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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Ιωσήφ
Στα σχολεία μας θα πρέπει να αναπτυ-
χθούν μηχανισμοί πρόληψης περιστατι-
κών βίας παρά καταστολής...  

Σελ. 14

Α. Νεοφύτου
Ο ΔΗΣΥ, πορεύεται αυτόνομος, υπερασπί-
ζεται τις αρχές του και προασπίζει τις κατα-
κτήσεις και τις προοπτικές του λαού…

Σελ. 02

Μ. Νικολάου
Έκκληση στον Υπ. Εσωτερικών και τον Γεν. 
Εισαγγελέα να παρέμβουν για τα όσα συμ-
βαίνουν στην κοινότητα Κουκλιών…

Σελ. 04
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Σελ. 16

Οι δικοί μας Άγιοι Αγαπητικός και Μι-
σητικός…

Η Πάφος έ-
χει τον δι-
κό της Άγιο  
των Ερωτευ-
μένων, τον 
Άγιο Αγαπη-
τικό. Πρόκει-
ται για Άγιο 
με τον οποίο 
συνδέθηκαν 

η ομώνυμη ασβεστολιθική λάρνακα στις Πά-
νω Αρόδες Πάφου, τοποθετημένη στο νότιο 
τμήμα της  εκκλησίας του Αγίου Καλανδίω-
να και το ομώνυμο σπήλαιο στην Κάτω Πά-
φο, από το οποίο μόνο απομεινάρια σώζο-
νται σήμερα. …

Αγ. Βαλεντίνου

ΕΚΛΟΓΕΣ
Δείτε πώς ψή-
φισε η επαρχία 
μας στον πρώ-
το γύρο των 

Προεδρικών Εκλογών. Ποια εκλογι-
κά κέντρα αποδείχτηκαν κάστρα για 
τους τρεις βασικούς υποψηφίους. Τι 
περίμεναν, τι έχασαν και τι κέρδισαν 
τα κόμματα και οι υποψήφιοι τους. 

Σελ. 14

Θα περιλαμβάνει οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, ξενοδο-
χείο και προβλήτα για μεγάλα πολυτελή γιοτ… 
Το 2018 όταν ακύρωσε τις προσφορές που είχαν υποβληθεί σε προηγούμε-
νη διαδικασία για την κατασκευή μαρίνας στην Πάφο η κυβέρνηση είχε υ-
ποσχεθεί ότι θα προχωρούσε με ταχύτατες διαδικασίες για να προκηρυχθεί 
νέος διαγωνισμός. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την Τετάρτη για το 
είδος του έργου για το οποίο θα προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό. 
Είχε προηγηθεί σχετική μελέτη και διαβούλευση με τους φορείς της Πάφου. 
Η απόφαση, προνοεί ανάπτυξη μαρίνας με οικιστικούς και εμπορικούς χώ-
ρους, καθώς και με ξενοδοχείο και προβλήτα για κρουαζιερόπλοια πολυτε-
λείας.

Σελ. 05

Άναψαν πράσινο για μαρίνα στην Πάφο

Η επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών 
της Κυριακής θα βρει την χώρα μας αντι-
μέτωπη με πολυεπίπεδες προκλήσεις...

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή οι πολίτες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν το επόμενο 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ότι έγινε στον πρώτο γύρο των εκλογών έγινε και οι ψηφοφό-
ροι έχουν δύο ενώπιον τους, τους δύο υποψηφίους που πέ-
ρασαν στο δεύτερο γύρο και από τους οποίους καλούνται να 
επιλέξουν αυτόν που θεωρούν ικανότερο για να οδηγήσει την 
χώρα μας τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής θα 
βρει την χώρα μας αντιμέτωπη με πολυεπίπεδες προκλήσεις…

Σελ. 04

Προεδρικές Εκλογές 2023

Ακρωτηρίασαν την τέχνη…
Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση του 
μπρούτζινου αγάλματος που ξηλώθηκε 
από δημόσιο χώρο στο εμπορικό κέντρο 
της Πάφου πριν από δύο εβδομάδες. Το 
κορίτσι με το Χούλα Χουπ είχε τεμαχιστεί 
και πουληθεί σε επιχείρηση ανακύκλω-
σης έναντι 85 ευρώ. 
Το πρωί της Τρίτης, η Αστυνομία εντόπι-
σε όλα τα τεμάχια πλην ενός χεριού το ο-
ποίο καταβάλλονται προσπάθειες να ε-
ντοπιστεί. 
Για την υπόθεση κατηγορήθηκαν συνολι-
κά 5 άτομα.

Σελ. 05

Τελική μάχη
Οι πολίτες καλούνται στις κάλπες για να καθορίσουν το μέλλον του τόπου
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Γιώργος Σαξατέ

Όποιος και να βγει την Δευτέρα εμείς θα πάμε δου-
λειά. Όποιος και να εκλεγεί εγώ δεν έχω να κερδί-

σω τίποτε. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα.
Φράσεις απλοϊκές που μηδενίζουν την αξία των πολιτι-
κών και δει (σε προεδρικές) των πολιτικών που θα καθο-
ρίζουν την μοίρα όλων μας για τα επόμενα πέντε χρόνια.  
Η ευθύνη κάθε υπεύθυνου πολίτη που αγαπά και νοιάζε-
ται τον τόπο, είναι να έχει άποψη και να αναλάβει το με-
ρίδιο της ευθύνης που του αναλογεί ψηφίζοντας αυτόν 
που θεωρεί ικανότερο για να αναλάβει την εξουσία.
Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν απογοητευ-
τεί από τους πολιτικούς και τις πολιτικές θα πρέπει να 
συμμετέχουν. Με την αποχή τους απλά αφήνουν τους 
άλλους να αποφασίζουν και για τους ίδιους.
Ουσιαστικά με τη ψήφο μας σε λίγες ώρες χαράζουμε 
την πορεία που θα ακολουθήσει ο τόπος μας την επόμε-
νη πενταετία και η οποία πορεία αφορά όλους ανεξαιρέ-
τως που ζουν σε αυτό τον τόπο.
Θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, όποια και να 
είναι αυτή. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη διέξοδος από το να 
επιλέξουμε τον πιο άξιο για να αναλάβει τις τύχες μας.
Λάθη όλοι έκαναν, άλλωστε λάθη δεν κάνει αυτός που 
δεν κάνει τίποτε.
Από τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του 2018, στο 
μέτωπο του Κυπριακού συνέβησαν πολλά. Νίκος Χριστο-
δουλίδης και Ανδρέας Μαυρογιάννης διεκδικούν τώρα 
την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μαζί διε-
ξόδους, από το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν οι συνο-
μιλίες για την επίλυσή του.  
Οι δυο τους, αν και αντίπαλοι για την προεδρία, μοιράζο-
νται ωστόσο μια σειρά από κοινές εμπειρίες.
Έχουν και οι δύο αναμετρηθεί με το Κυπριακό από θέ-
σεις ευθύνης, και μάλιστα σε μια περίοδο κομβικών εξε-
λίξεων (πενταμερείς διασκέψεις στη Γενεύη, διάσκεψη 
στο Κραν Μοντανά, πλαίσιο Γκουτέρες), ως υπουργός 
Εξωτερικών ο Χριστοδουλίδης την περίοδο 2018 – 2021 
(και προηγουμένως ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, την 
περίοδο 2014 – 2018), και ως επικεφαλής διαπραγμα-
τευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς ο Μαυρογιάννης. 
Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν και οι δύο συνεργαστεί στενά με 
τον απερχόμενο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη.
Το Κυπριακό έρχεται πια, εκ των πραγμάτων, να ρίξει 
τη σκιά του πάνω από τις κυπριακές κάλπες στον δρόμο 
προς την εκλογή του νέου, όγδοου προέδρου της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.
Ας μετρήσουμε λοιπόν και τους δύο με την ίδια μεζούρα 
και ας ψηφίσουμε τον ικανότερο κατά τη γνώμη μας, ως 
αυτόν που θα βοηθήσει την χώρα και το λαό της να αντι-
μετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο… 
Καλή ψήφο

Η δική μας ευθύνη

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
Στον αγώνα κυπέλλου με 
τη Δόξα επικεντρώνει την 
προσοχή της η Πάφος fc. 
Ο αγώνας είναι την ερχό-
μενη Τετάρτη στην Περι-
στερώνα, έδρα της Δόξας.

ΣΕΛΙΔΑ 23

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

ΣΕΛΙΔΑ 15

Επικαιρότητα
Το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε την Τετάρτη 
για το είδος του έργου για 
το οποίο θα προκηρύξει 
σχετικό διαγωνισμό για 
τη μαρίνα στα Πότιμα. 

ΣΕΛΙΔΑ 5

Επικαιρότητα
Ένα σπάνιο φαινόμενο κα-
ταγράφηκε στην Αργάκα. 
Φάλαινες «ζιφιός» που 
έχασαν τον προσανατο-
λισμό τους εκβράστηκαν 
στην ακτή και με τη βοή-

θεια κατοίκων επέστρεψαν στα ανοικτά.
ΣΕΛΙΔΑ  6

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...

1904-Ξεσπά ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος για τις 
διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας και 
της Μαντζουρίας.
1942-Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος 
στην ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μί-
λερ για την επιτυχία του «Chattanooga Choo 
Choo».
1947-Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελ-
λάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων.
1956-Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, 
με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευ-
γένιου Ευγενίδη και σκοπό «να συμβάλλει εις 

την εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθαγενείας εν 
τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω».
2008-Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος Πρόε-
δρος του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων 
του 5ου Συνεδρίου του κόμματος.
1355-Ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολαστι-
κής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ 
φοιτητών και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της 
μπύρας σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχό-
λια κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι 
ταραχές θα λήξουν την επόμενη μέρα, με 63 
νεκρούς φοιτητές και 30 πολίτες.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/2/2023-ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΛ 97629744
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/2/2023-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ 99465386

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

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

68 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά  26937857 26271776

11/2/23 ΣΑΒΒΑΤΟ Λάμπρου Γεωργία Αγαπήνωρος 24 Εναντί φρουταρίας Κήπος 

της Εδέμ Πάφος 26955057 97619884

12/2/23 ΚΥΡΙΑΚΗ  Πίρπα Αλεξάνδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 80 Απέναντι από 

το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. 26948222  26948222

13/2/23 ΔΕΥΤΕΡΑ Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα Παλληκαρίδη 

93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ Πάφος 26949259 26222670

14/2/23 ΤΡΙΤΗ Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγοράς 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 99513254

15/2/23 ΤΕΤΑΡΤΗ Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 Μετά το 

Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου Γεροσκήπου 26961999 99683122

15/2/23 ΤΕΤΑΡΤΗ Στυλιανού Χαράλαμπος Αχέπανς 4 Εναντι Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου Αναβαργός 26600020 99351125

16/2/23 ΠΕμΠΤΗ Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1 

Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο Πάφου 26935495 99490987

17/2/23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα 

Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762

Η θέση του ΔΗΣΥ για τον 2ο γύρο 
Ψήφο κατά συνείδηση η απόφαση 
του Πολιτικού Γραφείου 

ΣήμεραΠαρασκευή10Φεβρουαρίου
γιορτάζειο‘ΑγιοςΧαράλαμπος

Ψήφο κατά συνείδηση και παραμονή στην 
αντιπολίτευση αποφάσισε ο Δημοκρατικός 

Συναγερμός, ύστερα από μαραθώνια συνεδρία, 
του πολιτικού γραφείου από την οποία δεν έλει-
ψαν οι εντάσεις. 
Σε ανακοίνωση του κόμματος ύστερα από τη συ-
νεδρία, αναφέρεται πως αποφασίστηκε η μη συμ-
μετοχή του ΔΗΣΥ σε οποιοδήποτε κυβερνητικό 
σχήμα προκύψει από το δεύτερο γύρο των προ-
εδρικών εκλογών. Ταυτόχρονα ο ΔΗΣΥ, σεβόμενος 
πλήρως την ετυμηγορία του λαού, αναλαμβάνει 
την ευθύνη του ως η υπεύθυνη και δημιουργι-
κή αντιπολίτευση του τόπου. Πορεύεται αυτόνο-
μος, υπερασπίζεται τις αρχές του και προασπί-
ζει τις κατακτήσεις και τις προοπτικές του λαού, 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Για την επα-
ναληπτική εκλογή της Κυριακής, ο ΔΗΣΥ αναφέρει 
πως είναι πολιτική παράταξη αποτελούμενη από 
ελεύθερους ανθρώπους, των οποίων σέβεται και 
αναγνωρίζει την ελεύθερη βούληση, άποψη και 

κρίση. Καλεί δε τα μέλη και τους φίλους του κόμ-
ματος, να ζυγίσουν τις επιλογές που έχουν μπρο-

στά τους και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα κατά συνείδηση, θέτοντας πάντα ως απόλυτη 
προτεραιότητα το καλώς νοούμενο συμφέρον της 
πατρίδας. 
Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη πως προτεραιό-
τητες του ΔΗΣΥ αποτελούν η λύση του Κυπριακού, 
ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, η εμ-
βάθυνση των στρατηγικών σχέσεων με κράτη της 
περιοχής και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυρή 
οικονομία και δημοσιονομική πειθαρχία, η ανα-
γκαιότητα των μεταρρυθμίσεων, η προώθηση της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η εφαρμογή 
του σχεδίου Κύπρος το Αύριο, η εξασφάλιση της 
αξιοπρέπειας του κάθε πολίτη και η αναβάθμιση 
του βιοτικού επιπέδου του συνόλου του λαού. 
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Δημάρχου Πά-
φου για στήριξη Α. Μαυρογιάννη έλαβε 6 ψήφους 
και η πρόταση για Χριστοδουλίδη 2.



Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Πρω-
τοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής και Ηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, έθε-
σε τον εαυτό του στη διάθεση του 
ποιμνίου της Εκκλησίας για την 
πλήρωση του κενωθέντος θρόνου 
της Ιεράς Μητροπόλεως  Πάφου.

Ο Αρχιμανδρίτης  Ιωάννης ξεκίνη-
σε από το 1985 στην Ιερά Μητρό-
πολη Πάφου. Όταν ο Μακαριστός 
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ 
εξελέγη Αρχιεπίσκοπος και μετα-
κόμισε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, 
τον κατάταξε  ως ένα από τους 
έμπιστους γι’ αυτόν ανθρώπους,  
που ήθελε να έχει κοντά του.

Τώρα που ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος , 
η θέση του Αρχιμανδρίτου Ιωάν-
νου είναι στην επαρχία του.

Αν ο λαός τον εκλέξει στο τριπρό-
σωπο και η Ιερά  Σύνοδος τον τι-
μήσει θεωρώντας τον ως  κατάλ-
ληλο να εκλεγεί Μητροπολίτης για 
να υπηρετήσει τον λαό της Πά-
φου, θα δώσει όλες του τις δυνά-

μεις  για το καλό της Εκκλησίας 
και του ποιμνίου της.

Είναι βαθιά θρησκευόμενος κλη-
ρικός,  μορφωμένος,  εξωστρεφής 
και έχει άριστες σχέσεις με το ποί-
μνιο. Υπηρετεί ως  καθηγητής σε 
Γυμνάσια και Λύκεια, ως εκ τού-

του   οι σχέσεις του  με τους νέους 
είναι καθημερινή. 
Γνωρίζει  καλά την πόλη και Επαρ-
χία Πάφου και μπορεί να αφου-
γκραστεί τις ανάγκες και τα προ-
βλήματα του ποιμνίου.  
Έχει όραμα για την Πάφο, στην 

Επαρχία που μεγάλωσε και υπη-
ρέτησε για 22 χρόνια, κοντά στον 
αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο το Β΄.  
Βασικοί στόχοι του είναι οι πιο 
κάτω:
(1) Αναβάθμιση της Μητρόπολης 
Πάφου και του έργου της τόσο σε 

θέματα πίστης και πνευματικής 
καλλιέργειας όσο και αγαθοεργι-
ών.
(2) Διεύρυνση του ταμείου υπο-
τροφιών της Ιεράς Μητρόπολης .
(3) Μέριμνα για τα  στρατευμένα  
παιδιά της επαρχίας  και στήριξή 

τους  με ομιλίες και επισκέψεις.
(4) Συμβολή στην αναβάθμιση 
του τμήματος καρδιοπαθών του 
Νοσοκομείου Πάφου.
(5)  Συμβολή στην επιτάχυνση για 
πραγματοποίηση τμήματος καρ-
κινοπαθών στο Νοσοκομείο Πά-
φου.

(6) Στήριξη του Ιερού κλήρου της 
Επαρχίας Πάφου.
(7) Συντήρηση Ιερών ναών και 
όπου απαιτείται, ανέγερση νέων.
(8) Προώθηση του ζητήματος της 
ανέγερσης καθεδρικού ναού σε 
συνεργασία με όλους τους φο-
ρείς. 
(9)  Ίδρυση ταμείου στήριξης 
καρκινοπαθών.
(10) Στήριξη με κάθε τρόπο των 
ανθρώπων τρίτης ηλικίας.
(11) Αναβάθμιση του νεανικού κέ-
ντρου Ιεράς Μητροπόλεως Πά-
φου.
(12) Αναβάθμιση του Νοσοκομεί-
ου Πόλεως Χρυσοχούς για καλύ-
τερη παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Αυτά και άλλα πολλά θα προωθή-
σει με τον ενθουσιασμό και την 
εργατικότητα που τον χαρακτη-
ρίζει.

Με τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη στο 
πηδάλιο, η Ιερά Μητρόπολη Πά-
φου θα ζήσει μέρες ανανέωσης. 
Οι πόρτες της Μητρόπολης θα εί-
ναι ανοικτές για όλο τον κόσμο 
και οι σκοποί της Εκκλησίας θα 

υλοποιούνται καθημερινά.

Σας καλούμε λοιπόν να προβλη-
ματιστείτε και να προσέλθετε 
στις εκλογές στηρίζοντας τον Αρ-
χιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου, τον 
δικό μας άνθρωπο σε αυτό τον 
έντιμο αγώνα.  

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Αρχιμανδρίτη 

Ιωάννη Ιωάννου

Μητροπολιτικές εκλογές 
στην Επαρχία Πάφου

19/02/2023
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  Ριπές
Πέφτει η αυλαία  και 
επιστρέφουμε στην 
πραγματικότητα 

Τ ο βράδυ της Κυριακής που θα κλείσουν 
οι κάλπες πέφτει η αυλαία των Προε-
δρικών Εκλογών και η πολιτική ζωή επι-

στρέφει στην πραγματικό-
τητα. Όποιο και αν είναι το 
εκλογικό αποτέλεσμα είναι 
βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει 
πολλές διεργασίες στους 
πολιτικούς και κομματικούς 
σχηματισμούς. 
Ο πρώτος γύρος των Προ-
εδρικών Εκλογών διαμόρ-
φωσε ήδη το πεδίο των εξε-
λίξεων στο στρατόπεδο της 
δεξιάς και του ΔΗΣΥ.  Γενικό-

τερα η δεξιά μετά από 40 χρόνια κυριαρχίας 
από τα οποία κυβέρνησε την χώρα τα μισά 
είναι πλέον σε αναζήτηση και καινούργιας 
ταυτότητας. Αυτές οι διεργασίες αναμένεται 
να διαμορφωθούν και από το εκλογικό απο-
τέλεσμα του 2ου γύρου των εκλογών. Αν θα 
είναι νικητής ο Νίκος Χριστοδουλίδης τότε το 
τοπίο γενικότερα στην δεξιά θα διαμορφωθεί 
με τον ίδιο πρωταγωνιστή. 
Σε περίπτωση ήττας, τότε ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του θα έχει τον κυρίαρχο ρόλο με αστάθμητο 
παράγοντα τον επίτιμο πρόεδρο Αναστασιά-
δη ο οποίος προφανώς θέλει να έχει ρόλο και 
λόγο. Διεργασίες όμως θα υπάρξουν και στον 
χώρο της Αριστεράς, σε περίπτωση ήττας του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Παρότι ο υποψήφιος 
που επέλεξε το ΑΚΕΛ πέρασε στον 2ο γύρο 
που ήταν και ο πρωταρχικός στόχος αν δεν 
καταφέρει να τον εκλέξει στην προεδρία τότε 
θα ενταθούν οι φωνές για την επιλογή και κυ-
ρίως για την αδυναμία της Αριστεράς να έχει 
αξιόπιστη υποψηφιότητα μετά από 10 χρόνια 
διακυβέρνησης της χώρας από τον ΔΗΣΥ. 
Το εκλογικό αποτέλεσμα του 1ου γύρου μπο-
ρεί να αποδυνάμωσε αυτές τις φωνές αλλά 
δεν τις σίγησε και θα ξαναβγούν στο προ-
σκήνιο. Τα κόμματα του κεντρώου χώρου ρί-
χνουν την Κυριακή την τελευταίας του ζαριά. 
Αν κερδίσει την μάχη ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
τουλάχιστον για τα επόμενα 4 χρόνια  θα εξα-
σφαλίσουν πολιτική βιωσιμότητα λόγω της 
πρόσβασης που θα έχουν στην κυβερνητική 
εξουσία. 
Σε περίπτωση ήττας όμως, θα εισέλθουν σε 
βαθιά κρίση, εσωστρέφεια με ορατό το εν-
δεχόμενο αναδιαμόρφωσης του χώρου στον 
οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχό-
μενο να πάρει μέρος και ο κ. Χριστοδουλίδης 
όπως έγινε παλαιότερα και με την περίπτωση 
του Γ. Λιλήκα. 
Όποιο όμως και αν είναι το εκλογικό αποτέ-
λεσμα την Κυριακή, ο νέος Πρόεδρος θα είναι 
αντιμέτωπος με μια πολύ σκληρή πραγματι-
κότητα. Στο κυπριακό πρωτίστως θα πρέπει 
να διαχειριστεί το αδιέξοδο και τις τουρκικές 
επιδιώξεις σε συνδυασμό με τις πιέσεις που 
αναμένεται να ασκηθούν από διεθνείς παρά-
γοντες Ε.Ε και ΗΠΑ. Μέχρι το Καλοκαίρι θα 
έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογικές διαδικασίες 
σε Τουρκία- Ελλάδα και εκτιμάται ότι θα εκδη-
λωθεί μια νέα πρωτοβουλία στο κυπριακό, η 
οποία αυτή την φορά είτε θα καταλήξει σε κά-
ποια μορφή λύσης, ή οριστικής διχοτόμησης. 
Αυτό αναμένεται να είναι και το σημαντικότε-
ρο θέμα το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί 
ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καλή 
ψήφο λοιπόν την Κυριακή και να μην ξεχνάμε 
ότι η επιλογή μας θα είναι στην προεδρία για 
5 χρόνια. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos” Γ ια δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή οι 

πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
καλούνται στις κάλπες για να εκλέ-

ξουν το επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Ότι έγινε στον πρώτο γύρο των εκλογών 
έγινε και οι ψηφοφόροι έχουν δύο ενώπιον 
τους, τους δύο υποψηφίους που πέρασαν 
στο δεύτερο γύρο και από τους οποίους 
καλούνται να επιλέξουν αυτόν που θεω-
ρούν ικανότερο για να οδηγήσει την χώρα 
μας τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών 
της Κυριακής θα βρει την χώρα μας αντιμέ-
τωπη με πολυεπίπεδες προκλήσεις. 
Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το 
Κυπριακό, την οικονομία, αλλά και την κα-
τεύθυνση που θα ακολουθήσει μέσα στο 
παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο 
γεωπολιτικό περιβάλλον.
Οι δύο υποψήφιοι δεν έχουν επί της ου-
σίας διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά την 
φιλοσοφία τους στο εθνικό μας ζήτημα, 
αφού τόσο ο κ. Χριστοδουλίδης όσο και 
ο κ. Μαυρογιάννης αποδέχονται ως βάση 
λύσης τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία, συμφωνούν στην ανάγκη επανέναρ-
ξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας 
από το σημείο στο οποίο διακόπηκε στο 
Κραν Μοντανά και με αφετηρία εκκίνησης 
το πλαίσιο έξι σημείων του γενικού γραμ-
ματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. 
Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις δη-
μοσίως διακηρυγμένες θέσεις και τα προ-
εκλογικά τους προγράμματα, ενώ και στα 
θέματα οικονομίας δεν έχουν ουσιαστικές 
διαφορές στον τρόπο που σχεδιάζουν να 
διαχειριστούν την κατάσταση.
Βάσει τον προγραμμάτων εστιάζουν και σε 
επιμέρους θέματα όπως το μεταναστευτι-
κό και η διαφθορά, προτείνοντας διαφο-

ρετικούς τρόπους αντιμετώπισής και οι 
πολίτες καλούνται να επιλέξουν με βάση 
και αυτό που εισέπραξαν από τους δυο 
υποψηφίους, κατά τη διάρκεια της μακράς 
προεκλογικής περιόδου.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες 
είναι ότι έχουν καθήκον να επιλέξουν, κα-
θώς η αποχή δεν μπορεί να λύσει κανένα 
πρόβλημα και ότι από την επιλογή τους θα 
εξαρτηθεί και αυριανή πορεία της χώρας 
μας.
Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας θα 
είναι εκεί και θα επιζητούν λύση και σε 
αυτό ρόλο θα παίξει όχι μόνο ο νικητής των 
εκλογών αλλά και ο καθένας από μας.
Το κλίμα πόλωσης δεν βοηθά και δεν βο-
ήθησε ποτέ. Απεναντίας αποσπά την προ-
σοχή των πολιτών από τα πραγματικά προ-
βλήματα και πιθανόν να τους οδηγήσει σε 
λάθος αποφάσεις. Και αυτός ο τόπος υπέ-
φερε αρκετές φορές από λάθη μας, με το 
μεγαλύτερο να έχει στοιχίσει την κατοχή 
της μικρής μας πατρίδας από την Τουρκία.

Η τελευταία τηλεμαχία   
Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται απόψε η προε-
κλογική δραστηριότητα, με την  τελευταία 
διακαναλική τηλεμαχία ανάμεσα στους 
δύο υποψηφίους, Νίκο Χριστοδουλίδη και 
Ανδρέα Μαυρογιάννη, οι οποίοι κάνουν 
τις τελευταίες κινήσεις τους προκειμένου 
να πείσουν το εκλογικό σώμα να τους δώ-
σει την ψήφο τους.

Διαδικασία
Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, από αύριο 
Σάββατο αλλά και την Κυριακή των εκλο-
γών απαγορεύεται η μετάδοση, διαφήμι-
ση ή δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης 
ή ανακοίνωσης που έχει άμεση ή έμμεση 

σχέση με τις εκλογές. Απαγορεύονται ακό-
μα οι δημόσιες συγκεντρώσεις, η ρίψη 
φυλλαδίων, η ανάρτηση πανό ή η αναγρα-
φή συνθημάτων σχετικά με τις εκλογές.
Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε η παράδοση 
των ψηφοδελτίων και σήμερα Παρασκευή 
παραδόθηκαν οι κάλπες εσωτερικού.
Χθες παραδόθηκαν οι κάλπες εξωτερικού 
και σήμερα παραδόθηκαν οι κάλπες για τα 
εκλογικά κέντρα του εσωτερικού.
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κώστας Κων-
σταντίνου, κάλεσε εκ νέου τους πολίτες 
να προγραμματίσουν και να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα σωστά, σημειώνο-
ντας πως κατά την περασμένη Κυριακή είχε 
παρατηρηθεί κάποιος συνωστισμός σε κά-
ποια κέντρα κατά το κλείσιμο των καλπών 
στις 12 το μεσημέρι. Συνεπώς, προέβη σε 
έκκληση όπως οι ψηφοφόροι προσέλθουν 
έγκαιρα στις κάλπες πριν τις 12 το μεσημέ-
ρι και να μην μείνουν την τελευταία στιγμή, 
σημειώνοντας πως αν είναι μικρός ο αριθ-
μός των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα 
εκείνη τη στιγμή, οι οδηγίες που έχει δώσει 
είναι να εξυπηρετηθούν και να ψηφίσουν, 
ενώ αν είναι μεγάλος ο αριθμός δεν μπο-
ρεί να γίνει αυτό.
Ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως συνολικά 
έχουν τυπωθεί πέραν των 600 χιλιάδων, 
ώστε να καλυφθούν οι 561 χιλιάδες ψη-
φοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στους 
καταλόγους και συν 5% σε περίπτωση κα-
ταστροφής ή ακαταλληλότητας κάποιων 
ψηφοδελτίων. Για την Κυριακή των εκλο-
γών ανέφερε ότι στόχος είναι να τελειώ-
σουν με τα τελικά αποτελέσματα μέχρι τις 
19:30 διότι απ΄ εκεί και πέρα υπάρχει μια 
άλλη διαδικασία για την έκδοση του τελι-
κού επίσημου αποτελέσματος, ώστε να 
γίνει η ανακήρυξη, κατέληξε ο κ. Κωνστα-
ντίνου.

Τελική μάχη
Οι πολίτες καλούνται στις κάλπες για να καθορίσουν το 
μέλλον του τόπου

Η επόμενη μέρα 
των προεδρικών 
εκλογών της Κυριακής 
θα βρει την χώρα 
μας αντιμέτωπη 
με πολυεπίπεδες 
προκλήσεις...

Σ το Νοσοκομείο Πάφου για δύο 
ημέρες νοσηλεύτηκε ο κοινο-
τάρχης των Κουκλιών μετά από 

επίθεση που δέχθηκε από συγχωρια-
νό του.  Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
70χρονος μετέβη στο γραφείο του 
κοινοτάρχη ζητώντας του τον λόγο 
για την απόλυση του εγγονού του 
που εργαζόταν στο κοινοτικό συμ-
βούλιο. 
Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, 
ο 70χρονος λογομάχησε έντονα με 
τον κοινοτάρχη, ενώ σε κάποια στιγ-
μή φαίνεται να του επιτέθηκε κτυπώ-
ντας τον στο πρόσωπο και την κοιλι-
ακή χώρα. 

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυ-
νομία, η οποία διερευνά το περιστα-
τικό. 
Έκκληση στον Υπουργό Εσωτερικών 
και τον Γενικό Εισαγγελέα να παρέμ-
βουν για τα όσα συμβαίνουν στην 
κοινότητα του απευθύνει ο κοινοτάρ-
χης Κουκλιών Μιχάλης Νικολάου. 
Ο κ. Νικολάου, σε δηλώσεις στο 
Radiocomos από το Νοσοκομείο 
όπου νοσηλευόταν, υποστήριξε ότι 
η πρόσληψη του εγγονού του 70χρο-
νου έγινε παράνομα από την πλειο-
ψηφία του Κοινοτικού Συμβουλίου, 
ενώ ο ίδιος διαφωνούσε. 
Κατόπιν εντολής της Επάρχου είπε, ο 

υπάλληλος μετά από δύο εβδομάδες 
εργασίας απολύθηκε. Ο 70χρονος θε-
ώρησε υπεύθυνο τον κοινοτάρχη, γι’ 
αυτό όπως είπε του επιτέθηκε. Ο κ. 
Νικολάου κάλεσε και τον Γενικό Ελε-
γκτή να διερευνήσει σκάνδαλα στην 

κοινότητα και τον Υπουργό Εσωτερι-
κών να παρέμβει άμεσα. Η κατάστα-
ση στην κοινότητα των Κουκλιών εί-
ναι έκρυθμη τα τελευταία 3 χρόνια 
και οι διαμάχες στο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο είναι καθημερινές. 

Μπαρούτι τα Κούκλια Ξυλοδαρμός του Κοινοτάρχη 



“Αδέσμευτος”  10 Φεβρουαρίου 2023 Σελίδα 05ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Το καθήκον

Σ ε λίγες ώρες οι πολίτες της Κύ-
πρου, καλούμαστε να προσέλ-

θουμε και πάλι στις κάλπες, αυτή τη 
φορά για να εκλέξουμε τον επόμενο 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος 
με τη σειρά του θα διαχειρίζεται τις 
τύχες όλων μας για τα επόμενα πέντε 
χρόνια.
Όπως συνηθίζεται να λέγεται κάθε 
λαός έχει τον ηγέτη που του αξίζει, 
υπό την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά 
της ηγεσίας είναι αυτά που χαρακτη-
ρίζουν και την πλειοψηφία κάθε κοι-
νωνίας.
αυτόν έχει επιλέξει η πλειοψηφία 
είτε αυτός είναι καλός είτε κακός.
Η αλήθεια είναι ότι εάν απαιτούμε 
ως κοινωνία μια υπεύθυνη κυβέρνη-
ση, οφείλουμε κι εμείς να ψηφίσου-
με υπεύθυνα και όχι παρασυρόμενοι, 
από την εικόνα που μας παρουσιά-
ζουν κάποιοι.
Κάθε υπεύθυνος ψηφοφόρος, οφεί-
λει να μελετήσει τις θέσεις των υπο-
ψηφίων σε όλα τα θέματα και να ψη-
φίσει το πιο ικανό, τον πιο άξιο, αυτόν 
που εμπιστεύεται περισσότερο. 
Σε ένα υποψήφιο αυτό που θα πρέπει 
να μετράμε είναι το πολιτικό ήθος, οι  
ρεαλιστικές θέσεις, το όραμα, η ειλι-
κρίνεια η αγάπη προς την κοινωνία 
και τον άνθρωπο, η σεμνότητα και η 
ευγένεια. 
Δυστυχώς σε αυτό τον τόπο οι πολι-
τική μας ηγεσία μας έχει απογοητεύ-
σει πολλές φορές και αυτό οδήγησε 
μεγάλο αριθμό πολιτών να απαξιώνει 
τους πολιτικούς και την πολιτική και 
να απέχει από τι δημοκρατικές διαδι-
κασίες, αυτό όμως μόνο κακό προκα-
λεί στον τόπο μας.
Η δικαιολογημένη οργή του μεγάλου 
αυτού αριθμού πολιτών δεν παρά-
γει κανένα αποτέλεσμα, όπως κάθε 
αδράνεια δεν φέρνει καμιά αλλαγή 
και κανένα θετικό αποτέλεσμα. 
Και μην παρασύρεστε από τις απο-
φάσεις κάποιον κομμάτων που κατέ-
ληξαν να αφήσουν τα μέλη τους να 
ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ούτως 
ή άλλως κάθε πολίτης που σέβεται 
τον εαυτό του πάντα κατά συνείδηση 
πρέπει να ψηφίζει. Σε καμιά περίπτω-
ση λοιπόν δεν πρέπει να αποφεύγου-
με να τοποθετηθούμε επειδή ο υπο-
ψήφιος που αρχικά επιλέξαμε δεν 
πέρασε στο δεύτερο γύρο, αφού και 
πάλι εξακολουθούμε να είμαστε πο-
λίτες αυτού του τόπου και το όποιο 
αποτέλεσμα καθορίζει και το δικό 
μας μέλλον
Η πατρίδα μας εξακολουθεί εδώ και 
πενήντα σχεδόν χρόνια να παραμένει 
μοιρασμένη, η παγκόσμια κατάσταση 
δημιουργεί κινδύνους για την οικο-
νομία μας, και όλο και περισσότεροι 
συμπατριώτες μας βρίσκονται αντι-
μέτωποι με το φάσμα της φτώχειας.
Οφείλουμε λοιπόν να ιεραρχήσου-
με τα προβλήματα και αν αξιολογή-
σουμε τους υποψηφίους, δίνοντας 
την ψήφο μας στον ικανότερο για να 
αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα 
με τον καλύτερο τρόπο.

‘‘η σύνταξη’’

Τ ο 2018 όταν ακύρωσε τις προσφορές που 
είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη διαδικα-
σία για την κατασκευή μαρίνας στην Πάφο 

η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρούσε 
με ταχύτατες διαδικασίες για να προκηρυχθεί 
νέος διαγωνισμός. Το Υπουργικό Συμβούλιο απο-
φάσισε την Τετάρτη για το είδος του έργου για το 
οποίο θα προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό. 
Είχε προηγηθεί σχετική μελέτη και διαβούλευση 
με τους φορείς της Πάφου. Η απόφαση, προνοεί 
ανάπτυξη μαρίνας με οικιστικούς και εμπορικούς 
χώρους, καθώς και με ξενοδοχείο και προβλήτα 
για κρουαζιερόπλοια πολυτελείας. 
Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, μετά 
τη συνεδρίαση έκανε λόγο για «ένα ζήτημα που 
κοιμάται εδώ και 30 χρόνια και το Υφυπουργείο 
προσπάθησε να βάλει εδώ και τέσσερα χρόνια σε 
πορεία υλοποίησης», κάτι που επιτυγχάνεται με 
την πρόσφατη  απόφαση, όπως είπε. Εξήγησε ότι 
η απόφαση για συνδυαστική ανάπτυξη, με οικι-
στικούς και εμπορικούς χώρους, προβλήτα κρου-
αζιερόπλοιων και ξενοδοχείο, προέκυψε κατόπιν 
μελέτης από εμπειρογνώμονες, η οποία κατέδειξε 
ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το είδος ανάπτυ-
ξης. «Η μελέτη κατέδειξε ότι όντως από τεχνικής 
πλευράς μπορεί να γίνει συνδυαστική ανάπτυξη, 
με την προϋπόθεση ότι η προβλήτα για κρουα-
ζιερόπλοια, θα είναι για σκάφη μέχρι 220 μέτρα 
μόνο, επομένως κρουαζιερόπλοια πολυτελείας 
και όχι τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια που έχουμε 
συνηθίσει να βλέπουμε, για παράδειγμα στη Λε-
μεσό», εξήγησε ο κ. Περδίος. Σημείωσε, βέβαια, 

ότι το τι θα περιλαμβάνεται τελικά στο έργο, θα 
το αποφασίσει ο επενδυτής, «για να μπορέσουμε 
να έχουμε ένα πλαίσιο που θα δημιουργήσει εν-
διαφέρον», όπως είπε. Ανέφερε, ακόμα, ότι μετά 
από τη διαβούλευση με τους φορείς της Πάφου, 
το Πολεοδομικό Συμβούλιο, αποφάσισε προκα-
ταρκτικά να τοποθετηθεί θετικά, διευκρινίζοντας 
«ότι ο επενδυτής, όταν έρθει η ώρα, θα πρέπει 
να υποβάλει τις περιβαλλοντικές μελέτες και τα 
masterplan που πρέπει». Ερωτηθείς για τα επόμε-
να βήματα του σχεδιασμού, ο κ. Περδίος είπε ότι 
σε πρώτο στάδιο το Υφυπουργείο θα προχωρήσει 
στους όρους για εξεύρεση μελετητή, ο οποίος 
θα βοηθήσει να προχωρήσει ο διαγωνισμός για 
εξεύρεση του επενδυτή. «Αυτές είναι οι άμεσες 
προτεραιότητες του 2023 για το Υφυπουργείο και 
πιστεύω ότι αν είμαστε συνεπείς, θα έχουμε τελι-
κές ενδείξεις για τους επενδυτές και προς τα πού 
κινούνται, μέσα στο 2024», κατέληξε. Με δεδο-
μένες τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολου-
θηθούν για τον διαγωνισμό την αξιολόγηση των 
προσφορών τις περιβαλλοντικές μελέτες και τα 
έργα θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι στην 
Πάφο αν η μαρίνα θα κατασκευαστεί μέχρι το 
2030.

Γ. Μάης
Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης χαρα-
κτήρισε εφικτό το χρονοδιάγραμμα να κατασκευ-
αστεί η μαρίνα στα Πότιμα πριν το 2030. Μέχρι 

τέλος του 2024 είπε, μπορεί να ολοκληρωθεί η 
διαδικασίας προκήρυξης του διαγωνισμού και 
κατακύρωσης της προσφοράς σε επενδυτή. Το 
έργο αυτό συνέχισε θα εξελιχθεί σε φάσεις με 
προτεραιότητα τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Με 
βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλί-
ου είπε, θα είναι στην διάθεση του επενδυτή αν 
θα κατασκευάσει προβλήτα για πολυτελή γιοτ ή 
κρουαζιερόπλοια. Για την Πάφο είπε ο κ. Μάης, 
είναι σημαντικό έργο υποδομής που μπορεί να 
συμβάλει γενικότερα στην τουριστική ανάπτυξη. 
Ερωτηματικά 
Υπέρ της δημιουργίας της μαρίνας Πάφου τάσσε-
ται ο Σύνδεσμος Μαρίνων Κύπρου, ζητά ωστόσο 
ενημέρωση «έστω και την υστάτη» από τον Υφυ-
πουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο, ενώ εκφράζει 
έκπληξη για το ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού 
υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο 
έγκρισης δημιουργίας της Μαρίνας Πάφου, «εν 
μέσω της εκλογικής διαδικασίας για ανάδειξη 
νέας κυβέρνησης». Σε ανακοίνωση ο Σύνδεσμος 
Μαρίνων Κύπρου αναφέρει πως το «παράξενο εί-
ναι το γεγονός ότι μερικές μέρες πριν την αλλαγή 
κυβέρνησης, τρέχουν να λύσουν ένα ζήτημα που 
εκκρεμεί χρόνια, ενώ το Υφυπουργείο Τουρισμού 
και Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που είναι τα αρμόδια 
για ανάπτυξη και λειτουργία μαρίνων στην Κύπρο, 
δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τα ουσιώδη προβλήμα-
τα λειτουργίας των υφιστάμενων μαρίνων, παρά 
τις συνεχείς μας έγγραφες εκκλήσεις».

Άναψε πράσινο το Υπουργικό για μαρίνα 
Θα περιλαμβάνει οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, ξενοδοχείο 
και προβλήτα για μεγάλα πολυτελή γιοτ… 

Ε ξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση 
του μπρούτζινου αγάλματος που 
ξηλώθηκε από δημόσιο χώρο στο 

εμπορικό κέντρο της Πάφου πριν από 
δύο εβδομάδες. Το κορίτσι με το Χού-
λα Χουπ είχε τεμαχιστεί και πουληθεί 
σε επιχείρηση ανακύκλωσης έναντι 85 
ευρώ. 
Η τελευταία που συνελήφθη είναι μια 

43χρονη Ελληνοκύπρια η οποία παραδέ-
χθηκε την διάπραξη του αδικήματος και 
αποκάλυψε που βρισκόταν τα υπόλοιπα 
τεμάχια του αγάλματος. Το πρωί της Τρί-
της, η Αστυνομία εντόπισε όλα τα τεμά-
χια πλην ενός χεριού το οποίο καταβάλ-
λονται προσπάθειες να εντοπιστεί. 
Για την υπόθεση κατηγορήθηκαν συνολι-
κά 5 άτομα. 
Η εικαστικός Γιώτα Ιωαννίδου θα αξιολο-
γήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκο-
νται τα τεμάχια και θα εξεταστεί το ενδε-
χόμενο συναρμολόγησης τους. Αν αυτό 
δεν είναι εφικτό τότε θα κατασκευαστεί 
άλλο άγαλμα. 
Για το κόστος, εξέφρασε ετοιμότητα να 
συμβάλει το Υφυπουργείο Πολιτισμού 
αλλά και ο Κινέζος επιχειρηματίας που 
ήταν και ο αρχικός χρηματοδότης του 
έργου που ολοκληρώθηκε το 2019 και 
εγκαταστάθηκε μπροστά από το Χάνι 
του Ιμπραχήμ.

Ευχαριστίες και παράκληση
Σε επιστολή της η κ. Ιωαννίδου εκφρά-
ζει  ευχαριστίες προς την Αστυνομική 
Διεύθυνση Πάφου, τα στελέχη της και 
τα μέλη της δύναμης που ανέλαβαν να 
χειριστούν την υπόθεση, καθώς και τον 
Αρχηγό Αστυνομίας για τον επαγγελμα-
τισμό που επέδειξαν. 
Η  στήριξη σας αυτή με συγκινεί και με 
ενθαρρύνει να συνεχίσω το εικαστικό 
μου έργο τονίζει η κ. Ιωαννίδου. 
Σημασία προσθέτει, δεν έχει τόσο το 
ότι οι βάνδαλοι έκλεψαν, τεμάχισαν και 
κατέστρεψαν ένα έργο τέχνης. Όταν μια 
χώρα βρίσκεται στην κατάσταση που εί-
ναι η Κύπρος σε σχέση με τη διακίνηση 
και χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι λεηλα-
σίες και οι κλοπές είναι σχεδόν αναπό-
φευκτες. 
Εξάλλου μπορεί να ακουστεί υπερβολι-
κός ο θρήνος για τον κατατεμαχισμό του 
έργου, όταν καταστρέφονται ή χάνονται 

ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών. Χρειάζεται πολιτική 
βούληση με γενναίες αποφάσεις και κοι-
νωνική εγρήγορση για την αντιμετώπιση 
αυτού του καταστροφικού φαινομένου. 
Ίσως η δημιουργία Κέντρου Απεξάρτη-
σης στην Πάφο, να έδινε ελπίδα και δι-
έξοδο στο δράμα αυτών των ανθρώπων. 
Ευχαριστώ καταλήγει όλους εσάς που 
αισθανθήκατε την ανάγκη να προσδιο-
ρίσετε το όριο ανάμεσα στον πολιτισμό 
και τη βαρβαρότητα, ανάμεσα στην πόλη 
που θέλουμε και την πόλη που δεν θέ-
λουμε…

Ακρωτηρίασαν την τέχνη
Βρέθηκαν όλα τα τεμάχια του κοριτσιού με το Χούλα Χούπ, πλην 
ενός χεριού… Οι ευχαριστίες και η παράκληση της Γ. Ιωαννίδου 

Η εικαστικός Γιώτα 
Ιωαννίδου θα 
αξιολογήσει την 
κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα τεμάχια 
και θα εξεταστεί 
το ενδεχόμενο 
συναρμολόγησης τους.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου 
Γιώργος Μάης χαρακτήρισε 
εφικτό το χρονοδιάγραμμα να 
κατασκευαστεί η μαρίνα στα 
Πότιμα πριν το 2030.



Τέσσερις φάλαινες εξόκειλαν στην Αργάκα
Πριν από ένα χρόνο είχε εντοπισθεί νεκρή φάλαινα στα Μαντριά
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Ε να σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε 
το απόγευμα της Πέμπτης σε παρα-
λία της Αργάκας. Φάλαινες «ζιφιός» 

που προφανώς έχασαν τον προσανατολισμό 
τους εκβράστηκαν στην ακτή και με την βοή-
θεια κατοίκων της περιοχής επέστρεψαν στα 
ανοικτά.
Μια από αυτές τις φάλαινες «ζιφιός» εκβρά-
σθηκε μάλιστα για άγνωστους μέχρι στιγ-
μής λόγους στην παραλία της Αργάκας, στην 
βόρεια πλευρά του κόλπου της Χρυσοχούς. 
Σύμφωνα με τον λειτουργό του τμήματος 
αλιείας Λαυρέντη Βασιλειάδη στην περιοχή 
έσπευσαν αμέσως λειτουργοί του τμήματος 
αλλά και των κτηνιατρικών υπηρεσιών που 
διαπίστωσαν ότι το ζώο ήταν ζωντανό και 
δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.
Με την συνδρομή μελών της νεολαίας του 
διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς αλλά και 
των λειτουργών των αρμοδίων τμημάτων η 
τεράστια φάλαινα οδηγήθηκε πίσω στο νερό 

και άρχισε να κολυμπά και να απομακρύνε-
ται από την ακτή.
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλειάδη λειτουργοί 
του τμήματος παρά το γεγονός ότι επικρατεί 
θαλασσοταραχή στην περιοχή βρίσκονται σε 
επιφυλακή και επιβλέπουν τις ακτές προκει-
μένου αν χρειασθεί να επέμβουν εκ νέου. Ο 
κ. Βασιλειάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο η 
φάλαινα να εκβράσθηκε στην ακτή λόγω της 
θαλασσοταραχής.
Αργότερα το βράδυ εντοπίστηκαν άλλες τρεις 
εκ των οποίων η μία δυστυχώς νεκρή.
Ο ζιφιός που τρέφεται κυρίως με καλαμάρια 
είναι μια από τις φάλαινες της Μεσογείου 
που εξοκείλουν πιο συχνά στις ακτές, παρά 
το γεγονός ότι προτιμά τα βαθιά πελαγικά 
νερά, συνήθως βαθύτερα από 1.000 μέτρα. 
Πριν από ένα περίπου χρόνο είχε εντοπισθεί 
νεκρή φάλαινα του ιδίου είδους σε παραλία 
των Μαντριών.

Τμήμα Αλιείας
Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασ-
σίων Ερευνών την Πέμπτη 9/2/2023 έχουν 
καταγραφεί  εκβρασμοί 4 ατόμων κητωδών 
του είδους Ζιφιός (επιστημονική ονομασία 
Ziphius cavirostris) στις βόρειες ακτές της 
ελεύθερης Κύπρου και συγκεκριμένα στην 
παραλιακή περιοχή Πόλης - Αργάκας - Γυα-
λιάς.
Μετά από σχετική ενημέρωση νωρίς το από-
γευμα από τον Κοινοτάρχη Αργάκας, υπάλ-
ληλοι του Τμήματος και των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών μετέβηκαν άμεσα στην περιοχή 
όπου εντοπίστηκε σε παραλία ένας Ζιφιός. 
Το άτομο ήταν ζωντανό χωρίς εξωτερικές κα-

κώσεις και με την βοήθεια της Νεολαίας Πό-
λης Χρυσοχούς και κατοίκων των κοινοτήτων 
της περιοχής ο Ζιφιός επαναπροωθήθηκε 
στη θάλασσα.
Αργότερα λήφθηκε πληροφόρηση ότι, εντο-
πίστηκαν ακόμα τρία άτομα του είδους αυ-
τού σε παραπλήσιες παραλίες. Δυο από αυτά 
ήταν ζωντανά και μετά από πολλές προσπά-
θειες σε δύσκολες συνθήκες επαναπροωθή-
θηκαν στη θάλασσα. Το τρίτο δυστυχώς ήταν 
ήδη νεκρό όταν είχε εντοπιστεί.  
Το πρωί της Παρασκευής, έγινε επιτόπια εξέ-
ταση του νεκρού Ζιφιού και θα διενεργηθεί 
νεκροψία και συλλογή δειγμάτων για περε-
ταίρω εργαστηριακές εξετάσεις σε συνεργα-
σία με τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες.  
Επίσης, στα πλαίσια της περιφερειακής συ-
νεργασίας του Τμήματος μας με την εξειδι-
κευμένη στην προστασία των κητωδών Ελλη-
νική Μη Κυβερνητική Οργάνωση ARION θα 
αποσταλούν πρόσθετα δείγματα για περε-
ταίρω εξειδικευμένες εξετάσεις.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, με βάση πλη-
ροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
φαίνεται να έχουν εκβραστεί και δυο άτομα 
στις κατεχόμενες περιοχές και συγκεκριμένα 
στη περιοχή της Λεύκας και στο Καραβοστά-
σι.
Μέσα από τις εξετάσεις και τα στοιχεία που 
θα συλλεχθούν θα γίνει προσπάθεια εκτίμη-
σης των αιτιών / λόγων που παρατηρήθηκε 
αυτός ο μαζικός εκβρασμός Ζιφιών στα Βό-
ρεια παράλια της Κύπρου.
Το ΤΑΘΕ θα ενημερώσει το κοινό για την εξέ-
λιξη του θέματος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Νε-
ολαία Περιφέρειας Πόλις Χρυσοχούς και τους 
κατοίκους των κοινοτήτων της περιοχής για 
τη βοήθεια και τη συμβολή τους στη μεγάλη 
προσπάθεια που έγινε κάτω από δύσκολές 
συνθήκες για τη διάσωση των Ζιφιών.  
Υπάλληλοι του ΤΑΘΕ θα συνεχίσουν τις πε-
ριπολίες για παρακολούθηση της ευρύτερης 
περιοχής και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Ο ζιφιός που τρέφεται 
κυρίως με καλαμάρια είναι 
μια από τις φάλαινες της 
Μεσογείου που εξοκείλουν 
πιο συχνά στις ακτές, παρά 
το γεγονός ότι προτιμά 
τα βαθιά πελαγικά νερά, 
συνήθως βαθύτερα από 
1.000 μέτρα. 
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ΕαιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους Κύπριους ψηφοφόρους οι οποίοι καλού-
νται για δεύτερη φορά να προσέλθουν στις κάλ-
πες σε διάστημα οκτώ ημερών για να ψηφίσουν 
αυτή την φορά το νέο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας…

Τα μέλη των επιτελείων των δύο υποψηφίων 
που πέρασαν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, 
που δίνουν αυτές τις ώρες την ύστατη μάχη για 
εκλογή του υποψηφίου που υποστηρίζουν…

Την γιορτή των ερωτευμένων που έρχεται καπά-
κι μετά τις εκλογές και αμέσως μετά την Τσικνο-
πέμπτη. Δύσκολο να χωνέψεις μετά από τέτοιες 
μέρες όπως και να το δει κανείς…

Την Ελλάδα που έδειξε την μεγαλοψυχία των 
Ελλήνων στέλνοντας από τις πρώτες ουσιαστική 
βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκί-
ας…

Τους διάφορους συλλόγους και συνδέσμους που 
βγαίνουν και δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τον Α 
ή τον Β υποψήφιο! Δηλαδή όταν γίνεται κάποιος 
μέλος σε κάποιο σύλλογο είναι υποχρεωμένος να 
ψηφίσει ότι του λένε;

Τον ανθρώπινο πόνο που είναι παντού ο ίδιος, 
είτε στην Τουρκία, είτε στην Συρία, είτε στην Κύ-
προ και την Ελλάδα…

Τους διασώστε που έσπευσαν από παντού για να 
ξεθάψουν ανθρώπους που θάφτηκαν στα ερεί-
πια σε Τουρκία και Συρία…

Τον Δήμο Πάφου που μετά από δύο χρόνια 
απραξίας λόγω πανδημίας επιστρέφει δυναμικά 
με τη διοργάνωση του καρναβαλιού 2023…

Την τσικνοπέμπτη που θα έχει φέτος μεγάλη 
πλάκα, καθώς ακολουθεί  τις εκλογές και θα έχει 
πειράγματα αρκετά…

Την ομάδα μας Πάφο FC που επέστρεψε επιτέ-
λους στις νίκες και ελπίζουμε να καταφέρει να 
κερδίσει το χαμένο έδαφος και να διεκδικήσει μια 
καλύτερη θέση στις πρώτες της βαθμολογίας…

Τον κοινοτάρχη Κουκλιών, που δεν τον έφταναν 
τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην 
κοινότητά του τώρα του επιτέθηκαν και τον κτύ-
πησαν…

Τους Οικολόγους που δεν κατάφεραν ούτε στον 
δεύτερο γύρο των εκλογών, να πάρουν κάποια 
απόφαση για το ποιον θα υποστηρίξουν…

Το κρύο των τελευταίων ημερών που μας έκα-
νε να καταλάβουμε ότι και στη Κύπρο μπορεί αν 
έχουμε χειμώνα…

Τις ανθρώπινες ιστορίες που βγαίνουν μέσα από 
τραγικά γεγονότα όπως τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία και τον φονικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία 
που μας κάνει να τρέφουμε ελπίδες ότι η ανθρω-
πιά δεν θα χαθεί εντελώς από τον κόσμο μας…

Τους επιτήδειους που εξακολουθούν να το παί-
ζουν σε δύο ταμπλό και ανάλογα με το αποτέλε-
σμα των εκλογών θα κανονίσουν και την μελλοντι-
κή πορεία τους…

Τα πολιτικά παιχνίδια που εξακολουθούν να παί-
ζουν ορισμένοι στις πλάτες των ανυποψίαστων 
Κύπριων ψηφοφόρων… 
 

Αστυνομία 

Στα πάνω τα μέλη της αστυ-
νομικής διεύθυνσης Πάφου 
που κατάφεραν να εξιχνιά-
σουν την υπόθεση κλοπής 
του Μπρούτζινου αγάλμα-
τος από το κέντρο της Πό-
λης και να οδηγήσουν ενώ-
πιον της δικαιοσύνης τους 
κλέφτες… 

Ερωτευμένοι 

Στα Πάνω οι όπου γης ερω-
τευμένοι που αυτές τις μέ-
ρες θα γιορτάσουν τον «Ά-
γιο της Αγάπης» με λουλού-
δια, γλυκά και αναμνηστικά 
δωράκια…

Τι κάνετε για την 
ακρίβεια;

Προς νέο Πρόεδρο της Δη-
Οι Κυβερνήσεις των ευρω-

παϊκών κρατών σχεδιάζανε α-
πό καιρό και εφαρμόζουν αντι-
σταθμιστικά μέτρα, για να στη-
ρίξουν ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού τους, αλλά και των 
νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων και ακόμα και στην Ελ-
λάδα, η Κυβέρνηση, συμφώνη-
σε με τις Τράπεζες, σχέδιο για 
στήριξη των ευάλωτων Δανει-
οληπτών, ενώ συνεχίζεται το 
“καλάθι του νοικοκυριού” που 
εμπλουτίζεται συνεχώς και ε-
φαρμόζεται επίσης το Δελτίο 
Αγοράς.
Στην Κύπρο λόγω κυρίως των 
εκλογών, ίσως και του γεγονότος 
ότι η νυν κυβέρνηση αποχωρεί 
ούτως ή άλλως από την εξουσία 
δεν είδαμε μέχρι σήμερα να λαμ-
βάνεται κανένα μέτρο για ανα-
κούφιση των πολιτών από την 
ακρίβεια, πλην ελαχίστων και μη 
ουσιαστικών μέτρων.
Όπως όλα δείχνουν μάλιστα, οι 
συνθήκες πρωτοφανούς ακρί-
βειας, που υφίστανται σ’ ολόκλη-
ρη την Ευρώπη προβλέπεται ότι 
θα συνεχιστούν και θα ενταθούν.
Σύμφωνα μάλιστα με τα αποτελέ-
σματα του Ευρωβαρόμετρου είναι 
«καθολική η ανησυχία των Κυπρί-
ων» για το κόστος ζωής, αφού το 
99% των ερωτηθέντων στην Κύ-
προ απάντησε ότι ο αυξανόμενο 
κόστος ζωής είναι η μεγαλύτερη 
ανησυχία τους, ενώ ο ευρωπαϊ-
κός μέσος όρος είναι στο 93%.
Προτίθεται ο νέος Πρόεδρος και 
η κυβέρνησή του να σχεδιάσουν 
και να εφαρμόσουν κατάλληλα 
αντισταθμιστικά μέτρα που θα 
ανακουφίσουν τους πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας;

Έφερε αποτέλεσμα η απόφαση των 
αρμοδίων να τοποθετήσουν τσιμε-

ντομπλοκ στο παραλιακό μέτωπο για να 
αποτρέψει τις καταστροφές από τον κυ-
ματισμό. Παρά τα μεγάλα κύματα, δεν 
σημειώθηκαν καταστροφές, ούτε βγή-
καν πέτρες στο οδόστρωμα όπως συνέ-
βαινε παλαιότερα.  
Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν ήταν τυχαίο 
το τοιχαράκι που υπήρχε σε όλο το παραλι-
ακό μέτωπο πριν τα τελευταία έργα και δεν 
αποκλείεται οι αρμόδιοι να κάνουν δεύτε-
ρες σκέψεις και να το επαναφέρουν. 

Δούλεψε το τοίχος…

Χιόνια 

Στα Πάνω τα χιόνια αλ-
λά και το τσουχτερό  κρύο 
που μας επισκέφθηκαν τις 
τελευταίες ημέρες χρίζο-
ντας μας μαγευτικές εικό-
νες από τα ορεινά χωριά 
της επαρχίας…

Εγκέλαδος 

Στα κάτω ο Εγκέλαδος 
που μας θυμήθηκε για 
άλλη μια φορά σκορπώ-
ντας στο πέρασμα του α-
πό  γειτονικές μας   χώ-
ρες τον  θάνατο αλλά και 
την καταστροφή…

Σχολική βία

Στα κάτω τα περιστατικά 
σχολικής βίας και παρα-
βατικότητας που κατα-
γράφονται στα σχολεία 
μας με αποτέλεσμα να 
φέρνουν σε δύσκολη θέ-
ση τις διευθύνσεις των 
σχολείων αλλά και τους 
οργανωμένους γονείς…

Απίστευτα τα όσα διαβάζουμε στα κοινωνικά 
δίκτυα με αφορμή τις εκλογές. Φίλοι και συγ-

γενείς τσακώνονται για το ποιος θα επικρατήσει 
στις εκλογές. Μιλάμε για απίστευτη αντιπαράθε-
ση με ύβρεις και μάλιστα δημόσια. 
Από αυτά δεν γλύτωσε ούτε ο δήμαρχος Πάφου, ο 
οποίος δέχθηκε σκληρή κριτική, αλλά και βαριές βρι-
σιές για την απόφασή του να ταχθεί υπέρ Α. Μαυ-
ρογιάννη. Είναι πραγματικά κρίμα, άνθρωποι πολι-
τισμένοι να εκφράζονται δημόσια χρησιμοποιώντας 
τέτοιο βαρύ λεξιλόγιο, επειδή στηρίζει τον ένα, ή τον 
άλλο υποψήφιο. Τι σόι άνθρωποι είστε; 

Φίλοι και συγγενείς στα μαχαίρια...



Αναμφίβολα η γιορτή του Αγί-
ου Βαλεντίνου που γιορτάζεται 

σε όλο τον κόσμο ως η μέρα των ε-
ρωτευμένων, είναι μια καλή αφορ-
μή για να κάνετε ένα όμορφο δώρο 
στον άνθρωπο που αγαπάτε.
Το δώρο αυτό δεν είναι απαραίτητο να 
είναι ένα ακριβό κόσμημα ή άλλο ακριβό 
δώρο, αλλά ακόμα και σε μια τέτοια περί-
πτωση, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε 
το ακριβό σας δώρο από ένα μπουκέτο 
λουλούδια ή ένα μπουκάλι καλό κρασί ή 
άλλο ποτό.
Τα ανθοπωλεία Αννίβια και Ιακώβου σας 
προσφέρουν τεράστια επιλογή από πα-
νέμορφα μπουκέτα και η κάβα La Botega, 
έχει αν σας προτείνει υπέροχες ιδέες για 
δώρα που ταιριάζουν απόλυτα στη γιορτή 
τον ερωτευμένων και το αγαπημένο σας 
πρόσωπο.

Αγίου Βαλεντίνου
Πώς ξεκίνησαν όλα; Ο θρύλος για τον Άγιο 
Βαλεντίνο καλύπτεται από ένα πέπλο μυ-
στηρίου. Ένας από αυτούς, αναφέρει ότι ο 
Βαλεντίνος ήταν ιερέας στην Ρώμη, κατά 
τη διάρκεια του 3ου αιώνα. Σύμφωνα με 
τον αυτοκράτορα Κλαύδιο ΙΙ, οι ανύπα-
ντροι άντρες ήταν καλύτεροι στρατιώτες 
σε σχέση με αυτούς που έκαναν οικογέ-
νεια, δίνοντας έτσι εντολή να απαγορευ-
θεί ο γάμος. Ο Βαλεντίνος όμως, συνέχισε 
να ενώνει κρυφά τα ζευγάρια με τα δεσμά 

του γάμου κι έτσι ο Κλαύδιος διέταξε το 
θάνατό του.
Άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ο Βαλεντίνος 
σκοτώθηκε πάνω στην προσπάθειά του 
να βοηθήσει τους Χριστιανούς να ξεφύ-
γουν από τις ρωμαϊκές φυλακές. Ένας 
ακόμη θρύλος εξιστορεί ότι ο Βαλεντίνος 
ερωτεύτηκε ενώ φυλακίστηκε, πιθανόν 
με την κόρη ενός δεσμοφύλακα, κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής της. Πριν από το 
θάνατό του, λέγεται ότι της έγραψε ένα 
γράμμα με την υπογραφή “Από τον Βα-
λεντίνο σου”, μία έκφραση που επικρατεί 
έως και σήμερα.

Γαλλία
Ενώ σε άλλες χώρες μπορεί η ημέρα αυτή 
να γιορτάζεται και με φίλους, στη Γαλλία ο 
Άγιος Βαλεντίνος είναι μία γιορτή αυστη-
ρά για ερωτευμένους! Αυτό σημαίνει ότι, 
εάν έχετε φίλους Γάλλους, θα πρέπει να 
αποφύγετε την αποστολή οποιασδήποτε 
κάρτας εκείνη την ημέρα για να τους εκδη-
λώσετε την αγάπη σας. Όσον αφορά στον 
εορτασμό του από τα ζευγάρια, τα τρι-
αντάφυλλα, τα γλυκά και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις τα κοσμήματα κυριαρχούν την 
ημέρα εκείνη, χωρίς να παραλείπεται ένα 
ρομαντικό γεύμα ή δείπνο. Δεν αποκαλεί-
ται τυχαία το Παρίσι “Η πόλη του έρωτα”, 
αφού το σκηνικό της πόλης βοηθά στην 
περίσταση, όπου ο ερωτισμός της πόλης 

διαρκεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Επίσης, μία εκδοχή αναφέρει ότι η πρώτη 
κάρτα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου δημιουργήθηκε στη Γαλλία, όταν ο 
Κάρολος, ο Δούκας της Ορλεάνης, έστει-
λε ερωτικά γράμματα στη σύζυγό του 
από τη φυλακή το 1415. Το γαλλικό χω-
ριό “Valentine” μετατρέπεται στο επίκε-
ντρο του ρομαντισμού μεταξύ 12 και 14 
Φεβρουαρίου. Μπορεί κανείς να δει τις 
όμορφες αυλές, τα δέντρα και τα σπίτια 
διακοσμημένα με κάρτες αγάπης, τρια-
ντάφυλλα και προτάσεις γάμου. Σίγουρα 
αποτελεί μία ξεχωριστή παράδοση που 
αξίζει κάποιος να τη ζήσει από κοντά.

Ιταλία
“Αν αγαπάς κάποιον φέρ’τον στη Βερόνα”, 
είναι το σύνθημα της ημέρας του Αγίου 
Βαλεντίνου στην πόλη του Ρωμαίου και 
της Ιουλιέτας, μίας από τις πιο ρομαντικές 
πόλεις στον κόσμο.
Την εβδομάδα πριν από τη 14η Φεβρου-
αρίου, οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης 
είναι διακοσμημένοι με κόκκινες καρδιές 
οι οποίες καλύπτουν τις λάμπες που φω-
τίζουν τους δρόμους, δημιουργώντας μια 
συναρπαστική ζεστή ατμόσφαιρα. Κόκκι-
να μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς προσφέ-
ρονται σε ανθρώπους που περπατούν 
στην πόλη.
Δρόμοι, πλατείες της πόλης και φυσικά 

όλα τα μέρη της Βερόνας που είναι αφιε-
ρωμένα στον Σαίξπηρ, φιλοξενούν παρα-
στάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις. Στις 
14 Φεβρουαρίου, στο σπίτι της Ιουλιέτας 
πραγματοποιείται τελετή όπου βραβεύε-
ται η καλύτερη ερωτική επιστολή που επι-
λέχθηκε ανάμεσα στις χιλιάδες που στάλ-
θηκαν μέσα στον χρόνο στην Ιουλιέτα.

Κορέα
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Κο-
ρέα είναι λίγο διαφορετική από σε σχέση 
με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην πραγματι-
κότητα, η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 
είναι μία από τις 12 "ημέρες αγάπης" που 
γιορτάζονται στις 14 κάθε μήνα στη χώρα 
αυτή. Αυτές οι μέρες -είναι μεταξύ άλλων 
- η δημοφιλής “Λευκή- Ημέρα-”, η κατα-
θλιπτική “Μαύρη- Ημέρα-” και η “Ημέρα 
Αγκαλιάς”. Οι Κορεάτες καταναλώνουν 
συνήθως χρήματα σε δώρα την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου και τη Λευκή Ημέρα, σε 
σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες αγάπης, οι 
οποίες δεν λαμβάνουν μεγάλη προσοχή 
ως προς την προσφορά δώρων.
Συνηθίζεται στις 14 Φεβρουαρίου οι γυ-
ναίκες να προσφέρουν σοκολάτες στους 
άνδρες ως ένδειξη αγάπης. Παραδοσιακά, 
οι άνδρες που λαμβάνουν αυτό ως δώρο, 
θα προσφέρουν το δικό τους ως αντάλ-
λαγμα τον επόμενο μήνα κατά τη διάρκεια 
της Λευκής Ημέρας.

Τα δώρα της αγάπης

ΑΝΝΙΒΙΑ GARDENS Tηλ.26936884

GARDEN CENTER 26273949
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Έ να, ένα τα στελέχη του ΔΗΣΥ άρχισαν να το-
ποθετούνται τις προηγούμενες ημέρες για 

το ποιον τελικά θα υποστηρίξουν στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών. Έκαναν δηλαδή αυτό που εί-
παν ότι δεν θα κάνουν και το αποτέλεσμα είναι 
να οδηγούν τον κόσμο του ΔΗΣΥ στην πόλωση.
Οπόταν προβλέπουμε ότι το κόμμα θα περάσει 
σε κάθε περίπτωση μια μεγάλη περίοδο εσω-
στρέφειας, με απρόβλεπτες συνέπειες καθώς α-
ναμένεται να αμφισβητηθεί με ισχυρό τρόπο ο 
νυν πρόεδρο του κόμματος.
Το αντίπαλο στρατόπεδο έχει ήδη δείξει τα δό-
ντια του με Ιωνά Νικολάου και Νίκο Νουρή να 
ρίχνουν τα πρώτα βέλη προς τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου.
Ες αύριον τα σπουδαία…

Ες αύριον τα σπουδαία

Βγαίνουν ορισμένοι και πανηγυρί-
ζουν(!!!) για το σεισμό στην Τουρκία. 
Μια γειτονιά είμαστε. Γιορτή δική σου 
παραμονή δική μου. Και ο νοών νοείτω…

Μεγάλες φουρτούνες στον Δημοκρατικό 
Συναγερμό. Το λέγαμε από πριν. Όποιος 
δεν περάσει στο δεύτερο γύρω (από Α-
ΚΕΛ ΔΗΣΥ) θα έχει μεγάλο πρόβλημα…

Αγωνιούμε κι εμείς να μάθουμε ποια εί-
ναι τα δελφινάκια στον ΔΗΣΥ, όπως τους 
χαρακτήρισε ο Φαίδωνας Φαίδωνος. Για-
τί τους καρχαρίες τους ξέρουμε…

Ετοιμαστείτε οι Πάφιοι. Από Δευτέρας 
και πριν κρυώσουν ακόμα τα αποτελέ-
σματα για τις προεδρικές εκλογές, θα έ-
χουμε μπροστά μας τις εκλογές για την ε-
κλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου και 
οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί…

Δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι νεκροί από 
τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία μέχρι 
αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα είναι ως 
να έγινε πόλεμος στην περιοχή…

Δηλαδή τώρα όλος ο κόσμος βοηθά την 
Τουρκία να αντιμετωπίζει τις συνέπειες 
από τον φονικό σεισμό και την Συρία μό-
νο το Ιράν; 

Δεν θα έπρεπε κι εμείς να ζητήσουμε να 
στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην 
Τουρκία, έστω και να αυτή δεν την δεχό-
ντουσαν;

Τζίφος για τους δύο υποψήφιους που 
θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο 
των εκλογών. Μάταια περίμεναν να πά-
ρει απόφαση υπέρ τους ο ΔΗΣΥ, που τελι-
κά επέλεξε ψήφο κατά συνείδηση. Ποιος 
ευνοείται από αυτήν θα ξέρουμε αύριο 
βράδυ…

Η δημοσιοποίηση κάποιων στελεχών 
του ΔΗΣΥ της προτίμησης τους μεταξύ 
Χριστοδουλίδη και Μαυρογιάννη, μπο-
ρεί τελικά να λειτουργήσει και αρνητικά 
για τον υποψήφιο που υποστηρίζουν…

Απορία: Όταν κάποια στελέχη του ΔΗΔ-
ΣΥ μιλούν για υπέρβαση τι ακριβώς εν-
νοούν;

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Τσι-
κνοπέμπτη που έρχεται καπάκι μετά τις 
εκλογές. Ότι και να γίνει εμείς θα την τι-
μήσουμε…

Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι τι μας 
μένει; Εκλογές, Τσικονπέμπτη, Καρνα-
βάλια, Μητροπολιτικές, Πάσχα και φύ-
γαμε για καλοκαίρι…

Μην μου στεναχωριέστε όσοι δεν έχετε 
ψησταριά στο σπίτι, εδώ έχουμε ένα σω-
ρό σουβλατζίδικα…

Δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο. Να έρ-
χεται του Αγίου Βαλεντίνου και να μην 
έχεις γκόμενα, να έρχεται Τσικνοπέμπτη 
και να μην έχεις ψησταριά, ή να έρχονται 
εκλογές και να μην έχεις υποψήφιο;

Τα χιόνια τα λατρεύω, τη βροχή επίσης. 
Εκείνο που δεν αντέχω είναι το κρύο και 
οι πολιτικοί…

Α. Νεοφύτου

Η μοναδική επαφή που είχε με τους δύο υ-
ποψήφιους Προέδρους ήταν η διευθέτη-

ση των συναντήσεων και 
οι συναντήσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν την περα-
σμένη Δευτέρα, παρουσία 
της ανώτατης ηγεσίας του 
ΔΗΣΥ, διευκρίνισε ο Πρόε-
δρος του κόμματος, Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου, ο οποίος παρακίνησε ό-
λους να κάνουν τις δημόσιες τοποθετήσεις 
τους σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και γνώ-
μονα την ενότητα της παράταξης.
Δεν τον έφταναν όλα τα άλλα το πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ, βγήκε και ο Αντρέας Μαυρογιάν-
νης να δηλώσει ότι μιλούν καθημερινά στο 
τηλέφωνο, κάτι βέβαια που διέψευσε ο Α-
βέρωφ, διότι αν τον παίρνει η γιατί είναι 
φίλοι και λένε απλά τα νέα τους δεν πιά-
νει.

Σ. Περδίος

Το έβαλε γινάτι ο Υφυπουργός Τουρισμού, 
πριν το τέλος της θητείας του να ολοκλη-

ρώσει τις διαδικασίες για 
την κατασκευή μαρίνας 
και στην Πάφο.
Η απόφαση του Υπουρ-
γικού, σαφώς και αφήνει 
ευχαριστημένους όλους 
στην Πάφο, αλλά από την 

απόφαση μέχρι την υλοποίηση των σχεδι-
ασμών, απέχουμε πολύ ακόμα.
Δηλαδή καλώς εχόντων των πραγμάτων ό-
πως δήλωσε και ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πά-
φου Γιώργος Μάης, μαρίνα δεν αναμένε-
ται να δούμε πριν το 2030. Θα έχει λήξει 
δηλαδή η θητεία και της επόμενης κυβέρ-
νησης η οποία ελπίζουμε να προωθήσει το 
θέμα και να μην το αφήσει στα συρτάρια 
όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες… 

Τ. Ερντογάν

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στην Τουρκία 
την βοήθεια από την Ελλάδα και τον απε-

γκλωβισμό σεισμοπαθών 
που είχα εγκλωβιστεί κά-
τω από τα ερείπια, ευχα-
ριστίες, προς την Ελλάδα 
που κατέκλεισαν το δια-
δίκτυο.
Μόνο ο Ερντογάν δεν άρ-

θρωσε λέξη παρόλο που αρκετοί  Τούρκοι 
χρήστες του διαδικτύου τον ειρωνεύτη-
καν γράφοντας ότι αυτοί που απειλούσα-
με ότι θα πάμε ξαφνικά ένα βράδυ, ήρ-
θαν ξαφνικά ένα βράδυ και έσωσαν ζω-
ές. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος όμως δεν έχει αρ-
θρώσει λέξη μέχρι στιγμής, ενώ το Τουρ-
κικό κράτος βρήκε τρόπο να απορρίψει 
την βοήθεια με σωστικό συνεργείο που 
του πρόσφερε η Κύπρος, φοβούμενο ό-
τι μπορεί να το εκμεταλλευτούμε πολιτι-
κά. Όταν κάποιος σε τέτοιες στιγμές αρ-
νείται ακόμα και ανθρωπιστική βοήθεια 
τότε δείχνει ποιος πραγματικά είναι. Θύ-
μα ο Τουρκικός λαός και τα εκατομμύρια 
των σεισμοπαθών. 

Ο Δίκαιος

Λέτε να έχουν σχέση οι φάλαινες
Τ έσσερις φάλαινες λέει εκβράστηκαν στην 

παραλία της Αργάκας και επέστρεψαν στα 
ανοικτά με την βοήθεια κατοίκων της κοινότη-
τας!!!
Τώρα πέστε μας ότι θέλετε αλλά δεν μπορού-
με να αποφύγουμε να μπούμε στον συλλογι-
σμό εάν όλο αυτό αποτελεί κάποιο σημάδι.
Η Αργάκα βλέπετε, είναι η γενέτειρα του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου που του έδωσε ένα πολύ ψη-
λό ποσοστό στον πρώτο γύρο των προεδρικών 
εκλογών.
Λέτε να έχει κάποια σχέση όλο αυτό με τις φά-
λαινες.
Πέραν αυτού βέβαια η επαρχία μας είναι αυτή 
η οποία έδωσε το ψηλότερο ποσοστό στον Νί-

κο Χριστοδουλίδη, καθώς αποτελεί κάστρο για 
τα κόμματα που υποστήριξαν την υποψηφιό-
τητά του.
Εκτός από το ποσοστό που αναλογούσε στα 
κόμματα αυτά πήρε και ένα σεβαστό ποσοστό 
από τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ, το οποίο εί-
δε τα ποσοστά του στην επαρχία μας να μει-
ώνονται.
Εξοκείλουν λοιπόν οι φάλαινες ή όχι;

Εκπλήξεις

Μαζεύτηκαν εις τον ΔΗΣΥ κι έκαναν επιπλήξεις, 

γιατί εις τις προεδρικές είχε πολλές εκπλήξεις.

Σκέφτηκαν όλοι σοβαρά το κόμμα πώς θα γιάνει, 

γι’ αυτό δεν είπαν τελικά καθένας τι θα κάνει…

Ψήφο κατά συνείδηση στα μέλη τους αφήνουν, 

αλλά δεν το χωνεύουνε κι όλο φαρμάκι πίνουν.

Θα είναι αντιπολίτευση του έθνους οι προστάτες, 

θα βάλουνε στη θέση τους προδότες κι αποστάτες.

Κάποιοι μας λεν δημόσια ποιον θέλουν να στηρίξουν, 

δηλώνουν και το όνομα που θα υποστηρίξουν.

Βάζουν επιχειρήματα το παίζουν υπέρ άνω 

κι όσο ακούω ο δυστυχής, συγχίζομαι τα χάνω.

Ποιος βγαίνει νέος Πρόεδρος με τούτη την τομή, 

και ποιος γιατρός στον άρρωστο κάνει λοβοτομή;

Κάτι τρέχει;

Τ ι γίνεται τελικά με την ανέγερση του κτι-
ρίου των Κοινωνικών ασφαλίσεων στην 

οδό Αθηνάς και την αναπαλαίωση του δια-
τηρητέου κτιρίου; 
Κάτι ακούμε για το κόστος ότι έχει ξεφύγει 
από τις αρχικές εκτιμήσεις και ότι δεν υπάρ-
χουν τα χρήματα για την ανέγερση του, α-

ληθεύει;
Να υπενθυμίσουμε ότι προκηρύχθηκε δι-
εθνής διαγωνισμός για τον σχεδιασμό των 
κτηρίων και στα σχέδια που κέρδισαν απ’ 
ότι θυμόμαστε συμμετείχαν και ξένοι σχε-
διαστές. Οι νικητές μάλιστα και τα σχέδια 
παρουσιάστηκαν πανηγυρικά σε εκδήλωση 
στον Αττικόν και όλοι είμασταν ευχαριστη-
μένοι με την εξέλιξη καθώς ένα υπέροχο δι-
ατηρητέο όδευε προς σωτηρία ενώ η μετα-
φορά των γραφείων αναμενόταν να αναζω-
ογονήσει μια υποβαθμισμένη περιοχή του 
κέντρου. Τι γίνεται δήμαρχε. Πότε θα ανα-
λάβεις δράση μπας και αρθεί το αδιέξοδο;



Είναι ασφαλή τα κτήρια στην Πάφο;

Τα κτήρια στην Πάφο είναι σε μεγάλο βαθμό ασφαλή σε περίπτω-
ση σεισμικής δόνησης εκτιμά ο Γιάννης Μπέλος αναπληρωτής 

καθηγητής δομικού σχεδιασμού και πρόεδρος του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Σε συνέντευξη του 
στο Radiocomos o κ. Μπέλος τόνισε ότι μετά την δεκαετία του ‘90 ε-
φαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες και προδιαγραφές στην ανέγερ-
ση κτηρίων τα οποία είναι ασφαλή σε περίπτωση σεισμών. Ωστόσο 
πρόσθεσε σε σεισμούς σπάνιους όπως είναι αυτός που καταγράφη-
κε προχθές στην Τουρκία είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα 
συμπεριφερθούν κτήρια τα οποία είναι γερασμένα ή κτίστηκαν πριν 
από την δεκαετία του 80 όταν άρχισαν και στην Κύπρο να εφαρμό-
ζονται οι αντισεισμικές προδιαγραφές. Για το ρήγμα που έδωσε τον 
μεγάλο σεισμό στην Τουρκία είπε πως μετακινείται στην περιοχή της 
Κυπριακής ΑΟΖ όπου υπάρχουν μικρότερα ρήγματα όπως αυτό δυτι-
κά της Πάφου. Ο κ. Μπέλος παρουσιάστηκε καθησυχαστικός σε ότι α-
φορά την ασφάλεια των κτιρίων στην Πάφο σημειώνοντας ότι χρειά-
ζεται ψυχραιμία και επαγρύπνηση.

Βαριά καμπάνα 

Π οινή φυλάκισης 15 χρόνων επέβαλε μέσα στην εβδομάδα το 
Μόνιμο Κακουργιοδικείο, που συνεδρίασε στην Πάφο, εναντί-

ον 42χρονου, που κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση παράνομης εισαγω-
γής και κατοχής ναρκωτικών, με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρό-
σωπο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο 
42χρονος είχε συλληφθεί, από μέλη της ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο 
Πάφου) το μεσημέρι της 17 ης Ιουλίου 2022, μετά την άφιξή του στο 
αεροδρόμιο Πάφου. Στις αποσκευές του, είχαν εντοπιστεί και κατα-
σχεθεί, μετά από σχετικό έλεγχο, 28 νάιλον συσκευασίες, που περι-
είχαν κάνναβη, καθαρού συνολικού βάρους 27 κιλών και 885 γραμ-
μαρίων.

Δέχθηκε βρισιές και απειλές ο Φαίδωνας 

Σ τήριξη προς το πρόσωπο του Ανδρέα Μαυρογιάννη στον δεύτερο γύ-
ρο, επέλεξε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και το ανακοίνω-

σε από το βράδυ της Κυριακής. Σε γραπτή του δή-
λωση ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε ότι «η κάλπη για 
τον πρώτο γύρο των εκλογών μίλησε. Ο κ. Φαίδω-
νος χαρακτήρισε απόλυτα σεβαστό το αποτέλεσμα 
των εκλογών και κατάγγειλε ότι ο ίδιος από το βρά-
δυ της Κυριακής δέχθηκε βρισιές και απειλές διότι 
τόλμησε να δημοσιοποιήσει την άποψη του για τον 
2ο γύρο και να ταχθεί υπέρ του κ. Μαυρογιάννη. Ο 

Δήμαρχος της Πάφου, τόνισε ότι για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια ο ΔΗ-
ΣΥ έμεινε χωρίς υποψήφιο τη Δεύτερη Κυριακή των εκλογών και ήρθε η ώ-
ρα όπως είπε να γίνει η πολιτική υπέρβαση. Σε ερώτηση αν θα ενδιαφερθεί 
για την προεδρία του ΔΗΣΥ ο κ. Φαίδωνος απάντησε ότι δεν είναι της ώρας 
αυτή η συζήτηση και ότι προέχει η απόφαση για τον 2ο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών και η διαχείριση του εκλογικού αποτελέσματος.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής διεξάγεται 
στη σκιά της φοβερής καταστροφής που έπληξε 
τις δύο γειτονικές μας χώρες Συρία και Τουρκία. Το 
ρήγμα λένε οι ειδικοί φθάνει στη μύτη του Από-
στολου Ανδρέα και ενεργοποιεί άλλα δευτερεύ-
οντα όπως είναι αυτό της Πάφου. Στο ίδιο καζάνι 
λοιπόν βράζουμε και όλες λέει και η λαϊκή ρήση 
«γιορτή δική μου παραμονή δική σου»... 

Η μόνη πολιτική που πρέπει να υπερισχύει σε πε-
ριπτώσεις τέτοιων καταστροφών είναι η αλληλεγ-
γύη δίχως όρους και προϋποθέσεις. Τα υπόλοιπα 
είναι κανιβαλισμός...
 
Στις εκλογές της Κυριακής επιλέγουμε τον Πρόε-
δρο που θα είναι στο τιμόνι του κράτους για 5 ο-
λόκληρα χρόνια. Θα κληθεί να διαχειριστεί πρωτί-
στως το κυπριακό και από αυτόν θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό αν θα πάμε για λύση ή για οριστι-
κή διχοτόμηση. Τα υπόλοιπα θέματα  που θα χειρι-
στεί είναι δευτερεύουσας σημασίας...

Ο ΔΗΣΥ από πρωταγωνιστής για 10 χρόνια και το 
μεγαλύτερο κόμμα κινδυνεύει με διάλυση μετά 
το εκλογικό αποτέλεσμα του 1ου γύρου. Ούτε οι 
Τόρις στην Αγγλία δεν βρίσκονται σε τέτοια κρίση. 
Μπορούν να αποτρέψουν την διάλυση του ΔΗΣΥ; 
Είναι στο χέρι των ηγετικών στελεχών του κόμμα-
τος και κυρίως των Αβέρωφ και Αναστασιάδη...

Από το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής δεν 
θα εξαρτηθεί μόνον τι θα γίνει στον ΔΗΣΥ. Διότι 
σε περίπτωση ήττας του Νίκου Χριστοδουλίδη τό-
τε στην θέση του ΔΗΣΥ θα βρεθούν τα κόμματα του 
ενδιάμεσου χώρου ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ κ.λ.π.! Το ε-
κλογικό αποτέλεσμα θα προκαλέσει με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο γενικότερα τριγμούς στο κομματι-
κό σύστημα όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία 40 
χρόνια... 

Πολλοί συνδέουν τους σεισμούς και τις φάλαινες 
που βγήκαν στην Αργάκα με το εκλογικό αποτέ-
λεσμα της περασμένης Κυριακής. Σκεφτείτε τι μας 
περιμένει από το εκλογικό αποτέλεσμα της 2ης Κυ-
ριακής...

Στην Πάφο με τις εκλογές δεν τελειώνουμε την Κυ-
ριακή. Την αμέσως επόμενη Κυριακή έχουμε και ε-
κλογές για την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη...

Αμέσως μετά από όλες αυτές τις εκλογικές δια-
δικασίες έχουμε τα καρναβάλια και τις παρελά-
σεις των μασκαράδων κυριολεκτικώς και μεταφο-
ρικώς... 

Η εβδομάδα που μεσολάβησε από τον 1ο στον 
2ο γύρο των εκλογών ήταν μεγάλη δοκιμασία για 
τα στελέχη του ΔΗΣΥ και ιδιαίτερα για τον πρόε-
δρο του Αβέρωφ Νεοφύτου. Απομένουν λίγες ώ-
ρες μέχρι την Κυριακή και μπορεί τα πράγματα να 
γίνουν πολύ χειρότερα για τον ΔΗΣΥ και το δράμα 
να κορυφωθεί το βράδυ της Κυριακής... 

Για την επόμενη εβδομάδα μεσολαβεί την Τρίτη η 
γιορτή των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου. 
Μετά από τόσο μίσος και χολή μια τέτοια γιορτή 
μας χρειάζεται... 

Καλή ψήφο λοιπόν και μην ξεχνάτε ότι έρχεται 
φουριόζα η Άνοιξη... 

Η “μούγια”

Σύνοψη εκλογών στην Πάφο 

Σ το 50% έφθασε το ποσοστό του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Πά-
φο. Σύμφωνα με τα τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα ο Νί-

κος Χριστοδουλίδης έλαβε ποσοστό 50,18% ή 19.381 ψήφους από τα 
38.620 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έλαβε 8.943 ψή-
φους ή ποσοστό 23,16% και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 7,479 ψήφους 
ή ποσοστό 19,37%. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου έλαβε 
1,582 ψήφους ή ποσοστό 4,10%. Ακολουθούν ο Γιώργος Κολοκασίδης 
με 0.89% ή 342 ψήφους, ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης με 0.69% ή 268 
και ο Αχιλλέας Δημητριάδης με 0,61% και 234ψηφους.    
Ο Ανδρέας Ευστρατίου έλαβε στην εκλογική περιφέρεια Πάφου 129 
ψήφους ή 0.32%, ο Αλέξιος Σαββίδης 123 ψήφους, η Τσελεστινα Ντε 
Πετρο 43, ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους 41, ο Ανδρόνικος Ζαβριδης 
29, η Ιουλία Χόβρινα Κομνηνός 16 και ο Λούκας Σταύρου 10 ψήφους.

Βοηθήστε τους σεισμόπληκτους 

Ε κστρατεία συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες από 
τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία οργανώνει από την Πέ-

μπτη  το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη σε συνεργασία με την Πολιτι-
κή Άμυνα. Όπως ανέφερε στο ράδιο κόσμος ο επίτροπος του Πολίτη Πα-
ναγιώτης Σεντώνας η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, 
17 Φεβρουαρίου. Θα συλλέγονται κονσέρβες, δημητριακά, παξιμάδια, μπι-
σκότα, αλεύρι, μακαρόνια, παιδικές τροφές, υπνόσακοι, κουβέρτες, ρούχα, 
παπούτσια, είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και πάνες για παι-
διά και ενήλικες. Στην Επαρχία Πάφου η βοήθεια θα συγκεντρώνεται στα 
γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας στην Ελευθέ-
ριου Βενιζέλου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα (Τηλ.: 26818470), 
στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχούς από τις 8 το πρωί έως τις 3 το απόγευ-
μα από Δευτέρα-Παρασκευή (Τηλ.: 26321321) και στο Παγκύπριο Συντονι-
στικό Συμβούλιο Εθελοντισμού - Σώμα Εθελοντών Πάφου στην Αριστοτέλη 
Σάββα στο Αναβαργός από τις 8 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα, Δευτέρα 
με Παρασκευή (Τηλ.: 26953725).

«Απαγωγή» ανήλικου 

Υ πόθεση αρπαγής ανήλικου από πρόσωπο που ασκεί κοινή κηδεμονία 
διερευνά το ΤΑΕ Πάφου καθώς και κλοπή περιουσίας.  Σύμφωνα με 

τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου Μιχάλη Νι-
κολάου την Παρασκευή το απόγευμα καταγγέλθη-
κε από μόνιμο κάτοικο Πάφου ηλικίας 63 ετών ότι 
μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό  την Πέ-
μπτη , διαπίστωσε ότι η 38χρονη σύζυγος του απου-
σίαζε από το σπίτι μαζί με τον ανήλικο γιό τους ηλι-
κίας 7 χρόνων. Επίσης διαπίστωσε ότι απουσίαζαν 
από την κατοικία τους όλα τα προσωπικά τους αντι-

κείμενα της συζύγου του καθώς και ένα δικό του ρολόι χειρός αξίας 2.000 
ευρώ και χρηματικά ποσά των 500 ευρώ και των 1500 δολαρίων που του 
ανήκαν. Από περαιτέρω εξετάσεις που διενήργησε η Αστυνομία διαφάνη-
κε ότι στις 30 Ιανουαρίου, τα δύο πρόσωπα αναχώρησαν από το αεροδρό-
μιο Πάφου με προορισμό χώρα της Ευρώπης. Ο παραπονούμενος ανέφε-
ρε πως δεν συναίνεσε για την απομάκρυνση του ανήλικου από τα όρια της 
Δημοκρατίας. Εναντίον της 38χρονης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και κα-
ταζητείται.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ο πρώτος γύρος των Προεδρικών Εκλογών 
του 2023 ανήκει πλέον στην ιστορία, με 
τον ανεξάρτητο Παφίτη  υποψήφιο Νίκο 

Χριστοδουλίδη, να καταγράφει ποσοστό 50,18% 
στην επαρχία μας.
Η Πάφος, γενέτειρα πόλη των υποψηφίων Χριστο-
δουλίδη και Νεοφύτου, επέλεξε τον πρώτο με πο-
σοστό που ξεπερνά το 50%, έχοντας ως μαγιά τα 
υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνουν στην επαρχία 
μας τα κόμματα που τον στηρίζουν. 
Πέρανα αυτού θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι 
στην Πάφο ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε την υπο-
στήριξη και πρωτοκλασάτων στελεχών του ΔΗΣΥ, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν ευθύς εξ’ αρχής υπέρ του, 
αποσπώντας ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσο-
στό από την δεξαμενή ψηφοφόρων του κόμματος.
Συνεπώς σχεδόν σε όλα τα εκλογικά κέντρα κατά 
την εκλογική διαδικασία του πρώτου γύρου ο υπο-

ψήφιο Νίκος Χριστοδουλίδης εξασφάλισε πολύ 
ψηλά ποσοστά.
Αίσθηση βεβαίως προκαλεί το 87,85%, που εξα-
σφάλισε στην κοινότητα Χούλου. Πολύ ψηλό ποσο-
στό εξασφάλισε και στην γενέτειρά του Γεροσκή-
που, η οποία τον τίμησε με το 60,88% των ψήφων, 
ο Άγιος Δημητριανός επίσης του έδωσε το 77,38% 
πλην όμως πρόκειται για ένα πολύ μικρό εκλογικό 
κέντρο, όπως και σε πολλά άλλα εξαργυρώνοντάς 
το με το γενικό ποσοστό που εξασφάλισε από την 
Πάφο. Ουσιαστικά όμως εξασφάλισε το άθροισμα 
των ποσοστών των κομμάτων που τον στήριξαν 
συν 6% από τον ΔΗΣΥ και 3% από το ΕΛΑΜ. Ξεπέ-
ρασε οριακά το 50% που ήταν το μικρότερο ποσο-
στό που ανέμεναν τα μέλη του εκλογικού επιτε-
λείου του. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Πάφο το 
ΕΛΑΜ έχασε σχεδόν τη μισή εκλογική του δύναμη, 
ενώ οι απώλειες του ΔΗΣΥ κατά τον πρώτο γύρο 
των εκλογών υπολογίζονται στο 6%. 

Τα κάστρα Μαυρογιάννη
Ανέλπιστα θετικό χαρακτηρίζεται το εκλογικό απο-
τέλεσμα του Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Πάφο. 
Ακόμη και τα πιο αισιόδοξα στελέχη του εκλογι-
κού επιτελείου δεν περίμεναν ότι το εκλογικό πο-
σοστό του θα ξεπερνούσε το αντίστοιχο εκλογικό 
ποσοστό που είχε συγκεντρώσει το ΑΚΕΛ στις βου-
λευτικές εκλογές του 2021. Ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης συγκέντρωσε 2% υψηλότερο ποσοστό και πε-
ρίπου 2.000 ψήφους περισσότερες. Συγκεκριμένα, 

έλαβε 19,37% και 7.479 ψήφους, ενώ το ποσοστό 
του ΑΚΕΛ ήταν 17,15% και 5.539 ψήφοι. Η εκλογική 
βάση του ΑΚΕΛ είχε δεχθεί ασφυκτική πίεση λόγω 
της καταγωγής των άλλων δύο υποψηφίων.
Η σκληρή δουλειά των μελών και φίλων του ΑΚΕΛ 
αλλά και η επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη όχι μόνο κάλυψε τις 
απώλειες που υπήρξαν, αλλά κατάφεραν να προ-
σθέσουν περίπου 2.000 ψήφους. Μόλις ξεκαθάρι-
σε ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα ήταν στον 2ο 
γύρο με μικρή διαφορά από τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη, στο εκλογικό επιτελείο επικρατούσε πανηγυ-
ρική ατμόσφαιρα και πίστη ότι ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης θα είναι ο τελικός νικητής των εκλογών και 
ότι η Κύπρος την επόμενη Κυριακή θα γυρίσει σελί-
δα. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης εξασφάλισε τα υψη-
λότερα του ποσοστά στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς 
με πέραν του 38%, στη Σαλαμιού με 32% και στο 
Μέσα Χωριό και στη Νατά με 30%. Στο χωριό Επι-
σκοπή της Πάφου ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έλα-
βε 46 ψήφους, όσους και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, 
ενώ ο Αβέρωφ Νεοφύτου έλαβε 42. Ακόμη και στη 
Γεροσκήπου, από την οποία κατάγεται ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έλαβε πο-
σοστό 21,66%. Στην Πόλη Χρυσοχούς, επίσης όπου 
είχε ερείσματα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης εξασφάλισε ποσοστό 20,83%.

Αβέρωφ
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξασφάλισε τα ψηλότερα 

ποσοστά σε κοινότητες του διαμερίσματος Πόλεως 
Χρυσοχους και σε κοινότητες του Ακάμα.
Στην γενέτειρα του Αργάκα ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
εξασφάλισε πέραν του 62% των έγκυρων ψήφων, 
στην Στενή και στην Περιστερώνα πέραν του 50%, 
στην Ίννια σχεδόν το 50% των ψήφων και στο Νέο 
Χωριό πέραν του 40%.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι στην Πάφο έλαβαν πολύ 
χαμηλά ποσοστά πιο κάτω από 1% και το άθροισμα 
όλων ήταν μερικές εκατοντάδες ψήφους. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι στην Πάφο η αποχή πε-
ριορίστηκε στο 24,5%.

Πώς ψήφισε η Πάφος στον Α΄ γύρο
Πάνω από 50% ο Χριστοδουλίδης στην Πάφο

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
εξασφάλισε τα 
ψηλότερα ποσοστά 
σε κοινότητες του 
διαμερίσματος Πόλεως 
Χρυσοχους και σε 
κοινότητες του Ακάμα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Η εταιρεία Apollonia Management Ltd αναζητεί συ-

νεργάτες / ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι διαθέτουν 

καινούρια, μοντέρνα ή ανακαινισμένα, Διαμερίσματα, 

Κατοικίες, Εξοχικά, Βίλλες, Καταστήματα, Γραφεία ή 

αποθήκες για (διεθνής) εταιρικούς συνεργάτες και θε-

σμικούς επενδυτές για ενοικίαση ή αγορά Ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 Τηλέφωνο επικοινωνίας, 70008122

 Κινητό, 99342257 

(24 ώρες εξυπηρέτηση συνεργατών)

 E-mail: info@apollonia.com.cy 

Apollonia Management Ltd
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ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Β ίντεο που κυκλοφόρησε στις αρχές της 
εβδομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, δείχνει ξυλοδαρμό μαθήτριας σε 

Γυμνάσιο της Πάφου. Οι δύο μαθήτριες πιά-
στηκαν στα χέρια με την μια να  κτυπά με βία 
τη συμμαθήτρια της στο πρόσωπο με τα χέ-
ρια και τα πόδια της. 
Η μαθήτρια που έπεσε στο έδαφος προσπα-
θεί μάταια να αποκρούσει τις γροθιές, ενώ 
το περιστατικό γίνεται στην παρουσία άλλων 
μαθητών στην αυλή του σχολείου, οι οποίοι 
αντί να το αποτρέψουν γιουχαΐζουν και κατα-
γράφουν το περιστατικό στα κινητά τους τη-
λέφωνα. 
Η Αστυνομία είναι ενήμερη για το περιστατι-
κό αν και δεν έγινε  οποιαδήποτε καταγγελία 
και μέλη της δύναμης επισκέφθηκαν το σχο-
λείο. Για το περιστατικό είναι ενήμερο και το 
επαρχιακό γραφείο του Υπουργείου Παιδεί-
ας. 
Λύπη και συγκλονισμό για το περιστατικό 
εξέφρασε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου Χριστόδουλος 
Δημητρίου, τονίζοντας ότι η βία και η παρα-
βατικότητα στα σχολεία έχει αυξηθεί τον τε-
λευταίο καιρό. Απέδωσε το περιστατικό σε 
εφηβικούς έρωτες που υποκινήθηκε από άλ-
λους μαθητές. 

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Διευθυντών 
Λυκείων Ανδρέας Ιωσήφ ανάφερε ότι πα-
ρόμοια περιστατικά συμβαίνουν συχνά στα 
Γυμνάσια αλλά και στα Δημοτικά σχολεία, 
αποδίδοντας τα στον αυθορμητισμό  των παι-
διών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τους δίνε-
ται μεγάλη σημασία. Ο κ. Ιωσήφ εκτίμησε ότι 
στα σχολεία θα πρέπει να αναπτυχθούν μη-
χανισμοί πρόληψης περιστατικών βίας παρά 
καταστολής.  

Γυμνάσιο έγινε ρινγκ
Άγριος ξυλοδαρμός μαθήτριας με θεατές 
συμμαθητές της 



Ο ι Άνθρωποι για να επιβιώσουν μάθαι-
ναν να εργάζονται σκληρά, και επέλε-
γαν επαγγέλματα σύμφωνα με τις δια-

θέσεις, τις δυνάμεις, τις βλέψεις 
και τις επιθυμίες τους. Ρίχνοντας 
μια ματιά στα παλαιά επαγγέλμα-
τα, θα γνωρίσουμε τις δυσκολίες 
που είχαν στην ανεύρεση ενός 
συμφέροντος επαγγέλματος. Θα 

διαπιστώσουμε και θα θαυμάσουμε την επι-
νοητικότητά τους για να μπορέσουν να εκμε-
ταλλευτούν αυτά που τους έδινε η φύση. Θα 
δούμε κάποιους χαρισματικούς με υπερφυ-
σικά προσόντα όπως μυϊκή δύναμη και υπε-
ράνθρωπη αντοχή, να γίνονται παλαιστές και 
να επιδεικνύουν τα προσόντα τους, και γνω-
ρίζοντας την ανάγκη του λαού να θαυμάσει 
κάθε υπεράνθρωπο, έδιναν παραστάσεις πά-
λης και επίδειξης άλλων κατορθωμάτων που 
μόνο αυτοί μπορούσαν να επιτύχουν. Και 
ήταν πράγματι μεγάλα τα κατορθώματα τους, 
τόσο που η φαντασία του απλού λαού έπλα-
σε τα αληθινά με τα φανταστικά και ένωσε το 
θρύλο με την ιστορία.
Στη σημερινή μου διήγηση, μια πραγματική 
ιστορία θα σας πω για έναν δυνατό παλαιστή 
που διακρίθηκε στην μακρινή Αμερική, καθώς 
μετανάστευσε για ένα καλύτερο μέλλον και 
μια μεγαλύτερη φήμη.
Πρόκειται για τον Σάββα Ττοουλιά, ένα νεαρό 
με μεγάλη μυϊκή δύναμη, που μια φορά όταν 
τον έστειλε ο πατέρας του να πάρει το γαϊ-
δούρι τους στους αγρούς να βοσκήσει και το 
έπιασε το γαϊδουρινό γινάτι και δεν περπα-
τούσε, αυτός θύμωσε και το άρπαξε στα χέ-
ρια, το φορτώθηκε, και το κουβάλησε στους 
ώμους. Από μικρό παιδί είχε μεγάλη φυσική 
δύναμη που την όφειλε στα γονίδια της οικο-
γένειας. Πολλοί πρόγονοι του φημίζονταν για 
τη σωματική τους ρώμη, αλλά προπάντων ο 
πατέρας του και ο παππούς του που ήταν δυ-
νατοί, σαν λιοντάρια.
Από την Κισσόνεργα καταγόταν ο πρώτος 
πρόγονος που έφερε το επίθετο Ττοουλιάς, 
επίθετο το οποίον προήλθε από το μικρό του 
όνομα Χριστόδουλος ή Ττοουλής ή Ττοου-
λιάς, παρατσούκλι που έμεινε σαν επώνυμο 
και στις επόμενες γενιές έως σήμερα. 
Ήταν μεγαλόσωμος με πολλή δύναμη και δυ-
νατό σωματικό σκαρί, χαρακτηριστικά που 

φέρουν αρκετοί απόγονοι του που επίσης δι-
ακρίνονται για τη μεγάλη σωματική τους δύ-
ναμη.
Οι πληροφορίες φέρουν δυο από τα παιδιά 
του να μετοικεί ένας στη Χλώρακα και άλλος 
στην Αυγόρου.
Στην Αυγόρου μετανάστευσε από μικρό παιδί 
ο Γεώργιος που πήγε δουλειά σαν μισταρκός 
και όταν μεγάλωσε παντρεύτηκε και δημιούρ-
γησε οικογένεια εκεί. 
Ένα από τα παιδιά του, ο Χριστόδουλος, πα-
ντρεύτηκε στην Άχνα και έκαμε πέντε παιδιά 
τους Γιαννή, Δέσποινα, Γεώργιο, Κυριάκο, και 
Σάββα. 
Οι τελευταίοι τρεις μετανάστευσαν στην Αμε-
ρική όπου έζησαν και οι απόγονοι τους ευρί-
σκονται εκεί.
Εκ των τριών μεταναστών, ο Σάββας ήταν πα-
λικάρι και είχε τεράστια σωματική δύναμη. 
Ήταν άφοβος και ανίκητος, έτσι που φυσιο-
λογικά κατέληξε να γίνει επαγγελματίας πα-
λαιστής. Ανακάλυψε ένα προπονητήριο όπου 
μπορούσε να παλεύει. Αφοσιώθηκε με μα-
νία στην προπόνηση, και γρήγορα με τον και-
ρό κέρδισε πολλούς αγώνες. Τον καλούσαν σε 
όλες τις πολιτείες της Αμερικής όπου έγινε 
πολύ γνωστός. Είχε αποκτήσει φήμη και γνώ-
ρισε μεγάλη δόξα, ήταν πάντα ο νικητής και 
μεγάλα στοιχήματα παίζονταν υπέρ του. 
Κέρδισε πολλά χρήματα, που όμως δεν τα λο-
γάριασε. Το χειροκρότημα των θεατών ήταν η 
μεγαλύτερη του ανταμοιβή.
Όμως όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και 
περισσότερο στην Αμερική, στις δουλειές αυ-
τές όπου διακινούνται τεράστια ποσά χρη-
μάτων, τον έλεγχο κάθε μεγάλης νίκης πά-
ντα τον έχουν άνθρωποι του υποκόσμου. Με 
διάφορους τρόπους πάντα καταφέρνουν να 
γίνεται αυτό που τους συμφέρει. Είναι τόσο 
ασύλληπτα τα ποσά χρημάτων που διακινού-
νται στα στοιχήματα που περιπλέκονται στο 
συνδικάτο της διαχείρισης των αποτελεσμά-
των κάθε αγώνος, που  οι άνθρωποι και οι πέ-
ριξ αυτών που τα διαχειρίζονται, δρουν πα-
ράνομα και ανενόχλητα χωρίς η δικαιοσύνη 
να μπορεί να τους ακουμπήσει. Κανονίζουν 
τα αποτελέσματα με ένα τους λόγο και προ-
ωθούν στον πρωταθλητισμό όσους αυτοί και 
μόνον αποφάσιζουν, ασχέτως εάν αξίζουν 
πραγματικώς.

Ο Κύπριος παλαιστής Σάββας Τουουλιάς είχε 
τα φόντα για μια σπουδαία καριέρα εκεί στη 
μακρινή ήπειρο της νέας γης, όπου η μια νίκη 
του διαδεχόταν την άλλη, σημάδι βέβαιο πως 
θα κατακτούσε την πρωτιά. Με αισθήματα 
πατριωτισμού να τον διακατέχουν, είχε μια 
μεγάλη επιθυμία στην καρδιά, ήθελε να κά-
μει το όνομα του και την άγνωστη μικρή πα-
τρίδα του φημισμένα και ξακουστά ονόματα 
εκεί στη μεγάλη χώρα. Σύντομα το όνομα του 
έγινε αρκετά γνωστό, και τα χρήματα γέμιζαν 
τις τσέπες του, παρ’ όλο που δεν τον ενδιέφε-
ραν τόσο αυτά, όσο η προσωπική του δόξα. 
Δεν δέχτηκε συμβιβασμούς, ούτε υπέκυψε 
σε εκβιασμούς, ήταν όμως αυτό αιτία να τον 
σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν.
Ήταν ένας αγώνας πάλης, ένα παιχνίδι στημέ-
νο που εάν τελεσφορούσε θα επέφερε πολλά 
εκατομμύρια κέρδη χρημάτων στους ανθρώ-
πους της μαφίας που κυριαρχούσαν και εκ-
βίαζαν, που δωροδοκούσαν ή τιμωρούσαν ή 
και δολοφονούσαν για παραδειγματισμό εάν 
χρειαζόταν. Που είχαν καταντήσει τα αθλή-
ματα κυρίως της πάλης και του μποξ, καθαρά 
παράνομες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που 
προκαθορίζονταν τα αποτελέσματα από τους 
νονούς με απώτερο καθαρό σκοπό το οικονο-
μικό όφελος από τα στοιχήματα.
Γι’ αυτό όταν ο Σάββας Ττοουλιάς δεν υπά-
κουσε στην προσταγή τους, αυτοί θεώρησαν 
πως αυτός ο ασήμαντος ανθρωπάκος από ένα 

άγνωστο μέρος του κόσμου, έπρεπε να τι-
μωρηθεί και να γίνει μικρό παράδειγμα για 
τους υπόλοιπους συναδέλφους του, ώστε να 
υπακούν στο σύστημα που είχαν δημιουργή-
σει και που αποτελείτο από μπράβους και δο-
λοφόνους, αλλά και «καθώς πρέπει» ανθρώ-
πους της κοινωνικής και πολιτικής ελίτ.
Έτσι όταν αντί να ηττηθεί στον αγώνα όπως 
είχε λάβει προσταγή αυτός νίκησε, η καταδί-
κη του είχε προδιαγραφεί. Η διαταγή δόθηκε 
και ο παλαιστής με το λαμπρό μέλλον διαγρά-
φηκε δια παντός από τους αγώνες, βρέθηκε 
σκοτωμένος σε μια γωνιά του δρόμου ένα 
πρωί ξημέρωμα από την αστυνομία. Είχε δο-
λοφονηθεί ένα δείλις αργά ενώ επέστρεφε 
στο ξενοδοχείο που διέμενε, με τρόπο ενδει-
κτικό και επιδεικτικό που φανέρωνε τους λό-
γους του άδικου σκοτωμού.

Υ.Γ. 
Συγγενείς του μεγάλου παλαιστή Σάββα Ττο-
ουλιά σήμερα ευρίσκονται στην Αυγόρου, 
στην Άχνα, στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη 
Κισσόνεργα, στη Χλώρακα, και τα τελευταία 
χρόνια με το μηδενισμό των αποστάσεων, σε 
όλη την Κύπρο και ακόμα παραπέρα.
Στη Χλώρακα έζησε ο Σάββας που παντρεύ-
τηκε την Δεσποινού αδερφή του Μουχτάρη 
της Χλώρακας Χριστόδουλου Αζίνα. Απόγο-
νοι τους ήταν οι Θεόδωρος (Τριανταφύλλης), 
Χαράλαμπος, Νικόλας (Εύζωνας), Καλλιστένη 
και Αγαθονίκη.
Ο Θεόδωρος είχε απογόνους τους Χριστόδου-
λο, Χαμπή (Χαμπιάς) και Ανδρέα.
Ο Χαράλαμπος έκαμε απογόνους τους Νικόλα 
(Νικολάτσιη), Χριστόφορο (Ττόφας), Χριστό-
δουλο (Πάρπας), τον Γιωρκή (Κορκής), και την 
Μαρούλλα Μενελάου Μέλιου.
Ο Νικόλας Εύζωνας έκαμε απογόνους τους 
Μιχάλη, Χριστάκη, Ανδρέα, Θέκλα, Παναγιώ-
τα, Μαρία, Αγγελική και Λυδία.
Η Αγαθονίκη παντρεύτηκε στη Γεροσκήπου 
και έκαμε απόγονους τη Μαρία Σιαμμά Μαυ-
ρονικόλα, το Φίλιππο (υπασπιστής του Μη-
τροπολίτη Πάφου Φώτιου) και το Γιώργο Κού-
πανο.Η Καλλιστένη παντρεύτηκε το Αντωνούϊ 
(Κολόιδο) και έκαμαν παιδιά τους οι Νικόλα 
(Πίνος), Χριστόδουλο, Κατίνα, Γιώρκο (Κκε-
λούϊ), Μιχάλη Κέρβερο και Παναγιωτού Χά-
μπου Πούρνελλου.

Ο παλαιστής
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ύ στερα από τη δύσκολη περίοδο 
της πανδημίας, το "Παφίτικο 
Καρναβάλι" επιστρέφει δυνα-

μικά για να τονώσει και εμπλουτί-
σει την ψυχαγωγία και το τουριστι-
κό προϊόν της Πάφου, ανανεωμένο 
αλλά και πιστό στην παράδοση. Οι 
εκδηλώσεις που αποτελούν το πρό-
γραμμα της φετινής διοργάνωσης 
του θεσμού αρχίζουν την Τσικνοπέ-
μπτη 16 Φεβρουαρίου και λήγουν το 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου με τη με-
γάλη παρέλαση. Αναλυτικά οι εκδη-
λώσεις έχουν ως εξής:
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου: Είσοδος 
του Βασιλιά Καρνάβαλου – Συναυ-

λία Κατερίνας Λιόλιου  
Την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρί-
ου, από το μεσημέρι θα πραγματο-
ποιείται λαϊκό γλέντι στο εμπορικό 
κέντρο. 
Στις 6.30 μ.μ., στη Λεωφόρο Γ. Γρίβα 
- Διγενή θα γίνει η πανηγυρική εί-
σοδος του Βασιλιά Καρνάβαλου με 
θέμα: «Ο Βασιλιάς Ήλιος και η Πρι-
γκίπισσα Σελήνη», με τη συνοδεία 
της Σχολής Χορού «Danceroom Jake 
Athanasiades», της Φιλαρμονικής 
του Δήμου Πάφου και των Μαζορε-
τών της Ακαδημίας Χορού Κωνστα-
ντίνας Χατζηευτυχίου, η οποία θα 
καταλήξει στην Πλατεία Κέννεντυ. 

Γύρω στις 7.00 μ.μ., θα αρχίσει η με-
γάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλι-
ου και της πενταμελούς ορχήστρας 
της. Στο χώρο της εκδήλωσης θα 
προσφέρονται ζιβανία, κουμανταρία 
και κρασί από την εταιρεία Cosmos 
Trading Ltd, τη Zivana και το Οινο-
ποιείο της ΛΟΕΛ.
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου: Μεγάλη 
Αποκριάτικη Παρέλαση
Η Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση 
αρμάτων και ομάδων θα γίνει στη 
Λεωφόρο Γ. Γρίβα – Διγενή στις 3.00 
μ.μ. Πριν από την έναρξη της Παρέ-
λασης, στις 2.30 μ.μ., οι Κανταδόροι 
του Μουσικού Ομίλου Πάφου, υπό 

τη διεύθυνση του μαέστρου Σωτήρη 
Καραγιώργη, θα εμπλουτίσουν την 
αποκριάτικη ατμόσφαιρα με όμορ-
φες μελωδίες και τραγούδια. 
Την Παρέλαση θα παρουσιάσουν ο 
ηθοποιός Πέτρος Πέτρου και η δη-
μοσιογράφος B. J. Brown. Ακόμη, 
από την Πλατεία Κέννεντυ θα μετα-
δίδεται ζωντανά η Παρέλαση, ενώ 
μετά το πέρας της θα ακολουθήσει 
γλέντι με όλους τους συμμετέχοντες 
στον ίδιο χώρο. 
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή 
στην Αποκριάτικη Παρέλαση μπο-
ρούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και 
την ερχόμενη Δευτέρα 13 Φεβρουα-

ρίου στην Πολιτιστική Υπηρεσία του 
Δήμου Πάφου, είτε τηλεφωνικώς 
στο 26932014 είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cultural.service@pafos.
org.cy.

Δυναμικά επιστρέφει το "Παφίτικο Καρναβάλι"
Μεγάλες εκδηλώσεις στις 16 και 25 Φεβρουαρίου
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Η Πάφος έχει τον δικό της Άγιο των Ερωτευμένων, τον Άγιο Αγαπητικό

Η Πάφος έχει τον δικό της Άγιο  των 
Ερωτευμένων, τον Άγιο Αγαπητικό. 
Πρόκειται για Άγιο με τον οποίο συν-

δέθηκαν η ομώνυμη ασβεστολιθική λάρνακα 
στις Πάνω Αρόδες Πάφου, τοποθετημένη στο 
νότιο τμήμα της  εκκλησίας του Αγίου Καλαν-
δίωνα και το ομώνυμο σπήλαιο στην Κάτω 
Πάφο, από το οποίο μόνο απομεινάρια σώ-
ζονται σήμερα. Και στις δυο περιπτώσεις η 
παράδοση που επικρατεί είναι η ίδια.

Σαρκοφάγος Αγίου Αγαπητικού
Στα βόρεια και νότια της εκκλησίας του αγίου 
Καλανδίωνα στις Πάνω Αρόδες, βρίσκονται 
δυο λάρνακες, κατασκευασμένες από ντό-
πιο ασβεστόλιθο. Η λάρνακα στα νότια είναι 
γνωστή ως λάρνακα του Αγίου Αγαπητικού. Η 
λάρνακα έχει μήκος στη βάση 2.10 μ., πλάτος 
0.95 μ. και ύψος 1.05 μ. Απέχει ακριβώς 2.85 
μ. από την εκκλησία του αγίου Καλανδίωνα. 
Αποτελείται από δύο μέρη, το κύριο μέρος 
όπου τοποθετήθηκε ο νεκρός και το κάλυμ-
μα.  Πιθανόν το μικρό άνοιγμα να είναι μετα-
γενέστερο στοιχείο.
Σύμφωνα με την παράδοση, αν θέλεις να σε 
αγαπήσει κάποιο πρόσωπο, θα πρέπει να 
επισκεφθείς αθέατος το μνήμα και να κόψεις 
ένα μικροσκοπικό κομμάτι από την ασβεστό-
πετρα της σαρκοφάγου. 
Αφού κονιορτοποιήσεις το πέτρωμα, θα το 
τοποθετήσεις στο ποτό του προσώπου που 
επιθυμείς να σε αγαπήσει, οπότε επιτυγχάνε-
ται το αίσθημα. Εξυπακούεται πως πρέπει να 
ληφθεί κάθε φροντίδα, ώστε όλα να γίνουν 
με πλήρη μυστικότητα και χωρίς μεσολάβη-
ση τρίτου. Έτσι, πάρα πολλοί, ιδιαίτερα όσοι 
αντιμετωπίζουν αισθήματα παράφορου έρω-
τα για ένα πρόσωπο, έρχονται στις Αρόδες, 
είτε κατά τη διάρκεια της μέρας είτε τη νύκτα 
και αφαιρούν λίγη σκόνη από τη λάρνακα.
 Η παράδοση είναι γνωστή σχεδόν παντού, 
περισσότερο όμως στα γειτονικά χωριά και 
την επαρχία Πάφου. 
Τελευταία, η φήμη της ιδιότητας αυτής της 
σαρκοφάγου έχει διαδοθεί σχεδόν σ’ ολό-
κληρη την Κύπρο και στο εξωτερικό. Μερικοί 
φθάνουν μέχρι σημείου να ζητούν με επιστο-
λή να τους σταλεί μέσα σε φακελάκι λίγη σκό-
νη. Αυτό, βέβαια, σύμφωνα με την παράδο-
ση, δεν επιτρέπεται, αλλά ούτε και μπορεί να 
φέρει αποτέλεσμα. 
Η λάρνακα του Αγίου Αγαπητικού είναι κατά 

πάσαν πιθανότητα η λάρνακα όπου θάφτηκε 
ο Άγιος Αγάπιος, ένας από τους τρεις Αγίους 
που μόνασαν στις Αρόδες. Η λάρνακα αναφέ-
ρεται και ως λάρνακα του Αγίου Αγαπίου, του 
Αγίου Αγαπήτη ή του Αγίου Αγάπη.
Έξω από την εκκλησία του Αγίου Καλανδίωνα 
στις Αρόδες υπάρχει βέβαια και μια δεύτερη 
λάρνακα η οποία πιστεύεται ότι ανήκει στον 
Άγιο Μισητικό. Σε αντίθεση με την πρώτη, ο 
σκοπός της λήψης ξύσματος από την λάρνακα 
του Αγίου Μισητικού έχει την αντίθετη στό-
χευση.

Σπηλιά Αγίου Αγαπητικού
Είναι μια σπηλιά σκαμμένη στο βράχο, στην 
Κάτω Πάφο. Πιθανόν κατοικία ερημίτη στα 
πρώτα χριστιανικά χρόνια. Παραφθορά, 
ίσως, ή παρετυμολογία του Αγίου Αγαπίου 
ή Αγίου Αγαπητικού. Πιστευόταν ότι είχε τη 
δύναμη να εμπνέει τον έρωτα. Ερωτευμέ-
νοι ή συγγενείς τους έπρεπε να αφήσουν νο-
μίσματα και να πάρουν χώμα από το δάπε-
δο. Το χώμα αυτό έπρεπε να ριχτεί στο νερό 
που θα έπινε το αγαπημένο πρόσωπο ώστε 
να ενδώσει στον έρωτα του ενδιαφερόμε-
νου. Σύμφωνα με την παράδοση, στη σπηλιά 

αυτή κατέφυγαν κι ο Διγενής με τη Ρήγαινα 
της Πάφου μετά το γάμο τους. Η σπηλιά αυτή 
συγκαταλέγεται μεταξύ των παλαιοχριστιανι-
κών μνημείων της Κύπρου.
Το σπήλαιο του Αγίου Αγαπητικού ή του Άγι-
ου της αγάπης, ο προστάτης των ερωτευμέ-
νων ζευγαριών βρίσκεται στην Κάτω Πάφο.
Μπορείτε να το βρει κανείς εύκολα στη βο-
ρειοανατολική άκρη του λόφου του Φάμπρι-

κα σταθμεύοντας μάλιστα ακριβώς έξω από 
την σπηλιά.
Η σπηλιά έγινε ειδωλολατρικό μέρος μεταγε-
νέστερα της Ελληνορωμαϊκής εποχής οπού 
οι κάτοικοι άρχιζαν να πιστεύουν στον Χρι-
στιανισμό. Εκείνον τον καιρό επισκέπτονταν 
τις λεγόμενες «μάγισσες» όπου έκαναν τελε-
τουργίες, ξόρκια και έλεγαν προσευχές για να 
αποκτήσουν το άτομο που ήθελαν, το άτομο 
που τους εγκατέλειψε ή να κρατήσουν τον 
σύζυγο τους κοντά τους για πάντα. Όταν τα 
μάγια «έδεναν» στο άτομο που το υπέστη 
γυρνούσε γονατιστός στην πόρτα τους. 

Πώς να αποκτήσετε τον έρωτα της ζωής 
σας σήμερα;
Χωρίς τις «μάγισσες» σήμερα, για να φέρε-
τε ή να αποκτήσετε τον έρωτα της ζωής σας, 
το μόνο που έχετε να κάνετε οι ερωτευμέ-
νοι πρέπει να μπείτε στη σπηλιά χωρίς να 
σας δει κανείς, αν δεν φοβάστε μπορείτε να 
επισκεφθείτε την σπηλιά μετά την δύση του 

ήλιου. Αφήστε μερικά κέρματα, κάνετε την 
προσευχή που θέλετε, σκεφτείτε το πρό-
σωπο που επιθυμείτε και πάρτε χώμα από 
τη σπηλιά. Ρίξτε λίγο στο ποτό του αγαπη-
μένου σας ή σκονίστε τον (λογικά για να το 
αναπνεύσει). Προσοχή για να πετύχει πρέ-
πει να μην πείτε πουθενά σε κανέναν ποτέ, 
αλλιώς τα μάγια θα λυθούν!

Άγιος Αγαπητικός
Η Πάφος έχει τον δικό της Άγιο των ερωτευμένων…

Άγιος Βαλεντίνος 
Ο  Άγιος Βαλεντίνος (San 

Valentino, Sanctus Valentinus), 
επίσημα γνωστός ως Άγιος 

Βαλεντίνος της Ρώμης ήταν ευρέως 
αναγνωρισμένος ρωμαιοκαθολικός 
άγιος του 3ου αιώνα και τιμάται στις 
14 Φεβρουαρίου. Από τον Μεσαίωνα, 
συνδέεται με μια παράδοση γαλήνιας 
αγάπης. Πολλές ιστορίες έχουν συνδε-
θεί με το όνομά του. Σύμφωνα με την 
επικρατέστερη εκδοχή ο Άγιος Βαλεντί-
νος ήταν ιερέας στη Ρώμη και βοηθού-
σε τους Χριστιανούς που ήταν θύματα 
διώξεων στην περιοχή.

Έζησε τον 3ο αιώνα και κρυφά από 
τον αυτοκράτορα Κλαύδιο τον Γοτθικό 
(που βρισκόταν τότε στην εξουσία), 
πάντρευε ερωτευμένα ζευγάρια Χρι-

στιανών και γενικά βοηθούσε τους 
Χριστιανούς, γεγονός που θεωρούνταν 
έγκλημα. Συνελήφθη για την πράξη του 
αυτή και φυλακίστηκε, ωστόσο ο αυ-
τοκράτορας αρχικά αποφάσισε να του 
δώσει χάρη, μέχρι που ο Βαλεντίνος 
προσπάθησε να τον μυήσει στον Χρι-
στιανισμό και ο αυτοκράτορας τον κα-
ταδίκασε σε θάνατο δια λιθοβολισμού. 
Ωστόσο ο Βαλεντίνος επέζησε από τον 
λιθοβολισμό κι έτσι τον αποκεφάλισαν 
έξω από την πύλη της Flaminia στις 14 
Φεβρουαρίου του 169.
Μαρτύρησε και θάφτηκε σε χριστιανι-

κό κοιμητήριο στην Βία Φλαμινία κοντά 
στο Πόντε Μιλβίο της βόρειας Ρώμης 
στις 14 Φεβρουαρίου, η οποία εορτά-
ζεται ως Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 
από το 496. Τα υπολείμματά του κρα-
τήθηκαν στην Εκκλησία και Κατακόμβες 
του Σαν Βαλεντίνο, η οποία παρέμεινε 
σημαντικός χώρος προσκυνήματος 
κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, μέχρι 
τη μεταφορά των λειψάνων του στην 
εκκλησία Σάντα Πρασέντε στο ποντιφι-
κάτο του Νικολάου Δ’.
Στην Αγγλικανική και στις Λουθηρα-
νικές εκκλησίες, ο Άγιος Βαλεντίνος 

εορτάζεται στις 14 Φεβρουαρίου. Στην 
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Άγιος 
Βαλεντίνος εορτάζεται στις 6 Ιουλίου. 
Το 1969 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
τον αφαίρεσε από το Γενικό Ρωμαιο-
καθολικό Ημερολόγιο, αφήνοντας το 
λειτουργικό εορτασμό του στα τοπικά 
ημερολόγια, παρόλο που η χρήση των 
προ του 1970 ημερολογίων επιτρέπε-
ται. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τον 
αναγνωρίζει ως άγιο, και τον αναφέρει 
στη καταχώρηση της 14ης Φεβρουαρί-
ου στη Ρωμαιοκαθολική Μαρτυρολο-
γία.
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ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Γ ια 60 και πλέον χρόνια βαρεθή-
καμε να ακούμε για την Πάφο 
της εγκατάλειψης και της στα-

σιμότητας. Ποια είναι τα 
δεδομένα σήμερα; Η Πά-
φος είναι στην τελευταία 
θέση της ανάπτυξης, είναι 
η πιο ακριβή επαρχία σε 
καταναλωτικά αγαθά και 

η πιο ακριβή στα καύσιμα. Είναι η πόλη 
με τους πιο χαμηλούς μισθούς, με τους 
πιο λίγους δημόσιους υπαλλήλους, με 
το πιο μεγάλο ποσοστό μεταναστών, 
ανεργίας των νέων και εποχικής απα-
σχόλησης!
Τρέχουμε στη Λεμεσό και στη Λευκω-
σία για τις δωρεάν, τάχα, σπουδές στα 
κρατικά πανεπιστήμια, την ίδια στιγμή 
που ένα «μονάρι διαμέρισμα» κοστίζει 
στον Παφίτη φοιτητή 700-800 ευρώ τον 
μήνα, συν διατροφή, συν….συν…!! Μας 
έφτιαξαν, λένε, αυτοκινητόδρομο προς 
την υπόλοιπη Κύπρο, ο οποίος κατά ένα 
μεγάλο μέρος είναι αστικός δρόμος της 
Λεμεσού και την οποία διασχίζοντας, 
σκέφτεσαι να παρεκκλίνεις προς το 
Τρόοδος για να φτάσεις νωρίτερα στη 
Λευκωσία!
Άρχισαν, λένε, την κατασκευή του αυ-
τοκινητόδρομου Πάφος – Πόλης. Την 
ίδια στιγμή βουλευτές αποκαλύπτουν 
πως πρόκειται μόνο για …μονοπάτι μέ-
χρι το Στρουμπί και όχι αυτοκινητόδρο-
μο! Μιλούν για μαρίνα τα τελευταία 
30 χρόνια και προφασίζονται χίλια δυο 
εμπόδια για να καλύψουν τα ψέμα-
τα που διαχρονικά μας σερβίρουν και 
έχουν σχέση με την προώθηση έργων 
σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Το ίδιο 
και για τον δρόμο προς το αεροδρόμιο, 
που κάνει τον κάθε λογικό άνθρωπο να 
αγανακτεί για τη διαχρονική κοροϊδία. 
Προωθούν τον μηδενισμό της αξίας 
των περιουσιών στον Ακάμα και προ-
σφέρουν αλλού στους «ημετέρους» 
υπεραξία στις δικές τους περιουσίες.
Για ένα κομμάτι κανονικού δρόμου, 
για μια επιπλέον θέση εργασίας σε ένα 
δήμο, για ένα δάνειο, για κάθε μικρό 
ή μεγάλο έργο, «βγαίνουμε έξω από 
τα ρούχα μας» εμείς στα δημοτικά και 
κοινοτικά συμβούλια. Τρέχουμε στη 
Λευκωσία με «αμπούστες» λουκούμια, 
εκλιπαρώντας για την έγκριση ή και 
χρηματοδότηση του κάθε έργου που 
χρειάζεται η τοπική κοινωνία.
Ναι, είναι και θέμα τοπικιστικό οι προ-
εδρικές εκλογές. Βαρεθήκαμε να αλλά-
ζουν κυβερνήσεις και να μας κυβερνούν 
ακόμη τα ίδια μυαλά, που διαχρονικά 
μας «έβγαλαν την πίστη» και οδήγησαν 
την Πάφο στη μιζέρια. Ναι, αυτές οι 
εκλογές είναι μεταξύ παλιού και νέου. 
Και το νέο, ό,τι και αν λεν κάποιοι, είναι 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Για την Κύπρο, 
αλλά και …την Πάφο!

Α. Τρακκίδης, Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
Γεροσκήπου, Κίνηση Σωτηρία της Πάφου 

Ναι, είναι και 
τοπικιστικό το θέμα

Κ αθαρός βουνίσιος των οκτα-
κοσίων μέτρων άνω στάθμης 
θαλάσσης με αέρα δυτικό 

πουρχεται που απεκεί που ανήκου-
με Δύση! Μεγάλωσα ξοδεύοντας 
χρόνο στις στράτες για σκολεία και 
ανηφόρες για τα αμπέλια. Ξεκου-
ράστηκα στα στενά του χωρκού με 
τις γυναίκες της μικρογειτονιάς να 
κουβεντιάζουν τα δικά τους και τα 
των γειτόνων. Κουβέντες γεμάτες. 
Ήμουνα ένας ευτυχισμένος με τις 
τρείς μαμάδες μου. Την μάνα μου 
την Φορούλλα, την τροφό μου τη 
Μαρία την Κοτσιήνα και την αρφή 
μου την Ανθή που με μεγάλωσε. 
Ευτυχία σημαίνει χορτάτος αγάπης 
αληθινής μεγάλης. Χορτάτος ποτέ 
πεινασμένος! Ευγενικός, καρτερι-
κός, υπομονετικός, καλός μαθητής, 
καλό αγόρι και αγαπητός που ού-
λους. Έτσι με εμάθαν οι γειτόνοι, οι 
δικοί μου, η κοινωνία μου η μικρή 
και μεγάλη συγχρόνως! Μυστήριο 
η ζωή με τα μυστήρια της τα λιτά, 
απλά, λυμένα με γλώσσα ελληνική 
όπου έμαθα άλλο πράμα είναι η 
αγάπη και άλλου παπά ευαγγέλιο ο 
έρωτας. Άλλο τα σπλάχνα άλλο τα 
σωθικά. Άλλο η επιθυμία και άλλο 
η λαχτάρα, η πίκρα και άλλο το μα-
ράζι.
Μα τούτα τα απλά καθάρια πολύ λί-
γοι τα αντιλαμβάνονται και ώσπου 
περνά ο καιρός ολοένα λιγότερο 
αυτοί που ολοένα απομακρύνονται 
από το νόημα της ζωής, φωτός, μό-

χθου. Έτσι που δεν τελειώνει η ανά-
παυση. Κατανοητά τα ακατανόητα!
Επαναστρέφεται κάθε μέρα όλος 
θαμπός για να μας φιλέψει, αντα-
μείψει με γλυκά του χεριού, κουτα-
λιού, χωριάτικου. Αυτή η ανταλλα-
γή που μας συντηρεί, προφυλάσσει 
το μαύρο που δίνουμε και παίρ-
νουμε, αποδεχόμαστε τ’ άσπρο 
του γιασεμιού το θνησιμαίο (Ο. 
Ελύτης) αείζωο! Η λάμψη πιθανής 
ευτυχίας θα την χρωστάμε καθ’ όλη 
την διάρκεια της λάμψης. Έτσι με-
γάλωσα καλοκαιρία και χειμώνες. 
Ανέμελα δουλεύοντας με τις μάνες 
μου, τους χωριανούς από τον Μου-
χτάρη, Δάσκαλο, Παπά, Μαμμού! 
Τυχερός ο εντέκατος που ‘μαι. Και 
που με παραπέμπει στη αγιότητα 
χωρίς συγκατάθεση. Πέρασαν χρό-
νια για να πιάσω τα μηνύματα, τα 
μυστικά, νοήματα.
Μα γιέ μου έκαμε κόπον μιάλο να 
κάμει, γεννήσει τα αθάσια. Θα τα 
μαζέψουμε ούλα για να την ευχα-
ριστήσουμε για τη σοδειά της αλλά 
και επιπλέον ευχαρίστηση που την 
ξεκουράσαμε! Χρόνια πέρασαν να 
χαμπαρίσω.
Μα γιέ μου έκαμε κόπο μεγάλο να 
κάμει τα τόσα τερράτσια. Βάκλισε 
όσα μπορείς αλλά άφησε και λίγα 
για τους μη έχοντες για τ’ άλλα ζω-
ντανά, ανθρώπους, πουλιά, ζώα. 
Πέρασαν χρόνια. Αφού γιόμισα στα 
σαράντα πέντε και αφού χορτάτος 
είμαι, ήμουν, έγινα πήρα την από-

φαση ότι και τα δκυό σωστά, απα-
ραίτητα είναι.
Ούλοι στην ευτυχία είμαστε χωρίς 
σκέψεις για κούραση, κλεψιά, πατ-
ταλοδουλειά και τα λοιπά μπουρ-
δουκλωμένα του αχάριστου και 
μεγαλοκαρχαρία, παλιόπαιδου, 
πεινασμένου, αχόρταγου. Θα κτί-
σω, κτίζω «παλάτια» με τούτα που 
μας δίνουν ν’ αγαπώ με ειρήνη, με 
ζωή που αξιώθηκα με κόπους. Ειδι-
κά μετά τα μεσάνυκτα που δεν είχα 
ύπνο ειρηνικό!
Τα λευκά περιστέρια στους ουρα-
νούς και που πάνω από το κεφάλι 
μας. Μην ξεχνάτε και επιπλέον τα 
χελιδόνια. Την διάθεση που δεν την 
αντιλαμβάνεται ο άλλος κανείς έχει 
την σημασία της. 
Δίκιο και ελευθερία αναπαλλοτρί-
ωση του ατόμου μια ευωδία ατε-
λείωτη.
Και από «Προβολέα Ο.Ελύτη»:
Στρατοδικείο καταδικάζει Γ. Κα-
ραϊσκάκη ως προδότη της πατρί-
δας. Με καταδίκη σε θάνατο τον 
Θ. Κολοκοτρώνη. Κυριακή πουρνό 
ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας πέ-
φτει νεκρός από Μαυρομιχαλαί-
ους. Ελευθέριος Βενιζέλος πέφτει 
νεκρός από σφαίρες δυο Ελλήνων 
αξιωματικών. Συνταγματάρχης 
Ψαρρός πέφτει νεκρός από τον 
Ε.Λ.Α.Σ Αγωνίζεται για τον ίδιο 
ακριβώς σκοπό με τον Ελληνικό 
Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό την 
Γερμανική κατοχή. Εθνάρχης Μα-

κάριος με σκοπό να τον δολοφονή-
σουν άνθρωποι σταλμένοι από την 
Χούντα των Αθηνών.
Χείλι πικρό, μικρό που 
Σεχω δεύτερη ψυχή μου
Χαμογέλασε μας.
Στιγμές στιγμιότυπα ορφανά και μη 
αναγνωρίσιμα από κανένα!
« Η Μπιλιώ αφήνει το νυχτικό της 
να πέσει, κάθεται στη μπαλκονό-
πορτα με λυμένο πίσω της το στη-
θόδεσμο».
«Η Ινώ το βράδυ ποτίζει τις γλά-
στρες και στο δυνατό φως το σώμα 
το αιθέριο διαγράφεται μέσα από 
τ’ αραχνοΰφαντο νυχτικό μπερδεύ-
οντας την με τα αρωματικά λουλού-
δια». Τ’ άρωμα της πιάνεται από το 
πέρας του σύμπαντος!
«Η Πηνελόπη ύπνο βαθύ με τους 
γλωτούς καταδώ ή δε γειτόνισσα 
Αγγελική ανάσκελα με το ‘να χέρι 
στο γυμνό ολόασπρο στήθος. Ήλιος 
δεν τόπιασε ποτέ.»
Ο Θεός αγάπη εστί όπως και εμείς 
και η φύση.
Είπαγε οπίσω μου «Σατανά». Ήμαρ-
τον.
Χαιρετισμούς και αγάπες σ’ όλους 
μας από Ανδρέα Λοϊζά Πάφιο του 
λιμανιού, της αέρινης πόλης
με τον πλούτον Αρχαιοτήτων που 
πάνω που κάτω ουρανού, γης, θα-
λάσσης, αοράτων πηγών.
Δύσκολη η γραφή και πιο δύσκολες 
οι αλήθκειες!

Γεννημένος στο μεγαλοκρασοχώρι που ήταν

Αντρέας Λοϊζιάς

Σ την διεκδίκηση μίας θέσεως πολλοί εί-
ναι οι ενδιαφερόμενοι· όλοι είναι κα-
λοί, όλοι έχουν ικανότητες, όλοι έχουν 

να επιδείξουν ένα προγενέστερο έργο, 
όμως υπάρχει η προσωπική πρόκριση ενός 
εξ αυτών, η ατομική επιλογή του θεωρού-
μενου ως του καταλληλότερου για αυτήν 
την θέση. Ο κάθε ένας θα προβάλει τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 
της προσωπικότητας εκείνου που θεωρεί 
καταλληλότερον και μέσα από το δικαίωμα 
της ανθρώπινης επιλογής του, θα επιλέξει 
τον ένα για να πληρώσει την προκηρυχθεί-
σαν θέση. 
Η κενωθείσα θέση μετά τις πρόσφατες αρ-
χιεπισκοπικές εκλογές, είναι ο Μητροπολιτι-
κός θρόνος της Πάφου. Γι’ αυτόν τον θρόνο 
έχουν προταθεί διάφορα ονόματα γνωστών 
κληρικών, μεταξύ των οποίων είναι και ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. 
Νικόλαος.
Ο Αμαθούντος Νικόλαος μεγάλωσε και ανα-
τράφηκε παιδιόθεν μέσα στους κόλπους της 
Εκκλησίας, μέσα στα κατηχητικά και στις κα-
τασκηνώσεις, στο Σταυροβούνι με τον Άγιο 
Γέροντα Αθανάσιο. Η αγάπη του για την Εκ-
κλησία κίνησε την ψυχή του στην αφιέρωση 

στον Θεό, και οδήγησε τα βήματά του στην 
Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Αυτή η έξοδός 
του από την Κύπρο και η είσοδός του στην 
Ελλάδα του έδωσε την δυνατότητα να γνω-
ριστεί και να συναναστραφεί με σύγχρο-
νους Αγίους Γέροντες, τόσον εντός όσον και 
εκτός Αγίου Όρους. Το παράδειγμα και οι 
λόγοι των Αγίων αυτών Γερόντων έγιναν για 
τον Άγιον Αμαθούντος πηγή έμπνευσης να 
ακολουθήσει την οδό της μοναχικής ζωής.
Μέσα στο μοναστήρι τού δόθηκε η ευκαι-
ρία να καλλιεργήσει τίς πνευματικές αρετές, 
την ταπείνωση και την αγάπη μέσα από την 
υπακοή, την αφιέρωση στον Θεό και την 
παράσταση στην προσευχή μέσα από την 
παρθενία, την θυσιαστική προσφορά στον 
πλησίον και την ελεήμονα καρδία μέσα από 
την ακτημοσύνη. 
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον μοναχικό 
βίο, αξιώθηκε να εκλεγεί από τούς συμμο-
ναστές του προϊστάμενος της αδελφότητας 
και ηγούμενος της Μονής του Τιμίου Προ-
δρόμου Μέσα Ποταμού. Διακονώντας την 
αδελφότητα, έγινε παράλληλα πνευματικός 
πολλών ανθρώπων, οι οποίοι αναπαύονταν 
στο πετραχήλι του βρίσκοντας παρηγοριά 
στα προβλήματά τους, απαντήσεις στα ερω-
τήματά τους, καθοδήγηση στην πορεία τους 
προς τον ουρανό και παράδειγμα προς μί-

μηση στην κοινωνία τους με τον Θεό.
Γι’ αυτό τον λόγο και γι’ αυτήν του την βιοτή 
προκρίθηκε στο μεγάλο ύψος της αρχιερο-
σύνης, αναλαμβάνοντας την Επισκοπή Αμα-
θούντος. Ο λόγος του, «άλατι ηρτημένος», 
στηρίζει πνευματικά και διαφωτίζει ορθό-
δοξα το εμπεπιστευμένο σ’ αυτόν ποίμνιο.
Δώδεκα έτη μοναχός, διάκονος και πρεσβύ-
τερος στο μοναστήρι, τέσσερα έτη ηγούμε-
νος και δεκαπέντε και πλέον συναπτά έτη 
αρχιερέας, του έχουν χαρίσει μεγάλη διοι-
κητική δραστηριότητα, συνάμα δε πνευμα-
τική και ποιμαντική εμπειρία. Όλα τα προ-
ειρημμένα έχουν διαμορφώσει σφαιρικά 
την προσωπικότητά του, η οποία έχει τον 
Θεό αριστοτέχνη και καλλιτέχνη της, και αν-
θρώπους που η πανάγαθη και πανσωστική 
πρόνοιά Του έχουν εισαγάγει στην ζωή του 
Αγίου Αμαθούντος για να συνδράμουν στο 
έργο της μορφοποίησης και της τελειοποίη-
σής του. Επιπλέον, η πολύχρονη δραστηρι-
οποίηση του Αγίου Αμαθούντος στα εκκλη-
σιαστικά δρώμενα, του έδωσε την ευκαιρία 
να γνωρίσει και να αποκτήσει σπουδαίους 
συνεργάτες, που τον υποστηρίζουν ποικιλο-
τρόπως στην επιτυχία του έργου του.
Ως εκ των ανωτέρω, θεωρούμε ότι ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλα-
ος είναι ο καταλληλότερος για τον Μητρο-
πολιτικό Θρόνο Πάφου.

Γράφει ο Ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά 
και Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος.

ΓΙΑΤΙ ...; Απάντηση στην ερώτηση...



Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο hr@isop-ed.org.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται και στην γραμματεία του σχο-

λείου για αιτήσεις ή να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Προσωπικού.

Καθαριστής / Καθαρίστρια

Ζητούνται άτομα για πλήρη ή/και μερική απασχόληση για 
παροχή γενικών υπηρεσιών καθαριότητας στην κουζίνα/κα-
φετέρια και άλλους σχολικούς χώρους.

Καθήκοντα:
• Καθαριότητα και απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων του σχολείου

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Ευχάριστη προσωπικότητα, με χαρακτηριστικά την ειλικρί-
νεια, τον σεβασμό και την ομαδικότητα
• Λευκό ποινικό μητρώο
• Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
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Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα η αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος, με τον Μάριο Ευριπίδου…

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

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

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250

SMS στο 99313100

με τον Μάριο Ευριπίδου…

Τσικνοπέμπτη σημαίνει 
κρέας στα κάρβουνα

Η λέξη “τσικνοπέμπτη” προέρχεται από την λέξη “τσίκνα” (η μυρωδιά του ψημένου κρέατος) και από 
την λέξη “Πέμπτη”. Γιορτάζεται άλλωστε την Πέμπτη, 11 ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα. Είναι μια 

μέρα προετοιμασίας για την μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα. Μια προετοιμασία που 
έγκειται στην προσπάθεια να βιώσουμε τις επερχόμενες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Η Τσικνοπέμπτη βρίσκεται στη 2η εβδομάδα της περιόδου που εκκλησιαστικά ονομάζεται Τριώδιο, η 
οποία αποτελείται από τρεις εβδομάδες πριν εισέλθουμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δηλαδή, τη νη-
στεία πριν από το Πάσχα.
Ο λόγος που γίνεται ημέρα Πέμπτη, είναι πως η ορθόδοξη εκκλησία θεωρεί σημαντικές τις νηστείες της 
Τετάρτης και της Παρασκευής. Έτσι, και έγινε επιλογή της ενδιάμεσης ημέρας από την Τετάρτη και την 
Παρασκευή.
Έχει καθιερωθεί να κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα είτε το κρέας είναι αυτό, είτε το κρασί. Έτσι η Τσικνοπέ-
μπτη θα μας θυμίζει το Πάσχα και την χαρά της Αναστάσεως.

Τι είναι η Τσικνοπέμπτη τι γιορτάζουμε
Η προέλευση αυτού του παράξενου εθίμου χάνεται στα βάθη του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται 
να συνδέεται με τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Θεωρούσαν το φα-
γοπότι και το γλέντι ιεροτελεστία για την καλή ευφορία της γης την άνοιξη.
Γιατί όμως να ταλαιπωρούμαστε με το άναμμα και τα ψήσιμο, όταν μπορούμε με ένα απλό τη-
λεφώνημα να έχουμε στην πόρτα μας ότι επιθυμούμε;
Ο Αδέσμευτος σας παραθέτει πιο κάτω τα καλύτερα σουβλατζίδικα της Πάφου, από τα οποία 
μπορείτε να παραγγείλετε ότι επιθυμείτε και να το έχετε στο πιάτο σας χωρίς να χρειαστεί να 
κουνήσετε το δάκτυλό σας.

Τσικνοπέμπτη - Ανοικτοί και μεσημέρι 
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

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

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

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

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

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

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

από έμπειρο προσωπικό. 
Για πληροφορίες 99567680 & 99571542

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ και ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Τελούμε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στην 

Κοίλη το έβδομο ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑ Δ. ΝΙΚΟΛΑ

Μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει αιμοδοσία εις μνήμη του εκλιπόντος 

στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης Αγροτικών Επαγγελμάτων στην κοινότητα Κοίλης 

από τις 9.30π.μ.-12.00μ.μ. 

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Ριάνα Νικόλα, Παιδιά: Δημήτρης, Σώτη, Μάριος, Εφραίμ
Μητέρα: Ζωίτσα Νικόλα, Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

Κενή Θέση Καθαρίστριας

Η Σχολική Εφορεία Γεροσκήπου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από 
ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση (1) μιας κενής θέσης Καθαρίστριας (Ε1), 
πάνω σε δωδεκάμηνη βάση, για 38 ώρες τη βδομάδα, για τα εκπαιδευτήρια 
της Γεροσκήπου.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία 
Γεροσκήπου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης από τις 13/2/2023 καθώς 
και του εντύπου με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της πιο πάνω θέσης.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αφορούν την πιο πάνω θέση, 
μπορείτε να αποτείνεστε στο γραφείο της Σχολικής Εφορείας Γεροσκήπου, 
Θεσσαλονίκης 3, 8201 Γεροσκήπου, τηλ.: 26962321 -26960599.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Γεροσκήπου, 
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/2/2023 και ώρα 1.00 μ.μ.

Λειτουργίες Κυρήγματα

Ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Τυχικός το Σάββατο 
11 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσι Αγίου 
Βλασίου στη Τσάδα. Το εσπέρας της ίδιας ημέρας θα προστεί του εσπερινού και θα κηρύξει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλων 
Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο.
Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στο πανηγυρίζον Ιερό Ξωκκλήσι 
Αγίου Ευλογίου στη Κοιλίνια.
Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου 
Τυχικού στα Μέσανα.



Μ ε 52 συμμετοχές ξεκίνησε στις 9 του μηνός, ο δεύ-
τερος γύρος του WRC και περιλαμβάνει 18 ειδικές 

διαδρομές, συνολικού μήκους 301,18 αγωνιστικών χιλιο-
μέτρων. Επίκεντρο η πόλη Umeå, 600 χλμ βορειότερα της 
Στοκχόλμης ώστε να εξασφαλιστεί ο χιονισμένος χαρα-
κτήρας του αγώνα.
Το ιδιαίτερο αυτό στοιχείο της φύσης το χιόνι φέτος έλει-
ψε από τις Ειδικές του Μόντε Κάρλο όπου αναδείχθηκε 
πρωταγωνιστής (και νικητής για 9η φορά στο Πριγκιπάτο) 
ο Sebastien Ogier οδηγώντας για την πρωταθλήτρια του 
2022 Toyota. Mε τον Kalle Rovanpera έκαναν το πρώτο 1-2 
της σεζόν μπαίνοντας με το δεξί στην προσπάθεια υπερά-
σπισης των τίτλων τους. Η ομάδα της Toyota Gazoo Racing 
WRT συμμετέχει στο Ράλλυ Σουηδίας με τέσσερα Yaris 
Rally1 που οδηγούν οι Kalle Rovanpera, Elfyn Evans και 
Takamoto Katsuta. Το τέταρτο αυτοκίνητο είναι μια ιδιω-
τική συμμετοχή με τον Ιταλό οδηγό Lorenzo Bertelli.
Τρία αυτοκίνητα αποτελούν την ομάδα της Hyundai Shell 
Mobis με οδηγούς τους Thierry Neuville (3ος στον πρώτο 
αγώνα της χρονιάς), Craig Breen και Esapekka Lappi.
Η ομάδα της M-Sport θα λάβει μέρος με δυο Puma 
Rally1 στα χέρια των Ott Tanak και Pierre Loubet.
Στην WRC2, με τις 25 συμμετοχές, o πρωταθλητής Emil 
Lindholm ακολουθείται από μια αρμάδα Škoda Fabia RS εκ 
των οποίων άλλα τρία είναι της ομάδας του, TOKSPORT, 
και τα οδηγούν οι Nikolay Gryazin, Marco Bulacia και ο 

Πρωταθλητής 2022 της κατηγορίας JWRC Sami Pajari.
Παράλληλα η Hyundai συμμετέχει με δύο i20N προ-
διαγραφών Rally2 με τους Teemu Suninnen και George 
Linnamae. Ανάμεσα στα φαβορί της κατηγορίας είναι ο 
Oliver Solberg με Skoda Fabia, ο Ole Christian Veiby με 
Volswagen Polo GTI R5 και ο Φινλανδός Jari Huttunen με 
άλλη μια Škoda Fabia.
O αγώνας ξεκίνησε τυπικά με το shakedown στην ειδική 
Håkmark μήκους 5,45 χλμ., το πρωί της Πέμπτης 9 Φε-
βρουαρίου.
Η επίσημη εκκίνηση δόθηκε την Πέμπτη το απόγευμα 
στις 19:00 στην Red Barn Arena, και τα πληρώματα στην 
συνέχεια έκαναν ένα μονό πέρασμα της Umeå Sprint (μή-
κους 5,16 χλμ).
Το σκέλος Παρασκευής περιλάμβανε 7 Ε.Δ. μήκους 106,79 
χλμ με τις 3 να επαναλαμβάνονται δύο φορές. Το Σάββα-
το 11 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει 3 Ε.Δ. που γίνονται 
δύο φορές (πρωϊ και απόγευμα). Πρόκειται για τις Norrby 
(12,54 χλμ), Floda (28,25 χλμ) και Sävar (17,28 χλμ). Η 7η 
Ε.Δ. της ημέρας είναι μια επιμηκυμένη εκδοχή της Umeå 
στα 10,08 χλμ που συμπληρώνει τα 126,22 αγωνιστικά 
χλμ της ημέρας.
Το πρόγραμμα κλείνει το πρωϊ της Κυριακής με ένα διπλό 
πέρασμα της Ε.Δ. Västervik (26,48 χλμ) και ένα ακόμη από 
την Umeå (στην μεγάλη χάραξη των 10,08 χλμ) που προ-
σμετρά ως Wolf Power Stage.
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Verstappen: Βλέπει την Mercedes ως 
κύρια αντίπαλο για το 2023!

Ράλλυ Σουηδίας: Η γιορτή στο χιόνι άρχισε!
Από τ ις  9 έως τ ις  12 Φεβρουαρίου δ ιεξάγεται  το Ράλλυ Σουηδίας,  ο δεύτερος και  μοναδικός 
αγώνας σε χ ιον ισμένες δ ιαδρομές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC γ ια το 2023. 

Η Ferrari έκανε «δίαιτα» στην SF-23

Η κόντρα μεταξύ της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκί-
νητου αθλητισμού και της Formula 1, φαίνεται πως εί-

ναι πιο έντονη από ποτέ. Τις τελευταίες εβδομάδες, πραγ-
ματοποιούνται ολοένα και περισσότερα επεισόδια μεταξύ 
των δύο πλευρών. Ένα παράδειγμα ήταν η παρέμβαση του 
προέδρου της FIA, Mohammed Bin Sulayem, σχετικά με την 
υποτιθέμενη πώληση του σπορ σε επενδυτικό σχήμα από 
τη Σαουδική Αραβία.  Η απάντηση από πλευράς Formula 1 
ήταν άμεση, με το νομικό τμήμα να προειδοποιεί τον πρό-
εδρο της FIA σχετικά με την παραβίαση των πνευματικών 
δικαιωμάτων του σπορ. Το συμβάν αυτό, ήρθε λίγες εβδο-
μάδες μετά την απαγόρευση της παγκόσμιας ομοσπονδί-
ας στους οδηγούς να σταματήσουν την προβολή πολιτικών, 
θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων στο πλαίσιο αγω-
νιστικών τριημέρων. Αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντι-
δράσεις στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού, με τον Βάλτερι Μπότας να μιλά ενάντια στις 

αλλαγές του Διεθνούς Αγωνιστικού Κώδικα.    
Η δημοτικότητα του Sulayem  εντός των ομάδων της F1 εί-
ναι στο χειρότερο δυνατό σημείο. Επιπλέον το εν λόγω δη-
μοσίευμα αναφέρει πως σχόλια σεξιστικού περιεχομένου 
που είχε κάνει κατά το παρελθόν ο Sulayem, θα μπορούσαν 
να τον απομακρύνουν από τη θέση του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, υπήρξαν έντονα παράπονα 
από τις ομάδες για την FIA και τον τρόπο με τον οποίο δι-
αχειρίστηκε αγώνες. Το φιάσκο με το γερανό στην Ιαπωνία 
και η δυσαρέσκεια με τη διαδικασία του αυτοκινήτου ασφα-
λείας στο Grand Prix Ιταλίας ήταν μερικά επιπλέον συμβά-
ντα που οδήγησαν στη ρήξη των σχέσεων FIA-Formula 1.  
Από τη πλευρά της, η ιδιοκτήτρια του σπορ, Liberty Media, 
έχει βρει τον άνθρωπο που επιθυμεί να αντικαταστήσει τον 
Sulayem. Αυτός δεν είναι άλλος από το Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, 
ο οποίος έχει πλούσια ιστορία στο χώρο του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού και στη Formula 1.

F1: Οι ομάδες επιθυμούν την αποχώρηση 
του Sulayem από την F.I.A!

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η νέα SF-23 με την 
οποία η ιταλική ομάδα θα αγωνίζεται φέτος στην F1, 

θα είναι ελαφρύτερη από την προκάτοχό της.
Ένας από τους πολλούς πονοκεφάλους των ομάδων της 
Formula 1 το 2022 ήταν το βάρος των μονοθεσίων. Η FIA 
όρισε το κατώτατο όριο στα 798 κιλά, δύο παραπάνω απ’ 
ότι είχε αρχικά προβλέψει. 
Ωστόσο μόλις μία ομάδα κατάφερε να πιάσει το όριο 
αυτό, ενώ άλλες ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 
«υπέρβαρες» κατά περισσότερα από 10 κιλά σε σχέση με 
το κατώτατο όριο. Η Scuderia Ferrari ήταν από τις ομάδες 
που έφτασαν πολύ κοντά στο κατώτατο όριο βάρους την 
περασμένη χρονιά. Σύμφωνα όμως με δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, το μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας για το 

2023, η SF-23, θα είναι δύο με τρία κιλά ελαφρύτερο από 
την F1-75. Όσο για το κατά πόσο αυτό θα την ευνοήσει 
σε χρόνο στην πίστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως θα 
της δώσει ένα τουλάχιστον δέκατο του δευτερολέπτου. 
Ωστόσο μία ομάδα μπορεί να… παίξει με την κατανομή 
βάρους στο μονοθέσιό της – εφόσον βρίσκεται στο κα-
τώτατο όριο που ορίζουν οι κανονισμοί – προκειμένου να 
βελτιώσει την ισορροπία και την απόδοσή του.
Επιπλέον οι Ιταλοί αναφέρουν πως στις 21 Φεβρουαρίου 
θα συνεδριάσει η Κομισιόν της F1 και θα επισημοποιή-
σει πως το κατώτατο όριο βάρους θα παραμείνει στα 798 
κιλά και το 2023. Επιπλέον, αναμένεται το βάρος των μο-
νάδων ισχύος να οριοθετηθεί στα 150 κιλά, ένα λιγότερο 
σε σύγκριση με το 2022.

Ο Ολλανδός μίλησε στην παρουσίαση του νέου χρω-
ματισμού της Red Bull σχετικά με τους στόχους της 

ομάδας για το 2023. Θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν είναι λογι-
κό να μιλήσουν πριν την έναρξη της χρονιάς για το πρω-
τάθλημα. Σύμφωνα με τον Max, το μόνο που ενδιαφέ-
ρει στην αρχή είναι η συγκρότηση ενός ανταγωνιστικού 
πακέτου. «Δουλεύουμε σκληρά ως ομάδα ώστε να δια-
σφαλίσουμε ότι θα παλέψουμε και πάλι για το πρωτά-
θλημα» δήλωσε ο Ολλανδός. «Για την ώρα, όμως, δεν το 
σκέφτομαι. 
Είμαστε επικεντρωμένοι στο να φτιάξου-
με ένα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο» συμπλήρωσε.                                                                                                                                      
Ποια ομάδα, όμως, φαίνεται πιο απειλητική στον δις πρω-
ταθλητή; Πέρσι ήταν η Ferrari εκείνη που ανταγωνίστηκε 
την Red Bull με αξιώσεις. Τουλάχιστον στο πρώτο μισό της 
σεζόν. Εν τω μεταξύ η Mercedes αντιμετώπιζε σοβαρά 

προβλήματα με την ευστάθεια του δικού της μονοθέσι-
ου. Όμως, ο Verstappen δεν ξεγράφει την γερμανική ομά-
δα από την λίστα υποψήφιων ανταγωνιστών της Red Bull. 
Μάλλον το αντίθετο. «Είναι δύσκολο να πει κανείς το που 
θα βρίσκεται η Mercedes φέτος. Σε κάποιους αγώνες πέρ-
σι έδειχναν να έχουν τα πάντα υπό έλεγχο, σε κάποιους 
άλλους όχι. Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον έχουν κα-
ταλάβει τι πήγε λάθος στο περσινό τους μονοθέσιο».                                                                                                                                      
«Δεν βρίσκομαι εντός της Mercedes οπότε δεν ξέρω πόσο 
έχουν προχωρήσει. Αλλά, πιστεύω ότι θα είναι οι κύρι-
οι ανταγωνιστές μας. Και η Ferrari θα είναι δυνατή επί-
σης» σημείωσε ο Verstappen. «Η Mercedes έχει δείξει δι-
αχρονικά ότι διαθέτει ποιότητα. Εμπιστεύομαι, όμως, και 
τους δικούς μου ανθρώπους στο Milton Keynes. Πιστεύω 
ότι σε συνδυασμό με τον κινητήρα θα έχουν φτιάξει ένα 
πολύ ανταγωνιστικό πακέτο» κατέληξε ο Max.



Σ κορ πρόκρισης από τον πρώ-
το αγώνα θα επιδιώξει η 
Πάφος fc στον αγώνα της 

Τετάρτης απέναντι στη Δόξα Κα-
τωκοπιάς στο στάδιο της Περιστε-
ρώνας. 
Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ εί-
ναι το φαβορί της αναμέτρησης, 
ωστόσο, για να πετύχει το ζη-
τούμενο θα πρέπει να δείξει ένα 
καλό αγωνιστικό πρόσωπο και όχι 
σαν αυτό των τελευταίων αγώ-
νων πρωταθλήματος.
Ο Χένινγκ Μπεργκ, λοιπόν, και οι 
ποδοσφαιριστές του καλούνται 
να παρουσιαστούν στον καλύτε-
ρο δυνατό βαθμό και να πετύχουν 
ένα σκορ ασφαλείας, έτσι ώστε ο 
επαναληπτικός να είναι τυπικής 
διαδικασίας. 
Αγωνιστικά, ο Νορβηγός προπο-
νητής δεν έχει αγωνιστικά προ-
βλήματα και αναμένεται να δώσει 
χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαι-
ριστές που δεν αγωνίζονται συ-
χνά σε αγώνες πρωταθλήματος. 
Έτσι, δεν αποκλείεται να δούμε 
τους Βαλακάρι, Μπεσάρτ, Μπε-
τανκόρ κλπ με φανέλα βασικού. 

Επιστροφή στις νίκες 
Δύσκολη νίκη με σκορ 1 – 0 πέτυ-
χε εντός έδρας η Πάφος επί της 
ΑΕΛ σε αγώνα που έγινε το βρά-
δυ της Τετάρτης στο πλαίσιο της 
23ης αγωνιστικής. Το γκολ για την 
ομάδα της Πάφου πέτυχε στο 78΄ 
ο Τάνκοβιτς με δυνατό σουτ.
Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα η 
Πάφος είχε την κατοχή της μπά-
λας με την ΑΕΛ κυρίως να αμύνε-
ται, κλείνοντας τους διαδρόμους 
προς τα γκολπόστ της.
Στην επανάληψη ο αγώνας ήταν 
πιο ισορροπημένος με την Πάφο 

να έχει μόνο ελαφρά υπεροχή χω-
ρίς ιδιαίτερες φάσεις για επίτευξη 
γκολ. Στο 1ο λεπτό του δευτέρου 
ημιχρόνου η Πάφος πέτυχε γκολ, 
το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ. 
Στο 78ο λεπτό ήρθε το μοναδικό 
και νικητήριο τέρμα της Πάφου 
με τον Τάνκοβιτς. Παρά τα έξι λε-
πτά καθυστέρηση το σκορ έμεινε 
στο 1 - 0 υπέρ της Πάφου.
Με τη νίκη αυτή η Πάφος παρα-
μένει στην 3η θέση με 48 βαθ-
μούς πίσω από το ΑΠΟΕΛ και την 
ΑΕΚ που κατέχουν τη δεύτερη και 
πρώτη θέση αντίστοιχα. 

Πρόκριση από το πρώτο ματς...

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

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023Α Sports
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

Η αλλαγή προπονητή είναι ρίσκο;

Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού όλες οι ομά-
δες έχουν τους δικούς τους στόχους. Είναι αυτή τη στιγμή ρίσκο για κά-

ποια ομάδα να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή; Ασφαλώς και είναι. Τε-
λευταίο παράδειγμα, η Ομόνοια. Έδιωξε τον Φερέρα και πήρε τον Αυγουστή, 
προπονητής, ο οποίος γνωρίζει τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, το κυ-
πριακό πρωτάθλημα και ξέρει που βρίσκεται. Στην Πάφο, για παράδειγμα, 
εάν διώξουν τον Χένινγκ Μπεργκ ποιον θα πάρουν; Η κάθοδος ενός προπο-
νητή που δεν γνωρίζει τίποτε, εμπεριέχει αρκετό ρίσκο. 

Τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του δεύ-
τερου γύρου του πρωταθλήματος και η μάχη για 

μια θέση στην πρώτη εξάδα ολοένα και φουντώνει.

Οι τέσσερις πρώτες θέσεις είναι σφραγισμένες 
από ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Πάφο και Άρη. Απ’ εκεί και 
πέρα, εκκρεμούν οι θέσεις 5 και 6, με τρεις ομά-

δες να δίνουν μάχη για να τερματίσουν στις προνομι-
ούχες θέσεις. Νέα Σαλαμίνα, Ομόνοια και Απόλλωνας, 
είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για τα εναπο-
μείναντα δύο εισιτήρια.

Όλα αναμένονται να κριθούν στις τελευταίες δύο 
αγωνιστικές. Η προτελευταία αγωνιστική περι-

λαμβάνει τους αγώνες Άρης - Νέα Σαλαμίνα, Ακρίτας – 
Απόλλων και Ολυμπιακός – Ομόνοια. 
Θεωρητικά προχωρούν με νίκες Απόλλων και Ομόνοια. 
Στον αγώνα Άρης – Σαλαμίνα φαβορί είναι η ομάδα της 
Λεμεσού.

Η τελευταία αγωνιστική που φαίνεται ότι θα κρι-
θούν όλα, έχουμε τους αγώνες Ομόνοια – ΑΠΟ-

ΕΛ,  Νέα Σαλαμίνα – Ολυμπιακός και Απόλλων – ΑΕΚ. 
Θεωρητικά, κερδισμένη της αγωνιστικής θα είναι η Νέα 
Σαλαμίνα που έχει τον πιο εύκολο αγώνα. Απ’ εκεί και 
πέρα, Ομόνοια και Απόλλων που έχουν εξαιρετικά δύ-
σκολο έργο απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ αντίστοιχα, 
μόνο με νίκη θα ελπίζουν.

Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγου-
ριά ποιες ομάδες είναι φαβορί και ποιες όχι. Τα 

πράγματα ίσως αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν με την ολο-
κλήρωση της προτελευταίας αγωνιστικής. Τουλάχιστον 
η μια θέση θα έχει ξεκαθαρίσει, με τη Νέα Σαλαμίνα να 
έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι των άλλων ομά-
δων. 

Η νίκη επί της ΑΕΛ δίνει ανάσες σε κόσμο και τεχνική ηγεσία. Το πρωτάθλημα 
περνά στην πιο κρίσιμη φάση, ωστόσο, η ομάδα δεν θυμίζει σε τίποτα τις πρώτες 
αγωνιστικές που διέλυε τους αντιπάλους.  

Τι να σας κάνω άμα 
η μπάλα δεν μπαίνει 

στο πλεκτό; Σπόντες. . .
Σερκέι Λομάκιν και Πέγεια 

Δ εν περνά απαρατήρητη η φωτογραφία του ισχυ-
ρού άντρα της Πάφος fc Σεργκέι Λομάκιν με αν-

θρώπους της Πέγειας.
Μεταξύ άλλων, διακρίνεται ο Δήμαρχος Πέγειας Μαρί-
νος Λάμπρου, ο επιχειρηματίας Γιώργος Ιωάννου και ο 
πρόεδρος της Πέγειας 2014 Χάρης Αρκαδίου.
Απλώς, να επισημάνουμε ότι η ποδοσφαιρική ομάδα 
της Πέγειας είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού 
πίνακα Β’ κατηγορίας και όπως όλα δείχνουν, θα κά-
νει το άλμα στα μεγάλα σαλόνια για πρώτη φορά στην 
ιστορία της.
Πάντως, κάποιες ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι δεν αποκλείεται ο κ. Σεργκέι Λομάκιν και οι συνερ-
γάτες του να εμπλακούν στα διοικητικά της τοπικής 
ομάδας και να την στηρίξουν στον αγώνα που κάνει για 
άνοδο στα μεγάλα σαλόνια, αλλά και τη νέα χρονιά εάν 
και εφόσον καταφέρει να ανέβει στην Α’ κατηγορία.

Ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε με περγαμηνές δεν 
είναι άλλος από τον κεντρικό επιθετικό Χεφτέ Μπε-

τανκόρ. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής ήρθε στην ομάδα 
από το περασμένο καλοκαίρι, δυστυχώς, δεν πρόλαβε 
να κάνει εγγραφεί στο ρόστερ, και σήμερα παραμέ-
νει στον πάγκο και στα... αζύτητα. Πρόκειται για έναν 
ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να δώσει αρκετές 
λύσεις στην επιθετική γραμμή της ομάδας.  

Χεφτέ Μπετανκόρ...

Σ τη Λετονία και στη Ρίγα θα συ-
νεχίσει την καριέρα του ο LUCAS 

MEROLLA σύμφωνα με την ισπανι-
κή ιστοσελίδα elgrafico.com. 
Όπως αναφέρει, η Μπόκα ήθε-
λε τον αργεντινό ποδοσφαιριστή, 
ωστόσο δεν τα βρήκαν. Κάπου εκεί 
μπήκε ο Σεργκέι Λομάκιν και με ικα-
νοποιητική πρόταση έκανε δικό του 
τον LUCAS MEROLLA.
Ο κεντρικός χαφ, που το 2022 έπαιξε 
μόλις 12 παιχνίδια, και δεν μπόρεσε 
να κερδίσει θέση βασικού, και ούτε 
ήταν στα πλάνα του Ούγκο Ιμπάρα 
νυν προπονητή της Huracán. 
Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 
ο ποδοσφαιριστής προορίζεται για 
την Πάφος fc, ωστόσο, θα δοθεί δα-
νεικός για έξι μήνες στην Λετονική 
Ρίγα. 

Σπουδαία μεταγραφή
Ο LUCAS MEROLLA θεωρείται σπου-
δαία μεταγραφή για τη Ρίγα, καθώς 
ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε 
καλή αγωνιστική ηλικία, μόλις 27 
ετών, και έχει σταθερή ανοδική πο-
ρεία, όπως δείχνει η έγκυρη ιστοσε-

λίδα transfermarkt. 
Η αξία του είναι στα 4.5 εκ. ευρώ 
και είναι από τους ακριβότερους 
στο ρόστερ της λετονικής ομάδας, 
καθώς ο αμέσως επόμενος είναι ο 
διεθνής Κροάτης Hrvoje Babec με 
αξία 2,5 εκ. ευρώ. 
Τώρα, αν ο παίκτης αυτός θα αγω-
νιστεί με τη νέα χρονιά στην Κύπρο 
με τα χρώματα της Πάφος fc, θα εί-
ναι σίγουρα μια πολύ σπουδαία 
προσθήκη. 
Ο LUCAS MEROLLA αγωνίζεται ως 
κεντρικός αμυντικός, εκεί που αγω-
νίζονται οι Μπαϊριτς και Κβίντα.  

Τον ήθελε η Μπόκα, 
τον πήρε ο Λομάκιν 



Έ να απ’ τα πολλά που σχολιάζονται εναντί-
ον του προπονητή της Πάφος fc Χένινγκ 
Μπεργκ, είναι το γεγονός ότι δεν κάνει συ-

χνά αλλαγές, με αποτέλεσμα οι θεωρητικά παγκί-
τες παίκτες να μην παίρνουν αρκετό χρόνο συμ-
μετοχής.
Πάμε να δούμε, έναν προς έναν, τους ποδοσφαι-
ριστές του πάγκου που σε καμιά περίπτωση, και 
αυτό πρέπει να τονιστεί, δεν είναι υποδεέστεροι 
από τους βασικούς.
Στα τελευταία παιχνίδια στον πάγκο βρίσκονται 
οι: Παλάσιος, Χότσκο, Μπετανκόρ, Δημητρίου, 
Μπεσάρτ, Μιχαήλ, Βαλακάρι, Ντράγκομιρ και Τα-
βάρες.
Τζέισον Παλάσιος: Άτυχος ο Κολομβιανός κεντρι-
κός αμυντικός καθώς έχει μπροστά του δύο εξαι-
ρετικούς αμυντικούς Μπάιριτς και Κβίντα. Έχει 
αγωνιστεί 337 λεπτά, που ισούνται με 3,5 αγώνες 
σε σύνολο 22 αγωνιστικών.
Ντένι Χότσκο:  Ο ποδοσφαιριστής αποτελεί τρίτη 
επιλογή για τον Χένινγκ Μπεργκ. Ντράγκομιρ και 
Πελάτζιο, εναλλάσσονται τη θέση. Έχει αγωνιστεί 
439 λεπτά, που ισούνται με 5 αγώνες σε σύνολο 
22 αγωνιστικών.
Χεφτέ Μπετανκόρ: Ο Ίσπανός κεντρικός επιθε-
τικός ήρθε με περγαμηνές. Αποκτήθηκε το κα-
λοκαίρι για να λύσει το επιθετικό πρόβλημα της 
ομάδας, καθώς θεωρείται γκολτζής. Άτυχος και ο 
Ίσπανός, καθώς η θέση του έχει καπαρωθεί από 
τον Ζάιρο. Έχει αγωνιστεί μόλις 43 λεπτά. Θυμί-
ζουμε ότι έχει εγγραφεί στην ομάδα τη μεταγρα-

φική περίοδο Ίανουαρίου.
Μάριος Δημητρίου: Άτυχος και ο Κύπριος ποδο-
σφαιριστής, καθώς η θέση του έχει καπαρωθεί 
από τον Ίκοκό, ενός ποδοσφαιριστή μηχανάκι 
που δύσκολα θα χάσει τη θέση του στην ενδεκά-
δα, εκτός από τραυματισμό, ή κάρτες. Έχει αγωνι-
στεί μόλις 132 λεπτά, που ισούνται με 1.5 αγώνες 
σε σύνολο 22 αγωνιστικών.
Μπεσάρτ Αμπντουραχίμι: Ο ακραίος επιθετικός 
θεωρείται μια πολύ αξιόλογη λύση για τον Χέ-
νινγκ Μπεργκ. Στα περισσότερα παιχνίδια που 
κλήθηκε βοήθησε την ομάδα, πετυχαίνοντας μά-
λιστα και σημαντικά τέρματα. Θα μπορούσε να 
είχε φανέλα βασικού. Έχει αγωνιστεί 635 λεπτά, 
που ισούνται με 7 αγώνες σε σύνολο 22 αγωνι-
στικών.
Αλέξανδρος Μιχαήλ: Πολύ άτυχος ο κύπριος αμυ-
ντικός, καθώς στις θέσεις που αγωνίζεται υπάρ-
χουν οι κεντρικοί αμυντικοί Κβίντα και Μπάιριτς, 
ενώ στη θέση του αριστερού μπακ συναντά τον 
Ζουνίνιο, άλλος ένας ποδοσφαιριστής που δύ-
σκολα χάνει και δικαιολογημένα θέση βασικού.
Όνι Βαλακάρι: Ότι και να γράψουμε για τον Όνι, 
θα είναι λίγο. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή 
που θα ήθελε κάθε ομάδα στην ενδεκάδα της. 
Έχει αγωνιστεί 1145 λεπτά, που ισούνται με 12 
αγώνες σε σύνολο 22 αγωνιστικών.
Βλαντ Ντράγκομιρ: Αν και ήταν βασικός στα πε-
ρισσότερα παιχνίδια της ομάδας, στις τελευταίες 
αγωνιστικές ο κ. Μπεργκ έδωσε φανέλα βασικού 
στον Πελάτζιο. Ο Ντράγκομιρ θεωρείται μια πολύ 

αξιόλογη λύση και αργά ή γρήγορα θα επιστρέ-
ψει στην ενδεκάδα. Έχει αγωνιστεί 1532 λεπτά, 
που ισούνται με 17 αγώνες σε σύνολο 22 αγω-
νιστικών.
Μπρούνο Ταβάρες: Δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε 
επίσημο παιχνίδι της ομάδας.
Λεβάν Καραμπάτζε: Ο Γεωργιανός δύσκολα βλέ-
πει θέση στην ενδεκάδα, καθώς έχει να ανταγω-
νιστεί τον Βραζιλιάνο Ζουνίνιο που βρίσκεται σε 
εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Έχει αγωνιστεί 
μόλις 65 λεπτά.
Αυτά εν τάχει για τους ποδοσφαιριστές που βρί-
σκονται στον πάγκο τα τελευταία παιχνίδια.

Απ’ εκεί και πέρα, έχουμε τον Ζουνίνιο πρώτο σε 
συμμετοχές (22) μιας και έχει αγωνιστεί σε όλα τα 
παιχνίδια και ακολουθούν οι: Ίκοκό με ένα αγώνα 
λιγότερο (21 αγώνες) και με 20 αγώνες οι Μπάι-
ριτς, Τάνκοβιτς, Κβίντα και Κανέ. Με 19 αγώνες ο 
τερματοφύλακας Άντος και με 18 ο Ζάιρο. 
Μιλάμε για 7 ποδοσφαιριστές που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ομάδας, με τον 8ο, τον Άντος, να 
είναι πλέον στον πάγκο καθώς φανέλα βασικού 
πήρε ο Ίβουσιτς. Στη ραχοκοκαλιά της ομάδας συ-
μπεριλαμβάνεται πλέον και οι Φελίπε Μπρού-
νο, Μουσταφά Ναμ, Πέδρο Πελάτζιο και Έρικ Χέ-
σταντ.

Ο πλούσιος πάγκος της Πάφος fc
 Θα μπορούσαν να ήταν βασικοί.. .
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