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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Ονησιφόρου
Η κατάθεση των δικαιολογητικών  για την ε-
ξασφάλιση του Υγειονομικού Πιστοποιητι-
κού, να γίνεται ομαδικά μέσω του ΣΙΚΑΠ…

Σελ. 14 

Γ. Ομήρου
Ένα ενδιαφέρον άρθρο του τέως προέδρου 
της Βουλής για τα σημερινά δεδομένα στο 
καυτό πρόβλημα του Κυπριακού…

Σελ. 17

Κ. Δρουσιώτης
Η ανάδειξη της σχέσης του Απ. Παύλου με 
την Πάφο είναι άκρως σημαντική, και την δι-
αφοροποιεί από άλλους προορισμούς...

Σελ. 02
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Σελ. 16

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια κι η πορεία στην 
Ιεροσύνη

Μια ανθρώπινη συνέ-
ντευξη του Πρωτοσύ-
γκελου της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Κύπρου
στην οποία μιλά για 
τη ζωή, τις αναμνήσεις 
και την πορεία του. 
Στη συνέντευξη του 
στον Αδέσμευτο θυ-

μάται τα δύσκολα χρόνια της παιδικής του 
ηλικίας αφού μπήκε στη βιοπάλη από πο-
λύ μικρός για να συνεισφέρει στην οικογέ-
νεια, την απόφαση του να γίνει κληρικός, 
τους καθηγητές του και τους Ιερείς της πε-
ριοχής που τον βοήθησαν στα πρώτα του 
βήματα, καθώς και τους μαθητές του στα 
σχολεία που υπηρέτησε ως καθηγητής θε-
ολογίας...

Αρχιμανδρίτης Ιωάννης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μια σειρά από έργα εγκαινί-
ασε χτες ο πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας σε Π. Χρυσοχούς, 
Πέγεια, Χλώρακα, ενώ κατέ-
θεσε τον θεμέλιο λίθο για το 
Πολιτιστικό Χωριό στη Λέμπα 
και του Δυτικού Παραλιακού 
Πεζόδρομου Πάφου…

Σελ. 05

Ποιοι διεκδικούν, πώς και ποιοι θα έχουν δι-
καίωμα ψήφου για την εκλογή του νέου Μη-
τροπολίτη Πάφου…
Την εγκύκλιο για την προκήρυξη των εκλογών στην Ιερά Μητρόπολη Πά-
φου την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου, εξέδωσε την Τρίτη ο Αρχιεπίσκοπος 
Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος είναι και ο Τοπο-
τηρητής του κενωθέντος Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου. 
Γενικός Έφορος των εκλογών ορίζεται ο Ιωάννης Χαριλάου, Διευθυντής 
του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκκλησίας Κύπρου. Στην εγκύκλιο καλείται 
ο κόσμος να εκλέξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη 
της Εκκλησίας, το πρόσωπο που θεωρεί καταλληλότερο να προταθεί στην 
Ιερά Σύνοδο για εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου…

Σελ. 06

Στις 19 Φεβρουαρίου εκλέγεται νέος Μητροπολίτης Πάφου

Δημοσίευση μετά τις Προεδρικές
Αντιδρούν και προειδοποιούν οι κοι-
νότητες: Το σχέδιο δεν μπορεί να έχει 
μέλλον χωρίς τη συναίνεση της Τοπι-
κής Κοινωνίας… 
Μία ακόμη αναβολή για την δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάμα α-
ποφάσισε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο και επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο 
Υπουργοί Νίκος Νουρής και Κώστας Καδής διαφωνούν. Το Υπουργικό Συμβού-
λιο ανέθεσε στους δύο συναρμόδιους Υπουργούς να συζητήσουν και να κατα-
λήξουν σε αντισταθμιστικά μέτρα για τις επηρεαζόμενες κοινότητες και τους 
ιδιοκτήτες γης. Η κυβέρνηση παράλληλα δεσμεύεται ότι πριν την λήξη της θη-
τείας της μαζί με το Τοπικό Σχέδιο θα δημοσιευθούν και τα αντισταθμιστικά 
μέτρα.
Στο μεταξύ οι επηρεαζόμενες κοινότητες, Ίννιας, Νέου Χωριού, Δρούσιας, Κά-
θηκα και Πάνω Αρόδων, σε μια ύστατη προσπάθεια παρέδωσαν χτες υπόμνημα 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το οποίο του ζητούν να μην δημοσιεύσει το 
τοπικό σχέδιο, χωρίς διαβούλευση με τις κοινότητες και διαφοροποίηση, γιατί 
δεν μπορεί να έχει μέλλον χωρίς τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας…

Σελ. 04  

Τοπικό Σχέδιο Ακάμα 

Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι στον “Αδέσμευτο”
Φορτσάρουν τα επιτελεία με ζητούμενο το πέρασμα στο 
δεύτερο γύρο των εκλογών
Ο Αδέσμευτος θέτει τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων 
και σας μεταφέρει τις απαντήσεις των τριών βασικών υπο-
ψηφίων σε ερωτήματα που τους υποβάλαμε…  
Διανύουμε τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις προεδρικές Ε-
κλογές και τα επιτελεία των υποψηφίων φορτσάρουν για να 
αποκτήσουν δυναμική.
Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι και φαβορί για να περάσουν 
στο δεύτερο γύρο εξακολουθούν αν διασταυρώνουν τα ξίφη 
τους, στα διάφορα ντιπέιτ, ενώ τα κόμματα που τους υπο-
στηρίζουν εντείνουν τις προσπάθειες τους για να πετύχουν 
τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση…

Σελ. 05
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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Πάφου χαιρετίζει την 

απόφαση του Δήμου Πάφου για την δημιουρ-
γία Μουσείου για τον Απόστολο Παύλο παρά 
το χώρο της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στην Κ. 
Πάφο. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Δήμος Πά-
φου υπέγραψε σχετική συμφωνία με την Σχολική 
Εφορία Πάφου για μακροχρόνια ενοικίαση του 
πρώην 6ου νηπιαγωγείου. 
Η εν λόγω απόφαση έρχεται να ενισχύσει τις 
προσπάθειες της ΕΤΑΠ Πάφου, η οποία έχει κα-
ταθέσει σχετικό φάκελο στο συμβούλιο της  Ευ-
ρώπης για πιστοποίηση της διαδρομής, αλλά και 
έχει επενδύσει σε τεχνολογία για ανάδειξη τόσο 
της στήλης του Απ. Παύλου όσο και της Παναγίας 
Χρυσοπολίτισσας. 
Όπως είναι γνωστό η αίτηση για πιστοποίηση της 
διαδρομής από το συμβούλιο της Ευρώπης που 
ετοιμάστηκε από την Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την πόλη Λά-
τσιο στην Ιταλία και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολι-
τιστικού Τουρισμού(ECTN) έχει πρόσφατα αξι-
ολογηθεί και δεχθεί κάποιες παρατηρήσεις τις 
οποίες οι εταίροι εξετάζουν για να συμπληρώ-
σουν και να ξανακαταθέσουν για πιστοποίηση το 
2024. 
Η ανάδειξη της σχέσης του Αποστόλου Παύλου 
με την Πάφο είναι άκρως σημαντική, αφού είναι 
ένα από τα πολιτιστικά και θρησκευτικά στοιχεία 
που διαφοροποιούν την Πάφο από άλλους προ-
ορισμούς. 
Η ΕΤΑΠ αναμένεται το επόμενο διάστημα μαζί 
με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους να 
προχωρήσει στην υλοποίηση αριθμού δράσεων 

προς την ικανοποίηση των κριτηρίων της αίτη-
σης όπως είναι η ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Διαδρομής, διεύρυνση του δικτύου με δεκάδες 
εταίρους, εκδηλώσεις προώθησης της διαδρο-
μής στον ευρωπαϊκό χώρο καθώς και γενικότερη 
αναβάθμιση της ιστοσελίδας και των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης της διαδρομής.  Κλείνοντας 
η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Πάφου ευελπιστεί ότι ο Δήμος Πά-
φου, θα αξιοποιήσει τεχνολογικά εργαλεία τελευ-
ταίας γενιάς και θα δημιουργήσει ένα  πρότυπο 
τεχνολογικό μουσειακό χώρο που θα παρέχει δι-
αδραστικότητα, εξελιγμένη πρόσβαση για όλους 
στον χώρο, αλλά και στην πληροφόρηση και θα 
αποφευχθούν κακές πρακτικές που  μέχρι σήμε-
ρα φορείς δημιουργούν ακόμη στατικά χωρίς τε-
χνολογία μουσεία. 

Γιώργος Σαξατέ

Ε ίναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία της Κύ-
πρου, που έχουμε εκλογές και μάλιστα Προεδρι-

κές και το πρώτο θέμα συζήτησης, δεν είναι το Κυπρι-
ακό.
Από τη μια θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό γί-
νεται γιατί κάποιους δεν βολεύει αυτό, από την άλλη 
όμως φέρνει απογοήτευση στους λίγους που απέμει-
ναν και ζουν με τον καημό της λύσης.
Μιας λύσης που αυτό το διάστημα μοιάζει πιο μα-
κριά από ποτέ, και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας 
και του Τατάρ, να δίνουν το τελειωτικό κτύπημα στις 
ελπίδες για μια δίκαιη λύση βάσει των ψηφισμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Προσέξτε, όταν λέμε, ότι το Κυπριακό δεν αποτε-
λεί προτεραιότητα, αυτό δεν το καταλογίζουμε τόσο 
στους υποψηφίους, αλλά κυρίως στους πολίτες οι 
οποίοι δεν θα ψηφίσουν κάποιον με βάσει τις θέσεις 
στο Κυπριακό αλλά για άλλα ζητήματα.
Οι υποψήφιοι από την πλευρά τους μπορεί όλοι να 
λένε ότι έχουν ως προτεραιότητα το Κυπριακό αλλά 
δεν έχουν κάτι ουσιαστικό να προτείνουν πλην, το ότι 
θα προσπαθήσουν να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον 
και να ασκήσουν πιέσεις για επανέναρξη του διαλό-
γου. Ακόμα όμως και αν αυτό γίνει, πώς θα μπορού-
σαν να γεφυρωθούν οι διαφορές, αφού φτάσαμε στο 
σημείο να μιλούμε για δύο ξεχωριστά κράτη;
Το εύκολο θα ήταν βέβαια να αρχίσουμε το γαϊτανά-
κι της επίρριψης ευθυνών, αλλά το ζητούμενο δεν εί-
ναι ή δεν πρέπει να είναι αυτό. Το ζητούμενο θα έπρε-
πε να είναι, μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο να 
γεννηθούν ιδέες για την επανατοποθέτηση του Κυπρι-
ακού στη σωστή του βάση, καθώς όλα αυτά τα χρό-
νια και ιδιαίτερα μετά το Κραν Μοντανά έχει εκτρο-
χιασθεί εντελώς. Σαφέστατα και ευθύνεται η Τουρκία 
γι’ αυτή την κατάληξη και δεν είχαμε καμιά αμφιβολία 
ότι αυτή ήταν και η επιδίωξή της, το θέμα όμως είναι 
εάν εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε να το αποτρέψου-
με ή εάν με την συμπεριφορά μας, τους βοηθήσαμε.
Έχουμε ακούσει προσεκτικά του βασικούς τουλάχι-
στον υποψηφίους να τοποθετούνται για το τι θα κά-
νουν εάν κερδίσουν τις εκλογές στο θέμα αυτό και δεν 
ακούσαμε κανένα να αναφέρεται στους Τουρκοκύ-
πριους, από τους οποίους οι μεγαλύτερη μερίδα επι-
θυμεί διακαώς μια λύση όπως εμείς την αντιλαμβα-
νόμαστε. Όλους αυτούς του Τουρκοκύπριους που με 
κίνδυνο ακόμα και για την ζωή τους λένε όχι στις πολι-
τικές Ερντογάν και Τατάρ και διαδηλώνουν συχνά πυ-
κνά, διεκδικώντας, αυτό που εμείς δυστυχώς δεν θέ-
τουμε ως προτεραιότητα…

Στερνή μου γνώση…

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
Τη Δόξα στο Στέλιος Κυ-
ριακίδης φιλοξενεί η Πά-
φος fc, την ώρα που ο Α-
κρίτας έχει δύσκολο έργο 
απέναντι στον ΑΠΟΕΛ μέ-
σα στο ΓΣΠ.

ΣΕΛΙΔΑ 23&24

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
Την εγκύκλιο για την προ-
κήρυξη των εκλογών στην 
Μητρόπολη Πάφου την 
Κυριακή, 19 Φεβρουαρί-
ου, εξέδωσε ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου Γεώργιος

ΣΕΛΙΔΑ 6

Επικαιρότητα
Μία ακόμη αναβολή για 
τη δημοσίευση του Τοπι-
κού Σχεδίου για τον Ακάμα 
αποφάσισε το Υπ. Συμβού-
λιο και επιβεβαιώθηκε ότι 
δύο Υπουργοί Νίκος Νου-

ρής και Κώστας Καδής διαφωνούν. 
                                                    ΣΕΛΙΔΑ  5

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...

1878-Ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος α-
πό 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυροβο-
λαρχίες, υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σού-
τσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην 
τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, για να προστα-
τεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Μέσα 
σε δύο ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά 
μέχρι τον Δομοκό.
1911-Ξεσπά η μεγάλη απεργία των εργαζόμε-
νων στα τραμ της Αθήνας. Η κυβέρνηση επι-
στρατεύει απεργοσπάστες, το στρατό και την 
αστυνομία, αλλά δεν καταφέρνει να πλήξει το 
φρόνημά τους. Τελικά θα πετύχουν τη μείω-

ση των ωρών εργασίας τους από 13-14 σε 10.
1942-Ο αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χό-
περ ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του 
«Nighthawks».
1946-Το ΚΚΕ ζητά την αποχώρηση των Άγγλων 
από την Ελλάδα. Την ίδια μέρα, οι Σοβιετικοί 
καταγγέλλουν στον ΟΗΕ την παρατεταμένη 
παραμονή των αγγλικών στρατευμάτων στην 
Ελλάδα.
1975-Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος 
της 21ης Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση της 
ανάκρισης, οδηγούνται στις φυλακές Κορυ-
δαλλού.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ21

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1/2023 ΤΣΙΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99603235
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1/2023 ΧΑΡΑΛAΜΠΟΥΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΗΛ 99667980

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

21/1/23 Σάββατο  Μενελάου Μενέλαος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 Εναντι ενζιναδικου  

Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries Γεροσκήπου 26812121 99813985

22/1/23 Κυριακή  Παπούδας Αριστοτέλης Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 Περιοχή 

Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl Πάφος 26811750  26952138

23/1/23 Δευτέρα  Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα έναντι 

χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434

24/1/23 Τρίτη  Πατατού Νικολέτα Ανεξαρτησίας 25 Δρομος Τεχνικής Σχολής 

προς Debenhams KORIVOS Πάφος 26950510 99578224

25/1/23 Τετάρτη Μενελάου Μενέλαος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 Εναντι βενζιναδικου  

Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries Γεροσκήπου 26812121 99813985

25/1/23 Τετάρτη  Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α   800 μέτρα από Time 

Out προς Χλώρακα, απέναντι από την Τρ. Κύπρου 26947629 99107608

26/1/23 Πέμπτη  Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα Λεωφ. Ελλάδος 11 Στο ύψος 

εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου Πάφος 26100292 97743242

27/1/23 Παρασκευή  Ηλιάδης Ηλίας Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 

Δίπλα από Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544

Μουσείο για τον Απόστολο Παύλο  
Χαιρετίζει η ΕΤΑΠ και βλέπει ευκαιρίες 

Μαξίμου, Αυγής, Ευγενίου, 
Νεοφύτου, Πατρόκλου 
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  Ριπές
Οι εκλογές φέρνουν θύελλες
στα κόμματα  
Αυτές οι προεδρικές εκλογές θα διαφέρουν 
πολύ από όλες τις προηγούμενες διότι όποιο 
και αν είναι το αποτέλεσμα θα προκαλέσει 

τριγμούς και ανακατατά-
ξεις σε όλα τα κόμματα. Ο 
κομματικός χάρτης όπως 
διαμορφώθηκε τις τελευ-
ταίες δεκαετίες θα διαφο-
ροποιηθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. 
Αν στην προεδρία εκλεγεί 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης εί-
ναι βέβαιο πως στον ΔΗΣΥ 
θα τεθεί θέμα ηγεσίας. 
Το κόμμα που ήταν στην 

εξουσία για 20 από τα τελευταία 30 χρόνια 
θα εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο 
εσωστρέφειας και αναδιοργάνωσης χωρίς 
να μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο 
διάσπασης. Αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορεί 
να αποκλειστεί ακόμη και στην περίπτωση 
που ο κ. Χριστοδουλίδης χάσει τις εκλογές. 
Στην περίπτωση εκλογής του κ. Χριστοδου-
λίδη εκτός από τον ΔΗΣΥ σε κρίση θα βρεθεί 
και το ΑΚΕΛ ακόμη και αν καταφέρει να πε-
ράσει ο υποψήφιους του στον 2ο γύρο. 
Σε αυτή την περίπτωση η ηγεσία του ΑΚΕΛ 
θα περισώσει το κύρος της αλλά θα μείνουν 
ανοιχτές πληγές που έχουν να κάνουν με τις 
επιλογές που έγιναν και κυρίως γιατί δεν κα-
τάφερε να παρουσιάσει μια νικηφόρα επι-
λογή μετά από μια δεκαετή διακυβέρνηση 
από τον ΔΗΣΥ. 
Επίσης θα μεγαλώσει το χάσμα ακόμη περισ-
σότερο με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώ-
ρου ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ απομακρύνοντας ακόμη 
πιο πολύ το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής 
συνεργασίας. Στην περίπτωση που εκλεγεί 
στην προεδρία ο Αβέρωφ Νεοφύτου τότε ο 
ΔΗΣΥ θα διατηρήσει και θα ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο την κυριαρχία του. Σε αυτή την 
περίπτωση τα κόμματα που θα βρεθούν σε 
κρίση θα είναι η ΕΔΕΚ που ήδη είναι σε αυτή 
την κατάσταση τα τελευταία 4 χρόνια αλλά 
και το ΔΗΚΟ. Για το ΑΚΕΛ και πάλι θα ισχύ-
σουν οι προηγούμενες εκτιμήσεις με την δι-
αφορά ότι δεν θα χάσει την κυριαρχία του 
μεγαλύτερου αντιπολιτευτικού πόλου και 
της προοπτικής συνεργασίας με τα κόμματα 
του κέντρου. 
Στο σενάριο νίκης του Ανδρέα Μαυρογιάννη 
τότε τα κόμματα που θα βρεθούν και πάλι 
στην δυσκολότερη θέση θα είναι αυτά του 
κεντρώου χώρου. Η ανάγκη που θα έχει το 
ΑΚΕΛ την κοινοβουλευτική συνεργασία αυ-
τών των κομμάτων για να μπορεί να κυβερ-
νήσει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης  θα είναι η 
σανίδα σωτηρίας τους αλλά δεν μπορεί να 
αποτρέψει την εσωστρέφεια και την κρίση. 
Για τον ΔΗΣΥ επίσης θα είναι μια ευκαιρία 
ανασυγκρότησης για να διεκδικήσει με πε-
ρισσότερες αξιώσεις την προεδρία του 2028. 
Όλες αυτές οι διεργασίες ασφαλώς και θα 
επηρεαστούν από τα εκλογικά αποτελέσμα-
τα τόσο της 1ης όσο και της 2ης Κυριακής 
και τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν οι 3 
υποψήφιοι. Από τις εκλογές αυτές θα προ-
κύψουν τουλάχιστον και άλλα δύο κόμματα 
με αναφορές κυρίως στο Κυπριακό. 
Το κόμμα του κ. Κολακασίδη που θα τάσσε-
ται καθαρά κατά της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας και του Αχιλλέα Δημητριάδη 
που θα υποστηρίζει πιο θερμά την λύση του 
κυπριακού.  Το σίγουρο είναι ότι μετά τις 
εκλογές τουλάχιστον πολιτικά δεν θα πλή-
ξουμε. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Μ ία ακόμη αναβολή για την δη-
μοσίευση του Τοπικού Σχεδίου 
για τον Ακάμα αποφάσισε την 

Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο και επι-
βεβαιώθηκε ότι οι δύο Υπουργοί Νίκος 
Νουρής και Κώστας Καδής διαφωνούν. Το 
Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στους δύο 
συναρμόδιους Υπουργούς να συζητήσουν 
και να καταλήξουν σε αντισταθμιστικά 
μέτρα για τις επηρεαζόμενες κοινότητες 
και τους ιδιοκτήτες γης. Η κυβέρνηση 
παράλληλα δεσμεύεται ότι πριν την λήξη 
της θητείας της μαζί με το Τοπικό Σχέδιο 
θα δημοσιευθούν και τα αντισταθμιστικά 
μέτρα. Στο μεταξύ οι επηρεαζόμενες κοι-
νότητες, Ίννιας, Νέου Χωριού, Δρούσιας, 
Κάθηκα και Πάνω Αρόδων, σε μια ύστατη 
προσπάθεια παρέδωσαν χτες υπόμνημα 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το 
οποίο του ζητούν να μην δημοσιεύσει το 
τοπικό σχέδιο, χωρίς διαβούλευση με τις 
κοινότητες και διαφοροποίηση, γιατί δεν 
μπορεί να έχει μέλλον χωρίς τη συναίνε-
ση της τοπικής κοινωνίας.  

Σε νεκρό χρόνο
Από τις δηλώσεις που έγιναν αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου, προκύπτει 
ότι η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει το 
Τοπικό Σχέδιο αμέσως μετά τον 2ο γύρο 
των προεδρικών εκλογών και ουσιαστικά 
σε νεκρό χρόνο,  προκειμένου να αποφύ-
γει το πολιτικό κόστος και τις πιέσεις που 
ασκούνται από διάφορες κατευθύνσεις. 
Ο κύριος Καδής, τόνισε ότι οι όποιες 
ρυθμίσεις θα πρέπει να εναρμονίζονται 
με τους δεσμευτικούς όρους που έχει 
θέσει η περιβαλλοντική αρχή και το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο. «Μαζί με το Τοπικό 
Σχέδιο είπε, θα ανακοινωθεί και ένα βα-
σικό πλαίσιο με κατευθυντήριες γραμμές, 
μέσα στο οποίο θα κινείται η παροχή 
αντισταθμιστικών μέτρων εκεί που θα 
κριθεί σκόπιμο να εφαρμοστούν τέτοια 
μέτρα.» 

Διαφωνούν 
Σε δηλώσεις ο Υπουρ-
γός Γεωργικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος 
Κώστας Καδής, σημεί-
ωσε ότι «υπάρχουν 
διαφορετικές οπτικές, 
όχι όμως συγκρούσεις 
όπως αφέθηκε να νο-

ηθεί το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε 
ρυθμίσεις του Τοπικού Σχεδίου που εναρ-
μονίζονται με τις αποφάσεις και τη γνω-
μάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και θα δούμε και το θέμα των αντισταθ-
μιστικών. 
Στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε εξαντλη-
τική συζήτηση των πτυχών του Τοπικού 
Σχεδίου και των διαφορετικών προσεγ-
γίσεων από υπηρεσίες του κράτους. Εί-

μαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής υπη-
ρεσίας, αυτό είναι ξεκάθαρο και επίσης 
ξεκάθαρη θέση του Προέδρου είναι ότι 
δεν πρέπει να αφήνουμε προβλήματα για 
την επόμενη κυβέρνηση. Έχουν δουλέψει 
πάρα πολύ τα δύο Υπουργεία τα τελευ-
ταία χρόνια και θεωρούμε ότι αυτό το 
θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία 
του Ακάμα, πρέπει να κλείσει και πρέπει 
να κλείσει μια εκκρεμότητα που υπάρχει 
εδώ και 35 χρόνια.» 

Διαβεβαιώσεις Νουρή 
Από την πλευρά του ο 
Υπ. Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής, ανέφερε ότι 
δεν πρόκειται να απο-
κρύψει την διαφορετι-
κότητα των προσεγγί-
σεων όμως πρόσθεσε 
σε ένα συντεταγμένο 

κράτος, παρά τις διαφορετικές προσεγ-
γίσεις λαμβάνονται αποφάσεις στη βάση 
νομοθεσιών. «Υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε ότι αφορά το Πολεοδο-
μικό Συμβούλιο και την περιβαλλοντική 
αρχή. Στο πλαίσιο αυτής της ολιγοήμε-
ρης διαβούλευσης που θα γίνει, εκεί και 
όπου επιτρέπεται στο πλαίσιο της περι-
βαλλοντικής γνωμοδότησης, θα γίνουν 
προσπάθειες για να εξαντληθούν κάποιες 
διακριτικές ευχέρειες και είναι κάποια 
θέματα που και ο συνάδελφος Υπουρ-
γός έχει παραδεχθεί ότι θα μπορούσαν 
να συζητηθούν, πάντοτε κάτω από αυτό 
τον φακό. Κάτω από αυτό το περιθώριο 
θα κάνουμε τα μέγιστα για να έχουμε την 
καλύτερη δυνατή λύση».

Προειδοποιήσεις Περιβαλλοντιστών  
Η υιοθέτηση και εφαρμογή των τελικών, 
ουσιωδών και νομικά δεσμευτικών όρων 
της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για 
το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, αποτελούν νο-
μική υποχρέωση της Κυβέρνησης, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Πολεοδομι-
κού Συμβουλίου και του Τμήματος Πολε-
οδομίας και Οικήσεως. 
Εάν δεν υιοθετηθούν οι ουσιώδεις και 
νομικά δεσμευτικοί όροι που περιλαμβά-
νονται στην τελική Γνωμοδότηση της Πε-
ριβαλλοντικής Αρχής, η Κυπριακή Δημο-
κρατία θα βρεθεί εκτεθειμένη έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα οδηγηθεί 
σε νέες και πολύ σοβαρές νομικές περι-
πέτειες, στα πλαίσια ισχύουσων διαδι-
κασιών παράβασης των Οδηγιών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της 

φύσης.  Άμεση θέσπιση των αναγκαίων 
αντισταθμιστικών μέτρων και εφαρμογή 
των κατάλληλων πολεοδομικών εργαλεί-
ων στη Χερσόνησο Ακάμα από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, το Τμήμα Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας, το Πολεοδομικό 
Συμβούλιο και το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως. 
Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργα-
νώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) εκφράζει για 
ακόμη μία φορά δημόσια τους σοβαρούς 
προβληματισμούς και τις έντονες ανησυ-
χίες της για τη σημαντική καθυστέρηση 
που παρατηρείται όσον αφορά την ορι-
στικοποίηση και δημοσίευση του Τοπικού 
Σχεδίου Ακάμα από το Πολεοδομικό Συμ-
βούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με βάση τις νενομισμένες 
διαδικασίες.

Υπόμνημα κοινοτήτων
Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε,
Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και την 
πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αλλά και την πρόθεση σας να 
εξαγγείλετε ένα Τοπικό Σχέδιο που όπως 
έχει διαμορφωθεί με την τελευταία Γνω-
μάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος με 
την οποία αφαιρούνται οι οποιεσδήποτε 
Πρόνοιες Ανάπτυξης αλλά και τα ελάχι-
στα που συμπεριλάμβανε η ενδιάμεση 
Γνωμάτευση σας πληροφορούμε ακόμη 
μια φορά ότι δεν συμφωνούμε καθόλου 
με αυτό το Τοπικό Σχέδιο και ζητούμε 
όπως μην το εξαγγείλετε χωρίς περαιτέ-
ρω διαβούλευση και διαφοροποίηση του 
γιατί δεν μπορεί να έχει μέλλον χωρίς την 
συναίνεση της Τοπικής Κοινωνίας. 
Έχει διαφανεί ότι το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος έχει υιοθετήσει όλες τις εισηγήσεις 
των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, 
αγνοώντας εντελώς τις απόψεις/ εισηγή-
σεις των Κοινοτήτων του Ακάμα, βάζοντας 
ως πρόσχημα τις δήθεν Οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής μιας Επιτροπής που 
δεν ήρθε επιτόπου να δει τι πραγματικά 
υπάρχει για να προστατευθεί στην περι-
οχή και αρκέστηκε στο τι της έχει παρου-
σιάσει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος χωρίς 
στην εξίσωση να υπάρχει και ο παράγο-
ντας Άνθρωπος.
Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, αναμένουμε ότι 
το αίτημα των κοινοτήτων θα ικανοποιη-
θεί έστω και την υστάτη.
Το υπόμνημα υπογράφουν οι πρόεδροι 
των κοινοτικών συμβουλίων Ίννιας, Νέου 
Χωριού, Κάθηκα, Πάνω Αρόδων και Δρού-
σιας.

Τοπικό Σχέδιο Ακάμα 
Δεσμεύονται για δημοσίευση μετά τις Προεδρικές Εκλογές 

Αντιδρούν και 
προειδοποιούν οι 
κοινότητες: Το σχέδιο δεν 
μπορεί αν έχει μέλλον 
χωρίς τη συναίνεση της 
Τοπικής Κοινωνίας… 



Συνεργεία του Δήμου Πάφου κατεδάφισαν 
προσθήκες σε καταστήματα στο Λιμανά-

κι οι οποίες  είχαν ανεγερθεί πριν από χρό-
νια παράνομα εντός του αρχαιολογικού χώ-
ρου πάνω από τα ερείπια της Λιμανιώτισας. Ο 
Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος επιβε-
βαίωσε τις πληροφορίες του Radiocomos και 
αποκάλυψε ότι από την εκσκαφή που έγινε 
προκλήθηκαν ζημιές στα αρχαία. Μετά την δι-
απίστωση όπως είπε ότι είχε γίνει παρέμβαση 
εντός του αρχαιολογικού χώρου οι προσθήκες 
κατεδαφίστηκαν.  Ο κ. Φαίδωνος επιβεβαίωσε 
ακόμη ότι στον αρχαιολογικό χώρο πίσω από 

τα κτήρια στο λιμανάκι θα τοποθετηθεί ένα 
στρώμα από χώμα υπό την επίβλεψη του Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων και θα χρησιμοποιείται 
ως χώρος στάθμευσης. Τις τελευταίες μέρες  
εντατικοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις γενικότε-
ρα στο Λιμανάκι και την Ποσειδώνος στο πλαί-
σιο του έργου αναμόρφωσης της περιοχής. Σε 
ότι αφορά τα σκιάδια των καταστημάτων συμ-
φωνήθηκε ο σχεδιασμός και θα ανεγερθούν 
καινούργια. Όλα τα παλαιά κατεδαφίστηκαν. 
Επίσης θα διαμορφωθούν οι προσόψεις των 
κτιρίων και θα αποκατασταθούν όσα είναι πε-
τρόκτιστα. Παρεμβάσεις έγιναν και στην πε-

ρίφραξη του αρχαιολογικού χώρου από την 
οποία εκτός από τα κλαδέματα που έγιναν 
απομακρύνθηκαν μπάζα και χώματα. Η εικό-
να του αρχαιολογικού πάρκου παρουσιάζεται 
ήδη βελτιωμένη. Εκτός από τον αστικό εξοπλι-
σμό στην Ποσειδώνος θα γίνουν παρεμβάσεις  
και στα κτήρια. Στην περιοχή εκτός από αυτό 
το έργο είναι σε εξέλιξη ο παραλιακός πεζό-
δρομος προς την Χλώρακα και η ανάπλαση πέ-
ριξ της Θεοσκέπαστης. Τα έργα που έγιναν ή 
γίνονται στην τουριστική περιοχή ξεπερνούν 
όπως είπε τα 20 εκατομμύρια και συμβάλουν 
ώστε ολόκληρη η περιοχή να αναγεννηθεί. 
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Διαφθορά

Σ την Κύπρο τα παραδείγματα ατιμω-
ρησίας εγκλημάτων και διαφθοράς 

είναι αναρίθμητα. Ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. 
Από την υπόθεση της Focus για την οποία 
αρκετοί που θα έπρεπε δεν κλήθηκαν καν 
να λογοδοτήσουν, τα σκάνδαλα της οικο-
νομίας που για πολλούς και μη προφανείς 
λόγους έμειναν ατιμώρητα, την υπόθεση 
του Συνεργατισμού που τα κόμματα ερί-
ζουν για το αν η κότα έκανε το αυγό ή το 
αυγό την κότα, με τους μεν να κατηγο-
ρούν τους δε.
Οι υποθέσεις των χρυσών διαβατηρίων, 
με την εμπλοκή προσώπων από όλο το 
πολιτικό τόξο, με τις Αρχές δύο-τρια χρό-
νια μετά ακόμα να μελετούν εάν θα οδη-
γήσουν υποθέσεις ενώπιον Δικαστηρίων 
και τα κόμματα να τσακώνονται για το 
ποιος ευθύνεται για το διεθνές ρεζίλεμα 
της Κύπρου. Άλλη μια αντιπροσωπευτική 
υπόθεση είναι αυτή του Γιάννη Γιαννάκη, 
και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Η πρό-
σφατη υπόθεση, του Μιχάλη Κατσουνω-
τού, όπου και πάλι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
χειρίστηκαν την υπόθεση με πρωτοφανή 
τρόπο και δεν αντέδρασαν ή δεν ήθελαν 
να αντιδράσουν όταν έφτασαν τα στοιχεία 
ενώπιον τους, ενώ φτάσαμε στο σημείο 
να μην υιοθετούνται οι εισηγήσεις του 
ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή από τον 
οποίο ζητήθηκε η διερεύνηση της υπόθε-
σης, με επίκληση το δημόσιο συμφέρον, 
άγνωστο όμως ποιο είναι αυτό. 
Για άγνωστους λόγους που επίσης ποτέ 
και κανένας δεν αντιλήφθηκε, έκλεισε 
και η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, 
παρά το πόρισμα που κατέγραφε ποινικές 
ευθύνες. Κι αν δεν άνοιγε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, το τεράστιο σκάνδαλο των πα-
ρακολουθήσεων, κανείς στην Κύπρο σή-
μερα, δεν θα αντιλαμβανόταν τον επιδέ-
ξιο τρόπο με τον οποίο οι τοπικές Αρχές, 
χειρίστηκαν ένα σοβαρό και ευαίσθητο 
θέμα που πλήττει τα δικαιώματα των πο-
λιτών. 
Είναι ως ένα αόρατο χέρι να προστατεύει 
τα συμφέροντα του συστήματος και εξα-
φανίζεται, όταν πρόκειται για υποθέσεις 
πολιτών που για κάποιους λόγους προχώ-
ρησαν σε μικροπαραβάσεις.
Υπάρχει λοιπόν κάποιος από τους βασι-
κούς υποψηφίους για την Προεδρία, που 
είναι έτοιμος να το αλλάξει αυτό; Που 
είναι έτοιμος να τα βάλει με αυτό το σύ-
στημα, που έχει ζημιώσει και το κύρος, 
αλλά και την οικονομία και ευθύνεται για 
την ανυποληψία στην οποία περιέπεσε η 
Κυπριακή Δημοκρατία; Η απάντηση είναι 
όχι. Αντιθέτως, κανείς δεν πιστεύει ότι η 
εικόνα, θα αλλάξει  μετά τη 12η Φεβρου-
αρίου, όταν η χώρα θα έχει νέο Πρόεδρο. 
Ότι όσους Νόμους κι αν κάνουμε, δεν θα 
καταφέρουμε να αποσείσουμε από πάνω 
μας τα κατάλοιπα δεκαετιών, τις πελατει-
ακές σχέσεις, τις μίζες, τα μέσα, την κου-
μπαροκρατία και τόσα άλλα.

‘‘η σύνταξη’’

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Α πό τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς άρχι-
σε χτες την περιοδεία του στην Πάφο 
ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης όπου 

εγκαινίασε μια σειρά από έργα. Στις 9.45π.μ. 
τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Κέντρου Τρίτης 
Ηλικίας «Η Ελεούσα του Κύκκου».
Στις 10.00π.μ. τέλεσε τα εγκαίνια του Πεζό-
δρομου / ποδηλατόδρομου από την Πόλη 
Χρυσοχούς προς το Λατσί και ακολούθως τα 
εγκαίνια του έργου της κατασκευής των δέκα 
κυματοθραυστών στη θάλασσα περιοχή του 
Κόλπου Χρυσοχούς.
Στις 10.30π.μ.  ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
τέλεσε τα εγκαίνια του Παραλιακού Πεζόδρο-
μου – Φάση Β’ (Πολυλειτουργικό Πάρκο «ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ»). 
Ακολούθησε η μετάβασή του στο Δήμος Πέ-
γειας όπου στις 11.30π.μ. εγκαινίασε το  Πολι-
τιστικό Κέντρο Πέγειας. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος βρέθηκε στην κοι-
νότητα Λέμπας όπου στις 12.00μ.  κατέθεσε 

το θεμέλιο Λίθο του Πολιτιστικού Χωριού Λέ-
μπας. 
Αργότερα στις 12.45 μετέβη στο Δήμο Πάφου, 
όπου έγινε η κατάθεση του θεμέλιου Λίθου 
του Δυτικού Παραλιακού Πεζόδρομου Πάφου. 
Το πρόγραμμα του προέδρου ολοκληρώθηκε 
το απόγευμα της Παρασκευής στην Κοινότητα 
Χλώρακας.
Συγκεκριμένα, στις 6.00μ.μ.  στην κεντρική 
Πλατεία Χλώρακας εγκαινίασε το έργο της 

διαμόρφωσης Κοινοτικών Κτιρίων σε Κέντρο 
Ενηλίκων, την ανακαίνιση-διαμόρφωση των 
γραφείων της πρώην ΣΠΕ σε Κοινοτικά Κτίρια, 
την Α’ Φάση  Ανάπλασης του πυρήνα της Χλώ-
ρακας, καθώς επίσης και την Ανάπλαση της  
Πλατείας Χλώρακας και περιβάλλοντα χώρου 
Εκκλησίας Παναγίας Χρυσοαιματούσας.
Η εκδήλωση στη Χλώρακα ολοκληρώθηκε με 
ομιλία από τον πρόεδρο της δημοκρατίας και 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Νέα δέσμη εγκαινίων
Ο Προέδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε σειρά 
έργων σε Πόλη Χρυσοχούς, Πέγεια και κοινότητες…

Έκτισαν πάνω στα αρχαία στο Λιμανάκι 
Κατεδαφίστηκαν αυθαίρετες προσθήκες

Δ ιανύουμε τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις 
προεδρικές Εκλογές και τα επιτελεία των 

υποψηφίων φορτσάρουν για να αποκτήσουν 
δυναμική.
Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι και φαβορί για να 
περάσουν στο δεύτερο γύρο εξακολουθούν αν 
διασταυρώνουν τα ξίφη τους, στα διάφορα ντι-
πέιτ, ενώ τα κόμματα που τους υποστηρίζουν 
εντείνουν τις προσπάθειες τους για να πετύχουν 
τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση.
Ο Αδέσμευτος, σε μια προσπάθεια καλύτερης 
παρουσίασης των θέσεων των υποψηφίων, έχει 
ήδη αποστείλει στους τρεις βασικούς υποψήφι-
ους σειρά σημαντικών ερωτημάτων. Οι απαντή-

σεις που δόθηκαν θ παρουσιαστούν στην επό-
μενη έκδοση του Αδέσμευτου αλλά και στην 
ιστοσελίδα μας cosmonews.com
Θα μεταφέρουμε επίσης όλες τις λεπτομέρειες 
και ότι άλλο αφορά τους ψηφοφόρους μέχρι την 
τελική ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών 
εκλογών.  
561.033 οι εκλογείς 1.148 τα εκλογικά κέντρα
Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων εκλο-
γέων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς 
προεδρικές εκλογές ανέρχεται στις 561.033, ανα-
κοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών. Στον αριθμό 
αυτό περιλαμβάνονται 730 Τουρκοκύπριοι εκλο-
γείς και 240 εγκλωβισμένοι.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εφόρου, 
το σύνολο των εκλογικών κέντρων ανέρχεται στα 
1.148.
Τα εκλογικά κέντρα και η κατανομή των εκλο-
γέων, κατά εκλογική περιφέρεια, έχουν ως ακο-
λούθως:
Στη Λευκωσία θα λειτουργήσουν 415 εκλογικά 
κέντρα με 215.779 εγγεγραμμένους εκλογείς, 
στη Λεμεσό 323 με 154.778 εκλογείς, στη Λάρ-
νακα 185 κέντρα με 95.517 εκλογείς ενώ στην 
Πάφο θα λειτουργήσουν 133 κέντρα με 51.990 
εκλογείς. Στην Αμμόχωστο θα λειτουργήσουν 57 
κέντρα με 32.623 εγγεγραμμένους εκλογείς ενώ 
στο εξωτερικό 35 κέντρα με 10.346 εκλογείς.

Στην τελική ευθεία  Φορτσάρουν τα επιτελεία με 
ζητούμενο το πέρασμα στο δεύτερο γύρο των εκλογών
Ο Αδέσμευτος θέτει τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων και σας μεταφέρει τις απαντήσεις 
των τριών βασικών υποψηφίων σε ερωτήματα που τους υποβάλαμε…  
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Στις 19 Φεβρουαρίου εκλέγεται νέος Μητροπολίτης Πάφου
Ποιοι διεκδικούν, πώς και ποιοι θα έχουν δικαίωμα ψήφου 

Τ ην εγκύκλιο για την προκήρυξη των εκλογών 
στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου την Κυριακή, 19 
Φεβρουαρίου, εξέδωσε την Τρίτη ο Αρχιεπί-

σκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργι-
ος, ο οποίος είναι και ο Τοποτηρητής του κενωθέντος 
Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου. 
Γενικός Έφορος των εκλογών ορίζεται ο Ιωάννης Χα-
ριλάου, Διευθυντής του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκ-
κλησίας Κύπρου. Στην εγκύκλιο καλείται ο κόσμος να 
εκλέξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού 
Χάρτη της Εκκλησίας, το πρόσωπο που θεωρεί καταλ-
ληλότερο να προταθεί στην Ιερά Σύνοδο για εκλογή 
του νέου Μητροπολίτη Πάφου. 
Σύμφωνα με το Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, 
προστίθεται στην εγκύκλιο, η διαδικασία εκλογής, 
για ανάδειξη νέου Μητροπολίτη, περιλαμβάνει δύο 
στάδια, την κατάρτιση τριπροσώπου διά καθολικής 
ψηφοφορίας και την εκλογή του Μητροπολίτη από 
την Ιερά Σύνοδο. Ως εκ τούτου, συνεχίζει, θα διεξα-
χθεί καθολική μυστική ψηφοφορία την Κυριακή 19 
Φεβρουαρίου, μεταξύ των ωρών 10 π.μ. και 5 μ.μ., 
μετά διαλείμματος μίας ώρας μεταξύ των ωρών 1 
μ.μ. και 2 μ.μ. 
Επισημαίνεται επίσης, πως δικαίωμα ψήφου προς 
τούτο έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ηλικίας 
άνω των 18 ετών, κάτοικοι της Μητροπολιτικής Περι-
φέρειας Πάφου και οι διαμένοντες μονίμως, από ενός 
τουλάχιστον έτους, στην Μητροπολιτική Περιφέρεια 
Πάφου, πλην των προσφύγων. Κατά την ημερομηνία 
αυτή, αναφέρεται, κλήρος και λαός, προσερχόμενοι 
στα εκλογικά κέντρα που θα οριστούν προσεχώς, θα 
ψηφίσουν το πρόσωπο της επιλογής τους. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται, προς διευκόλυνση του 
πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, δι-
ευθετήθηκε ώστε κατά την εκλογή να λειτουργήσει 
αριθμός εκλογικών κέντρων, ούτως ώστε, οι εκλογείς 
να ψηφίσουν στο πλησιέστερο προς τον τόπο διαμο-
νής τους εκλογικό κέντρο. Επί τούτου, σημειώνεται, 
θα καταρτισθούν εκλογικοί κατάλογοι για κάθε εκλο-
γικό κέντρο.  Ακόμη η Εφορευτική Επιτροπή του κάθε 
εκλογικού κέντρου θα οριστεί από την Εκκλησία της 
Κύπρου. Επίσης, όπως αναφέρεται, κάθε ψηφοδέλ-
τιο θα είναι λευκό και θα φέρει για τους σκοπούς της 
εκλογής ειδική σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου. 
Στο ψηφοδέλτιο, ο ψηφοφόρος θα αναγράψει ιδιο-
χείρως το όνομα του προς Αρχιερατείαν εκλογίμου 
της προτίμησής του, συμπληρώνεται. 
Εάν ο ψηφοφόρος αδυνατεί να εκφράσει γραπτώς 
την βούληση του, ο  Πρόεδρος  της Εφορευτικής Επι-
τροπής υποχρεούται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να 
αναγράψει στο ψηφοδέλτιο το όνομα που θα του 
υποδείξει ο ψηφοφόρος. 
Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης 
των ψήφων στα εκλογικά κέντρα, τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας θα αποσταλούν στην Αρχιεπισκο-
πή. Ακόμη οποιοσδήποτε ψηφοφόρος δύναται όπως 
υποβάλει εντός τριών ημερών στην Ιερά Σύνοδο, εν-
στάσεις περί της εκλογικής διαδικασίας. Εντός πέντε 
ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υπο-
βολής των ενστάσεων, συνεχίζει η εγκύκλιος, η Ιερά 
Σύνοδος θα συνέλθει και θα αποφανθεί οριστικά επ’ 
αυτών, θα προχωρήσει στην επικύρωση των αποτε-
λεσμάτων και την κατάρτιση του τριπροσώπου, εκ 
των τριών πλειοψηφισάντων προσώπων. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα διενεργηθεί κλήρωση 
κατά την συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Εντός τριών 
ημερών από την κατάρτιση του τριπροσώπου, η Ιερά 
Σύνοδος θα συγκληθεί για την εκλογή του Μητροπο-
λίτη Πάφου. 
Ο κατάλογος των ψηφοφόρων κάθε εκλογικού κέ-
ντρου θα δημοσιευθεί με ανάρτησή του στους ιε-
ρούς ναούς των ενοριών και κοινοτήτων της Μητρο-
πολιτικής Περιφέρειας Πάφου. Προστίθεται ακόμη 
πως κάθε ένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται 
να υποβάλει στον Τοποτηρητήν, εντός τριών ημερών 
από την ανάρτηση του καταλόγου, διά του ιερέα της 
ενορίας ή Κοινότητάς του, έγγραφη ένσταση επί του 
καταλόγου.  Σημειώνεται ότι ο Τοποτηρητής εξετάζει 
τις ενστάσεις και αποφαίνεται το αργότερο πέντε μέ-
ρες πριν την καθορισθείσα ημερομηνία για εκλογή 
του τριπροσώπου. Αναφέρεται πως για την ομαλή 
τήρηση όλης της εκλογικής διαδικασίας δύναται ο 
Γενικός Έφορος των εκλογών να συνεργάζεται, όπου 
το θεωρεί αναγκαίο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Κράτους. 
Ο Μητροπολιτικός θρόνος της Πάφου κενώθηκε μετά 

την εκλογή στις 24 Δεκεμβρίου 2022 του τότε Μητρο-
πολίτη Πάφου Γεώργιου ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Ενδιαφερόμενοι 
Μέχρι τώρα έχουν εκφράσει την πρόθεση τους να 
είναι υποψήφιοι ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου 
Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής και Ηγούμενος 
της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα και ο πρωτοσύγκλε-
ος της Μητρόπολης Πάφου Τυχικός Βρυώνης. 
Ως ενδιαφερόμενοι παρουσιάζονται ο Επίσκοπος 
Αμαθούντος Νικόλαος και ο Επίσκοπος Καρπασίας 
Χριστοφόρος. Προτάσεις για να διεκδικήσει την θρό-
νο της Μητρόπολης Πάφου δέχθηκε και ο Χύτρων 
Λεόντιος, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται 
να κατέλθει ως υποψήφιος. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργι-
ος,  έχει δηλώσεις ότι δεν προτίθεται να υποστηρίξει 
κανέναν από τους υποψηφίους, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ότι το νέο Μητροπολίτη θα τον επιλέξουν οι 
Παφίτες. Τόσο ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης όσο και ο 
Τυχικός, στήριξαν την υποψηφιότητα του Γεώργιου 
και συνεργάστηκαν με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο επί 
σειρά ετών. 
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ΕαιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Το κομμάτι του παραλιακού μας μετώπου 
που κάθε φορά που φυσά, μετατρέπεται 
σε… μουσείο του βυθού. Ελπίζουμε κάποτε 
να βρούμε μια λύση για να το αποφεύγουμε, 
ιδιαίτερα τώρα που γίνεται οριστικά πεζόδρο-
μος…

Τους λάτρεις της χειμερινής κολύμβησης που 
δεν καταλαβαίνουν ούτε από κρύο ούτε από 
βροχή. Μόνο από κύμματα…

Τους ειδικούς αναλυτές επί πολιτικών θεμά-
των και ιδιαίτερα για την επίλυση του Κυ-
πριακού που άρχισαν να πληθαίνουν επικίν-
δυνα…

Το Μουσικό Λύκειο της Πάφου που συμφω-
νούμε όλοι ότι αποτελεί καμάρι για την Πάφο 
και ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και με το αθλη-
τικό σχολείο…

Τους μαθητές μας που δεν μασάνε και τα λένε 
ξεκάθαρα ακόμα και στον ίδιο τον Υπουργό, 
σε αντίθεση με πολλούς εκπαιδευτικούς που 
τρέμουν να τους πουν ακόμα και τα στραβά…

Τη νέα μόδα του facebook που είναι να δια-
γράφεις φίλους με τους οποίους δεν σε συν-
δέει τίποτα…

Τα χιόνια που έπεσαν πρόσφατα στο Τρόο-
δος αλλά δεν πρόλαβαν να τα δουν και πολ-
λοί μιας και ήρθε καπάκι η καλοκαιρία και η 
ηλιοφάνεια…

Τα διάφορα χόρτα της εποχής που διαθέτει 
άφθονα η κυπριακή ύπαιθρος φτάνει κανείς 
να ξέρει να τα ξεχωρίζει, λαψάνες, μολώχες 
κ.λ.π...

Το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του οποίου 
ελπίζουμε να πέσει κι άλλο γιατί είναι πολλοί 
αυτοί που ούτε διανοούνται να καλέσουν τα 
πρατήρια να το γεμίσουν...

Όσους θυμούνται την Κυπριακή λίρα με την 
οποία έπινες τέσσερις καφέδες, ενώ σήμερα 
για να πιείς ένα καφέ σε κάποια μαγαζιά θέ-
λεις τέσσερα ευρώ…

Τις πρόσφατες βροχές που έπεσαν και ήταν 
πολύ ευεργετικές για όλους και για όλα…

Τον τουρισμό που ήταν ο μόνος τομέας της οι-
κονομίας μας πού πήγε καλά και συγκράτησε 
όσο γινόταν την ανεργία…

Τους τζογαδόρους που τώρα δε θα έχουν τη 
δικαιολογία των γιορτών και ευχόμαστε να 
καθίσουν στ’ αυγά τους, αφήνοντας τις τσέπες 
αλλά και τους οικείους τους ήσυχους, από το 
βραχνά που λέγεται τζόγος…

Τους διάφορους που άρχισαν τώρα να κό-
βουν αβέρτα βασιλόπιτες και θα κρατήσει 
αυτό ίσαμε τα… Καρναβάλια…

Τους τυχερούς που τους έτυχε κάποιο φλουρί 
από τις πολλές βασιλόπιτες. Αν και έτσι όπως 
το κάναμε κόβουμε τόσες πολλές, που όλο και 
κάποιο θα πέσει στον καθένα μας…

Απορία: Τελικά σε αυτό τον τόπο η κλοπή, η 
κατάχρηση και οι απάτες είναι ή δεν είναι ποι-
νικό αδίκημα;

Επιτελεία Κομμάτων 

Στα πάνω τα επαρχιακά  εκλογικά 
επιτελεία των υποψηφίων προέδρων 
Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκου Χριστοδου-
λίδη, Χρίστου Χρίστου, Γιώργου Κολο-
κασίδη  με τους εκπροσώπους τους 
Λίνο Τσοκκά, Στέλιο Παπαγεωργίου, 
Μιχάλη Μιχαήλ και Νέαρχο Πάλα που 
παρέστησαν αυτή την εβδομάδα σε 
ειδική σύσκεψη στο Ράδιο Κόσμος για 
συζήτηση θεμάτων για τις επικείμενες 
προεδρικές εκλογές.

Και τώρα;

Σ το μεγαλύτερο φιάσκο των 
τελευταίων χρόνων, στον το-

μέα της παιδείας, εξελίσσεται η 
υπόθεση διαρροής των θεμάτων 
του δοκιμίου των Νέων Ελληνι-
κών για τη Γ’ Λυκείου, με το Υ-
πουργείο Παιδείας να βρίσκεται 
για άλλη μια φορά με την πλά-
τη στον τοίχο και να ψάχνει εκ 
των υστέρων λύσεις για την κα-
τάσταση. Τελικά έγινε πολύ με-
γάλη ζημιά, καθώς 250 μαθητές 
δεν εξετάστηκαν μετά τη διαπί-
στωση της διαρροής όταν κλή-
θηκαν να επανέλθουν στις τά-
ξεις. 
Πάντως δεν είμαστε σίγουροι ό-
τι στο Υπουργείο κατανόησαν το 
με΄γαθος της ζημιάς που έγινε, 
καθώς ο υπουργός Παιδείας υ-
πέδειξε πως ήταν μία άκρως α-
νεύθυνη ενέργεια μίας εκπαι-
δευτικού, η οποία είχε πρόσβα-
ση στα θέματα, ενώ ξεκαθάρισε 
εκ νέου ότι ήταν ιδιωτικό σχο-
λείο, ως να αποτελεί αυτό δικαι-
ολογία και περιορίστηκε να πει 
ότι το θέμα ερευνάται. 
Το Υπουργείο Παιδείας βεβαίως 
έχει ξεκινήσει ήδη όλες τις ενέρ-
γειες, ώστε να διορθωθούν οι 
στρεβλώσεις, αλλά και να απο-
δοθούν ευθύνες για το συγκε-
κριμένο ζήτημα, καθώς έχει προ-
κληθεί αρκετά μεγάλη ζημιά, ει-
δικά προς το κύρος του θεσμού 
και έχει ζητηθεί η συνδρομή της 
Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να δι-
απιστωθεί αν υπάρχει κάποιο 
ποινικό αδίκημα πίσω από τη 
συγκεκριμένη ενέργεια.
Με αυτό όμως κύριε υπουργέ, τι 
ακριβώς θα διορθωθεί; Η ζημιά 
πλέον έγινε και για άλλη μια φο-
ρά αποδείχτηκε ότι απέχουμε α-
κόμα πάρα πολύ από του να α-
ποκτήσουμε μια παιδεία που να 
είναι αντάξια της Ελληνικής…

Γ έμισε ο τόπος επενδυτές, καλούς και κακούς, οι ο-
ποίοι επιθυμούν να εμπλακούν με ποδοσφαιρικά 

σωματεία. Πρώτα είχαμε το παράδειγμα της Πάφος fc, 
με τους ανθρώπους εκεί να κάνουν εξαιρετική δουλειά 
όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και σε εγκατα-
στάσεις, ακόμα και σε προσφορά προς την κοινωνία. 
Ακολούθησε ο Ακρίτας Χλώρακας, πρόσφατα μια άλλη 
ομάδα είχε επαφές με Ούγγρο, μια άλλη με Ουκρανό 
κλπ. Εκτός επαρχίας, έχουμε τον Άρη Λεμεσού και την 
Καρμιώτισσα με επενδυτή και ακολουθούν και άλλες ο-
μάδες. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα ωφελήσει όχι μό-
νο τα ποδοσφαιρικά σωματεία, αλλά και την κοινωνία 
γενικότερα.  

Γέμισε ο τόπος επενδυτές…

Μ ιας και γίνεται ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου από τον 

δήμο Πάφου, καλό θα ήταν να φτια-
χτεί και ο μεγάλος χώρος στάθμευσης 
απέναντι από τον μόλο που ανήκει 
στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και όχι στον 
δήμο. Άρα σειρά και των αρμοδίων 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους και να μετα-
μορφώσουν την περιοχή που σήμερα 
θυμίζει σκουπιδαριό. Μέχρι και ακινητοποιημένο όχημα μπορείς να βρεις εκεί. 

Τι γίνεται με τον χώρο στάθμευσης; 

Μάριος Θεοδώρου 

Στα πάνω ο υπεύθυνος του 
νοσοκομείου Πόλεως Χρυ-
σοχούς για τις προσπάθειες 
που καταβάλλει για την ομα-
λή λειτουργία του τοπικού 
νοσηλευτηρίου προς όφελος 
των κατοίκων της περιοχής… 

Πρόδρομος Προδρόμου 

Στα κάτω για άλλη μια φορά 
ο υπουργός Παιδείας για τους 
χειρισμούς του στα θέματα 
των εξετάσεων τετραμήνων 
και το φιάσκο με τη διαρροή 
των θεμάτων των Νέων Ελλη-
νικών… 

Νίκος Νουρής 

Στα Κάτω και ο υπουργός 
των Εσωτερικών για την 
σπουδή που επιδεικνύει για 
να κλείσει το θέμα του Ακά-
μα αγνοώντας τους άμεσα 
επηρεαζόμενους κατοίκους 
της περιοχής…

Επαρχιακό Επιτελείο 
Ανδρέα Μαυρογιάννη 

Στα κάτω το Επαρχιακό Επιτε-
λείο Ανδρέα Μαυρογιάννη  που 
αγνόησε την πρόσκληση και δεν 
παρέστει κανένας εκπρόσωπος 
του στην ειδική σύσκεψη του 
σταθμού μας για τις επικείμενες 
προεδρικές εκλογές παρόλο που 
έγιναν προσπάθειες μέχρι την 
υστάτη για να παραστεί κάποιος 
εκπρόσωπος του επαρχιακού 
επιτελείου…
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Αναβρασμός επικρατεί στο θέμα της α-
ναπαλαίωσης και μετατροπής του δι-

ατηρητέου της οδού Αθηνάς για να στεγά-
σει τα γραφεία Κοινωνικών ασφαλίσεων 
και εργασίας στην Πάφο.
Όπως πληροφορούμαστε το κόστος ξε-
περνά κατά πολύ το ποσό της προεκτίμη-
σης και τρέχουν να βρουν τη λύση μιας 
και τα επιπλέον χρήματα που χρειάζονται 
δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό. 
Σε αυτό φυσικά μπορεί αν φταίει και ρα-
γδαία αύξηση στις τιμές των υλικών αλλά 
σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί μια 
λύση πριν το σπουδαίο διατηρητέο οικο-
δόμημα καταρρεύσει.
Φαίδων εάν μιλάμε για ένα - δύο εκατομ-

μύρια δεν σε φοβόμαστε θα βρεις την ά-
κρη. Στην ανάγκη να κάνουμε ένα έρανο 
μεταξύ των απανταχού Παφίων να τα μα-
ζέψουμε, γιατί η λύση του να αφαιρεθούν 
πράγματα για να πέσει το κόστος δεν εί-
ναι η καλύτερη…

Ψάχνουν το λάθος

Μόλις έσβησε ο απόηχος των Αρχιεπισκοπικών 
Εκλογών πάμε στις Προεδρικές και πριν ακόμα 
αναλάβει ο νέος Πρόεδρος, στην Πάφο θα έχουμε 
και εκλογές για το νέο Μητροπολίτη Πάφου…

Τελικά με τα θέματα της παιδείας και ιδιαίτερα 
με τις εξετάσεις, ότι και να γίνει βρίσκουμε τρό-
πο να τα κάνουμε μπάχαλο…

Δηλαδή σε άλλες εξεταστικές περιόδους είμαστε 
σίγουροι ότι δεν διέρρεαν τα θέματα;  

Δηλαδή εάν η Μετεωρολογική Υπηρεσία προ-
ειδοποιούσε για τις βροχές στην περιοχή Παρα-
λιμνίου, θα προλαβαίναμε να αποφύγουμε τις 
πλημμύρες;

Προς υποψηφίους Προέδρους: Ο Τζο Μπάιτεν 
επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών από πλημμύρες. Εσείς γιατί όχι;

Πώς τα κατάφεραν έτσι εκεί στην ΕΔΕΚ; Μα να 
λένε στο Σιζόπουλο οι διαγραφέντες ότι είναι τίτ-
λος τιμής η διαγραφή τους;

Παροιμιώδης πλέον η φράση «να κατουρήσει ο 
στρούθος» που λέγεται για τη Λάρνακα. Μόνο 
που αυτό ισχύει και για το Παραλίμνι…

Μπορεί στην Κύπρο οι αρχές να σφυρίζουν α-
διάφορα, την ώρα που οι εμπλεκόμενοι κάνουν 
πως δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν τίποτα για τη 
χρήση ή την εμπορία κακόβουλων λογισμικών πα-
ρακολούθησης, αλλά να ξέρετε ότι σύντομα θα 
φάμε κι άλλο χαστούκι από την Ευρώπη γι’ αυ-
τό το θέμα…

Το μόνο ευχάριστο από τις πρόσφατες βροχές 
είναι η αύξηση της πληρότητας των φραγμάτων 
μας…

Ποιος είπαμε ότι είναι το φαβορί για τον Μητρο-
πολιτικό θρόνο της Πάφου; Γιατί οι απόψεις δι-
ίστανται…

Μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών αναμέ-
νεται να παιχτεί άλλο παιχνίδι, αυτή τη φορά 
μεταξύ των δύο που θα περάσουν στο δεύτερο 
γύρο και αυτών που θα μείνουν έξω…

Δηλαδή αντί να συζητούν για το πώς η ΑΤΑ θα 
εφαρμοστεί για όλους τους εργαζόμενους, Συ-
ζητούν για το να θα ισχύσει η συμφωνία για την 
καταβολή της μισής ΑΤΑ, στους μισούς εργαζόμε-
νους;

Στα κατεχόμενα οι ιμάμηδες προτρέπουν τις γυ-
ναίκες να κάνουν πολλά παιδιά!!! Τι να πούμε κι 
εμείς που με το ζόρι αν κάνουμε ένα ή δύο παι-
διά;

Πολλή πλάκα ο Ανδρόνικος Ζερβίδης, ο οποίος 
τρολάροντας τα έξοδα των άλλων υποψηφίων, 
δήλωσε στα έξοδά του καφέ και αναψυκτικά με 
βάση την καφεΐνη για να μένει ξύπνιος κατά τη 
διάρκεια των προεδρικών τηλεοπτικών συζητήσε-
ων: €18.000. Μόνο!

Την ώρα που γράφαμε αυτές τις γραμμές δεν 
γνωρίζαμε ακόμα τι αποφάσισε το Υπουργικό 
για το τοπικό σχέδιο του Ακάμα. Το σίγουρο εί-
ναι ότι “βράζουν” στις κοινότητες του Ακάμα και 
έτσι και δημοσιευτεί θα έχουμε μεγάλες αντιδρά-
σεις…

Διεθνώς μας κράζουν για το επίπεδο της δια-
φθοράς στην Κύπρο κι εμείς ασχολούμαστε μόνο 
με τις εκλογές…

Ν. Παπαδόπουλος

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος με δήλωση 
του, είπε απευθυνόμενος στον κόσμο 

της δεξιάς, ότι «η επιλο-
γή σε αυτές τις εκλογές 
θα είναι: ή ΑΚΕΛ ή Νίκος 
Χριστοδουλίδης». Αυτό 
το ανήρτησε το μεσημέ-
ρι, ενώ το ίδιο βράδυ ε-
πανήλθε, απευθυνόμε-

νος αυτή τη φορά προς τον κόσμο της α-
ριστεράς. Για εκείνη του τη δήλωση, η ο-
ποία εκλήφθηκε από τον ΔΗΣΥ ως ενέρ-
γεια πρωτοφανούς υποβάθμισης του 
πολιτικού ήθους, σχολιάστηκε ιδιαίτερα 
έντονα από το επιτελείο Αβέρωφ Νεο-
φύτου, που έκανε λόγο για πλάνη που ε-
πιχείρησε να δημιουργήσει ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης με σκοπό την αλίευση ψη-
φοφόρων του ΔΗΣΥ, κατηγορώντας τον 
παράλληλα ότι υποτιμά τη νοημοσύνη 
όλων των πολιτών.
Έχει δίκαιο ο Χριστοδουλίδης που δεν 
θέλει να βγαίνουν μπροστά οι αρχηγοί 
των κομμάτων που τον υποστηρίζουν…

Σ. Χαραλάμπους

Αντί να συζητάμε για την εφαρμογή του 
θεσμού της ΑΤΑ για όλους τους εργαζό-

μενους, καθόμαστε και 
συζητάμε εάν θα δοθεί 
ένα μέρος της σε αυτούς 
που την δικαιούνται είπε 
η Γενική γραμματέας της 
ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαρα-
λάμπους με το που κη-

ρύχθηκε αδιέξοδο στις διαπραγματεύ-
σεις για την ΑΤΑ. 
Και ποιοι είναι αυτοί; Οι εργαζόμενοι σε 
δημόσιο, ημιδημόσιο τομέα και ελάχι-
στοι στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι οι υπό-
λοιποι εργαζόμενοι δηλαδή πέραν του 
50% ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν 
βλέπουν ΑΤΑ. Τι έχουν να πουν οι υπο-
ψήφιοι γι’ αυτό;
Είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν τον 
θεσμό της ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμε-
νους, ή θα πεθάνουμε χωρίς να γευτού-
με αυτό τον καρπό οι υπόλοιποι; 

Α. Νεοφύτου

Στις νέες προκλήσεις, τους εθνικούς κιν-
δύνους και τους κινδύνους στην οικονο-

μία και του μεταναστευ-
τικού, η Κύπρος χρειά-
ζεται έμπειρα χέρια, α-
ξιοπιστία και αποτελε-
σματικότητα, ανέφερε 
το βράδυ της Τετάρτης, ο 
υποψήφιος για την προ-

εδρία της Δημοκρατίας, Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, κάνοντας λό-
γο για υποσχέσεις υποψηφίων και επι-
ταγές που πρέπει να έχουν αντίκρισμα 
για να έχουν και αξία. 
Το ίδιο βεβαίως πράττουν και οι υπό-
λοιποι υποψήφιοι, δίνοντας υποσχέσεις 
για κάθε πρόβλημα που απασχολεί τους 
πολίτες
Εάν μετρούσαν όμως αγαπητοί μου οι ε-
πιταγές, οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις 
χωρίς αντίκρισμα που πήραμε μέχρι σή-
μερα από τους πολιτικούς, θα είμασταν 
όλοι ευτυχείς, αλλά δυστυχώς…

Ο Δίκαιος

Για ποιον κτυπά η καμπάνα;
Μύλος για άλλη μια φορά το θέμα της 

κοινοποίησης του Τοπικού Σχεδίου 
του Ακάμα, με τις Περιβαλλοντικές Οργα-
νώσεις να εκφράζουν από κοινού ανησυ-
χίες για τη σοβαρή καθυστέρηση οριστικο-
ποίησης και δημοσίευσης του, αφού ούτε 
στην πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου που έγινε στις 18 Ιανουαρίου 
2023 λήφθηκε τελική απόφαση.
Από την άλλη οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες 
γης, γίνονται για άλλη μια φορά μπαλά-
κι, καθώς βλέπουν να συνεχίζεται το δρά-
μα τους για δεκαετίες χωρίς καμιά κυβέρ-
νηση να τολμά να επιβάλει μια λύση στο 
πρόβλημα τους.

Γιατί η λύση όλοι ξέρουν ποια είναι αλλά 
κανείς δεν τολμά να την εφαρμόσει. Ας 
τους πουν τουλάχιστον την αλήθεια και 
ας ζητήσουν την κατανόησή τους αλλά 
βλέπετε είναι πολλά τα λεφτά…

Η αξία της ψήφου

Μπάχαλο λέμε γενικό, στην νήσο την Αγία, 
με τόσους υποψήφιους που θέλουν ευλογία…

Βρίσκομε σ’ ένα διχασμό την ψήφο ποιου να δώσω, 
τάξε πασά μου για να πω σ’ αυτόν που θα ενδώσω.  

Διότι πλέον ως γνωστό, το ξέρουν πέρα ως πέρα, 
λάδωμα θέλει η μηχανή κι ο… Άγιος φοβέρα.
Άλλωστε όλοι την ζητούν την ιερή μου ψήφο 

κι εγώ την έχω ακριβή για να την κάνω στοίχο…
Όχι δεν παρασύρομαι, μετά από τόσα χρόνια, 

που χάριζα την ψήφο μου και έμεινα στ’ αλώνια.
Φέτος που έχω διδαχτεί πώς πρέπει να ψηφίσω, 
την εκτιμώ την ψήφο μου και δεν θα τη χαρίσω…

Οικία Επάρχου
Αναμφισβήτητα το σπί-

τι του Διοικητού, η οι-
κία Επάρχου όπως είναι 
ποιο γνωστή στην Πάφο, 
είναι ένα ιστορικό και εμ-
βληματικό κτήριο της Πά-
φου. Το κτήριο αυτό κατά-
φερε να το εξασφαλίσει ο 
Δήμος Πάφου αλλά άγνωσται αι βουλαί 
του δημάρχου για το πώς σκέφτεται να το 
αξιοποιήσει.
Ψίθυροι έχουν ακουστεί πολλοί, αλλά τί-
ποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται άμεσα ερ-

γασίες συντήρησης, αφού 
το θυμόμαστε από τότε 
που ήταν έδρα του Οργα-
νισμού Πάφος 2017, όταν 
από τα γραφεία του ορό-
φου έβλεπες έξω από τις 
χαραμάδες που είχαν α-
νοίξει στους τοίχους του.

Μια καλή ιδέα βέβαια θα ήταν να μετα-
τραπεί σε σπίτι του Πολιτισμού, να φτιά-
ξουμε και ένα κηποθέατρο εκεί και να γί-
νονται εκδηλώσεις στην καρδιά της Πά-
φου αλλά αυτά δεν αποτελούν προτεραι-
ότητες για το νυν Δημοτικό Συμβούλιο…



Νέα σχέδια επιχορηγήσεων από το 
Υφ. Τουρισμού 

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα σχέδια επιχορηγήσεων του 
Υφυπουργείου Τουρισμού για τη νέα χρονιά. Ο Υφυπουργός Του-

ρισμού, Σάββας Περδίος, δήλωσε μετά τη συνεδρία του σώματος πως 
το 30% του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού πηγαί-
νει σε σχέδια για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας, 
προσθέτοντας πως έχουν εγκριθεί 12 σχέδια κινήτρων ή σχέδια επι-
χορηγήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού. 
Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, κάποια εξ αυτών είναι σχέδια που επιχο-
ρηγούν εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας στα πλαίσια 
του Heartland of Legends, σχέδιο για εκδηλώσεις οινογαστρονομίας 
και τοπικών προϊόντων στα πλαίσια του Heartland of Legends, σχέδιο 
επιχορηγήσεων για τα χριστουγεννιάτικα χωριά για τον χειμώνα που 
έρχεται, σχέδιο επιχορηγήσεων για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, 
σχέδιο για προπονήσεις ξένων αθλητικών ομάδων, σχέδιο για βελτί-
ωση υποδομών προσβασιμότητας, σχέδιο για την ψηφιακή μετάβα-
ση παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού, σχέδιο για τον συνεδρια-
κό τουρισμό και σχέδιο για την αισθητική αναβάθμιση των παραλιών. 
Περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς.

Μπάχαλο οι εξετάσεις 

Έ ντονες επικρίσεις δέχεται το Υπουργείο Παιδείας για τους χει-
ρισμούς που έγιναν μετά τη διαρροή των θεμάτων στο μάθημα 

των Νέων Ελληνικών της τρίτης Λυκείου διατύπωσε μιλώντας στο Ρά-
διο Κόσμος, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαί-
δευσης Λοΐζος Κωνσταντίνου ο οποίος τόνισε ότι δεν επιλύεται το 
θέμα με την διαρροή, επειδή το Υπουργείο Παιδείας  αποφάσισε να 
δώσει την ευκαιρία στους μαθητές που αποχώρησαν από τις εξετά-
σεις των Νέων Ελληνικών να παρακαθήσουν σε εξέταση στις 31 Ια-
νουαρίου. 
Λύση είπε, θα ήταν όπως προτάθηκε από την ομοσπονδία, να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να επιλέξουν, εάν θέλουν να πα-
ρακαθήσουν εκ νέου στις εξετάσεις μετά τα όσα διαδραματίστηκαν 
στην πρώτη εξέταση. Μέχρι την Πέμπτη προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα 
για τις εξετάσεις, που αφορά το γραπτό για τα μαθηματικά, το οποίο 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της συνομοσπονδίας δεν θα μπορούσαν 
να λύσουν ούτε και οι καθηγητές μαθηματικών.

Όπως βολεύει πρόεδρε; 

Έ κκληση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αναστείλουν την ε-
ξαγγελθείσα παν-απεργία απηύθυνε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Σε 

δηλώσεις του ανέφερε ότι αυτό που απαιτείται σε 
αυτή τη μεταβατική περίοδο λόγω των προεδρικών 
εκλογών, είναι η τήρηση υπεύθυνης στάσης από ό-
λους. Διερωτήθηκε σε τι θα εξυπηρετήσει μια απερ-
γιακή κινητοποίηση, σε αυτή την περίοδο που υπάρ-
χει μεταβατική κυβέρνηση, ποιόν θα πιέσουν και τί 
εκτός από την οικονομία που θα ζημιώσει. Αν ήθελε 

να είναι συνεπής ο Πρόεδρος και να είναι πειστική η έκκληση του, τό-
τε σε αυτή την μεταβατική φάση της κυβέρνησης δεν θα προγραμμάτιζε 
για παράδειγμα να αποφασίσει για το θέμα το Ακάμα που είναι σε εκ-
κρεμότητα 33 χρόνια λίγες μέρες μετά τις Προεδρικές Εκλογές και μάλι-
στα 24ωρα πριν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Δύο εβδομάδες απόμειναν για την ολοκλήρωση 
της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές 
εκλογές και τα κομματικά επιτελεία βγάζουν από 
την φαρέτρα τους όλα τα όπλα. Πληροφορίες και 
ψίθυροι που κυκλοφορούν παρουσιάζουν κάποια 
επιτελεία αποφασισμένα να δημοσιοποιήσουν υ-
ποθέσεις που όπως λένε θα προκαλέσουν πάταγο. 
Ας έχουν υπόψη τους πως σε πολλές περιπτώσεις, 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις μετατρέπονται σε 
μπούμεραγ και πλήττουν πρωτίστως τους σχεδι-
αστές. Ελπίζουμε να επικρατήσει τουλάχιστον νη-
φαλιότητα και να αποφευχθούν ακρότητες...

Το εκλογικό αποτέλεσμα λένε ορισμένοι εκλογο-
λόγοι θα κριθεί αυτή τη φορά όχι μόνον από αυ-
τούς που θα ψηφίσουν αλλά κυρίως από αυτούς 
που δεν θα πάνε στις κάλπες. Πάντως οι δημοσκο-
πήσεις που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες μέ-
ρες δείχνουν ντέρμπι μεταξύ τριών για τον 2ο γύ-
ρο... 

Σχολιάζοντας την επαναλειτουργία των θαλάμων 
στο Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς ο εκπρό-
σωπος τύπου της ΠΑΣΥΝΟ Θεόδωρος Πετέλης ε-
πέκρινε τον ΟΚΥπΥ και αποκάλυψε ότι έκλεισαν 
κλίνες στο Νοσοκομείο Λεμεσού από το οποίο με-
τακινήθηκαν νοσηλευτές για να καλύψουν τα κενά 
που δημιουργήθηκαν από την επιστροφή συναδέλ-
φων τους στο Νοσοκομείο της Πόλης. Μπαλώματα 
βέβαια αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετι-
κά. Ας φροντίσει τώρα ο ΟΚΥπΥ να καλύψει τα κε-
νά στην Λεμεσό...

Οι παρεμβάσεις του Δήμου Πάφου για την βελτί-
ωση της εικόνας στο Λιμανάκι επικροτούνται από 
πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι αναμένουν με 
αγωνία να δουν το τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα 
όμως σχεδόν όλοι διερωτώνται αν θα φύγουν και 
τα «κουβούκλια» μπροστά από τα κτίρια της Αρχής 
Λιμένων. Όταν πληροφορούνται ότι αυτά θα μεί-
νουν εκφράζουν την λύπη τους. Κρίμα στην προ-
σπάθεια... 

Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία των 10 ημε-
ρών, ο Αρχιεπίσκοπος εξέδωσε την εγκύκλιο για 
τις Μητροπολιτικές Εκλογές ορίζοντας ως ημερο-
μηνία την 19η Φεβρουαρίου. Η μόνη διαφορά με 
τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές είναι ότι δεν θα υπάρ-
χουν ψηφοδέλτια και θα πρέπει να αναγράφεται 
το όνομα και το επίθετο του υποψηφίου. Επίσης 
σε αυτές τις εκλογές δεν θα ψηφίσουν οι πρόσφυ-
γες... 

Εκτός ΕΔΕΚ τέθηκαν στελέχη του κόμματος όπως 
είναι ο  Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου και άλλοι, 
κυρίως λόγω της στάσης τους στις προεδρικές ε-
κλογές. Για την ώρα τουλάχιστον εντός του κόμμα-
τος παραμένει ο Βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους, ο 
οποίος κρατάει αποστάσεις από όλους, αλλά για 
τις προεδρικές δεν διαφοροποιήθηκε από την επί-
σημη θέση...  

Δεν τελείωσε με τα εγκαίνια στην Πάφο ο πρόε-
δρος της Δημοκρατίας. Ήδη έχει προγραμματιστεί 
ότι στις 2 Φεβρουαρίου 3 ημέρες πριν τις εκλο-
γές θα έρθει στη Γεροσκήπου για να τελέσει τα ε-
γκαίνια του κέντρο μαστογραφίας του Ιατρικού Κέ-
ντρου Χατζηλαμπή. Σε 2η φάση, ο Υπουργός Υγείας 
Μιχάλης Χατζηπαντέλα θα τελέσει και τα εγκαίνια 
για την λειτουργία του Ιατρικού Κέντρου... 

Η “μούγια”

Τηρούμε τις παραδόσεις 

Σ ’ ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι 
της Δευτέρας η κοπή βασιλόπιττας στα γραφεία του συγκροτή-

ματος Ράδιο Κόσμος, CosmosNews και εφημερίδας Αδέσμευτος, πα-
ρουσία του προσωπικού και της διεύθυνσης. 
Η διεύθυνση και το προσωπικό είχαν την ευκαιρία να τα πουν σε ευ-
χάριστο και χαλαρό κλίμα, με μεζεδάκια και κρασί. Ευχή όλων πέραν 
από την προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία είναι και η 
συνέχιση των επιτυχιών του Ομίλου στα θέματα της άμεσης, συνε-
χούς και έγκυρης ενημέρωσης. Ο Διευθυντής, Ανδρέας Χριστοδού-
λου, κατά την κοπή της βασιλόπιττας ευχήθηκε καλή και παραγωγι-
κή χρονιά σε όλους. 
Το Φλουρί για ακόμη μια χρονιά έπεσε στον αρχισυντάκτη του Αδέ-
σμευτου Γιώργο Σαξατέ. 

Κανονικό το Νοσοκομείο της Πόλης 

Σ το Νοσοκομείο της Πόλης επέστρεψαν ήδη οι 8 από τους 12 νοση-
λευτές και με αυτό το προσωπικό οι θάλαμοι νοσηλείας ασθενών 

μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος α-
ριθμός νοσηλευτών διαβεβαίωσε στο Radiocosmos, o ιατρικός λειτουρ-
γός του κρατικού νοσηλευτηρίου Μάριος Θεοδώρου. Όλα τα παθολογι-
κά και καρδιολογικά περιστατικά μπορούν να νοσηλεύονται όπως είπε 
στο Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο διαθέτει τον απαιτού-
μενο εξοπλισμό. 
Σε ότι αφορά το χημείο και το ακτινολογικό, ο κ. Θεοδώρου ανέφερε ότι 
διαθέτουν υπερσύγχρονα μηχανήματα και θα προσφέρουν αξιόπιστες 
υπηρεσίες στους ασθενείς τους οποίους κάλεσε να εμπιστευτούν και να 
στηρίξουν το Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς. Με όλα όσα έγιναν τον 
τελευταίο χρόνο για το Νοσοκομείο της Πόλης μπορούμε πλέον να πού-
με ότι έγινε ένα κανονικό τοπικό νοσοκομείο.

 Βραβείο για Θαλασσινές Σπηλιές 

Β ραβείο για την περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών εξασφάλισε ο 
Δήμος Πέγειας. Πρόκειται για βραβεία που απονεμήθηκαν στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης “Cyprus Hospitality Awards 2023″ που διορ-
γάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
Ο Δήμος Πέγειας, βραβεύτηκε για το πιο πολιτιστικό /θρησκευτικό ση-
μείο ενδιαφέροντος της Κύπρου για το 2022. 
Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου, ο οποίος σε δη-
λώσεις στο Radiocosmos σημείωσε πως είναι πολύ σημαντική αυτή η 
διάκριση για την Πέγεια και θα συμβάλει όπως είπε σε ακόμη μεγαλύ-
τερη διαφήμιση της περιοχής. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη να υλοποι-
ηθούν οι σχεδιασμοί για τον παραλιακό πεζόδρομο που βελτιώνουν την 
εμπειρία των ντόπιων και ξένων επισκεπτών.
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Κάλυψη Προεκλογικής 
Εκστρατείας
Σύσκεψη με τα επιτελεία 
των υποψηφίων

Σύσκεψη με τα επιτελεία των υπο-
ψηφίων για την Προεδρία της Δη-

μοκρατίας πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη στα Γραφεία μας για συντονισμό 
για καλύτερη κάλυψη των τελευταίων 
ημερών της προεκλογικής εκστρατείας 
των υποψηφίων. Η διεύθυνση της Εφη-
μερίδας Αδέσμευτος, του Ράδιο Κό-
σμος και της  ιστοσελίδα cosmonews, 
στο πλαίσιο της αντικειμενικής και δί-
καιης ενημέρωσης των πολιτών, κάλε-
σε τους εκπροσώπους των επιτελείων 
όλων των υποψηφίων, στους οποίους 
παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο 
θα καλύψει την προεκλογική εκστρα-
τεία μέχρι το τέλος της.
Το Παρόν τους στα γραφεία μας, έδω-
σαν οι Στέλιος Παπαγεωργίου εκ μέ-
ρους του εκλογικού επιτελείου του Νί-
κου Χριστοδουλίδη, Λίνος Τσιοκκάς, εκ 
μέρους του επιτελείου του Αβέρωφ 
Νεοφύτου, Μιχάλης Μιχαήλ εκ μέρους 
του υποψηφίου του ΕΛΑΜ Χρίστου 
Χρίστου και ο Νέαρχος Ππαλάς εκ μέ-
ρους του Νίκου Κολοκασίδη. 
Εκ μέρους της διεύθυνσης του Ρά-
διο Κόσμος, του Αδέσμευτου και του 
cosmonews,θα θέλαμε και δημόσια να 
ευχαριστήσου τα επιτελεία που αντα-
ποκρίθηκαν, και συντονίστηκαν για 
την καλύτερη παρουσίαση των θέσεων 
των υποψηφίων που εκπροσωπούν.

Σ ημαντικές εξαγγελίες έγιναν κατά την 
κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου Ιδι-
οκτητών Κέντρων αναψυχής Πάφου (ΣΙ-

ΚΑΠ), από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δ. 
Πάφου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του 
Προέδρου του Συνδέσμου Άγγελου Ονησιφό-
ρου, στη συνέχεια έγινε καταγραφή των προ-
βλημάτων του κλάδου και η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε με το κόψιμο της βασιλόπιτας. 
Τα προβλήματα που ακούστηκαν από τα μέλη 
του Συνδέσμου έχουν να κάνουν με τις άδειες 
ποτού, μουσικής, λειτουργίας, υγειονομικό πι-
στοποιητικό,  τζαμαρίες, τις πέργολες και την 
ανάπλαση της Κάτω Πάφου – περιοχή Θεο-
σκέπαστης και γύρω δρόμων. Ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου, τόνισε πως αύριο Τρίτη στις 10 
το πρωί στην υπεραγορά Παπαντωνίου στην 

Κάτω Πάφο θα γίνει συνάντηση με τα αρμό-
δια άτομα και κάλεσε τα μέλη του συνδέσμου 
να είναι εκεί για να ακούσουν από πρώτο χέρι 
την πορεία των εργασιών. Σημείωσε πως σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χαθούν χώροι 
στάθμευσης.
 
Σημαντικές εξαγγελίες
Στην εκδήλωση το παρόν του έδωσε και ο δι-
ευθυντής των Υγειονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Πάφου Χρίστος Χρίστου, ο οποίος μί-
λησε για την εξασφάλιση του Υγειονομικού Πι-
στοποιητικού, προτείνοντας να γίνεται μαζικά 
μέσω του ΣΙΚΑΠ η κατάθεση των δικαιολογητι-
κών και συγκεκριμένα να τα αναλάβει ο εκτε-
λεστικός γραμματέας Πέτρος Κεχριώτης.
Επίσης μίλησε για την ασφάλεια και υγιεινή 
τροφίμων, σημειώνοντας πως είναι πλέον νο-
μοθεσία και επιβάλλεται το κάθε κέντρο να 
έχει υπευθύνους που θα περάσουν τα ανάλο-
γα σεμινάρια. Στο σημείο αυτό, εξήγγειλε πως 

για τα μέλη του ΣΙΚΑΠ οι υγειονομικές υπηρε-
σίες του Δήμου Πάφου αναλαμβάνουν να δι-
οργανώσουν Δωρεάν τα σεμινάρια, δίδοντας 
σε αυτούς που θα τα παρακολουθήσουν, το 
σχετικό πιστοποιητικό.    
Εξάλλου, αναφορικά με τα σκύβαλα ο κ. Χρί-
στου, σημείωσε πως θα γίνεται πλέον διαλο-
γή σκυβάλων. Από τώρα μέχρι το 2030, τόνισε, 
αυτό πρέπει να το έχουμε πετύχει. Για το λόγο 
αυτό, πρόσθεσε, θα τοποθετηθεί δωρεάν στο 
κάθε κέντρο κάδος οργανικών σκυβάλων, ενώ 
θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία συμπι-
εστές και πρέσες. Για τα Υγειονομικά θέματα, 
αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα να πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση με 
τον κ. Χρίστου ο οποίος θα αναφερθεί αναλυ-
τικά σε όλα τα θέματα, καλώντας τα μέλη του 
ΣΙΚΑΠ να τα παρακολουθήσουν. 
Αναφορικά με την άδεια ποτού και μουσικής ο 
ΣΙΚΑΠ αναμένεται να ζητήσει συνάντηση με το 
Δήμαρχο Πάφου.

Σημαντικές εξαγγελίες από τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου

Τα προβλήματα που 
ακούστηκαν από τα 
μέλη του Συνδέσμου 
έχουν να κάνουν με τις 
άδειες ποτού, μουσικής, 
λειτουργίας, υγειονομικό 
πιστοποιητικό,  τζαμαρίες, 
τις πέργολες και την 
ανάπλαση της Κάτω 
Πάφου

Εναλλακτικός τουρισμός στην Πάφο 

Σ το πλαίσιο υλοποίησης της 
Εθνικής Στρατηγικής Του-
ρισμού 2030 και του και-

νοτόμου έργου “Heartland of 
Legends”, το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Δασών, υλοποιεί σύντομα μια νέα 
πρωτοβουλία για την προώθηση 
του τουρισμού πεζοπορίας μεγά-
λων αποστάσεων (long–distance 
hiking) και βιωματικών, αειφόρων 
εμπειριών στη φύση.  Από τον ερ-
χόμενο Φεβρουάριο, ξεκινά η λει-
τουργία δύο δασικών καταφυγί-
ων για πεζοπόρους, στην περιοχή 
του παλαιού οικισμού «Λιβάδι», 
στο Δάσος Πάφου. Τα ιστορικά 
κτήρια του δασικού σταθμού και 
του δημοτικού σχολείου Λιβα-
διού έχουν αναπαλαιωθεί από το 
Τμήμα Δασών σε συνεργασία με 
το Υφυπουργείο Τουρισμού και 
θα αποτελέσουν τα πρώτα δασι-
κά καταφύγια της Κύπρου, με δυ-
νατότητα διαμονής.  Εξ ορισμού, 
τα δασικά καταφύγια είναι χώροι 
που προσφέρουν προστασία από 
τα στοιχεία της φύσης και ως εκ 

τούτου διαθέτουν βασική υποδο-
μή για διαμονή, χωρίς όμως να 
παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες 
όπως πχ. ηλεκτρικό ρεύμα, στρώ-
ματα για ύπνο κλπ. Αντίστοιχες 
υποδομές υπάρχουν σε πάμπολ-
λες χώρες του εξωτερικού. 
Τα δασικά καταφύγια του Λιβα-
διού βρίσκονται σε ένα ειδυλλι-
ακό περιβάλλον μέσα στη φύση, 
μακριά από ανθρώπινες δραστη-
ριότητες και η πρόσβαση θα γίνε-
ται μόνο με τα πόδια, χωρίς μη-
χανοκίνητα μέσα. Οι πεζοπόροι 
μεγάλων αποστάσεων θα μπο-
ρούν να διανύσουν με το φως της 
ημέρας την απόσταση από τον 
Σταυρό της Ψώκας μέχρι το Λιβά-
δι (περίπου 15 χιλιόμετρα), όπου 
και θα μπορούν να διανυκτερεύ-
σουν. Ο χώρος προσφέρεται επί-
σης για αστροπαρατήρηση. 
Το παλαιό μονοπάτι που ενώνει 
τον Σταυρό της Ψώκας με το Λι-
βάδι, το οποίο χρησιμοποιούσαν 
οι προσκυνητές, οι ντόπιοι κάτοι-
κοι και οι παλαιοί δασονόμοι μέ-
χρι τα μέσα του 20ού αιώνα, έχει 

πρόσφατα ανευρεθεί και διανοι-
χθεί χειρωνακτικά από το Τμήμα 
Δασών. Σημειώνεται, επίσης, ότι 
έχει γίνει διάνοιξη και άλλων πα-
λαιών μονοπατιών, τα οποία προ-
σφέρουν την επιλογή πολυήμε-
ρης πεζοπορίας 5-6 ημερών, από 
την Παναγιά μέσω Μηλικουρίου, 
Κύκκου και Σταυρού της Ψώκας, 
μέχρι την Τηλλυρία.  Για πρώτη 
γνωριμία με τα δασικά καταφύγια 
του Λιβαδιού, το Υφυπουργείο 
μαζί με το Τμήμα Δασών συνδιορ-
γανώνουν κυνήγι θησαυρού στο 
μονοπάτι Σταυρός της Ψώκας – 
Λιβάδι, με έπαθλο δωρεάν διανυ-
κτέρευση στα καταφύγια. Το κυ-
νήγι θησαυρού θα διεξαχθεί στις 

29 Ιανουαρίου 2023, με εκκίνηση 
από τον Σταυρό της Ψώκας. 
Οι ενδιαφερόμενες ομάδες πεζο-
πόρων μπορούν να λάβουν όλες 
τις σχετικές λεπτομέρειες και 
να δηλώσουν συμμετοχή μέσω 
της πλατφόρμας ‘Heartland of 
Legends’ του Υφυπουργείου Του-
ρισμού.  Για περισσότερη πληρο-
φόρηση και κρατήσεις διαμονής, 
τόσο στα δασικά καταφύγια του 
Λιβαδιού όσο και στον ξενώνα και 
τις ξύλινες κατοικίες του Σταυρού 
της Ψώκας, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην 
πλατφόρμα Heartland of Legends. 
Τονίζεται ότι οι κρατήσεις θα γίνο-
νται μόνο διαδικτυακά.

Καταφύγια και μονοπάτια για πεζοπόρους Υπογράφηκε το συμβόλαιο για 
την προμήθεια και εγκατάστα-

ση εξοπλισμού εργαστηρίων μαγει-
ρικής για τις ανάγκες του Κτηρίου 
Σχολής Τουρισμού του ΤΕ.ΠΑ.Κ.
Υπογράφηκε στο Δημοτικό Μέ-
γαρο στις 19 Ιανουαρίου 2023 το 
συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας  
A. N. Ioannou Construction Ltd, η 
οποία κατασκευάζει το Κτήριο του 
ΤΕ.ΠΑ.Κ στην Πάφο και της ανα-
δόχου εταιρείας Anco Catering 
Equipment Ltd με αντικείμενο τη 
διορισμένη υπεργολαβία για την 
προμήθεια και εγκατάσταση εξο-
πλισμού των εργαστηρίων μαγειρι-
κής για τις ανάγκες του Κτηρίου της 
Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φι-
λοξενίας και Επιχειρηματικότητας 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, στην Πάφο.
Η υπεργολαβία αφορά τον εξοπλι-
σμό κουζινών. Τη διαδικασία προ-
κήρυξης και κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού διεκπεραίωσε ο Δή-
μος Πάφου.
Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται 
σε €602.000. Η σύμβαση αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 
2023.

Εξοπλισμός για τις 
σχολές του ΤΕΠΑΚ



Ο ίκοι ανοχής ή πορνεία ή μπουρδέλα, είναι 
σπίτια όπου γυναίκες δέχονται πελάτες με 
σκοπό τη σεξουαλική συνεύρεση σύντο-

μη σε διάρκεια μαζί τους έναντι αμοι-
βής.
Στην Πάφο έως την δεκαετία του ’80 
υπήρχαν τέσσερις αδειούχοι οίκοι 
ανοχής και ευρίσκονταν στα στενά 
δρομάκια γύρω από τη περιοχή της 

Λοζάνης. Ήταν γυναίκες Κύπριες κυρίως, κακάσχη-
μες, χοντρές και γερασμένες καθώς η Πάφος ήταν 
μικρή επαρχία που δεν την προτιμούσαν οι νεαρές 
και όμορφες ιερόδουλες. Όμως υπήρχε καλό μερο-
κάματο και για τις άσχημες, καθώς εκείνες τις επο-
χές οι ελεύθερες στενές σχέσεις μεταξύ των αντι-
θέτων φύλων ήσαν αυστηρά απαγορευμένες, έτσι 
οι άνδρες αναγκαστικά γίνονταν πελάτες στα σπί-
τια αυτά.
Ύστερα η ευμάρεια που προέκυψε στην Πάφο, 
οδήγησε τους πελάτες στα καμπαρέ που άνθισαν 
σε μεγάλο βαθμό και διέθεταν νεαρές και όμορφες 
εισαγόμενες καλλιτέχνιδες. Γέμισε η Πάφος κα-
μπαρέ, και οι οίκοι ανοχής έκλεισαν.
Μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την ελεύθερη είσοδο στη χώρα μας πλήθος γυναι-
κών από άλλες χώρες, το επάγγελμα της ιερόδου-
λης πήρε διαφορετικές διαστάσεις. Η κάθε μια από 
μόνη της χωρίς προστάτες και μαστροπούς εξα-
σκούσε το επάγγελμα υπό μορφή επίσημης ερω-
μένης, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να εκλείψουν τα 
καμπαρέ. Το άσχημο των πραγμάτων στις σχέσεις 
αυτές ήταν πολλοί να πτωχεύουν καθώς τους τα 
έτρωγαν οι επιτήδειες, και πολλοί να εγκαταλεί-
πουν τις οικογένειες τους για να τις ακολουθή-
σουν, ή πολλοί να χωρίζουν ένεκα συνεπειών των 
εξωσυζυγικών αυτών σχέσεων.
Τώρα με την οικονομική κρίση, οι άνδρες έπαυσαν 
να έχουν ερωμένες επί χρήματι, αρκούμενοι στις 
σύντομες και φθηνές επισκέψεις στις λεγόμενες 
επιτήδειες γυναίκες. Καθώς όμως οι επιτήδειες γυ-
ναίκες δεν θέλουν να είναι στιγματισμένες ως πόρ-

νες, δεν εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες άδειες για 
το επάγγελμα, με αποτέλεσμα η αστυνομία να τις 
συλλαμβάνει και να σφραγίζει τους οίκους ανοχής. 
Στις σημερινές εποχές με την πρόοδο της κοινωνί-
ας και την πρόσμιξη της τοπικής κοινωνίας με άλ-
λους λαούς, τα ήθη και έθιμα μας έχουν διαβρωθεί 
και η πολιτιστική μας κουλτούρα έχει αλλάξει. Οι 
ελεύθερες στενές σχέσεις μεταξύ των φύλων έπαυ-
σαν να είναι απαγορευμένες, και όταν καμιά φορά 
αυτό δεν συμβαίνει, θεωρείται ντεμοντέ.
Σήμερα στη Κυπριακή κοινωνία συμβαίνει μια κα-
τρακύλα των θεσμών και των οικογενειακών δε-
σμών, που πριν δεν υπήρχε. Πολύ εύκολα τα 
αντρόγυνα χωρίζουν, και πολύ εύκολα συμβαίνουν 
εξωσυζυγικές σχέσεις με αποτέλεσμα την διαταρα-
χή της οικογενειακής συνοχής. Οι μονογονεϊκές οι-
κογένειες έχουν πληθήνει και τα παιδιά χωρίς τους 
δυο γονείς και χωρίς επαρκείς προστάτες βιώνουν 
δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις, οι οποίες συ-
νήθως τα οδηγούν στην παραβατικότητα και στο 
έγκλημα.
Πιστεύω πως, αν υπήρχαν οι οίκοι ανοχής, τα προ-

βλήματα θα ήσαν λιγότερα. Κανένας άνδρας δεν 
θα παρασυρόταν από αυτές να εγκαταλείψει την 
οικογένεια του, ούτε θα ήταν δυνατό να ξοδέψει 
περιουσίες καθώς η ταρίφα τους είναι χαμηλή. 
Πιστεύω πως επιτελούν κοινωνικό έργο, γι’ αυτό 
εξάλλου δεν απαγορεύεται ως επίσημο επάγγελ-
μα. 
Οι σκέψεις οι δικές μου είναι πως θα ήταν καλύτε-
ρα αντί η αστυνομία να κλείνει τους παράνομους 
οίκους ανοχής, να τους προτρέπει να εκδώσουν 
άδειες και να καταστούν νόμιμοι, τοιουτοτρόπως 
θα ελέγχονται για την καλή και υγιεινή τους λει-
τουργία παρά να αναγκάζουν τις γυναίκες τους εί-
δους να δρουν παράνομα και επικίνδυνα. Διότι, 
κανένας νόμος ή σώμα ασφαλείας μπόρεσε από 
αρχαιοτάτων χρόνων να εμποδίσει το επάγγελμα 
αυτό. Γι’ αυτό πιστεύω πως καλύτερα θα ήταν να 
υπήρχαν νόμιμοι οίκοι ανοχής υπό την παρότρυν-
ση του κράτους, παρά το παράνομο κρυφό και επι-
κίνδυνο σεξ που μόνο κινδύνους εμπεριέχει.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Οίκοι ανοχής στην ΠάφοΣυμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας 
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καταγράφει λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. 

«Η γλώσσα δεν είναι απλές λέξεις, αλλά η σκέ-
ψη μας. Κάθε ποιότητα στη γλώσσα είναι και 

ποιότητα στη σκέψη μας και τα-
νάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώτης, 
2018) Όσοι λοιπόν αγαπάμε τη 
γλώσσα μας και ενδιαφερόμαστε 
για την ποιότητά της, θα πρέπει 
να θελήσουμε να προσέξουμε 

μερικά από εκείνα τα λάθη που ακούμε ή δια-
βάζουμε:  
1. Λέξεις που συγχέονται: Διαλέγω  Vs  επιλέ-
γω: Πήγα στη λαϊκή αγορά και «επέλεξα τα κα-
λύτερα φρούτα». (αντί: διάλεξα τα καλύτερα 
φρούτα). 
Ο προπονητής «διαλέγει τους παίκτες» (αντί: 
επιλέγει τους παίκτες) για την εθνική ομάδα. 
N.B. (Σημειώστε): διαλέγω, (choose) διάλεξα 
(καθομ.) βρίσκω το καλύτερο από ένα σύνολο: 
διαλέγω/διάλεξα ένα επάγγελμα/φρούτα/τους 
φίλους μου/τη μέρα.  vs  επιλέγω (select) επέ-
λεξα (λόγ.) 1. διακρίνω αυτό/αυτόν που προτι-
μώ από ένα σύνολο με συγκεκριμένα κριτήρια: 
επέλεξαν τους μαθητές/επιλέχθηκαν οι μαθη-
τές για να αντιπροσωπεύσουν το σχολείο μας. 
2. αποφασίζω,  προτιμώ: ο παππούς επέλεξε να 
ζει στο χωριό παρά στην πόλη.                        
Ο καθηγητής μας έχει επιλέξει τα βιβλία που 
συνιστά στους φοιτητές του.
Οι εμπειρογνώμονες έχουν επιλέξει  τα εμβό-
λια κατά της νόσου Covid-19. 
Ποιος επιλέγει/επέλεξε τον τύπο των λιμουζί-
νων για τους κρατικούς αξιωματούχους; 
2. Λάθη πλεονασμού: Ο χρόνος είναι «πολύ πο-
λύτιμος» (αντί: πολύτιμος χρόνος) για το φοι-
τητή. 
«Η αδιαντροπιά είναι «πολύ ιδιαίτερο» γνώ-
ρισμα του κακού ανθρώπου και η ντροπή του 
σπουδαίου». (Άγιος Φώτιος ο Μέγας)   (αντί: 
ιδιαίτερο γνώρισμα)
N.B. (Σημειώστε): Αποδίδουμε ένα νόημα, χρη-
σιμοποιώντας τις απαραίτητες λέξεις. Ο πλε-
ονασμός είναι εκφραστικό λάθος. Μερικά 
επίθετα (εξαιρετικός, ιδιαίτερος, μοναδικός, 
ολομόναχος, περίφημος, τέλειος), είναι ήδη 
υπερθετικής σημασίας και επομένως η λέξη 
“πολύ” πλεονάζει.
Λέμε και γράφουμε: Το υπουργείο Υγείας πήρε 
τα κατάλληλα μέτρα για περιορισμό των κρου-
σμάτων, «άρα λοιπόν» (αντί: άρα) δεν πρέπει 
να ανησυχούν οι πολίτες. 
N.B. (Σημειώστε): οι λέξεις “άρα” και “λοιπόν” 
είναι συνώνυμες. (= συνεπώς)
Μπήκε (μέσα) στο αυτοκίνητο βιαστικά. 
Το επίρρημα “μέσα” πλεονάζει με τα ρήματα 
“μπαίνω”, “περιέχω”,  “εντάσσω”,  “εισέρχο-
μαι”. 
Το βράδυ επιστρέψαμε (πίσω) στην Πάφο.  -  Αν 
πλησιάσεις (κοντά),  θα λερωθείς.  
(Από) Ανέκαθεν οι άνθρωποι αγαπούσαν τα τα-
ξίδια. [ από = -θεν:  παιδιό-θεν, ουρανό-θεν ]
 Έχει το (άσχημο) ελάττωμα της φλυαρίας και 
πολλές φορές γίνεται ενοχλητικός. 
Της ψήφισης τού Νομοσχεδίου για τις εκποιή-
σεις προηγήθηκε έντονη συζήτηση.
(και όχι: Προηγήθηκε έντονη συζήτηση πριν 
από την ψήφιση του Νομοσχεδίου) 
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας, Παπαζαφείρη I. , Τριαντα-
φυλλίδη Μ. ,Νεοελληνική Γραμματική 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

H «όαση» των ηλιόλουστων και 
θερμών ημερών, στην καρδιά 
του χειμώνα, κοντά στις γιορ-

τές των Χριστουγέννων είναι γνωστή 
ως η περίοδος των λεγόμενων Αλκυο-
νίδων Ημερών.
Εκτός από τη μυθολογία που τις κα-
λύπτει, η επιστημονική τους εξήγηση 
σχετίζεται με την γεωγραφική θέση 
της χώρας.
«Η παράδοση μπορεί να λέει ότι οι 
Αλκυονίδες είναι κάποιες ημέρες που 
χρειάζεται η αλκυών, ένα πουλί για να 
μπορέσει να γεννήσει και να κλωσή-
σει τα αυγά της, αλλά στην ουσία πρό-
κειται για κάτι τελείως φυσιολογικό 
καθώς σαν χώρα είμαστε πολύ νότια 
σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρώπης στην νοτιοανατολική Μεσό-
γειο και μέσα στο χειμώνα υπάρχουν 
κάποια διαστήματα καλοκαιρίας, μι-
κρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία. Λόγω 
του συσχετισμού με την κλιματική 
αλλαγή θεωρούμε ή μερικές φορές 
έτσι περίπου γίνεται να είναι πολύ με-

γάλα αυτά τα διαστήματα που έχουμε 
ανομβρία, άρα γενικά καλό καιρό», 
εξηγεί ο διευθυντής Προγνώσεων της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδας Αντώνης Λάλος και προ-
σθέτει: «Θεωρούμε τρεις-τέσσερις 
ημέρες μαζεμένες που χαρακτηρίζο-
νται από ηλιοφάνεια, από διαφορά 
θερμοκρασίας την ημέρα από την νύ-
χτα με ένα εύρος που μπορεί να φτά-
νει και τους 15 και τους 20 βαθμούς 
Κελσίου σε πολλές περιπτώσεις και 
άπνοια, Αλκυονίδες Ημέρες».
Η ύπαρξη ημερών καλοκαιρίας μέσα 
στον χειμώνα, δεν είναι κάτι καινούρ-
γιο αλλά έχει παρατηρηθεί διαχρονι-
κά, αν και οι λεγόμενες Αλκυονίδες 
Ημέρες δεν έρχονται κάθε χρόνο.
«Η στατιστική εδώ και πολλά χρόνια 
έχει δείξει ότι υπάρχει ένα μέγιστο 
εμφάνισης αυτών των θερμοκρασι-
ών μεταξύ 15 Δεκεμβρίου και αρχών 
Φεβρουαρίου περίπου. Αυτό είναι το 
μέγιστο διάστημα, δεξιά και αριστερά 
κάποιες μέρες μπορούμε να τις θεω-

ρήσουμε Αλκυονίδες αλλά δεν μπο-
ρούμε να φτάσουμε στον Οκτώβριο 
ή το Μάρτιο γιατί μετά μπαίνουμε σε 
άλλη εποχή. Δεν παρατηρούνται οι 
ημέρες αυτές κάθε χρόνο, πέρυσι αν 
θυμάμαι καλά δεν είχαμε κάποιες ιδι-
αίτερες ημέρες, φέτος είχαμε τουλά-
χιστον 2 φορές, ήταν δηλαδή δυο-τρία 
πενθήμερα, όπως αυτές τις τελευταίες 
ημέρες. Μπορεί να εμφανιστούν ξανά 
φέτος αλλά όσο περνάει ο καιρός, 
δηλαδή μετά τις 15 Φλεβάρη η μέρα 
μεγαλώνει, ο ήλιος παίζει και αυτός 
το ρόλο του αν δεν έχει συννεφιά και 
ακόμα και μέρες οι οποίες δεν είναι 
”καθαρόαιμες” Αλκυονίδες μυρίζουν 
άνοιξη, μπαίνουμε σε άλλη εποχή», 
τονίζει ο κ. Λάλος.

Από που πήραν το όνομά τους
Η ονομασία τους προέρχεται από τη 
μυθική Αλκυόνη, κόρη του βασιλιά 
των ανέμων Αίολου, που ζούσε ευτυ-
χισμένη με τον σύζυγό της Κύηκα, ο 
οποίος σύμφωνα με το μύθο μια μέρα 

πήγε για ψάρεμα, παρά τα παρακαλε-
τά της Αλκυόνης να μην πάει και δεν 
γύρισε ποτέ. Στο αρχαίο έργο «Αλκυ-
ών», που αποδίδεται στο Λουκιανό, 
η Αλκυόνη αναζητούσε για μέρες μά-
ταια το πτώμα του με αποτέλεσμα οι 
θεοί να την λυπηθούν και να τη μετα-
μορφώσουν στο ομώνυμο πουλί.
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή του μύθου, 
η Αλκυόνη μόλις είδε το πλοίο του να 
βυθίζεται από τους δυνατούς ανέ-
μους μέσα στην απελπισία της έπε-
σε από ένα βράχο και σκοτώθηκε. Οι 
θεοί εντυπωσιασμένοι από την αγάπη 
τους, τους μεταμόρφωσαν στα ομώ-
νυμα πουλιά. Η Αλκυόνη γεννούσε τα 
αυγά της στην ακροθαλασσιά, όπου 
όμως τα νεογέννητα της παρασύρο-
νταν και χάνονταν από τα κύματα. Ο 
Δίας κάποτε τη λυπήθηκε και αποφά-
σισε να στέλνει κατά την εποχή που η 
Αλκυόνη επωάζει τα αυγά της ημέρες 
καλοκαιρίας και διέταξε τον Αίολο να 
συγκρατεί αυτές τις ημέρες τους ανέ-
μους.

Τι είναι οι αλκυονίδες μέρες
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Μια ανθρώπινη συνέντευξη του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
στην οποία μιλά για τη ζωή, τις αναμνήσεις και την πορεία του. 

Α πό μικρός ήθελε να γίνει ιερωμένος ο Πρωτο-
σύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και Ηγού-
μενος της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Ιωάν-

νης Ιωάννου. 
Στη συνέντευξη του στον Αδέσμευτο θυμάται τα δύ-
σκολα χρόνια της παιδικής του ηλικίας αφού μπήκε 
στη βιοπάλη από πολύ μικρός για να συνεισφέρει 
στην οικογένεια, την απόφαση του να γίνει κληρικός, 
τους καθηγητές του και τους Ιερείς της περιοχής που 
τον βοήθησαν στα πρώτα του βήματα, καθώς και τους 
μαθητές του στα σχολεία που υπηρέτησε ως καθηγη-
τής θεολογίας.
Θυμάται τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β 
και δηλώνει ότι θα μείνει στη μνήμη και στην καρδιά 
του ο χαρακτήρας αλλά και οι συμβουλές του. 

Ερ.: Πότε και πως πήρατε την απόφαση να γίνεται 
ιερωμένος;
Απ.: Από μικρός  πήρα την απόφαση ότι θα γίνω ιε-
ρωμένος, περίπου από την εποχή που φοιτούσα στο 
δημοτικό σχολείο. Η εκκλησία μου άρεσε  αφού οι γο-
νείς μου μας έπαιρναν συχνά για εκκλησιασμό, αλλα 
και από τον θείο μου τον μακαριστό Μιχαήλ Χαρα-
λάμπους που ήταν καθηγητής θεολογίας και καθηγη-
τής Βυζαντινής Μουσικής και άρχισα μαθήματα στην 
πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Μετά τον θάνατο του 
ψάλτη του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέα στην Πόλη 
Χρυσοχούς και σε ηλικία 15 ετών με προσέγγισαν οι 
εκκλησιαστικοί επίτροποι και με διόρισαν δεξιό ψάλ-
τη. Λόγω του ενδιαφέροντος μου για την εκκλησία και 
τον κλήρο, είχα από την αρχή αποφασίσει ότι θα γίνω 
άγαμος κληρικός και ταυτόχρονα να ακολουθήσω θε-
ολογικές σπουδές. Ήθελα να γίνω είτε κληρικός, είτε 
αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς. Τελικά με κέρδι-
σε η εκκλησία όμως στην πορεία ως Αρχιμανδρίτης το 
1990 είχα την ευθύνη διαπαιδαγώγησης και μέριμνας 
των εθνοφρουρών μας στις μονάδες της Πάφου, ενώ 
αργότερα το 2007, με την εκλογή του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου, με τοποθέτησε στη Διεύθυνση θρη-
σκευτικού του ΓΕΕΦ την οποία και υπηρέτησα μέχρι 
και το 2014. Ο Θεός με αξίωσε να υλοποιήσω και τους 
δυο στόχους που είχα.

Ερ.: Πανοσιολογιότατε θα σας πάω αρκετά χρόνια 
πίσω και θα σας ρωτήσω πως ήταν τα παιδικά σας 
χρόνια;  
Απ.: Τα  παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα, γιατί ο πα-
τέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, αξιωματικός της 
αστυνομίας και μετακινείτο συνεχώς. Ο πατέρας μου 
καταγόταν από το Ακάκι και η μητέρα μου από την 
Πόλη Χρυσοχούς. Έχω έξι αδέλφια και εγώ γεννήθηκα 
το 1962 στην Έγκωμη Λευκωσίας που υπηρετούσε ο 
πατέρας μου. Ακολούθως πήγαμε στον Άγιο Δομέτιο, 
στο Βαρώσι και το 1971 πήρε μετάθεση για την Πόλη 
Χρυσοχούς, όπου και εγκατασταθήκαμε μόνιμα.

Ερ.: Οι συνεχείς μετακινήσεις της οικογένειας στην 
παιδική σας ηλικία σας επηρέασαν;
Απ.: Σίγουρα οι συνέχεις μετακινήσεις επηρεάζουν, 
πόσο μάλλον ένα παιδί της πρώτης τάξης, που ανα-
γκάζεται να αλλάζει σχολείο και να αποχωρίζεται τους 
φίλους του. Η πορεία μας όμως στην Πόλη Χρυσοχούς 
ήταν πολύ καλή, γιατί δίπλα μας είχαμε τον Παππού 
και τη γιαγιά που μας στήριζαν, μας φρόντιζαν και νο-
μίζω ότι περάσαμε πολύ ωραία.     

Ερ.: Έχετε φίλους από τα παιδικά σας χρόνια, διατη-
ρείται φιλίες από τότε; 
Απ.: Βεβαίως με όλους τους συμμαθητές μου από την 
Πόλη, με τον  Δήμαρχο Πόλης καθόμαστε και στο ίδιο 

θρανίο, με τον γιατρό τον Θεολόγου που είναι πλέον 
στην Ελλάδα, αλλά και με όλους τους άλλους συμμα-
θητές μου που έχουν τις δικές τους πλέον επιχειρή-
σεις στην περιοχή. Θέλω να πω ότι ως μαθητές τότε, 
εμείς σεβόμαστε τους δασκάλους και καθηγητές μας 
και ανελλιπώς παρακολουθούσαμε τα μαθήματα μας 
γιατί δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε φροντι-
στήρια που τότε μόνο στην Πάφο υπήρχαν και μόνο οι 
εύποροι μαθητές που είχαν την άνεση να τα παρακο-
λουθούν. Ευτυχώς είχαμε αξιόλογους καθηγητές και 
εάν είχαμε κάποιες απορίες ήταν εύκολο και προσβά-
σιμο ακόμα και το σπίτι τους και μας βοηθούσαν.

Ερ.: Πως ήταν εκείνα τα χρόνια η ζωή στην Πόλη;
Απ.: Η Πόλη τότε ήταν ένα μεγάλο χωριό, δεν υπήρχαν 
συγκοινωνίες, διαβάζαμε με τη λάμπα του πετρελαί-
ου. Θυμάμαι ότι τέλειωσα το γυμνάσιο για να βάλου-
με ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι της γιαγιάς και του παπ-
πού, γιατί δυστυχώς το 1974 έφυγε ο πατέρας μου και 
μας άφησε και την φροντίδα μας ανέλαβε η γιαγιά και 
η μεγάλη αδερφή μας. Στην Πόλη τότε υπήρχε ένα κα-
φενείο που πηγαίναμε και όλοι ασχολούμαστε  ερασι-
τεχνικά με το ποδόσφαιρο και παιγνίδι στις αλάνες.

Ερ.: Τα καλοκαίρια πως τα περνούσατε, δουλεύατε 
όπως οι περισσότεροι νέοι της εποχής;   
Απ.: Εγώ από 12 χρονών είχα βγει στη βιοπάλη, εργα-
ζόμουν στις οικοδομές για να προσφέρω στην οικογέ-
νεια μου, οι καιροί ήταν δύσκολοι, είμαστε έξι παιδιά, 
η μητέρα μου έκαμνε τρεις δουλειές από το γέννημα 
μέχρι το βούττημα του ήλιου για να μας μεγαλώσει. 
Δεν είμαστε παιδιά που θέλαμε πολλές ανέσεις, κα-
ταλαβαίναμε τη δυσκολία και τις περισσότερες φορές 
πηγαίναμε σχολείο χωρίς χαρτζιλίκι και τα  μεγάλα 
διαλείμματα δεν βγαίναμε από την τάξη. Ήταν δύ-
σκολα τα χρόνια, αλλα Δόξα το Θεό επεράσαμε. Θυ-
μάμαι φορούσα τα παπούτσια και ήταν τα ίδια που 
έπαιζα ποδόσφαιρο και επειδή κλωτσούσα την μπά-
λα είχαν τρυπήσει και με εκείνα πήγαινα σχολείο και 
όταν έβρεχε γέμιζαν νερό.

Ερ.: Μπήκατε μας είπατε από νωρίς στην εκκλησία 
και θέλατε να γίνεται ιερωμένος η μητέρα και τα 
αδέλφια σας πως αντιμετώπισαν την απόφαση σας; 
Απ.: Ήταν όλοι πολύ θετικοί δεν είχαν κανένα ενδοια-
σμό, παρά μόνο η μητέρα μου που ήθελε να είμαι έγ-
γαμος κληρικός και μου έλεγε να παντρευτώ να κάνω 
παιδιά, να τις χαρίσω εγγόνια. Η γιαγιά και ο παππούς 
ήταν ενθουσιασμένοι με την απόφαση μου. Εδώ να 

αναφέρω ότι στην Πόλη είχαμε πολύ καλούς κληρι-
κούς που με στήριξαν ηθικά, πνευματικά, αλλα και 
οικονομικά, όπως ο μακαριστός πατήρ Στέφανος Χρι-
στοδούλου, ο πατήρ Ανδρέας Χατζησάββας εφημέρι-
ος στο Προδρόμι, καθώς και ο μακαριστός ιερέας της 
Στενής Ιωσήφ Χριστοδούλου. 
Το 1980 όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, επισκέφθηκα 
τον τότε Μητροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο τον Α΄ και 
του ζήτησα να πάω στην Ιερατική σχολή Απόστολος 
Βαρνάβας στη Λευκωσία όπου και αποφοίτησα το 
1982 και ακολούθως εντάχθηκα στις τάξεις της Εθνι-
κής Φρουράς για να εκπληρώσω τις στρατιωτικές μου 
υποχρεώσεις προς την Πατρίδα, αφού δεν ήθελα να 
αποφύγω τον Στρατό επειδή θα γινόμουν  κληρικός. 

Ερ.: Που υπηρετήσατε τη θητείας σας;
Απ.: Επειδή πήρα αναστολή, κατατάγηκα στο ΚΕΝ Λε-
μεσού όπου έκανα και την βασική μου εκπαίδευση, 
ακολούθως υπηρέτησα στον Ακριτικό Πύργο Τυλληρί-
ας και στο 356 στην Πόλη Χρυσοχούς, απ’ όπου και 
απολύθηκα το 1983. Τα επόμενα χρόνια με τη βοή-
θεια καθηγητών μου από την Πόλη Χρυσοχούς, προε-
τοιμάστηκα και το 1985 παρακάθισα στις εισαγωγικές 
εξετάσεις και εξασφάλισα θέση στη θεολογική σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.  

Ερ.: Πότε χειροτονηθήκατε;  
Απ.: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1985 ο τότε Μητροπολί-
της Πάφου Χρυσόστομος ο Α΄ με χειροτόνησε διάκονο 
και με έφερε στην Μητρόπολη Πάφου μέχρι τις αρχές 
Οκτωβρίου, που αναχώρησα για την Αθήνα για σπου-
δές. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου το 1989 και επέ-
στεψα στην Κύπρο και την επόμενη χρονιά στις 7 Ια-
νουαρίου με χειροτόνησε πρεσβύτερο και ακολούθως 
Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου όπου και 
υπηρέτησα για 22 συνολικά χρόνια. 
Από το 2007 είμαι στην Αρχιεπισκοπή. Αρχικά υπηρέ-
τησα ως διευθυντής θρησκευτικού του ΓΕΕΦ, ενώ από 
το 2012 μου ανατέθηκαν καθήκοντα πρωτοσύγκελου 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ενώ το 2013 ενθρονίστηκα 
ηγούμενος της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα.   

Ερ.: Έμεινε κάποιο περιστατικό στη μνήμη σας που 
έχει να κάνει με την εκκλησία και το οποίο θα το θυ-
μάστε για πάντα; 
Απ.: Εκείνο που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη και 
στην καρδιά μου, είναι ο χαρακτήρας του Μακαρι-
στού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Γ,΄ άνθρωπος της 

αγάπης, της συγχωρητικότητας, της ανοχής, που πά-
ντοτε μας συμβούλευε. Την περίοδο του 2013 και της 
οικονομικής κρίσης και παρά το ότι η Ιερά Αρχιεπισκο-
πή είχε υποστεί μεγάλες απώλειες λόγω κουρέματος, 
ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος είχε δηλώσει ότι η πόρ-
τα της Αρχιεπισκοπής δεν θα έμενε κλειστή και έκαμε 
δάνειο για να μπορεί η εκκλησία να δίνει σε όσους 
είχαν ανάγκη. 
Θυμάμαι ,τότε είχα και την εποπτεία του κοινωνικού 
παντοπωλείου και εκτός από εκείνα που μας έφερναν 
οι διάφορες εταιρείες για να δίνουμε στους πολίτες, 
η Αρχιεπισκοπή κατέβαλλε γύρω στις 100 χιλιάδες 
ευρώ τον μήνα για παιδικές τροφές και φάρμακα για 
τις άπορες οικογένειες από τις περιοχές Παλλουριώ-
τισσας και το Καϊμακλί, και αυτή η στάση της εκκλησί-
ας κράτησε τον λαό να μην επαναστατήσει όπως έγινε 
στην Ελλάδα και αλλού.

Ερ.: Διατελέσατε καθηγητής και στα σχολεία πως 
ήταν οι σχέσεις σας με τους μαθητές; 
Απ.: Ήμουν καθηγητής θεολογίας στο γυμνάσιο 
Έμπας, στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσο-
χούς, στην Τεχνική σχολή Πάφου και στο πρώτο Λύ-
κειο Πάφου και οι σχέσεις μου με τους μαθητές ήταν 
πολύ καλές και φιλικές. Έχω μαθητές που ακόμα και 
σήμερα με παίρνουν τηλέφωνο, με βλέπουν στον 
δρόμο και με χαιρετούν, ήμουν δίπλα στους μαθητές 
μου σαν πατέρας, μεγάλος αδερφός και φίλος για να 
τους βοηθήσω. Οι μαθητές μου δεν με έβλεπαν ως 
κληρικό αλλά ως άνθρωπο.   

Ερ.: Έχετε καθόλου κάποιο ελεύθερο χρόνο; 
Απ.: Ελεύθερο χρόνο έχω κυρίως τα απογεύματα όταν 
φυσικά δεν υπάρχουν ιερές ακολουθίες.

Ερ.: Τα τελευταία χρόνια είστε στη Λευκωσία η  Πά-
φος σας λείπει;
Απ.: Ποτέ. Η Πάφος είναι  πάντοτε στο κέντρο της καρ-
διάς και της σκέψης μου, γι’ αυτό και δυο Σαββατο-
κύριακα του μήνα είμαι στην Πάφο, έρχομαι κατά τις 
διακοπές των Χριστουγέννων και το Πάσχα καθώς και 
ολόκληρο τον μήνα Αύγουστο. 

Ερ.: Υπάρχει κάποια περιοχή που ξεχωρίζεται;
Απ.: Όλη η επαρχία  είναι αγαπημένη, μπορεί να 
ήμουν για 17χρονια στην Γεροσκήπου, όμως ποτέ δεν 
έκαμα διακρίσεις, αγάπησα όλους τους ανθρώπους 
μικρούς και μεγάλους, μορφωμένους και αμόρφω-
τους…
Γνωρίζω πανοσιολογιότατε ότι είχατε και μια πολύ 
καλή σχέση και με τα αθλητικά σωματεία της επαρχί-
ας και μάλιστα τελούσατε και τον καθιερωμένο Αγια-
σμό. Πως προέκυψε αυτό;    
Από τα παιδικά μου χρόνια όταν προπονητής της ομά-
δας της Πόλης Χρυσοχούς ήταν ο μακαριστός καθη-
γητής Γεώργιος Χατζηκυριάκος, με θεωρούσε γουρ-
λή, επειδή κτυπούσα την μπάλα με το αριστερό πόδι 
και επειδή μου άρεσε ο αθλητισμός. Ως Αρχιμανδρί-
της τελούσα τον Αγιασμό στα βοηθητικά γήπεδα του 
Ευαγόρα.

Ερ.: Παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, πως νιώθετε που 
φέτος η ομάδα της Πάφου τα πάει καλά στο πρω-
τάθλημα; 
Απ.: Βεβαίως και πιστεύω ότι φέτος η Πάφος θα πά-
ρει το πρωτάθλημα αφού  βλέπω ότι έχει μια πολύ 
συγκροτημένη και πειθαρχημένη ομάδα και σε κάθε 
παιγνίδι είναι καλύτερη…

Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου 
Τα δύσκολα παιδικά χρόνια κι η πορεία στην Ιεροσύνη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Μ ε έντονα καιρικά φαινόμενα διανύουμε στα 
μέσα Ιανουαρίου… Πολύ κρύο, βροχές καται-
γίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασί-

ας… Μαζί με αυτά, στο μενού υπήρχε 
και μια «διαρροή», ανήμερα της πρε-
μιέρας με τις εξετάσεις τετράμηνων… 
διαρροή των θεμάτων στο μάθημα 
των Νέων Ελληνικών Γ’ Λυκείου.. Και 
μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα με το 

ιστορικό και τα ετσιθελικά παρατράγουδα των τετράμη-
νων τάχα για μείωση της εξεταστέας ύλης, είχαμε και 
την πτώση ολόκληρου του οικοδομήματος του «αδιά-
βλητου» του θεσμού. Ελεύθερη πτώση αξιοπιστίας… 
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Άκουσον, άκουσον!    
Μια καθηγήτρια να διαρρέει τα θέματα σε μαθητές της, 
μια μόλις ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης 
της εξέτασης…και παρόλα αυτά, μιάμιση περίπου ώρα 
μετά το συμβάν, οι μαθητές προσήλθαν στις αίθουσες 
και παρακάθησαν στην εξέταση, με το «plan Β», με το 
«εφεδρικό» γραπτό, με το «εναλλακτικό» δοκίμιο, και 
με μια ψυχολογία υπό του μηδενός. Φορτώνοντας τους 
μαθητές με περισσότερη πίεση και αμφιβολίες.
Να διεξαχθεί άμεσα διερεύνηση του περιστατικού δι-
αμήνυσε απευθείας ο κ. ΥΠΑΑΝ… Το μόνο και ιδανικό 
plan B που μπορούσε να υπάρξει, θα ήταν η παραίτηση 
του Υπουργού έστω και στην ύστατη, ακόμη και λίγες 
ημέρες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του. Πολιτι-
κή ευθιξία μηδέν… Υστεροφημία;; Ψιλά γράμματα!   Το 
σημερινό φιάσκο των εξετάσεων, δεν είναι για γέλια… 
Ζητείται Ελπίς! Τα παιδιά μας, δεν είναι ούτε πειραμα-
τόζωα, ούτε κορόιδα στις ορέξεις κανενός που θέλει 
να «αλλάξει» το εκπαιδευτικό σύστημα. Με αυτό τον 
τρόπο, δεν αλλάζει τίποτα, δεν γίνονται έτσι οι αλλα-
γές και οι μεταρρυθμίσεις. Το μόνο που προκαλείται με 
αυτό, είναι άγχος, αγωνία, φροντιστήρια καθημερινώς, 
ακόμη και τα σαββατοκύριακα, ταλαιπωρία, εξοντωτι-
κές συνθήκες, κόπωση… Ώρες ατέλειωτης μελέτης και 
διαβάσματος για να μάθουν όσο το δυνατόν περισσό-
τερες «γνώσεις» τα παιδιά μας, απουσίας βέβαια, κρι-
τικής σκέψης. Σε ένα δημόσιο σχολείο, που κατάντησε 
δυστυχώς, εφιάλτης γονιών και μαθητών.
Μετά λύπης, καθημερινά παρατηρούμε την γύμνια του 
κράτους μας, της πολιτείας, των υπηρεσιών, της υγείας, 
την παιδείας, της δικαιοσύνης, των θεσμών… Παντελώς 
έλλειψη ηθικών αξιών, αρχών και ιδανικών. Είναι λυπη-
ρό! Τραγική ειρωνεία με το σημερινό συμβάν, είναι το 
γεγονός ότι εκεί στα υψηλά δώματα του ΥΠΑΑΝ, ανα-
γνωρίζουν ότι το σχολείο είναι απάνθρωπο, αφού ένα 
από τα θέματα, ήταν και οι τρόποι αντιμετώπισης ώστε 
να είναι πιο «ανθρώπινο» το σχολείο. Τον κακό τους τον 
καιρό.
Πλήρης απογοήτευση!
Αυτό που απαιτείται είναι η αναθεώρηση, η ορθολογι-
κή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των εξετάσεων των 
τετράμηνων και αν χρειαστεί, τότε να καταργηθούν. 
Απαιτείται η άμεση αναδιάρθρωση ολόκληρου του εκ-
παιδευτικού συστήματος της χώρας μας. Απαιτείται να 
εξαλειφθεί η παραπαιδεία, η ανηθικότητα και η παρα-
οικονομία. Απαιτείται η ουσιαστική στήριξη του δημό-
σιου σχολείου. Απαιτείται αξιοπρέπεια. Αυτά θα πρέπει 
να είναι η προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης!  
Υ.Γ.: Την «ρωμιοσύβη», όπως αναγράφεται και σε ένα 
σημείο του περιβόητου μηνύματος… Ντροπή, «αγαπη-
μένη» καθηγήτρια, εσύ ειδικά, θα πρέπει να την κλαις! 
Και μέχρις ότου, ολοκληρωθούν οι έρευνες και διεξα-
χθούν τα συμπεράσματα αυτής της «διάδοσης» του μη-
νύματος (κατά τον κ. Πρόδρομο), το «χελιδόνι» αν δεν 
πέτασε ήδη, θα έχει πετάξει, το μόνο σίγουρο. 

Κρύο, βροχή… και μια 
διαρροή.

Κ αθώς πλησιάζουμε μισό αιώνα από 
την εθνική τραγωδία του 1974, η πλη-
γή της τουρκικής στρατιωτικής κατο-

χής παραμένει ανοικτή και χαί-
νουσα.
Ούτε η ωραιοποίηση των δυ-
σχερειών, ούτε η απόκρυψη των 
κινδύνων, συνιστούν ωφέλιμη 
και χρήσιμη προσφορά.

Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα;
Σαράντα ενεά χρόνια μετά τη προδοσία και 
το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, ο Κυπρια-
κός Ελληνισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με την 
ανάγκη επαναπροσδιορισμού της πορείας 
προς μια λύση που θα τερματίζει τα δεινά του 
και θα αποτελεί αφετηρία ενός ιστορικού κύ-
κλου προοπτικής και ελπίδας για το μέλλον.
Είναι ώρα μιας αναδρομής στο παρελθόν, 
αποτίμησης επιτευγμάτων, παραλείψεων και 
λαθών και ενατένισης προς το μέλλον με δια-
μόρφωση των επιβαλλόμενων πολιτικών, που 
θα οδηγήσουν στη σωτηρία της Κύπρου και 
του λαού μας.
Αναμφίβολα το μέγα επίτευγμα των 49 χρό-
νων υπήρξε η διαφύλαξη της οντότητας του 
Κυπριακού Κράτους, η ματαίωση διεθνούς 
αναγνώρισης του παράνομου μορφώματος 
που εγκαθιδρύθηκε στα κατεχόμενα και η πα-
γίωση διεθνώς της άποψης ότι το Κυπριακό 
όσο συνεχίζεται η τουρκική κατοχή, εγκυμο-
νεί κινδύνους για την ειρήνη, τη σταθερότη-
τα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Κορυφαία επιτυχία της Κύπρου αλλά και 
της Ελλάδας και ενίσχυση των ερεισμάτων 
του Κυπριακού Κράτους σε διεθνές επίπεδο, 
υπήρξε η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ε.Ε.
Η ένταξη ενίσχυσε την πολιτική θέση της Κύ-
πρου και ταυτόχρονα αποδυνάμωσε τις προ-
σπάθειες της Τουρκίας να περιθωριοποιήσει 
το κυπριακό πρόβλημα και να υποβαθμίσει 
και να εξουδετερώσει το κυπριακό κράτος. Η 
αποτίμηση όμως των 49 χρόνων  για να είναι 
ολοκληρωμένη θα πρέπει να εντοπίσει και τα 
λάθη και τις παραλείψεις. 
Απουσίασε δυστυχώς η διαχρονική στρατηγι-
κή με συνέχεια και συνέπεια, βασισμένη στον 
πραγματικό χαρακτήρα του Κυπριακού, που 
να αναδεικνύει αξιόπιστα σε διεθνές επίπεδο 
τις βαρύτατες ευθύνες της Τουρκίας για την 
κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της διεθνούς 
νομιμότητας. Η απουσία μιας τέτοιας στρα-
τηγικής οδήγησε σε χειρισμούς που εκτροχία-
σαν το Κυπριακό από τη σωστή διεθνή αντικα-
τοχική του βάση και επέτρεπαν την εμφάνιση 
του σαν δικοινοτικής διαφοράς.
Λάθος υπήρξε και η εγκατάλειψη της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ ως χώρου ανάδειξης των 
ευθυνών της Τουρκίας για την παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου. Παρά την αποδυνάμωση 
της, λόγω της κατάρρευσης του  παγκόσμιου 
διπολικού συστήματος, η Γενική Συνέλευση 
εξακολουθεί να αποτελεί τη διεθνή κολυμ-
βήθρα, στην οποία η εμβάπτιση των διεθνών 
προβλημάτων τα αναδεικνύει ως υπαρκτές 
κρίσεις που απειλούν την ειρήνη και για τα 
οποία η εφαρμογή των αρχών του Διεθνούς 
Οργανισμού είναι απαραίτητη για την αντιμε-

τώπιση και τη λύση τους.
Στον αμυντικό τομέα υπήρξαν αναμφίβολα 
σημαντικά βήματα ενίσχυσης της μαχητικής 
ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων με νέα 
οπλικά συστήματα και με την οργάνωση μιας 
αριθμητικά υπολογίσιμης και καλά εκπαιδευ-
μένης εφεδρείας. 
Το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου  
υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός για την πε-
ραιτέρω ισχυροποίηση των αμυντικών δυνα-
τοτήτων, αλλά και για την ενίσχυση της δια-
πραγματευτικής  ικανότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Δυστυχώς οι παλινδρομήσεις 
που ακολούθησαν με την ακύρωση των κοι-
νών ασκήσεων Κύπρου – Ελλάδας καθώς και 
με τη δραστική περικοπή των πιστώσεων για 
νέα εξοπλιστικά προγράμματα, έχουν μειώσει 
τη συνεισφορά της αμυντικής παραμέτρου 
στην όλη εθνική στρατηγική. Παράλληλα εί-
ναι αναγκαία μια εκ θεμελίων επανεκτίμηση 
– ¬ επαναξιολόγηση των εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων μετά τη Ρωσοουκρανική κρίση 
και την εξ’ αντικειμένου αδυναμία της Ρωσί-
ας να συντηρεί τα Ρωσικά οπλικά συστήματα 
που διαθέτει η Κύπρος. 
Όπως και η αξιοποίηση άρσης του αμερικανι-
κού εμπάργκο.
49 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και 19  
χρόνια μετά το  Δημοψήφισμα του 2004 και 
την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. βρισκόμαστε 
μπροστά σε καινούργια δεδομένα. 
Η τελευταία σημαντική εξέλιξη στο Κυπριακό 
ήταν οι διαπραγματεύσεις που κορυφώθηκαν 
με τις συναντήσεις του Μόν Πελεράν, τη Διά-
σκεψη της Γενεύης και του Κραν – Μοντανά.
Πραγματοποιήθηκαν εν μέσω αλληλοσυ-
γκρουόμενων απόψεων για τη σύνθεση τους 
και το επίπεδο αντιπροσώπευσης. Είναι ακό-
μα προφανές ότι δεν τηρήθηκε η πάγια θέση 
της Ελληνοκυπριακής πλευράς ότι θα  έπρεπε 
να υπάρξει «ακτίνα συμφωνίας» σε όλα τα κε-
φάλαια της εσωτερικής πτυχής για να πραγ-
ματοποιηθεί διάσκεψη για την ασφάλεια και 
της εγγυήσεις.
Σε ότι αφορά τη σύνθεση της είναι γεγονός ότι 
απουσίαζαν τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, ενώ η Ε.Ε. είχε ρόλο πα-
ρατηρητή. Με θετική και παρεμβατική ωστό-
σο συμμετοχή.
Σε ότι αφορά το επίπεδο αντιπροσώπευσης 
των τριών εγγυητριών δυνάμεων, είναι προ-
φανές ότι η μη συμμετοχή στο ανώτατο επί-
πεδο, περιόρισε δραστικά τις προοπτικές 
οποιουδήποτε θετικού αποτελέσματος της δι-
άσκεψης για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις.
Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
παρά την ορθή δήλωση του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας στη Διάσκεψη ότι την εκπροσωπεί, 
εξακολούθησε να είναι νεφελώδης και όχι 
απολύτως κατοχυρωμένη και θεσμικά αδιαμ-
φισβήτητη. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Τουρκία, 
δια του Τσαβούσογλου, δεν περιορίστηκε στη 
Διάσκεψη να εμμένει στις γνωστές της θέσεις 
για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις αλλά προ-
χώρησε σε δύο σημαντικές αξιώσεις που αφο-
ρούν ευθέως την Ε.Ε. Την κήρυξη της λύσης σε 
πρωτογενές δίκαιο και την απόδοση δικαιω-
μάτων ευρωπαίων πολιτών στους Τούρκους 
υπηκόους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η συνολική αποτίμηση, διαδικαστική και ου-
σιαστική, δεν είναι προφανώς θετική. Θα 

ήταν ωστόσο λάθος να συνεχίζεται μια εσω-
τερική συζήτηση, χωρίς χρησιμότητα, που 
αποπροσανατολίζει από το βασικό καθήκον. 
Που είναι η χάραξη της περαιτέρω στρατηγι-
κής και τακτικής σε πλήρη συντονισμό και συ-
νεννόηση με την Ελλάδα. 
49 χρόνια από το έγκλημα και την προδοσία 
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με 
αποφασιστικότητα, εγκαταλείποντας φοβίες, 
αναστολές και δισταγμούς του παρελθόντος 
και υιοθετώντας με αυτοπεποίθηση μια διεκ-
δικητική στρατηγική.
Οι νέες θρασύτατες αξιώσεις Τουρκίας και 
υποχείριας Τ/Κ ηγεσίας περί «κυριαρχικής 
ισότητας» και «λύσης δύο κρατών» πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με σχέδιο και πρόγραμμα 
στα πλαίσια μιας διεθνούς εκστρατείας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Βάση   διαπραγμάτευσης πρέπει να αποτε-
λούν τα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Σύμβα-
ση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις ατομικές 
και διακρατικές προσφυγές της Κύπρου  ενα-
ντίον της Τουρκίας και οι συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου του 77 και 79. Χωρίς βέβαια τις αυ-
θαίρετες ερμηνείες αυτών τω συμφωνιών ως 
προνοούσες εθνοτικό διαχωρισμό. Λύση ομο-
σπονδίας όπως περιγράφεται στο ομόφωνο 
ανακοινωθέν του Ε.Σ. του Σεπτεμβρίου του 
2009.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να επιδιώξουμε συ-
στηματικά την αναβάθμιση της επικουρικής 
συνδρομής της Ε.Ε. στις προσπάθειες για την 
επίτευξη λύσης. Να δοθεί το μήνυμα ότι η 
λύση θα πρέπει να στηρίζεται αδιαπραγμά-
τευτα σε ένα δίκτυο κανόνων δικαίου που 
τυγχάνουν εφαρμογής στην Ε.Ε. 
Αποκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο δεν 
είναι ούτε νοητές, ούτε αποδεκτές μέσα στο 
ευρωπαϊκό περιβάλλον. Επιπλέον, η Τουρκία 
θα πρέπει να κατανοήσει ότι η διαμόρφωση 
του όποιου ευρωπαϊκού της μέλλοντος περ-
νά μόνο μέσα από τη δίκαιη, δημοκρατική, 
λειτουργική και βιώσιμη λύση του κυπριακού 
προβλήματος. Και συνεπώς ανάλογη θα πρέ-
πει να είναι η στάση μας στα Ευρωπαϊκά Συλ-
λογικά Θεσμικά Όργανα.
Παρά τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία της Τουρ-
κίας, η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε 
συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της 
Τουρκίας δημιουργούν δυνατότητες και ευ-
καιρίες όπως και η αξιοποίηση των υδρογο-
νανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Καθήκον μας να αποφύγουμε τους 
κινδύνους και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρί-
ες. Τα νέα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και 
γεωοικονομικά δεδομένα στην περιοχή μας 
είναι το νέο πεδίο οικοδόμησης της στρατη-
γικής μας.
Η αποτίμηση των 49 χρόνων που πέρασαν, 
με την τουρκική κατοχή να ακρωτηριάζει το 
σώμα της πατρίδας μας, μπορεί και πρέπει 
να αποτελέσει την ευκαιρία για ανασύνταξη 
δυνάμεων και υπέρβαση των αδυναμιών μας, 
για να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα που 
βρίσκονται μπροστά μας. Η μακρά προεκλο-
γική περίοδος δεν πρέπει να αποπροσανατο-
λίσει από αυτά τα καθήκοντα.
Μπορούμε με πρόγραμμα, σχέδιο και σκληρή 
δουλειά να ανοίξουμε ένα καινούργιο δρόμο 
προοπτικής και ελπίδας για το μέλλον.

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Μια νέα αρχή στο κυπριακό

*Ο Νίκος Σολωμού είναι
Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης  Κ.Σ. ΕΔΕΚ
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«Εγώ και τα Πράγματα
Μια ποίηση,
Εγώ και τα πράγματα 
Ένας έρωτας»

Ο ι περισσότεροι άνθρωποι δεν ελέγχουν ακό-
μα καθόλου τις παρορμήσεις τρους. Αν απο-
γοητευτούν από κάποιον, κάνουν το παν για 

να τον καταστρέψουν μπροστά στους άλλους και να 
του δημιουργήσουν μια κατάσταση 
αβάσταχτη. Το ότι αυτό το πρόσωπο 
κινδυνεύει να αρρωστήσει η ακόμη 
να αυτοκτονήσει δεν τους νοιάζει, 
δε σκέφτονται μάλιστα ότι μπορεί 
να δημιουργήσουν ένα φοβερό κάρ-

μα. Δεν πρέπει επειδή σας εξαπάτησε κάποιος η σας 
απογοήτευσε, να πάτε να διαλαλήσετε παντού αυτό 
που σας έκανε. Θα πείτε: «Μα για να αποκατασταθεί 
η δικαιοσύνη». Όχι, αυτή η αντίληψη της δικαιοσύνης 
είναι η αρχή για όλες τις δυστυχίες. Στο όνομα της δι-
καιοσύνης ο πρώτος τυχών νομίζει ότι μπορεί να τιμω-
ρεί τους μεν και να δίνει μαθήματα στους δε. Αφήστε 
ήσυχη τη δικαιοσύνη. «Και τότε, τι πρέπει να γίνει;» 
Να καταφύγετε σε μια αρχή που είναι πιο πέρα από 
τη δικαιοσύνη, μια αρχή αγάπης, καλοσύνης, γενναι-
οδωρίας. Πριν από χιλιάδες χρόνια ο Ιησούς έφερε 
τη διδασκαλία της αγάπης, όμως οι χριστιανοί εξα-
κολουθούν παρόλα αυτά να εφαρμόζουν το νόμο του 
Μωυσή: «Οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί 
οδόντος.» 
Δεν κατάλαβαν  ακόμα ότι για να γίνει κανείς πραγ-
ματικά μεγάλος και ελεύθερος, δεν πρέπει πια να 
εφαρμόζει τόσο αυτόν το νόμο της δικαιοσύνης. Θα 
θριαμβεύσετε μήπως όταν θα δείτε τον εχθρό σας ολο-
κληρωτικά καταστρεμμένο; Πρέπει λοιπόν να μάθετε 
μια νέα συμπεριφορά. Κάνατε το καλόν σε κάποιον, 
του δώσατε, π.χ., χρήματα, μετά μια μέρα, βρήκατε 
πως αυτός ο κάποιος δεν άξιζε να το βοηθήσετε: τότε 
διαλαλείτε σε όλο τον κόσμο αυτό που κάνατε γι αυ-
τόν, δείχνοντας ότι δεν ήταν αντάξιος της καλοσύνης 
σας. Γιατί να τα πείτε όλα αυτά; Αν κάνατε το καλόν 

και πάτε να το πείτε  σε όλο τον κόσμο, το καταστρέφε-
τε. Είχε γραφτεί επάνω ότι έπρεπε να ανταμειφθείτε, 
και τώρα ενεργώντας με αυτό τον τρόπο, σβήνετε τη 
καλή σας πράξη. Ακόμα και αν κάποιος σας εξαπάτη-
σε, ακόμα και αν κάποιος σας αδίκησε, δεν πειράζει, 
μην το λέτε: Αντίθετα, με τη συμπεριφορά σας, πρέπει 
να δείξετε σε αυτό το πρόσωπο ότι είστε καλύτερος 
από αυτόν. Μια μέρα θα ντραπεί, κι όχι μόνο θα κά-
νει το παν για να διορθώσει το κακό που σας έκανε, 
αλλά θα θελήσει να σας πάρει σα πρότυπο.  Πότε θα 
αποφασίσετε να δείχνετε μεγάλος και ευγενής; Πρέ-
πει να κλείνετε λίγο τα μάτια και να συγχωρείτε, έτσι 
θα μεγαλώσετε, έτσι θα γίνετε υπέροχος. Και μάλιστα, 
αυτό που χάσατε , θα σας το δώσουν αργότερα στο 
εκατονταπλάσιο. Διαφορετικά, προσπαθώντας να 
εκδικηθείτε, δημιουργείτε τόσο αρνητικά πράγματα 
που μια μέρα θα ξαναπέσουν επάνω σας και εσείς 
θα ποδοπατηθείτε. Τότε θα καταλάβετε την ανοησία 
της συμπεριφοράς σας. Καταλάβετε λοιπόν στο εξής, 
πόσο είναι ωφέλιμο να λάβετε το φως της Μύησης. 
Αν αδικήσει κανείς ένα συνηθισμένο άνθρωπο η αν 
τον προσβάλει, φυσικά θα το ανταποδώσει για να δώ-
σει δήθεν ένα μάθημα στον αντίπαλο του και όλος ο 
κόσμος θα βρει πως είναι φυσικό, πως είναι δίκαιο. 
Ναι, δίκαιο ίσως σύμφωνα με τις αντιλήψεις που έχει 
ο πολύς κόσμος για τη δικαιοσύνη, αλλά, σας το έχω 
πει, αυτό που οι συνηθισμένοι άνθρωποι θεωρούν σα 
δικαιοσύνη γίνεται βλακεία στα μάτια των Μυστών. 
Γιατί να τι θα συμβεί: αφού αυτός ο άνθρωπος έδωσε 
μια διέξοδο στις επιθυμίες του για εκδίκηση, μπαίνει 
μέσα σε έναν καταχθόνιο κύκλο από τον οποίο δεν 
θα μπορεί πια να βγει. Απαλλάχτηκε από έναν εχθρό, 
σύμφωνοι.. μα υπάρχουν πάντα άλλοι που εμφανίζο-
νται και θα πρέπει και πάλι να προσπαθήσει να τους 
εξοντώσει, δηλαδή να διατηρεί μέσα του συναισθή-
ματα και στάσεις που δεν κάνουν παρά να δυναμώ-
νουν τη κατώτερη του φύση.

Μάθετε μια νέα συμπεριφορά

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)     

Τ ην αμοιβαία επιθυμία τους για στενή συ-
νεργασία σε όλους τους Ακαδημαϊκούς 
τομείς εξέφρασαν χθες τα Πανεπιστήμια 

AUB Mediterraneo και Trinity College of Dublin.
Στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίη-
σε στις προσωρινές εγκαταστάσεις του AUB 
Mediterraneo, στο Pafos Innovation Center, τρι-
μελής αντιπροσωπεία του καταξιωμένου Πα-
νεπιστημίου της Ιρλανδίας με επικεφαλής την 
Αντιπρόεδρό του, αρμόδια για τις Διεθνείς Συ-
νεργασίες Emma K. Stokes, συναντήθηκε με 
τον Πρύτανη του American University of Beirut-
Mediterraneo Καθηγητή Wassim El Hajj και τον 
Καθηγητή Arne Dietrich, με τους οποίους συ-
ζήτησε εκτενώς την προοπτική αυτή. Την Αντι-
προσωπεία του Ιρλανδικού Πανεπιστημίου συ-
νόδευε στην Πάφο ο Πρέσβης της χώρας στην 
Κύπρο Conor Long.
Τα δύο Πανεπιστήμια αποφάσισαν να προχω-
ρήσουν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασί-

ας, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την 
επίσημη Πιστοποίηση του AUB Mediterraneo 
από τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, γεγονός που αναμένεται να γίνει 
εντός των προσεχών λίγων μηνών.
Το Μνημόνιο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, τη διε-
ξαγωγή κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
προγραμμάτων, την από κοινού συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.
Σημειώνεται ότι το φημισμένο Trinity College 
Dublin διατηρεί ήδη στενή και δημιουργική συ-
νεργασία με το μητρικό Πανεπιστήμιο της Βη-
ρυτού και είναι στη βάση της εμπειρίας αυτής 
που εξέφρασε την έντονη επιθυμία για ανάλο-
γη συνεργασία με το AUB Mediterraneo.  
Όπως είναι γνωστό, το AUB Mediterraneo θα 
αρχίσει τη λειτουργία του και θα δεχτεί τους 
πρώτους φοιτητές στην Πάφο τον Αύγουστο 
του 2023. 

Διεθνή συνεργασία για το AUB 
Mediterraneo Συνάντηση με το φημισμένο 
πανεπιστήμιο “TRINITY COLLEGE DUBLIN”
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Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Παστίτσιο και light γίνεται; 
Φυσικά και γίνεται

Ο σεφ Γιώργος Τσούλης μας μαθαίνει να φτιάχνουμε light πα-
στίτσιο με μακαρόνια ολικής. Ένα κυρίως πιάτο που θα γίνει η 

αγαπημένη σου επιλογή.
Υπάρχουν συνταγές για πιάτα με ζυμαρικά και κιμά και υπάρχει και 
το παστίτσιο. Το ελληνικό comfort food, το ταψί απέναντι στο οποίο 
κανένας μεγάλος και κανένα παιδί δεν μπόρεσε ποτέ να αντιστα-
θεί! Και επειδή στις γιορτές φάγαμε αρκετά και ενδώσαμε σε πολ-
λούς γλυκούς πειρασμούς με μελομακάρονα, κουραμπιέδες και 
πανετόνε, μπορούμε να μαγειρέψουμε light παστίτσιο ώστε να μην 
επιβαρυνθούμε με επιπλέον θερμίδες.
Ο χρόνος προετοιμασίας για την συνταγή του Γιώργου Τσούλη εί-
ναι μόλις 10 λεπτά και ο βαθμός δυσκολίας 2/5. Νot bad! Επίσης, 
στην μπεσαμέλ βάζουμε γιαούρτι και το αποτέλεσμα είναι πολύ 
γευστικό.

Ας δούμε την συνταγή:
ΥΛΙΚΑ
400 γρ. χοντρά μακαρόνια ολικής

Για τον κιμά:
2 κιλά κιμά γαλοπούλας 
Ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 καρότα, τριμμένα
3 κ.σ. πελτέ ντομάτας
50 ml κόκκινο κρασί
600 γρ. ντομάτα κονκασέ
300 ml ζωμό λαχανικών
2 φύλλα δάφνης
Αλάτι + Πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ:
1500 ml γάλα αμυγδάλου
150 γρ. κόρν φλάουερ
300 γρ. στραγγιστό γιαούρτο
50 γρ. light τυρί, τριμμένο
Αλάτι + Πιπέρι
1 πρέζα μοσχοκάρυδο

Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 200°C στον αέρα.

Βράζουμε τα μακαρόνια σε αρκετό αλατισμένο νερό, μόλις ετοιμα-
στούν τα σουρώνουμε, τα λαδώνουμε, τα βάζουμε σε ένα ταψί δι-
αστάσεων 25Χ35 εκ., και τα αφήνουμε στην άκρη.

Για τον κιμά: Ζεσταίνουμε μια βαθιά κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, 
ρίχνουμε το ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε τον κιμά, μέχρι να ασπρί-
σει. Μόλις ετοιμαστεί, αφαιρούμε τον κιμά από την κατσαρόλα και 
τον αδειάζουμε σε ένα μπολ. Στην ίδια κατσαρόλα, συμπληρώνου-
με λίγο ελαιόλαδο ακόμη και ρίχνουμε το κρεμμύδι, το καρότο, σο-
τάρουμε για 3-4 λεπτά σε μέτρια φωτιά μέχρι να καραμελώσει ελα-
φρά, Στη συνέχεια προσθέτουμε τον κιμά, τον πελτέ ντομάτας και 
μαγειρεύουμε για άλλα 2 λεπτά.
Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε τη 
ντομάτα, το ζωμό λαχανικών και τη δάφνη και σιγοβράζουμε για 30 
λεπτά μέχρι να καραμελώσει ο κιμάς και τα υγρά του να έχουν γίνει 
μια παχύρευστη σάλτσα. Αφού λοιπόν ετοιμαστεί και ο κιμάς ρί-
χνουμε αλάτι και πιπέρι το αδειάζουμε πάνω από τα μακαρόνια.
Για τη γέμιση: Αδειάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα, το κόρν φλά-
ουερ, την τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε συνε-
χώς με ένα σύρμα χειρός, ώστε να πήξει η μπεσαμέλ. Μόλις πήξει, 
αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα το για-
ούρτι, το τυρί, το αλάτι, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και ανακατεύ-
ουμε εκ νέου.
Ρίχνουμε από πάνω τον κιμά και ψήνουμε μέχρι να πάρει σκούρο 
χρώμα, περίπου 10 με 15 λεπτά. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει και 
σερβίρουμε!

Tip: Μπορούμε να βάλουμε γάλα με χαμηλά λιπαρά ή γάλα καρύ-
δα ή αμυγδάλου.

Γ υναίκες! Γυναίιιικες! Άμα ξυπνήσουμε 
με κέφια μπορούμε να είμαστε τα πιο 
τέλεια πλάσματα του κόσμου τούτου. 

Αν πάλι, έρθει η μέρα η στραβή, περαστικά 
σε όποιον βρεθεί μπροστά μας.
Μια μέρα από αυτές, τις δεύτερες, είπαμε να 
βάλουμε κάτω μερικά από τα θέματα εκείνα 
που αντιμετωπίζουμε καθημερινά ως θηλυκά 
και δε μπορούν να καταλάβουν οι άντρες.

Δεν έχουμε τι να βάλουμε
Καλά, αυτό δεν το καταλαβαίνει ούτε η μαμά 
μας καμιά φορά, πόσο μάλλον τα αρσενι-
κά που μας περιτριγυρίζουν. Μπορεί να φο-
ρέσουμε πάνω από 50 ρούχα πριν φύγουμε 
από το σπίτι και τελικά να επιλέξουμε αυτά 
που βάλαμε στην πρώτη προσπάθεια. Φυσι-
κά χρειαζόμαστε πολλές φορές προετοιμασί-
ας. (“Δύο ώρες; Δύο ώρες; Μα τι έκανες δύο 
ώρες;” – ΣΑΟΥΝΑ!)

Μας λείπουν οι τσέπες
Οι τσέπες που καμιά φορά έχουν τα ρούχα 
μας, δε μπορούν να χωρέσουν τα απαραίτη-
τα. Επίσης, ακόμα και να ζοριστούμε, το θέα-
μα θα είναι άκρως διογκωτικό. Αναγκαζόμα-
στε να κουβαλάμε τσάντες, ακόμα κι αν δεν 
έχουμε πολλά πράγματα. Παρ’ όλα αυτά πρέ-
πει να απαντήσουμε ψύχραιμα όταν με χα-
μόγελο και ειρωνεία μας ρωτάνε “τι βάζουμε 
πια σε αυτή την τσάντα;”

Αχ, αυτό το βάψιμο
Εκτός του ότι πολλές φορές βαριόμαστε πολύ 
να βαφτούμε, όταν τολμάμε να βγούμε από 
το σπίτι χωρίς ίχνος μολυβιού, μέικ απ και μά-
σκαρας, μας ρωτάνε αν είμαστε άρρωστες, τι 
έχουμε κλπ. Επίσης κι εμείς οι ίδιες, κοιτάμε 
τον εαυτό μας στον καθρέφτη και αναρωτιό-
μαστε τι μας συμβαίνει.

Η μάχη του eyeliner
Μας αρέσει το eyeliner. Όχι όμως όταν “απλώ-
νεται” στο μάτι μας ή δε μπορεί να είναι ίδιο 
και στα δύο μάτια. Που να ξέρουν οι άντρες 

αυτό μας το τεράστιο πρόβλημα. Αν τους το 
πούμε, θα βάλουν και τα γέλια.

Κεφάλαιο νύχια
Το βάψιμο νυχιών είναι μια ευχάριστη διαδι-
κασία η οποία μπορεί να καταλήξει σε φιά-
σκο, όταν αρχίσουμε να βάφουμε το χέρι 
εκείνο που χρησιμοποιούμε περισσότερο. 
Χαλάμε κανένα μισάωρο και τελικά πασαλει-
βόμαστε και εκνευριζόμαστε. Και μας κάναμε 
ένα νύχι… τσίτα.

Έχουμε περίοδο σου λέμε!
Πώς να καταλάβει ένας άντρας τι σημαίνει η 
περίοδος. Νεύρα, πόνος, κυκλοθυμία είναι 
μερικά που μπορεί να συμβούν, πριν ή κατά 
τη διάρκεια της. Φυσικά και γκρινάζουμε δι-
αρκώς και περιμένουμε να μας καταλάβουν. 
Και δε μας καταλαβαίνουν. Χα, μας κοροϊδεύ-
ουν στη μούρη μας οι άτιμοι δηλαδή (μουντ 
περιόδου).

Έχουμε περίοδο και δεν την περιμέναμε!
Εκείνες οι φορές που η περίοδος χτυπάει νω-
ρίτερα και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε 
πάνω μας σερβιέτες ή ταμπόν. Και οι άλλες 
φορές που λερωνόμαστε και δεν είμαστε κά-
που που να μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι 

χωριστό “θέμα” από μόνο του αυτό το δεύτε-
ρο αλλά είπαμε να μην το παρακάνουμε.

Δεν κάθεται το μαλλί
Έχουμε δώσει ένα σωρό λεφτά στο κομμωτή-
ριο και δε μπορεί το έρμο το μαλλί να στρώ-
σει καλά, τη μέρα που αποφασίσαμε να πάμε 
κάπου ιδιαίτερα με τον καλό μας. Τολμάμε να 
το εξομολογηθούμε ότι νιώθουμε περίεργα 
και μας πετάνε ότι είμαστε πανέμορφες. Βρε, 
κόψτε το δούλεμα λέμε.

Δεν μας αρέσουν πάντα τα κοπλιμέντα
Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα την προη-
γούμενη παράγραφο, ας γκρινιάξουμε γενι-
κά για εκείνες τις ημέρες που ότι και να μας 
πουν δε μας πείθουν. Νιώθουμε χάλια, οπότε 
ότι και να ακούσουμε το παίρνουμε ως δού-
λεμα.

Φοβόμαστε το βράδυ
Το περπάτημα τη νύχτα αποτελεί μια δύσκο-
λη αποστολή. Ευχόμαστε να είχαμε κάμερες 
στην πλάτη. Βάζουμε πολύ σφιχτά την τσάντα 
στον ώμο, ανησυχούμε και περπατάμε γρή-
γορα από το φόβο μήπως κάποιος μας επι-
τεθεί.

10 γυναικεία «θέματα» που οι άντρες δεν καταλαβαίνουν

Μαριέτα Χριστοπούλού

Ο ι περισσότεροι από 
εμάς πολύ λίγο θα προ-
σέξουμε σε ένα κεφά-

λι τα αυτιά κάποιου. Τα αυτιά 
είναι κρυμμένα στα πλαινά του 
κεφαλιού ακόμα και όταν οι άν-
θρωποι φορούν σκουλαρίκια, ή 
αλλά διακοσμητικά εξαρτήματα. 
Σε κάποιους όμως ανθρώπους 
τα μεγάλα και πεταχτά αυτιά ή 
ακόμα τα διπλωμένα αυτιά δη-
μιουργούν συναισθήματα χαμη-
λής αυτοπεποίθησης και φυσικά 
σε ένα παιδί πεδίο εκφοβισμού 
από συμμαθητές και φίλους.
Η ωτοπλαστική (πλαστική αυ-
τιών) είναι σε θέση να διορθώ-
σει αισθητικά τα προβλήματα 
που πηγάζουν από τα πεταχτά 
αυτιά έτσι ώστε τόσο τα παιδιά 
όσο και οι ενήλικες να νιώθουν 
πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τε-
λευταία η ωτοπλαστική στα παι-

διά έχει γίνει πολύ δημοφιλής 
και όλο και πιο πολύ οι γονείς 
συνειδητοποιούν το καλό που 
μπορούν να κάνουν στα παιδιά 
τους καθώς χτίζουν αυτοπεποί-
θηση από τα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους.

Πότε μπορούμε να κάνουμε την 
ωτοπλαστική σε ένα παιδί;
Ιδανικά θα θέλατε να φέρετε το 
παιδί για την ωτοπλαστική όσο 
πιο νωρίς γίνεται για να απο-
φεύγεται το  bullying του παι-
διού σας. Θα πρέπει να ξέρετε 
ότι η ωτοπλαστική θα πρέπει να 
γίνει μόλις ολοκληρωθεί η ανά-
πτυξη του αυτιού στο παιδί και η 
ηλικία αυτή είναι των 5 ετών.

Τι μπορούμε να διορθώσουμε 
στα αυτιά;
Η ωτοπλαστική στα παιδιά περι-

λαμβάνει διάφορες επεμβάσεις 
τοπικά που γίνονται μαζί:
• Η αλλαγή του σχήματος του 
πτερυγίου
• Η ελάττωση του μεγέθους
• Η επίτευξη συμμετρίας
• Ο επανασχηματισμός των αυ-
τιών που να δένει με το υπόλοι-
πο πρόσωπο
• Η τοποθέτηση των αυτιών προς 
τα πίσω προς το κεφάλι
Μην ανησυχείτε για την ακοή 
του παιδιού σας

Η ωτοπλαστική δεν έχει κα-
μία σχέση με την ακοή μια και 
η επέμβαση της πλαστικής των 
αυτιών αφορά μόνο το πτερύγιο 
του αυτιού.

Υπάρχουν σημάδια;
Η τομή γίνεται στην πλάτη του 
πτερυγίου του αυτιού η οποία 
επουλώνεται πολύ καλά και δεν 
φαίνεται. Μετά από καιρό δεν 
μπορείτε ούτε εσείς που είστε οι 
γονείς να διακρίνεται την τομή.

Πλαστική αυτιών
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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 

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας γιο, σύζυγο, πατέρα και αδελφό

ΝΙΚΟ ΜΙΤΣΙΔΗ
 από την Λευκωσία, κάτοικος Πάφου

που απεβίωσε την Τρίτη 17.01.2023 σε ηλικία 62 ετών, κηδεύουμε το Σάββατο 21.01.2023 
και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο και καλούμε όσους τιμούν 

τη μνήμη του να παραστούν.
Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια λόγω της Πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι: 
Μητέρα, σύζυγος, θυγατέρα, αδελφή και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Πάφου και το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου.

Όσοι πιστοί προσέλθετε
«Τότε ακράτητοι από το μίσος οι Ιουδαίοι, τον έσυραν έξω από την πόλη, ό-
που τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό»

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στην εκκλησία 
του Αγίου Στεφάνου Λέμπας, στη διάρκεια 
της θείας λειτουργίας, θα παραληφθεί από 
το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ιερός λίθος 
εκ των λίθων που πετροβόλησαν τον Άγιο, 
και ο οποίος λίθος θα παραμείνει για πά-
ντα στην τοπική εκκλησία του Αγίου.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΣΑΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τσάδα,
19/01/2023

Δια της παρούσης καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακάλυπτων 
λάκκων / φρεατίων / πηγαδιών/διατρήσεων κ.τ.λ., όπως ΑΜΕΣΑ 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προστασίας ή και 
μόλωσης τους, σύμφωνα και  με τις οδηγίες  της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Κύπρου.

Επιπλέον παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Κοινοτικό 
Συμβούλιο, σε περίπτωση εντοπισμού οποιονδήποτε ακάλυπτων 
φρεατίων κτλ. που περιέλθουν στην αντίληψη σας.

Εκ του Κ.Σ. Τσάδας,

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ”    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια,
Παράρτημα Πάφου, σας προσκαλεί στην κοπή της Βασιλόπιτας 

που θα γίνει την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου, στις 11.00
στην Καφετέρια του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κάτω Πάφο

Φωτογραφική Εταιρεία Πάφου

Θα χαρούμε να σας δούμε στην διπλή μας εκδήλωση στις 
26/1/2023 που περιλαμβάνει:

1. Κοπή της βασιλόπιτας 
2. Πρώτη προβολή νικητών του διεθνούς διαγωνισμού THE 
WALL 2022.
Είσοδος ελεύθερη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνονται ανανεώσεις 
συνδρομών μελών και εγγραφές νέων μελών.



Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Η παράσταση άρχισε
Αναμονή τέλος,  το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ ξεκ ίνησε

Τ ο  Ράλλυ  Μόντε  Κάρλο  δεν  έχει  αποκτήσει 
τυχαία  την  φήμη  του  διασημότερου  αγώνα 
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Το εκ-

πληκτικό θέαμα στις εντυπωσιακές ειδικές διαδρομές 
των γαλλικών Άλπεων, οι ενθουσιώδεις θεατές αλλά 
κυρίως, ο απρόβλεπτος χαρακτήρας έχουν καταστήσει 
το Ράλλυ Μόντε Κάρλο σε αγώνα-θρύλο που ξεφεύγει 
από τα όρια του WRC.
Στο  αγωνιστικό  κομμάτι,  οι  καιρικές  συνθήκες  δια-
δραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στο  αποτέλεσμα  του 
αγώνα, με την επιλογή των κατάλληλων ελαστικών να 
έχει μεγάλη σημασία. Η ευμετάβλητη πρόσφυση στις 
ειδικές  διαδρομές,  καθιστά  την  σωστή  επιλογή  ελα-
στικών ζωτικής σημασίας, ενώ η παρουσία έμπειρων 
gravel crews για επιβεβαίωση-διόρθωση των σημειώ-
σεων μπορεί  να  κάνει  τη διαφορά. Ακόμη και αν  τα 
παραπάνω  υλοποιηθούν  σωστά,  μπορεί  εν  τέλει  να 
μην προκύψει  το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς στα 
γαλλικά βουνά, οι αγωνιζόμενοι από ειδική σε ειδική 
(διαδρομή)  μπορεί  να  συναντήσουν  από  στεγνή  και 
βρεγμένη άσφαλτο, μέχρι χιόνι-πάγο ή 
Λόγω περιορισμού στον αριθμό συμμετεχόντων από 
τη διοργάνωση, στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο θα συμμετά-
σχουν 75 πληρώματα, με την προσοχή να στρέφεται 
στα 10 υβριδικά αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally1.
Η ομάδα του Jari-Matti Latvala  ξεκίνησε από το Πρι-
γκιπάτο την προσπάθεια υπεράσπισης των δύο τίτλων 

που  κατέκτησε  πέρυσι.  Η  ιαπωνική  μάρκα    βρέθηκε  
στις ειδικές διαδρομές με 4 Toyota Yaris Rally1. Ο 8 φο-
ρές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Sebastien Ogier ο οποί-
ος  και  φέτος  θα  κάνει  σποραδικές  εμφανίσεις    έχει 
δίπλα του τον Vincent Landais. Οι πρωταθλητές Kalle 
Rovanpera-Jonne  Haltunen  καλούνται  να  υπερασπι-
στούν  το  στέμμα  τους,  ωστόσο  δεν  θα  τα  δώσουν 
όλα με το καλημέρα. Ακόμη δύο εργοστασιακά Toyota 
GR  Yaris  Rally1  θα  μοιραστούν  οι  Elfyn  Evans-Scott 
Martin  και  οι  Takamoto  Katsuta-Aaron  Johnston,  οι 
οποίοι θα ακολουθήσουν πλήρες πρόγραμμα.
Ο Cyril Abiteboul ο οποίος ανέλαβε το πόστο του δι-
ευθυντή της Hyundai Motorsport, θέλει να φέρει έναν 
αέρα αλλαγής στην Κορεάτικη φίρμα. Το υβριδικό i20 
N Rally1 αναμφίβολα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το τε-
λευταίο διάστημα, ωστόσο αυτό μένει να αποδειχθεί 
στις ειδικές διαδρομές του αγώνα.
Όσον  αφορά  τη  σύνθεση  της  ομάδας  για  το  Ράλλυ 
Μόντε Κάρλο, οι Κορεάτες συμμετέχουν με τρία αυτο-
κίνητα. Οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe  ηγείται  
της Κορεατικής εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα δύο i20 N 
Rally1  οδηγούν  στον  εναρκτήριο  αγώνα  της  χρονιάς 
οι  Dani  Sordo-Candido  Carrera  και  Esapekka  Lappi-
Janne Ferm.
Η M-Sport Ford το 2023 θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνη-
μα, το υβριδικό Ford Puma Rally1 έχει αποδείξει πως 
είναι ταχύτατο αλλά χρειάζεται κάποιον ικανό οδηγό 

ώστε να φέρει  τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Για  τον 
λόγο αυτό η Βρετανική ομάδα έφερε ξανά στις τάξεις 
της τους Ott Tanak-Martin Jarveoja.
Το  πλήρωμα  το  οποίο  ηγείται  της  επίθεσης  της 
M-Sport Ford, θέλει με τη σειρά του να κάνει ένα νέο 
ξεκίνημα από το Ράλλυ Μόντε Κάρλο, αποδεικνύοντας 
σε  όλους πως μπορεί  να  είναι  η  ευχάριστη  έκπληξη 
του  φετινού  πρωταθλήματος.  Τα  άλλα  δύο  υβριδι-
κά Ford Puma Rally1 στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο οδηγούν 
οι  Pierre-Louis  Loubet-Nicolas  Gilsoul  και  Jourdan 
Serderidis-Frederic Miclotte. Μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζεται στη κατηγορία WRC 2, στον εναρκτήριο 
αγώνα της χρονιάς. Οι συμμετέχοντες με αυτοκίνητα 
προδιαγραφών Rally2  είναι  41  (!)  και  ανάμεσα  τους 
συναντάμε σημαντικά ονόματα του WRC.
Το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι,  ξεκίνησε το απόγευ-

μα της Πέμπτης, με την εκκίνηση στο Μονακό, Αμέσως 
μετά, ακολούθησαν -ως συνηθίζεται- οι δύο νυχτερι-
νές ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 40,02 αγω-
νιστικών  χιλιομέτρων.  Η  συνέχεια    δόθηκε  την  Πα-
ρασκευή  20  Ιανουαρίου,  με  3  επαναλαμβανόμενες 
ειδικές διαδρομές μήκους 105,34 αγωνιστικών χιλιο-
μέτρων.  Το  Σάββατο  21  Ιανουαρίου,  η  μεγαλύτερη 
ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει 3 επαναλαμβανόμε-
νες ειδικές διαδρομές, μήκους 111,78 αγωνιστικών χι-
λιομέτρων. Ο επίλογος του πρώτου αγώνα του πρωτα-
θλήματος, θα γραφτεί την Κυριακή 22 Ιανουαρίου με 
ακόμη  δύο  επαναλαμβανόμενες  ειδικές  διαδρομές, 
μήκους 67,68 αγωνιστικών χιλιομέτρων.
Ο νικητής του φετινού Ράλλυ Μόντε Κάρλο θα αναδει-
χθεί μετά από 18 ειδικές διαδρομές, και 325,02 αγω-
νιστικά χιλιόμετρα.
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Σ τα  τελευταία  του  στάδια  βρίσκεται  το 
σκληρότερο  ράλλυ  του  κόσμου  με  συ-

νεχείς  αλλαγές  στης  θέσεις  με  προβλήματα 
στην διαδρομή και εγκαταλείψεις.  Στα αυτο-
κίνητα, οι Nasser Al Attiyah-Matthieu Baumel 
μετρούν αντίστροφα ώστε να πετύχουν ακό-
μη μία νίκη στο Rally Dakar. Το πλήρωμα με το 
Toyota Hilux T1+ κινείται με σύνεση χωρίς να 
παίρνει ρίσκα τα οποία μπορούν να αποβούν 
μοιραία. Η διαφορά από  τους διώκτες  τους 
πλησιάζει  την  μιάμιση  ώρα.  Σκληρή  μάχη 
έχουμε όμως  για  τη δεύτερη θέση, με  τους 
Sebastien Loeb-Fabian Lurquin με  το Hunter 
T1+, και τους  Lucas Morales-Timo Gottschalk 
με ακόμα ένα Toyota Hilux T1+ 
Στις μοτοσυκλέτες, οι αλλαγές δεν έχουν τέ-
λος στο Rally Dakar. O Kevin Benavides (KTM), 
o  Skyler  Howes  (Husqvarna),  Toby  Price 
(KTM),  να πολεμούν  για    την  τριάδα. Χαρα-
κτηριστικό    της μάχης που υπάρχει στις μο-
τοσυκλέτες, είναι πως οι τρεις πρώτοι έχουν 
διαφορά 2 λεπτών!
Στα  Quads,  ο  Alexandre  Giroud  (Yamaha 
Raptor 700), δεν χρειάζεται να πιέσει καθώς 
η διαφορά από τους υπόλοιπους ανταγωνι-
στές του ξεπερνά την μία ώρα. Η μάχη δίνε-
ται  για  τις  εναπομείναντες  δύο  θέσεις  του 

βάθρου. Ο Francisco Moreno Flores (Yamaha 
Raptor 700), βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με 

τον Manuel Andujar (Yamaha Raptor 700) να 
ακολουθεί στην τρίτη θέση.
Στα  Lightweight  Prototype,  οι  Guillaume  de 
Mevius-Francois Cazalet, συνεχίζουν να προ-
ηγούνται  έχοντας  διαφορά  7  λεπτών  από 
τους δεύτερους στην κατάταξη Austin Jones-
Gustavo Gugelmin (Red Bull Off-Road Jr Team 
USA  by  BFG).  Στην  τρίτη  θέση  μακριά  από 
την διεκδίκηση της νίκης βρίσκονται οι Seth 
Quintero-Dennis  Zenz  (Red  Bull  Off-Road 
Junior Team Presented by BF Goodrich).
Στα  SSV,  η  πρωτοπόρα  τετράδα  Rokas 
Baciuska-Oriol  Vidal  Monticano  (Red  Bull 
CAN-AM  Factory  Team),  Eryk  Goczal-Oriol 
Mena  (Energylandia  Rally  Team),  Gerard 
Farres  Guel-Diego  Ortega  Gil  (South  Racing 
CAN-AM), και οι Marek Goczal-Maciej Marton 
(Energylandia Rally Team) πολεμά και για την 
νίκη.
Οι  Janus  Van  Kasteren-Darek  Rodewald-
Marcel  Snijders με  το φορτηγό  της  Iveco, οι  
Martin  Vandenbrink-Rijk Mouw-Erik  Kofman 
επίσης με Iveco, και οι Martin Macic-Frantisek 
Tomasek-David Svada (Iveco), βρίσκονται στο 
προσωρινό  βάθρο του αγώνα.

Στο τέλος του το Dakar Ράλλυ!



Η Πάφος FC επικράτησε 
με 3-1 του Ακρίτα στο 

«Στέλιος Κυριακίδης», σε 
αναμέτρηση για τη φάση 
των «16» του Κυπέλλου και 
πήρε και αυτή το εισιτήριο 
για τα προημιτελικά του θε-
σμού.
Στο αγωνιστικό μέρος, η Πά-
φος ξεκίνησε καλύτερα και 
πήρε νωρίς κεφάλι στο σκορ 
με τον τέως ποδοσφαιριστή 
του Ακρίτα και νυν της πα-
φιακής ομάδας Μπεσάρτ 
Αμπντουραχίμι να σκορά-
ρει ένα πανέμορφο τέρμα 
στο 12ο λεπτό. Η ομάδα του 
Χένινγκ Μπεργκ έλεγχε τον 
αγώνα και δεν κινδύνεψε 
ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρο-
νο. Στην επανάληψη, η Πά-
φος αύξησε τον δείκτη του 
σκορ σε 2-0 με τον Ζάιρο στο 
70 και κάπου εκεί φάνηκε να 
τελειώνει το ματς. Ο Ακρίτας 
ωστόσο, δεν είπε την τελευ-
ταία του λέξη και με τέρμα 
του Εράσο εφτά λεπτά πριν 
τη λήξη του αγώνα μείωσε 
σε 2-1 και έβαλε την ομά-

δα του ξανά στο παιχνίδι. 
Την τελευταία λέξη, ωστόσο, 
είπε ο Σεμέδο, ο οποίος με 
τέρμα στο τελευταίο λεπτό 
έστειλε την Πάφο στους «8» 
του θεσμού.  
«Δεν ήταν εύκολο το βράδυ 
μας, ήταν καλή η ομάδα που 
είχαμε απέναντι μας. Ο προ-
πονητής μας έκανε αλλαγές, 
ήταν ευκαιρία. Ελέγχαμε το 
παιχνίδι, πετύχαμε το τρίτο 
τέρμα και πήραμε το ζητού-
μενο που ήταν η πρόκριση» 
ανέφερε αρχικά ο εκπρόσω-
πος τύπου της ομάδας Πο-

λύβιος Παλιούρας για να 
επισημάνει ότι ο θεσμός του 
κυπέλλου ενδιαφέρει την 
Πάφο: «Έχουμε δει ομάδες 
να διακρίνονται και θέλουμε 
και μεις να φτάσουμε στον 
τελικό» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. 
Τέλος, να αναφέρουμε ότι 
πρόκριση στην επόμενη 
φάση έχουν κερδίσει οι Ολυ-
μπιακός, Ομόνοια, ΑΕΛ, Νέα 
Σαλαμίνα και Δόξα, ενώ εκ-
κρεμούν ακόμα οι αναμε-
τρήσεις Ανόρθωσης – ΕΝΠ 
και ΑΠΟΕΛ – Άρη.

Στους «8» η Πάφος…

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

Τέλος ο Μαϊχροβιτς...;

Ενώ ο ποδοσφαιριστής δήλωνε ότι είναι έτοιμος και θα βρίσκεται 
στον πάγκο απέναντι στον Ακρίτα στον αγώνα κυπέλλου, ο Χένινκγ 

Μπεργκ δεν τον είχε καν στην αποστολή. 
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον 
τραυματισμό του και μάλλον δύσκολα θα προλάβει τη χρονιά. 
Εάν ισχύει αυτό, τότε η Πάφος θα ψάξει για τερματοφύλακα, καθώς δεν 
μπορεί να μείνει μόνο με δύο για το υπόλοιπο της σεζόν. 

Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονι-
κής περιόδου, τόσο θα αυξάνεται και το εν-

διαφέρον κυρίως για τις ομάδες που θα τερματί-
σουν στην πρώτη εξάδα. 

Θεωρητικά, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Πάφος είναι οι 
τρεις σίγουρες, καθώς έχουν ξεχωρίσει στον 

βαθμολογικό πίνακα, παίζοντας παράλληλα, και 
το καλύτερο ποδόσφαιρο.  

Απ’ εκεί και πέρα, μαίνεται μάχη για τα άλλα 
τρία εισιτήρια, με τρεις ομάδες να έχουν σα-

φές προβάδισμα για να συμπληρώσουν την εξά-
δα. Ομόνοια, Άρης και Απόλλων είναι τα φαβορί, 
ωστόσο, δεν αποκλείεται στους εναπομείναντες 
αγώνες να έχουμε αλλαγές. Πολύ κοντά στην εξά-
δα βρίσκονται ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα, που έχουν 
εφτά βαθμούς λιγότερους από τον έκτο στη βαθ-
μολογία Απόλλωνα. 

Όσο λιγοστεύουν οι αγωνιστικές, θα ξεκαθα-
ρίζουν και οι ομάδες που θα συμπληρώσουν 

την εξάδα, με τις τρεις πρώτες να είναι τα αδιαφι-
λονίκητα φαβορί με τα σημερινά δεδομένα. 

Πάντως, στους εναπομείναντες αγώνες πε-
ριλαμβάνονται και ντέρμπι, με κάποιες ομά-

δες να καιροφυλακτούν για να βγουν κερδισμέ-
νες από τυχόν ευνοϊκά αποτελέσματα. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η τελευταία φάση 
του πρωταθλήματος μας επιφυλάσσει αρκε-
τά ντέρμπι, μέσα από τα οποία θα κριθεί ο 

τίτλος, αλλά και τα τρία εισιτήρια για έξοδο στην 
Ευρώπη. 

Σε ένα δεκαήμερο ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος κάτι που σημαίνει ότι 
από μέρα σε μέρα θα έχουμε και ανακοινώσεις. Στην Πάφο τη μια λένε θα πάρουν 
παίκτες, την άλλη ότι δεν θα πάρουν... Κάπου χαθήκαμε στη μετάφραση. 

Πρέπει να αρχίσω να σκοράρω 
διότι δεν με βλέπω να φτάνω 

τον Ζάιρο... Σπόντες. . .
Κορυφαία ενδεκάδα ΕΑΚ

Τους πιο κάτω ποδοσφαιριστές επέλεξαν τα μέλη 
της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου για την 

«Κορυφαία Ενδεκάδα για το 2021» (σύστημα 4-3-3): 
Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς (Απόλλωνας), Βαλεντίν Ρο-
μπέρζ (Απόλλωνας), Νέναντ Τόμοβιτς (ΑΕΚ), Γιόζεφ 
Κβίντα (Πάφος), Άνχελ Κρέσπο (ΑΠΟΕΛ), Κίνγκσλεϊ 
Σαρφό (ΑΠΟΕΛ), Ίσραελ Κολ (Απόλλωνας), Όνι Βαλα-
κάρι (Πάφος), Επιθετικοί Ζάιρο ντα Σίλβα (Πάφος), 
Ιωάννης Πίττας (Απόλλωνας), Αλεξάντερ Κακόριν 
(Άρης).
Στην καλύτερη ενδεκάδα επιλέγηκαν τρεις ποδο-
σφαιριστές της Πάφου και θα μπορούσαν να ήταν 
άλλοι τόσοι. Για παράδειγμα, ο Κανέ θα μπορούσε 
να ήταν ένας από αυτούς. Επίσης οι Ικοκό και Ζουνί-
νιο. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές μηχανάκια, αλλά η 
δουλειά τους είναι «αθόρυβη» και ίσως γι΄ αυτό δεν 
ήταν μέσα στους 11 καλύτερους.   

Δύο ισάξιες ενδεκάδες έχει στα χέρια του ο Χένινγκ 
Μπεργκ και χαριτολογώντας μπορεί κάποιος να 

πει ότι έχει μια για το πρωτάθλημα και μια για το κύ-
πελλο. Η ομάδα κυνηγά και τους δύο στόχους και δεν 
θα ήταν υπερβολή εάν λέγαμε ότι με τέτοιο ρόστερ 
μπορεί να κερδίσει και τους δύο τίτλους. 

Δύο ισάξιες ενδεκάδες...

Ουκρανούς επενδυτές ανακοίνω-
σε η Γεροσκήπου fc την περα-

σμένη Τρίτη. Πρόκειται για τους Femis 
Sagirov  (αριστερά στη φώτο, μαζί με 
Χ. Αχιλλέως) και Roman Konovalov, οι 
οποίοι αναλαμβάνουν την ομάδα με 
στόχο ένα καλύτερο μέλλον. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του σωμα-
τείου, τα συμβόλαια έχουν ολοκληρω-
θεί και η Γεροσκήπου fc περνά σε μια 
νέα εποχή. 
«Με χαρά και περηφάνια σας παρου-
σιάζουμε αυτούς τους αξιοσέβαστους 
επιχειρηματίες και επαγγελματίες του 
επιχειρείν και του ποδοσφαίρου, οι 
οποίοι είναι εκπρόσωποι μιας φιλικής ουκρανικής, ελληνικής και κυπριακής οικογένειας. 
Μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου Χαράλαμπο Αχιλλέως, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν 
για την περαιτέρω πρόοδο και άνοδο του συλλόγου στα τμήματα» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η σύντομη ανακοίνωση του σωματείου. 
Ο Femis Sagirov, που θεωρείται ο πιο στενός συνεργάτης του Roman Konovalov, σε απο-
κλειστικές δηλώσεις στο www.cosmosnews.com κληθείς να απαντήσει ποιοι είναι οι στό-
χοι της ομάδας από δω και πέρα, ανέφερε ότι στοχεύουν να ανεβάσουν τη Γεροσκήπου 
στην Α’ κατηγορία στα επόμενα τρία χρόνια: «Έχουμε πολλή δουλειά για να φτιάξουμε 
την ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το πλάνο τους είναι κάθε χρόνο να 
ανεβάζουν την ομάδα και μια κατηγορία.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι η Γεροσκήπου αγωνίζεται στο πρωτάθλημα ΣΤΟΚ και βρίσκε-
ται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 32 βαθμούς, έναντι 33 του πρωτοπόρου 
Σπάρτακου. Στην ανώτερη κατηγορία (Γ’) ανεβαίνουν τρεις ομάδες και θεωρητικά μια 
από αυτές θα είναι η Γεροσκήπου fc. 

Παρουσίασε Ουκρανούς επενδυτές 
η Γεροσκήπου fc



Ε πιστροφή στο πρωτάθλημα για την Πά-
φος fc που μετά την πρόκριση στους «8», 
θέλει να συνεχίσει το σερί των νικών και 

να παραμείνει σε τροχιά τίτλου παίζοντας πα-
ράλληλα σε δύο ταμπλό. Η ομάδα τα πάει πε-
ρίφημα και στους δύο θεσμούς κάτι που χαρο-
ποιεί άπαντες στην Πάφο. 
Στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής αντιμετωπί-
ζει σήμερα Σάββατο τη Δόξα στο Στέλιος Κυ-
ριακίδης και θέλει το τρίποντο για να διατηρή-
σει το +7 από τους διώκτες της και παράλληλα 
να εκμεταλλευτεί τυχών απώλεια βαθμών των 
δύο πρωτοπόρων ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ που αγωνίζο-
νται με Ολυμπιακό και Ακρίτα αντίστοιχα. 
Ο Χένινγκ Μπεργκ που παράταξε μια δεύτερη 
ενδεκάδα στον αγώνα κυπέλλου, είδε τους πο-
δοσφαιριστές του να τα πηγαίνουν περίφημα 
και να δηλώνουν πανέτοιμοι ενόψει της συνέ-
χειας, όπου η ομάδα θα επιδιώξει και τους δύο 
τίτλους. 
Το απόγευμα, απέναντι στη Δόξα ο Νορβηγός 
προπονητής αναμένεται να επαναφέρει ενδε-
κάδα πρωταθλήματος, χωρίς όμως τον Τάνκο-
βιτς, ο οποίος σημείωσε απαγορευμένο βαθμό 
καρτών. Απ’ εκεί και πέρα, κάτω απ’ τα δοκάρια 
θα είναι ο Άντος, στα άκρα της άμυνας οι Ικοκό 
και Ζουνίνιο και στο κέντρο Κβίντα και Μπάιριτς. 
Πιο μπροστά οι Ντράγκομιρ, Κανέ και Ναμ και 

οι επιθετικοί Σεμέδο που έδειξε να είναι ανεβα-
σμένος, ο αρχισκόρερ Ζάιρο και ο Χέσταντ που 
επίσης παρουσιάζεται ανεβασμένος. Εάν επι-
βεβαιωθεί η πιο πάνω ενδεκάδα, μένουν στον 
πάγκο οι Βαλακάρι, Μπετανκόρ, Μπεσάρτ κλπ 
που σίγουρα έχουν τον πρώτο λόγο για να πε-
ράσουν αλλαγή στην αναμέτρηση. 

Μεταγραφικά
Στα μεταγραφικά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. 
Από τα αυτιά μας έχουν παρελάσει αρκετά 

ονόματα, αλλά τίποτα επίσημο. Για τον Φίλιπ 
Μπρούνο της Ομόνοιας, λέγεται ότι η πρόταση 
δεν ήταν ικανοποιητική. Για τον Μπεμπέ μεί-
ναμε στις φήμες. Το θέμα τερματοφύλακα εκ-
κρεμεί, καθώς δεν βλέπουμε να επανέρχεται 
ο νεοαποκτηθείς Πολωνός Φίλιπ Μαϊχροβιτς, 
παρά το γεγονός ότι προπονείται με την υπό-
λοιπη αποστολή. Όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσα 
στις επόμενες ημέρες, καθώς σε ένα δεκαήμε-
ρο ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος Ια-
νουαρίου. 

Σε δύο ταμπλό παίζει η Πάφος fc
Και πρωτάθλημα και κύπελλο
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ΑΠΟΕΛ vs Ακρίτας

Δ ύσκολη έξοδο στη Λευκωσία πραγμα-
τοποιεί αύριο ο Ακρίτας Χλώρακας, 
καθώς στο πλαίσιο της 20ης αγωνι-

στικής αναμετράται με το φορμαρισμένο ΑΠΟ-
ΕΛ στο ΓΣΠ. Η ομάδα της Χλώρακας που παίζει 
με την πλάτη στον τοίχο από δω και πέρα, κα-
λείται να μαζέψει όσους περισσότερους βαθ-
μούς μπορεί, έτσι ώστε να ανατρέψει τα βαθ-
μολογικά δεδομένα και να παραμείνει στην 
κατηγορία. Ο Μπρούνο Ακράποβιτς είδε την 
ομάδα του να τα πηγαίνει περίφημα στον αγώ-
να κυπέλλου με την Πάφο, ωστόσο πλήρωσε 
την επιθετική δυστοκία. Προς τον σκοπό αυτό 
ψάχνουν επιθετικό για να λύσουν το πρόβλη-
μα στο σκοράρισμα. Ο Μαρσέλο Τόρρες που 
ανήκει στην Πάφος fc είναι διαθέσιμος και δεν 
αποκλείεται εάν δεν βρεθεί καλύτερη λύση, να 
φορέσει τα πράσινα. Ο Αργεντινός επιθετικός 
προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Ρίγα, εί-
ναι μια δοκιμασμένη λύση και θεωρείται ιδα-
νική επιλογή. 
Απ’ εκεί και πέρα, δικαίωμα συμμετοχής έχει ο 
Κροάτης κεντρικός αμυντικός Βίνκο Μεντζιμό-
ρετς, που αποκτήθηκε από την Καρμιώτισσα. 
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