 Φεβρουαρίου 1993 έως και τις 
8 Απριλίου 1997. Στη δεύτερή του θητεία, ο 
Γλαύκος Κληρίδης δεν διόρισε γυναίκα, οπό-
τε χρειάστηκε να περάσουν άλλα 6 χρόνια 
μετά την κ. Αγγελίδου, για να διοριστεί αυτή 
τη φορά η Ντίνα Ακκελίδου στη θέση της 
υπουργού Υγείας επί προεδρίας Τάσσου Πα-
παδόπουλου. 
Η κ. Ακκελίδου ήταν η τρίτη υπουργός από 
γενέσεως Κυπριακής Δημοκρατίας και υπη-
ρέτησε από την 1η Μαρτίου 2003 έως ότου 
παραιτήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2004. Προς 
το τέλος της θητείας του Τάσσου Παπαδό-
πουλου προστέθηκαν στο Υπουργικό, και 
συγκεκριμένα στις 16 Ιουλίου 2007, η τέ-
ταρτη και η πέμπτη γυναίκα υπουργοί. Συ-
γκεκριμένα, διορίστηκε η Μαρία Μαλαχτού-
Παμπαλλή στο Συγκοινωνιών και Έργων στις 
16 Ιουλίου 2007 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 
2008. Ακριβώς την ίδια μέρα τοποθετήθηκε 
υπουργός Εξωτερικών η διπλωμάτης Ερατώ 
Κοζάκου-Μαρκουλλή. Η κ. Μαρκουλλή συνέ-
χισε ως υπουργός επί προεδρίας Δημήτρη 
Χριστόφια: Από το 2008 έως το 2011 υπη-
ρέτησε ως υπουργός Συγκοινωνιών και από 
το 2011 έως το 2013 επανήλθε ως υπουρ-

γός Εξωτερικών. Η έκτη Κύπρια υπουργός, 
επί όλων των κυβερνήσεων, ήταν η κ. Πρα-
ξούλα Κυριακού-Αντωνιάδου στο Υπουρ-
γείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Διορίστηκε 
στις 5 Αυγούστου 2011 επί προεδρίας Δημή-
τρης Χριστόφια και υπηρέτησε έως και τις 20 
Μαρτίου 2012.
Επί προεδρίας Χριστόφια είναι γεγονός ότι 
υπήρξε αύξηση στους διορισμούς γυναικών- 
υπουργών. Στην πραγματικότητα, ο Δημή-
τρης Χριστόφιας διόρισε τις περισσότερες 
γυναίκες στο Υπουργικό. Πέραν της κ. Μαρ-
κουλλή, διορίστηκαν η κ. Σωτηρούλλα Χαρα-
λάμπους (η έβδομη γυναίκα) από τις 29 Φε-
βρουαρίου έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2008 
στη θέση της υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, και επίσης οι κυρίες Αν-
δρούλλα Αγρότου (η όγδοη) υπουργός Υγεί-
ας από τις 15 Οκτωβρίου 2012 έως της 28 
Φεβρουαρίου 2013, και η Ελένη Μαύρου 
(η ένατη) υπουργός Εσωτερικών από τις 20 
Μαρτίου 2012 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 
2013.
Ο έβδομος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με την εκλο-
γή του το 2013 ξεκίνησε με μια μόνο υπουρ-
γό. Η κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου (η δέκατη) είναι 
υπουργός Εργασίας από το 2013 έως και σή-
μερα. Στη δεύτερη θητεία Νίκου Αναστασιά-
δη, και συγκεκριμένα την 1η Μαρτίου 2018, 
διορίστηκε υπουργός Μεταφορών η κ. Βασι-
λική Αναστασιάδου (η εντέκατη) έως και τις 
2 Δεκεμβρίου 2019. 
Μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό του 
Ιουνίου του 2020, στο Υπουργικό Συμβούλιο 
εισέρχονται ακόμα δύο γυναίκες. Οι κυρίες 
Νατάσα Πηλείδου (η δωδέκατη) στο Υπουρ-
γείο Εμπορίου (διετέλεσε και υφυπουργός 
Ναυτιλίας από το 2018) και η Έμιλυ Γιολίτη 
(η δέκατη τρίτη) στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης.

Βουλή 
Το κυπριακό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τη λει-
τουργία του επί Κυπριακής Δημοκρατίας με 
τις εκλογές της 31ης Ιουλίου 1960. Στις Εκλο-
γές αυτές η μόνη γυναίκα που έθεσε υπο-
ψηφιότητα ως Ανεξάρτητη ήταν η δικηγόρος 
από τη Λεμεσό, Καλλισθένη Μαούνη, αλλά 
στην ουσία εξαναγκάστηκε σε παραίτηση 
μετά από αφόρητες πιέσεις. 
Η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία 
του κυπριακού κοινοβουλευτισμού ήταν 
η Αϊλά Χαλίτ Κιαζίμ. Ήταν νυμφευμένη με 
τον Σιεμσιεντίν Χαλίτ Κιαζίμ ο οποίος εξελέ-
γη βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 
1960 στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου για 
την Α΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο.  Στις 24 Σε-
πτεμβρίου 1963 ο συζυγος της σκοτώθηκε 
σε αυτοκινητικό δυστύχημα. 
Τη θέση του στη βουλή πήρε η Αϊλά Χαλίτ 
Κιαζίμ, η οποία ανέλαβε καθήκοντα βουλευ-
τή στις 25 Οκτωβρίου 1963 ενταγμένη στην 
Ανεξάρτητη Τουρκική Ομάδα. Παρέμεινε στη 
θέση του βουλευτή  για 2 μήνες έως τον Δε-
κέμβριο του 1963 που οι Τουρκοκύπριοι 
αποχώρησαν από την κυβέρνηση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.
Η πρώτη Ελληνοκύπρια που μπήκε στη Βου-

λή ήταν η  Ρήνα Κατσελλή. Εξελέγη μόλις 
το 1981 (24 Μαϊου) στην εκλογική περιφέ-
ρεια Κερύνειας με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ. 
Στις βουλευτικές του 1960 δεν εξελέγη κα-
μία γυναίκα βουλευτής, ούτε από την ελλη-
νοκυπριακή, ούτε από την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα. Οι επόμενες εκλογές, λόγω της 
κρίσης του 1964, πραγματοποιήθηκαν με 
μακρά αναβολή στις 5 Ιουλίου 1970 με συμ-
μετοχή μόνο ε/κ κομμάτων. Και πάλιν δεν 
εξελέγη καμιά γυναίκα στη Βουλή. Λόγω της 
εισβολής του 1974, οι επόμενες βουλευτι-
κές πραγματοποιήθηκαν το 1976, χωρίς και 
πάλιν γυναικεία αντιπροσώπευση. Στις βου-
λευτικές του 1981, όπως προαναφέρθηκε, 
είχαμε την εκλογή της κ. Ρήνας Κατσελλή, η 
οποία και πάλιν μόνη επανεξελέγη στις βου-
λευτικές του 1985. 
Στις βουλευτικές του 1991 εξελέγησαν τρεις 
γυναίκες βουλευτές. Η Ρήνα Κατσελλή με το 
ΔΗΚΟ, η Κλαίρη Αγγελίδου (η δεύτερη γυναί-
κα στην ιστορία του κυπριακού Κοινοβουλί-
ου) με τον ΔΗΣΥ, και επίσης με τον ΔΗΣΥ η 
Καίτη Κληρίδου (η τρίτη γυναίκα -βουλευ-
τής). Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 η 
κατάσταση παραμένει θλιβερή με τρεις και 
πάλιν γυναίκες στη Βουλή: Την Καίτη Κληρί-
δη από τον ΔΗΣΥ και την Αντρούλλα Βασιλεί-
ου (η τέταρτη) από τους ΕΔΥ. Στη συνέχεια 
μπήκε στο Κοινοβούλιο και η Λία Γεωργιά-
δου (η πέμπτη) ως αναπληρωματική, αφού 

υπουργοποιήθηκε ο βουλευτής Κερύνειας 
Σωκράτης Χάσικος.
Τα πράγματα για τις γυναίκες άρχισαν να 
βελτιώνονται ελαφρά στη συνέχεια:

Βουλευτικές 2001: 7 γυναίκες στο Κοινοβούλιο
Βουλευτικές 2006: 8 γυναίκες στο Κοινοβούλιο
Βουλευτικές 2011: 6 γυναίκες στο Κοινοβούλιο
Βουλευτικές 2016: 11 γυναίκες στο Κοινοβούλιο
Βουλευτικές 2021: 8 γυναίκες στο Κοινοβούλιο
 
Κοινοτικές Συνελεύσεις 
Στις 7 Αυγούστου 1960  πραγματοποιήθηκαν 
εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Ελ-
ληνικής και της Τουρκικής Κοινοτικής Συνέ-
λευσης. Οι εκλογές αποφεύχθηκαν παντού 
εκτός από την Κερύνεια. Στους 8 κοινούς 
υποψηφίους της επαρχίας Λευκωσίας πε-
ριλαμβανόταν και μία γυναίκα, η δικηγόρος 
Κωνσταντία Βάρδα που υποδείχθηκε από το 
ΑΚΕΛ. Η Κωνσταντία Βάρδα εκλέχθηκε χωρίς 
ψηφοφορία μέλος της Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνέλευσης και υπήρξε η πρώτη Ελληνοκύ-
πρια που αναδεικνυόταν σε αιρετό πολιτει-
ακό αξίωμα. Λίγες μέρες πριν, στις 28 Ιου-
λίου, η Kadriye Hulusi Hacibulgur εκλέχθηκε 
μέλος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης 
και υπήρξε η πρώτη Τουρκοκύπρια αιρετή 
αξιωματούχος.

Δ. Διονυσίου
Φιλόλογος-Δημοσιογράφος
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Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Γυναίκες και πολιτική Η πρώτη εκλογή γυναίκας σε ανώτατο πολιτειακό αξίωμα έγινε
στις 10 Ιουνίου 2021 όταν η Αννίτα Δημητρίου εξελέγη πρόεδρος της Βουλής...

Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα η αθλητική εκπομπή 
του Ράδιο Κόσμος, με τον Μάριο Ευριπίδου…

Τα νέα των ομάδων μας, με φιλοξενούμενους στο 
στούντιο και όλη η αθλητική επικαιρότητα…

Η Πάφος, κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα, Παίζει 
Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος 95,2 FM stereo…

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250

SMS στο 99313100

με τον Μάριο Ευριπίδου…
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):
Νυχτοφύλακα 
Περιγραφή Εργασίας: 
•Επίβλεψη της εισόδου, εξόδου προσωπικού. 
•Επίβλεψη της φύλαξης της περιμέτρου των ξενοδοχείων.
Προσόντα:
•Δίπλωμα ιδιώτη φύλακα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής. 
•Καθαρό ποινικό μητρώο.                                                                                                                                
•Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.          
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                
Εκπαίδευση στα πρωτόκολλα της εταιρίας.                                                               
Ολόχρονη εργοδότηση.                                                                                           
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 
διεύθυνση:
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):
 

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

• Οργάνωση, επίβλεψη και διοίκηση της από μέρα σε μέρα λειτουργίας του τμήματος 
συντήρησης του ξενοδοχείου, προληπτικών συντηρήσεων, επιδιόρθωσης βλαβών, 
σωστής λειτουργίας των μηχανοστασίων και λεβητοστασίων του ξενοδοχείου, και ότι 
άλλων εργασιών έχουν να κάνουν με μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 
Προσόντα:

•Πανεπιστημιακό δίπλωμα, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.
•Τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 
Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:
 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία                                                                     
να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

CONSTANTINOU BROS HOTELS
Is currently seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,

a) Reservations Officer
b) Receptionist

Requirements:
• Prior experience necessary 
• Solid written and verbal communication skills in English & Greek
• Excellent organizational skills
• Customer service attitude
• Competency in Microsoft Office Suite including Word, Excel, and Outlook

Attractive remuneration package offered, according to skills and experience.
If you are interested, we would love to hear from you. 

Please send us your CV to with a resent photo at:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

Η εταιρία Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει 

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

Head Barman
Barman
Bar Waiter

Προσόντα:
•Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο                                                                        
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.                                                                                          
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.                                                                                                                                    
•3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο. 

Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται 
στην κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503
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Η εταιρία Constantinou Bros Property Management Ltd  στην Πάφο, Κύπρο, 
ζητεί για εργοδότηση 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Εργασίας
• Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία, ομάδας πωλήσεων ακινήτων και των μετά την πώληση, 
πωλήσεων και διαδικασιών. 
• Προγραμματισμός και επίβλεψη της συντήρησης των ακινήτων της εταιρίας. 

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Διεύθυνση Επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο.                                                                                           
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας                                                                                                                                    
• Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή ( windows, XL, power point, etc.)                                                                                                    
• 2 χρόνια προηγούμενη εμπειρία.         

Η Εταιρία Προσφέρει
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
• Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης
• Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

Email: hr@cbh-cyprus.com
           manager@aa-cbh.com
Constantinou Bros Property Management Ltd
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
          www.cbh-cyprus.com

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

και η επιμέλεια και ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
όλων των ειδών σε όλα τα θέματα 

από έμπειρο προσωπικό. 
Για πληροφορίες 99567680 & 99571542

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την  Κυριακή 5 Φεβρουάριου στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοαιματούσης στην Χλώρακα 
Πάφου  το σαρανταήμερο  μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας  πατέρα και  παππού 

ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΥ
(από την Χλώρακα) 

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, 
έκαναν εισφορές και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας 
πένθος.

Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και  λοιποί συγγενείς.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD δέχεται προσφορές για την περίοδο 
01/04/2023-31/03/2024 για προϊόντα που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία Constantinou Bros 
Pioneer Beach, Constantinou Bros Asimina Suites, Constantinou Bros Athena Beach και 
Constantinou Bros Athena Royal Beach, ως κάτωθι: 

  • Τρόφιμα    • Είδη Mini Market
  • Ποτά     • Είδη maintenance
  • Είδη καθαρισμού   • Είδη εξυπηρέτησης
  • Χημικά     • Λοιπές υπηρεσίες
  • Γραφική ύλη 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα προσφορών/αγορών στο  τηλ: 
26884600 ή στο email: market1@aa-cbh.com για να τους αποσταλούν τα έντυπα προσφορών. 
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2023, 
12:00μμ.  

CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD
P.O.BOX 62324, 8063 Πάφος
Τηλ: 26 964898,  Φαξ: 26 964503
Email: market@aa-cbh.com/ manager@aa-cbh.com

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 05/02/2023 στην Εκκλησία Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου, 

το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας γιού, αδελφού και θείου

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΛΛΑ
(από την Γεροσκήπου)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Μητέρα : Καλλισθένη Παπαλλά. Αδελφές: Χαρίκλεια Παπαλλά και Αθήνα 
Παυλίδη και αδελφότεκνα  

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 05/02/2023 στην Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, το εξάμηνο  
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού  και θείου

ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
(από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Λένια Κόκκινου. 
Παιδιά: Μιχάλης και Ιωάννα, Κωνσταντίνος και Άντρη.
Εγγόνια: Ανδρέας, Χριστίνα, Ανδρέας και Έλενα, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.



Η Honda επιστρέφει στη Formula 1
Μ ετά από μόλις ένα χρόνο «απουσίας» 

η Honda επιστρέφει και επίσημα στην 
F1 στην  κορωνίδα του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού. Στο περσινό GP της Ιαπωνίας, έγινε 
μια νέα συμφωνία με την  AlphaTauri, με το λο-
γότυπο της Ιαπωνικής φίρμας να τοποθετείτε στο 

πάνω στην AlphaTauri AT03 και RB18
Η FIA έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα 
συμμετοχών για το πρωτάθλημα του 2023 και 
το όνομα που δήλωσε η Αυστριακή ομάδα είναι 
«Honda RBPT». Με άλλα λόγια, η Honda επι-
στρέφει και επίσημα μετά από ένα χρόνο απου-

σίας. Την ίδια ονομασία έχουν και οι κινητήρες 
της AlphaTauri, άρα τα λογότυπα της Honda θα 
παρουσιάζονται  πάνω και στα τέσσερα μονοθέ-
σια. Τα δύο τελευταία χρόνια, οι κινητήρες του 
Ιάπωνα κατασκευαστή έχουν δώσει στον Max 
Verstappen τη δυνατότητα να κατακτήσει ισάριθ-
μους τίτλους.
Η  ιστορία της Honda στην κορωνίδα του μηχανο-
κίνητου αθλητισμού ξεκίνησε πριν από 6 δεκαετί-
ες  από το 1964 όταν πέρασε στο πρωτάθλημα με 
έναν επαναστατικό τότε εγκάρσια τοποθετημένο 
κινητήρα V12 για την εποχή όπου ο κυβισμός 
περιοριζόταν στα 1.5 λίτρα. Μόλις λίγους μήνες 
μετά, το 1965, ήρθε και η πρώτη νίκη στο Μεξικό 

με οδηγό τον Richie Ginther. Το ‘66 οι νέοι κανο-
νισμοί επιβάλλουν τριών λίτρων κινητήρες και η 
Honda ανεβαίνει με τον John Surtees στο βάθρο 
και μάλιστα στο ντεμπούτο της για να πάρει τη 
νίκη στη Μόνζα την ίδια χρονιά. Η ομάδα αποχώ-
ρησε το1970 για να επιστρέψει το 1984 ως προ-
μηθευτής κινητήρων στην εποχή των 1.5 Turbo. 
Αρχικά παρείχε τους V6 της στην ομάδα Spirit το 
1983, και στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στη 
Williams. Το 1986 η Honda παίρνει τον πρώτο της 
τίτλο στους κατασκευαστές κερδίζοντας 9 από 
τους 16 αγώνες της σεζόν με τους Mansell και 
Piquet. Εκεί ήταν που ξεκίνησε η χρυσή εποχή της 
Honda στη φόρμουλα ένα. 
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Η GEPA Mechanical Installations Racing  έτοι-
μη και για το 2023 και με  νέα εμφάνιση 

στο αγωνιστικό VW Golf GTi θα συμμετάσχει 
στο νέο πρωτάθλημα ταχύτητας και σε επιλεγ-
μένους αγώνες ράλλυ. 
Η ομάδα θα ακολουθήσει όλο το πρωτάθλημα 
ταχύτητας με οδηγό τον Μιχάλη Σοφοκλέους 
με σκοπό την διάκριση. Δεδομένη θεωρείται 
και η συμμετοχή της ομάδας και σε επιλεγμέ-
νους αγώνες ράλλυ με συνοδηγό τον Ευαγόρα 
Παντελίδη. 
Η πρώτη αγωνιστική παρουσία της ομάδας  
στην νέα  χρονιά, στο 35ο East Safari Rally που 
θα διεξαχθεί στις 18/19 Φεβρουαρίου στις 
γρήγορες διαδρομές στο Παραλίμνη.
Η GEPA Mechanical Installations Racing  ανα-

κοινώνει και την έναρξη  συνεργασίας με 
την νέα εταιρεία λιπαντικών GAND OIL (Κύ-
πρου) την οποία καλωσορίζει στην οικο-
γένεια των μεγάλων χορηγών της ομάδας.                                                                                                       
Το αγωνιστικό εγχείρημα της ομάδας συνεχί-
ζουν να υποστηρίζουν  οι  GEPA Mechanical 
Installations,Thomason Machinery, Limniotis, 
Red Wheels Motors Ltd, Peric Νερό Αγρού, 
Trackit, Psaltis Auto Parts, Food Park City, Work 
Safe, Γ&Μ Γεωργίου Forklift Services, Safety 
Plus Cyprus, ACNP Automotive & Parts, Coffee 
Box Cafe και θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια 
για επίτευξη των στόχων της ομάδας.
Την τεχνική υποστήριξη της ομάδας ανέ-
λαβε για ακόμα μία χρονιά η P.P. Tuning 
Performance.

Η GEPA Mechanical Installations Racing  
έτοιμη και για το 2023!

Το θρυλικό όνομα McRae επιστρέφει 
στους αγώνες Ράλλυ και συγκεκριμένα 

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA 
(ERC), καθώς ο Max McRae θα συμμετάσχει 
στην κατηγορία Junior ERC.
Ο Max McRae ο 18χρονος γιος του Alister 
McRae,ανιψιός του αείμνηστου Colin 
McRae και εγγονός του πρώτου McRae του 
Jimmy θα κάνει το επόμενο βήμα στην αγω-
νιστική του καριέρα καθώς θα λάβει μέρος 

το 2023, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλ-
λυ της FIA (ERC) στην κατηγορία Junior ERC.
Ο Μax McRae ο οποίος κατοικεί στη Δυτική 
Αυστραλία θα λάβει μέρος στους έξι αγώνες 
του φετινού θεσμού (Ράλλυ Πολωνίας, Ράλ-
λυ Λιθουανίας, Ράλλυ Σκανδιναβίας, Ράλλυ 
Ρώμης, Ράλλυ Τσεχίας, Ράλλυ Ουγγαρίας) 
με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος ώστε να κάνει το επόμενο βήμα στην 
καριέρα του.

Ακόμα ένας McRae στους αγώνες αυτοκινήτου!

H πρώτη ομάδα που πα-
ρουσίασε τα επίσημα 

χρώματα του 2023 ήταν η 
Haas, όμως θα πρέπει να πε-
ριμένουμε να δούμε τη VF-23 
μέχρι τις χειμερινές δοκιμές. 
Με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης, η Haas έδωσε στη δημοσιότητα 
τα χρώματα της VF-23, το μονοθέσιο με το 
οποίο θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα 
της Formula 1 το 2023.  Η αμερικανική ομά-
δα είχε ενημερώσει πως πρόκειται για πα-
ρουσίαση χρωματισμού και σχεδιασμού του 
μονοθέσιου της. Αυτό σημαίνει πως θα δού-
με την πραγματική VF-23 σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, πιθανότατα στις χειμερινές δο-
κιμές.   Η Haas θα έχει το 2023 ένα νέο βασι-

κό χορηγό και λόγω αυτού θα 
πλησιάσει το ανώτατο όριο 
που θέτει το budget cap. Αυτό 
θα την ωθήσει να ξοδέψει 
περισσότερα χρήματα στην 
εξέλιξη του μονοθέσιου της, 

ώστε να μάχεται για βαθμούς σε κάθε Grand 
Prix.  Το 2023 οδηγοί της ομάδας θα είναι 
οι Kevin Magnussen και Nico Hulkenberg. To 
2022 ολοκλήρωσε στην 8η θέση στο πρωτά-
θλημα κατασκευαστών, μπροστά μόνο από 
τις Scuderia AlphaTauri και Williams. Φέτος 
θέλει να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να 
παλεύει ψηλότερα στο midfield της F1. Για το 
λόγο αυτό έγινε και η επιλογή του έμπειρου 
Hulkenberg, έναντι του νεαρού και άπειρου 
σχετικά, Schumacher.

Τα νέα χρώματα της Haas



Σε δύο πολύ σπουδαίες μετα-
γραφές προχώρησε η Πάφος fc 

τη μεταγραφική περίοδο Ιανουα-
ρίου, κάνοντας επίδειξη οικονομι-
κής ισχύος. 

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Σερ-
γκέι Λομάκιν έβαλε βαθιά το 

χέρι στην τσέπη και έφερε στην 
Πάφο τον διεθνή Κροάτη τερμα-
τοφύλακα Ίβιτσα Ίβουσιτς με χρη-
ματιστηριακή αξία 5 εκ. ευρώ (ο 
ακριβότερος στην Κύπρο). Αν και 
το ποσό της μεταγραφής του δεν 
έγινε γνωστό, διάφορες πηγές 
αναφέρουν ότι ξεπέρασε το ένα 
εκατομμύριο ευρώ. 
Κάπου εκεί κυμάνθηκε και τα ποσό 
που ξοδεύτηκε και για το δεύτερο 
μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα 
της ομάδας τον Βραζιλιάνο τέως 
άσσο της Ομόνοιας Λευκωσίας 
Φελίπε Μπρούνο. Ο Μπρούνο εί-
ναι στη δεύτερη θέση στον πίνα-
κα των σκόρερ με 8 τέρματα και 
ασφαλώς πρόκειται για μια πολύ 
σπουδαία κίνηση από πλευράς δι-
οίκησης.  
Αναμφίβολα, αυτές οι μεταγρα-
φές, που κόστισαν ακριβά, κάνουν 

ακόμη πιο δυνατή την ομάδα του 
Χένινγκ Μπεργκ, η οποία «παίζει» 
σε δύο ταμπλό, σε πρωτάθλημα 
και κύπελλο.
Της μεταγραφής Φελίπε Μπρούνο 

προηγήθηκε η πώληση του Γουίλι 
Σεμέδο στην Αλ Φαϊσαλί της Σαου-
δικής Αραβίας, η οποία, σύμφωνα 
με το σωματείο, ήταν η ακριβότε-
ρη στην ιστορία της ομάδας. 

Τίναξε την μπάνκα ο Λομάκιν...

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”
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Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Πάλι θέμα με τις αλλαγές… 

Γ ια άλλο ένα παιχνίδι, αυτό με την Ομόνοια, ο Χένινγκ Μπεργκ δέχθη-
κε σκληρή κριτική από τον κόσμο γιατί δεν έκανε αλλαγές, ή γιατί δεν 

φρέσκαρε την ομάδα μετά το 70ο λεπτό, όταν κάποιοι ποδοσφαιριστές 
παρουσίασαν σημάδια κόπωσης.   
Την ίδια ώρα, ο Νορβηγός προπονητής έχει μεγάλη μάζα φιλάθλων που 
τον στηρίζει είτε κάνει αλλαγές, είτε δεν κάνει, τονίζοντας ότι η ομάδα 
είναι μέσα στους στόχους της σε πρωτάθλημα και κύπελλο. 

Ο ποδοσφαιρικός χάρτης στην Κύπρο έχει αλλά-
ξει και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη για όλους, 

ή τουλάχιστον για τους περισσότερους. 
Ο ερχομός επενδυτών σε ομάδες όπως η Πάφος, ο 
Άρης, η Καρμιώτισσα, ο Ακρίτας κλπ, βελτιώνει αι-
σθητά την ποιότητα του ποδοσφαίρου και κανείς δεν 
μπορεί να το διαψεύσει. 

Ήδη έχουμε τις μεγάλες ομάδες της Λευκω-
σίας με τον τεράστιο κόσμο τους να αποτελεί 

αναμφίβολα ένα μεγάλο χρηματοδότη, κάτι που δεν 
έχουν οι μικρές ομάδες. Για παράδειγμα, η Πάφος fc 
πριν τον ερχομό των επενδυτών, ήταν μια μικρή ομά-
δα καθώς δεν είχε τον κόσμο να την στηρίξει οικο-
νομικά. 

Το ίδιο και σε άλλες ομάδες. Αυτό συνέβη και 
στην Αλκή, η οποία αποσύρθηκε από τα μεγά-

λα σαλόνια, λόγω οικονομικών δυσκολιών. Να είστε 
βέβαιοι ότι και άλλες ομάδες θα αποσυρθούν από τα 
πρωταθλήματα που αγωνίζονται, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών. Και αυτό δεν οφείλεται στην Πάφο, όπως 
άφησε να νοηθεί ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. 

Ο ερχομός επενδυτών έχει ανεβάσει το επίπε-
δο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο και κανείς 

δεν μπορεί να το διαψεύσει. Πάφος και Άρης μπή-
καν σφήνα σε ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, Ομόνοια κλπ, ομάδες 
που παραδοσιακά πρωταγωνιστούσαν στα πρωτα-
θλήματα και σάρωναν τους τίτλους. 

Τώρα, αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους, είναι 
πρόβλημα δικό τους. Τι θέλουμε δηλαδή; Ένα 

πρωτάθλημα με τις ομάδες της Λευκωσίας να σαρώ-
νουν διαχρονικά τους τίτλους, ή ένα πρωτάθλημα 
που να έχει 5-6 διεκδικητές κάθε χρόνο; 

Δεν μαθεύτηκε ποτέ τι είπαν οι δύο πρόεδροι Ρόμαν Ντουμπόφ και Πρόδρομος 
Πετρίδης όταν συναντήθηκαν πριν μερικά χρόνια στη Λευκωσία.  

Κύριε Ντουμπόφ, 
μας τελειώσαν τα λεφτά...  

Σπόντες. . .
Τι πρωτάθλημα θέλουμε; 

Μ ε αφορμή τις δηλώσεις και τα υπονοούμενα 
του Πρόδρομου Πετρίδη περί επενδυτών, που 

ασφαλώς φωτογράφιζε την Πάφος fc, να πούμε τα 
εξής: Θέλουμε ένα πρωτάθλημα που οι πλείστες ομά-
δες θα είναι φτωχές 
και να κινδυνεύουν με 
αφανισμό, ή ένα πρω-
τάθλημα με επενδυ-
τές και με ποδοσφαι-
ριστές αξίας που θα 
ανεβάσουν το επίπε-
δο του ποδοσφαίρου 
μας και να το απολαμβάνουν οι φίλαθλοι; 
Θέλουμε ένα πρωτάθλημα τίμιο, ή ένα πρωτάθλη-
μα που οι ισχυρές ομάδες θα επηρεάζουν ποδοσφαι-
ριστές, επειδή είναι απλήρωτοι από την ομάδα τους, 
όπως γινόταν παλαιότερα; 

Η απόκτηση του Μπρούνο Φελί-
πε από την Πάφο είναι ασφα-

λώς η μεταγραφική βόμβα του 
Χειμώνα. Το να παίρνεις τον δεύ-
τερο σκόρερ του πρωταθλήματος 
και μάλιστα από μια ομάδα όπως 
η Ομόνοια, δεν είναι και κάτι που το βλέπουμε συχνά 
στο κυπριακό ποδόσφαιρο.  

Μπρούνο Φελίπε...

Ο Μουσταφά Ναμ πήρε από τον 
ΠΑ.Σ.Π. το βραβείο Stoiximan 

Top Goal της 18ης Αγωνιστικής και 
παραχώρησε στις παρακάτω δηλώ-
σεις.
Αναλυτικά:
«Ευχαριστώ τον ΠΑ.Σ.Π. για τη βρά-
βευση, είμαι χαρούμενος που λαμ-
βάνω αυτό το βραβείο. Είναι ευχά-
ριστο για κάθε ποδοσφαιριστή να 
λαμβάνει βραβείο. Θέλω να στείλω 
τις ευχαριστίες μου σε όσους ψήφι-
σαν το γκολ μου και να το αφιερώ-
σω σε όσους βρίσκονται καθημερι-
νά δίπλα μου και με στηρίζουν».

Πως είναι για εσένα η ζωή στην 
Πάφο; «Νιώθω πολύ όμορφα στη 

Πάφο. Η πόλη είναι θαυμάσια, οι 
κάτοικοι πολύ φιλόξενοι δεν το με-
τανιώνω καθόλου για την επιλογή 
μου. Περιμένω να έχουμε επιτυχίες 
με την ομάδα».
Πως ήταν η εμπειρία του Μουντι-
άλ για εσένα; «Η συμμετοχή μου 
με την Εθνική Σενεγάλης στο Μου-
ντιάλ και η εμπειρία που αποκόμι-
σα ήταν εκπληκτική. Το εύχομαι για 
κάθε ποδοσφαιριστή να μπορέσει 
να ζήσει κάτι τέτοιο, είναι το πιο ση-
μαντικό τουρνουά στον κόσμο».

Ο Ναμ το Top Goal 
της 18ης αγωνιστικής



Σ τα ουράνια έχει εκτοξευτεί η χρηµατι-
στηριακή αξία της Πάφος fc µετά τις τε-
λευταίες σπουδαίες µεταγραφές µε τον 

Κροάτη διεθνή Ίβιτσα Ίβουτσιτς και τον Βραζι-
λιάνο Φελίπε Μπρούνο. Ειδικά µε τον πρώτο, 
η χρηµατιστηριακή αξία της οµάδας ανέβηκε 
κατά 5 εκατοµµύρια.
Η επίδειξη οικονοµικής ισχύος από τους ιδι-
οκτήτες της παφιακής οµάδας είναι εµφα-
νής, καθώς η αξία της οµάδας ξεπέρασε τα 
24 εκατοµµύρια, την ίδια ώρα που η αµέσως 
επόµενη οµάδα είναι η Οµόνοια µε σχεδόν 
18 εκατοµµύρια. Τρίτη στη σειρά οµάδα είναι 
ο ΑΠΟΕΛ µε σχεδόν 16 εκατοµµύρια, µε τον 
Απόλλωνα να συµπληρώνει την τετράδα µε 
ελάχιστη διαφορά. Στις «φτωχότερες» οµάδες 
είναι η ΕΝΠ µε αξία 5 εκ. ευρώ και ακολου-
θούν Δόξα και Ακρίτας µε 6 εκ. ευρώ.
Οι δύο προσθήκες έκαναν τη διαφορά
Η διαφορά της Πάφος fc µε τις άλλες οµάδες 
προήλθε από τις τελευταίες δύο προσθήκες, 
αυτές των Ίβουτσιτς και Μπρούνο, οι οποίοι 
µαζί ανέβασαν την οµάδα κατά έξι εκατοµµύ-
ρια.
Πρώτος µε διαφορά σε χρηµατιστηριακή αξία 
ποδοσφαιριστής της Πάφος fc είναι ο διεθνής 
Κροάτης Ίβιτσα Ίβουτσιτς, ο οποίος σύµφωνα 
µε την έγκυρη transfermarkt κοστίζει 5 εκα-
τοµµύρια ευρώ. Δεύτερος και µε µεγάλη δια-
φορά είναι ο Μουσταφά Ναµ µε 2 εκατοµµύ-

ρια, τρίτος ο Όνι Βαλακάρι µε αξία 1,5 εκ ευρώ 
και τέταρτος ο Χεφτέ Μπετανκόρ µε αξία 1.4 
εκ. ευρώ.
Στους ακριβότερους ποδοσφαιριστές συµπε-
ριλαµβάνονται και οι Στεπίνσκι του Άρη, Κα-
σάµα της Οµόνοιας και Πέρε της ΑΕΚ µε αξία 
2 εκ. ευρώ.
Αντίθετα, στους πιο χαµηλούς σε αξία, όσο 
αφορά την Πάφο πάντοτε, είναι ο Λύσανδρος 
Παπαστυλιανού µε µηδενική χρηµατιστηρια-
κή αξία και αυτό επειδή έχει ελάχιστα παιχνί-
δια στην πρώτη κατηγορία. Σε περίπτωση που 

πωληθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής που θεω-
ρείται ταλέντο, η αξία του µπορεί να φθάσει 
και το 1 εκατοµµύριο ευρώ.
Απ’ εκεί και πέρα, είναι ο πορτογάλος Ζοάο 
Πέδρο µε χρηµατιστηριακή αξία 50 χιλιάδες 
και οι Μπρούνο Ταβάρες και Γεράσιµος Φυλα-
κτού µε 150 χιλιάδες ευρώ.
Τέλος να αναφέρουµε ότι όλες οι οµάδες της 
Α’ κατηγορίας έχουν µαζί χρηµατιστηριακή 
αξία 165 εκ. ευρώ, όσα έχουν µαζί Ολυµπια-
κός Πειραιώς (117 εκ.) και Παναθηναϊκός (44 
εκ.).

Εκτοξεύτηκε στα ουράνια 
η χρηματιστηριακή αξία της Πάφος fc
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ΚΥΠΕΛΛΟ
Ευνοϊκή κλήρωση 

για Πάφο

Π ραγµατοποιήθηκε την Τρί-
τη το πρωί στο Συνεδριακό 
Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ η 

κλήρωση των αγώνων της προηµι-
τελικής φάσης του Κυπέλλου Α’ - Β’ 
Κατηγορίας.
Οι αγώνες σε αυτή τη φάση θα είναι 
διπλοί και από την κλήρωση προέ-
κυψαν τα ακόλουθα ζευγάρια:
Οµόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ
Ολυµπιακός - Ανόρθωση
ΑΕΛ - Νέα Σαλαµίνα
Δόξα Κατωκοπιάς - Πάφος FC
Οι αγώνες θα αρχίσουν την Τετάρ-
τη 15 Φεβρουαρίου. Αγώνες µπορεί 
να οριστούν Τρίτη και Πέµπτη.
Οι τιµές εισόδου:
Κανονικό 15 ευρώ
Μαθητικό 10 ευρώ
Παιδικό 1 ευρώ
Τα Σωµατεία µπορούν να κάνουν 
αίτηµα για µείωση της τιµής εισό-
δου.
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