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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Ονησιφόρου

Έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία των ερ-
γασιών στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου εκ-
φράζουν οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής…

Σελ. 14

Γ. Ομήρου

Η αποχή που υπήρξε για μια ακόμα φορά 
στις Προεδρικές Εκλογές είναι ένα φαινό-
μενο που πρέπει να δημιουργεί τεράστια 
ανησυχία...

Σελ. 17

Λ. Κωνσταντίνου

Η Ομοσπονδία Γονέων ζητά από το νέο Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας την ακύρωση των ε-
ξετάσεων τετραμήνου…

Σελ. 18
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Σελ. 16

Η ιστορία του θεσμού στην Πάφο
Πώς και πότε άρχισε και πώς διαμορφώ-
θηκε με την πάροδο του χρόνου το Παφί-
τικο Καρναβάλι… 

Ε ο ρ τ α σ τ ι -
κή περίοδος 
που χαρα-
κτηρίζεται 
από χαρού-
μενες τελε-
τές, τραγού-
δια, χορούς 
και μεταμ-
φιέσεις και 

που ταυτίζεται με την περίοδο των Απο-
κριών τις Σήκωσες όπως είναι γνωστές 
στην Κύπρο...

Καρναβάλια

Δ. ΠΑΦΟΥ
Άλλες 6 με 8 πολυκατοικίες στα δημο-

τικά όρια Πά-
φου έχουν κρι-
θεί επικίνδυνες 
και ήδη έχουν 
σταλεί στους 

ιδιοκτήτες τους οι σχετικές  ειδοποι-
ήσεις. Όλες οι περιπτώσεις, αφορούν 
πολυκατοικίες που έχουν ανεγερθεί 
περί τα τέλη της δεκαετίας του ‘80, με 
μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών…

Σελ. 05

Την ερχόμενη Κυριακή οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν τους τρείς 
ιεράρχες οι οποίοι θα αποτελέσουν το τριπρόσωπο από το οποίο τα 
μέλη της Ιεράς Συνόδου θα επιλέξουν το νέο Μητροπολίτη Πάφου 
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στήνονται κάλπες στην Πάφο για την 
εκλογή του νέου Μητροπολίτη. Αν και υποψηφιότητες δεν κατατέ-
θηκαν οι ενδιαφερόμενοι είναι συνολικά τέσσερις. Πρόκειται για 
δύο Επισκόπους τον Αμαθούντος Νικόλαο και τον Καρπασίας Χρι-
στοφόρο και τους δύο Αρχιμανδρίτες Ιωάννη Ιωάννου και Βρυώνη 
Τυχικό.

Σελ. 04

Στήνονται οι κάλπες για το νέο Μητροπολίτη Πάφου

Η διαφορά των 31 μονάδων όπως είχε διαμορφωθεί στον 1ο 
γύρο των εκλογών παρέμεινε και την 2η Κυριακή. Παρά το γε-
γονός ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έλαβε ένα σημαντικό πο-
σοστό από τις ψήφους του Αβέρωφ Νεοφύτου οι ψαλίδα δεν 
έκλεισε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης άγγιξε το 66% έναντι 34% 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη. 
Το εκλογικό αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι οι πάλαι ποτέ  προο-
δευτικές δυνάμεις όπως διαμορφώθηκαν σε αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση στην Πάφο υποχώρησαν συγκριτικά με τις προη-
γούμενες δύο αναμετρήσεις για τις προεδρικές εκλογές...

Σελ. 06

Προεδρικές Εκλογές 2023

Τοπικό Σχέδιο Ακάμα
Την επόμενη Τετάρτη στην τελευταία συνεδρί-
αση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προε-
δρία Νίκου Αναστασιάδη, αναμένεται να εγκρι-
θεί και να δημοσιευθεί το Τοπικό Σχέδιο για τον 
Ακάμα. 
Δύο ημέρες νωρίτερα την Δευτέρα 20 Φεβρου-
αρίου, οι κοινοτάρχες του Ακάμα κλήθηκαν να 
παραστούν σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών για να ενημερωθούν από τους συναρμόδι-
ους υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, για τα 
αντισταθμιστικά μέτρα που θα προταθούν από 
την Κυβέρνηση στο πλαίσιο δημοσίευσης του  
Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάμα...

Σελ. 05

Έτσι ψήφισε η Πάφος
Τα ποσοστά που εξασφάλισαν οι δύο μονομάχοι στον δεύτερο γύρω των εκλογών…

Δεν μειώθηκε στον 2ο γύρο των εκλογών 
στην Πάφο η διαφορά του Νίκου Χριστο-
δουλίδη από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Στην μάχη δύο Επίσκοποι και δύο Αρχιμανδρίτες 
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Γιώργος Σαξατέ

Ο ι εκλογές τελείωσαν και ο Κυπριακός λαός έδω-
σε την εντολή στον εκ Πάφου ορμώμενο Νίκο 

Χριστοδουλίδη, ο οποίος από την πρώτη Μαρτίου θα 
αναλάβει το τιμόνι της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τις τύχες όλων μας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων σε αυτές τις εκλογές και στο διάστημα πριν 
και μετά μας εξέπληξε ευχάριστα η συμπεριφορά της 
πλειοψηφίας των πολιτικών μας, οι οποίοι υιοθέτη-
σαν ένα ασυνήθιστα σωστό πολιτικό ήθος και ύφος.
Σε αυτό βοήθησε και το προφίλ των δύο υποψηφίων 
που αναμετρήθηκαν στο δεύτερο γύρο των εκλογών 
Χριστοδουλίδη και Μαυρογιάννη, οι οποίοι δεν επέ-
τρεψαν να ξεφύγουν τα πράγματα.
Στην πολιτική ζωή του τόπου όμως τα πάντα κρίνονται 
και πρέπει να κρίνονται από τις πράξεις, πολιτικών και 
κομμάτων και όχι από τα λόγια ή τις προθέσεις τους.
Θα παρακολουθούμε λοιπόν και θα κρίνουμε όλους 
το επόμενο διάστημα. 
Τόσο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το Υπουργικό 
του Συμβούλιο, όσο και τους συμπολιτευόμενους και 
αντιπολιτευόμενους κόμματα και πολιτικούς, οι οποί-
οι θα πρέπει πάντα να λειτουργούν με μοναδικό γνώ-
μονα, το καλό του τόπου.
Ιδιαίτερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με τα κόμματα που 
τον υποστήριξαν να μη διαθέτει την πλειοψηφία στην 
Βουλή θα χρειαστεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
που είναι και τα μεγαλύτερα, για να περάσει νομο-
σχέδια και να εκσυγχρονίσει την νομοθεσία και γενι-
κότερα να για να κάνει πράξη όλα όσα είχε υποσχεθεί 
προεκλογικά.
Έχει βεβαίως εξασφαλίσει διαβεβαιώσεις από τα δύο 
μεγάλα κόμματα για σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολί-
τευση, αλλά αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη.
Η πρώτη πολιτική πράξη για την οποία θα κριθεί ο 
νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ο διορισμός 
του Υπουργικού του Συμβουλίου και από αυτό θα φα-
νεί εάν όντως εννοούσε αυτά που έλεγε, εάν όντως 
θα λειτουργεί ανεξάρτητα, ή θα επηρεάζεται, από τα 
κόμματα που τον στήριξαν.
Γιατί η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια. 
Πρέπει κα να φαίνεται τίμια.
Ελπίζουμε ακόμα, ότι τα όσα είδαμε δεν θα αποτε-
λούν απλά ένα φωτεινό διάλειμμα, παρά θα έχουν 
και συνέχεια.
Εδώ θα είμαστε λοιπόν για να κρίνουμε τους πάντες 
από τις πράξεις τους…

Θα κριθούν από τις 
πράξεις τους

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
Δύσκολη έξοδο στη Λάρ-
νακα πραγματοποιεί τη 
Δευτέρα η Πάφος fc, ό-
που στο πλαίσιο της 24ης 
αγωνιστικής αγωνίζεται 
με την Ανόρθωση.

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
Την Κυριακή οι πολίτες 
καλούνται να ψηφίσουν 
τους τρείς ιεράρχες οι 
οποίοι θα αποτελέσουν 
το τριπρόσωπο για το νέο 
Μητροπολίτη Πάφου 

ΣΕΛΙΔΑ 4

Επικαιρότητα
Με την είσοδο του βα-
σιλιά καρνάβαλου που 
έχει τίτλο “Ο βασιλιάς 
Ήλιος και η πριγκίπισσά 
Σελήν” σηματοδοτήθηκε 
η έναρξη των εκδηλώσε-

ων του Παφίτκου Καρναβαλιού. 
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...

1828- Ανδρέας Μιαούλης
Ο Ανδρέας Μιαούλης, κατ’ εντολή του Ιωάν-
νη Καποδίστρια, εκκαθαρίζει τις Σποράδες νή-
σους απ’ τους πειρατές.
1929- Ανακοινώνεται στο Χόλιγουντ η θέσπι-
ση των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ, 
που θα απονεμηθούν στις 16 Μαΐου.
1952- Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμ-
φωνία ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, με 
μόνες αρνητικές ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ και 
τη μία του Μιχάλη Κύρκου.
1957- Νίκος Ζαχαριάδης
Συνέρχεται στη Ρουμανία η 7η Πλατιά Ολομέ-
λεια της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ (18 - 24 Φε-

βρουαρίου 1957), κατά την οποία καθαιρείται 
ο Νίκος Ζαχαριάδης από μέλος της ΚΕ, ενώ δι-
αγράφεται και από μέλος του ΚΚΕ. Από τη δι-
αδικασία βγαίνει ενισχυμένος ο Κώστας Κολι-
γιάννης.
2015- Ο Προκόπης Παυλόπουλος εκλέγεται 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με 233 ψήφους, 
έναντι 30 του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβι-
ζάτου. 32 βουλευτές ψήφισαν «παρών» και 5 
απουσίαζαν.
2016- Ο δημοφιλής τραγουδοποιός Παντε-
λής Παντελίδης χάνει τη ζωή του σε τροχαίο 
δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην 
Αθήνα.
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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 18/2/2023-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΖΗΝΩΝΑΣ 95988634
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/2023-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΤΗΛ 99675440

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

Κύμα Ισραηλινών τουριστών στην Πάφο 
Ευοίωνες προοπτικές 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Σ το Τέλ Αβίβ βρέθηκε στις 14 και 15 Φεβρου-
αρίου εκπρόσωπος της Εταιρείας Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και 
ξενοδόχοι της περιοχής για συμμετοχή στην 25η 
Τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ 2023. 
Η ΕΤΑΠ Πάφου και οι φορείς που την πλαισιώ-
νουν, συμμετείχαν και φέτος στην Έκθεση Του-
ρισμού, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των 
Γαμήλιων τελετών, του Ποδηλατικού τουρισμού 
και γενικότερα Αθλητικού Τουρισμού, τον τίτλο 
της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρι-
σμού 2023, αλλά και τις μοναδικές εμπειρίες που 
έχει να προσφέρει η επαρχία ολόχρονα είτε αυτά 
είναι για ταξίδια μικρής, ή κανονικής διάρκειας. 
Στην εν λόγω αγορά, διαφαίνονται περαιτέρω 
ευκαιρίες για ανάπτυξη της λόγω και της επαρ-
κούς σύνδεσης του Τέλ Αβίβ με την Πάφο από την 
Ryanair, της ήδη πολύ καλής γνωστοποίησης που 
έλαβε τα τελευταία χρόνια η Πάφος, αλλά και 
λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων που κα-

ταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια με εξαίρεση τα 
χρόνια της πανδημίας 2020-2021. 

Για την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο 1 Απριλί-
ου - 31 Οκτωβρίου 2023 βάσει του προκαταρκτι-
κού προγραμματισμού των αεροπορικών εται-
ρειών διαφαίνεται εξαιρετική συνδεσιμότητα της 
Κύπρου με το Ισραήλ, αφού αναμένονται πέραν 
των 55 εισερχόμενων τακτικών πτήσεων ανά βδο-
μάδα με 17 πτήσεις να συνδέουν το διεθνές αε-
ροδρόμιο Πάφου και 38 το αεροδρόμιο Λάρνα-
κας.  Η αγορά του Ισραήλ για το 2022, κινήθηκε 
ανοδικά και ανάκαμψε κατά 95% στις επιδόσεις 
του 2019, φθάνοντας στις  277,000 αφίξεις κατα-
τάσσοντας την ως την 2ην κατά σειρά αγορά της 
Πάφου σε θέματα αφίξεων. 
Οι φορείς της Πάφου, θεωρούν ότι το Ισραήλ εί-
ναι από τις τουριστικές αγορές που μπορούν να 
συμβάλουν περαιτέρω στην απάμβλυνση της 
εποχικότητας και επέκταση της τουριστικής πε-
ριόδου.

18/2/23 ΣΑΒΒΑΤΟ Μακαρίου  Γεώργιος Νεαπόλεως 20  Τέρμα δρόμου 

εκκλησίας Αποστόλου Παύλου  Τηλ. Φαρμ 26936989  τηλ οικίας 26938949

19/2/23 ΚΥΡΙΑΚΗ Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι Πυροσβεστικής 

Πάφος 26911313 99542075

20/2/23 ΔΕΥΤΕΡΑ Περικέντη Λεία Αποστόλου Παύλου 44 Β Έναντι περίπτερου 

ZIPEX Πάφος 26944070 26933248

21/2/23 ΤΡΙΤΗ Κουτέπας Βασίλειος Αμάλθειας 2 Φώτα Νοσοκομείου 

Ευαγγελισμός Πάφος 26932999 99463268

22/2/23 ΤΕΤΑΡΤΗ Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγοράς 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 99513254

22/2/23 ΤΕΤΑΡΤΗ Λεμονάρη Μιχαέλλα Ανθ. Γεωργίου Σάββα 43, Κατ. 2 Συντεχνιακό 

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

23/2/23 ΠΕμΠΤΗ Ηλιάδης Ηλίας Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 Δίπλα από 

Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544

24/2/23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πατατού Νικολέτα Ανεξαρτησίας 25 Δρομος Τεχνικής 

Σχολής προς Debenhams KORIVOS Πάφος 26950510 99578224



ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Αρχιμανδρίτη 

Ιωάννη Ιωάννου

Μητροπολιτικές εκλογές 
στην Επαρχία Πάφου

19/02/2023

Καλείσαι να εκλέξεις Μητροπολίτη για την Eπαρχία 
σου. Για εγγυημένη ανανέωση στη Μητρόπολη Πά-
φου και για Θρησκευτικό και Φιλανθρωπικό έργο 
κάθε λογής, γράψε στο λευκό ψηφοδέλτιο που θα 
σου δοθεί το όνομα του καταλληλότερου.

“ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ”

 • Μορφωμένος
 • Δραστήριος
 • Δυναμικός
 • Βαθειά Θρησκευόμενος
 • Υπηρέτης του λαού

Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στην Πάφο και όταν 
ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Β’ εξελέγη Αρχιεπίσκοπος τον πήρε 
μαζί του στην Αρχιεπισκοπή σαν ένα από τους πλέον 
πιστούς συνεργάτες του.

Τώρα είναι καιρός να επιστρέψει στις ρίζες του και 
να δώσει τον δικό του τόνο στην Μητρόπολη της 
επαρχίας μας.

Μην κάθεστε στον καναπέ σας!!!
Δώστε ώθηση στην εκλογή του 

“ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ” 
Για το καλό της Επαρχίας μας!
Στις 19/02/2023 μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. με 17:00 μ.μ. με μια ώρα διάλειμμα το μεσημέρι (13:00-14:00) μπορείς να πας στο 
εκλογικό κέντρο (Ιερό Ναό)
της ενορίας σου ή της κοινότητας σου για να ψηφίσεις τον Μητροπολίτη σου.

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου

Λαέ της Πάφου,
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  Ριπές
Μίλησε η «τενέκα»

Α πό την εκλογική διαδικασία του 2ου γύ-
ρου αναδείχθηκε Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος 

κατήλθε ως ανεξάρτητος και 
αντάρτης για το κόμμα του τον 
ΔΗΣΥ και υποστηρίχθηκε από 
τα κόμματα του ενδιάμεσου 
χώρου ΔΗΚΟ- ΕΔΕΚ – ΔΗΠΑ 
και Αλλελεγγύη. Από τις αρχές 
του περασμένου χρόνου που 
ξεκίνησαν οι πρώτες προεκλο-
γικές κινήσεις των υποψηφί-
ων ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
ήταν το μεγάλο φαβορί και 
όλες οι δημοσκοπήσεις που 

είχαν γίνει τον έδειχνα πρώτο και με μεγάλη δι-
αφορά από τον 2ο. 
Η «τενέκα» όμως που έλεγε και ο αείμνηστος 
Γλαύκος Κληρίδης απέδειξε ότι ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης εξασφάλισε την εκλογή του με μικρή δι-
αφορά από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος 
όπως εξελίχθηκε η εκλογική μάχη ήταν η μεγάλη 
έκπληξη. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει καθόλου την 
σημασία της νίκης του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο 
οποίος κατάφερε να συσπειρώσει γύρω του όχι 
μόνον τα κόμματα του κεντρώου χώρου αλλά και 
ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΔΗΣΥ. 
Ιδιαίτερα στον 2ο γύρο, ο Νίκος Χρφιστοδουλίδης 
κατάφερε να αποσπάσει ένα επιπρόσθετο ποσο-
στό περίπου 20%. Παρά τον πόλεμο που δέχθηκε 
η υποψηφιότητα του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
άντεξε και ήταν ο τελικό νικητής. 
Για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη το εκλογικό απο-
τέλεσμα ήταν κάτι περισσότερο από θετικό. Για 
πρώτη φορά ίσως ένας υποψήφιος της Αριστε-
ράς κατάφερε να σπάσει τα στεγανά και να υπο-
στηριχθεί ακόμη και δημόσια από στελέχη της 
Δεξιάς. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να μην ήταν 
όπως αποδείχθηκε αρκετή για την ανατροπή 
όμως δημιούργησε ένα προηγούμενο, το οποίο 
στο μέλλον μπορεί να  αποδειχθεί ως πολύ ση-
μαντικό για τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας. 
Για το ΑΚΕΛ ή υποψηφιότητα Μαυρογιάννη απο-
δείχθηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα επιτυχη-
μένη επιλογή και μπορεί να το αξιοποιήσει και να 
επενδύσει πολιτικά σε αυτό. 
Για τα κόμματα του κεντρώου χώρου που στή-
ριξαν την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη το 
εκλογικό αποτέλεσμα θα λειτουργήσει θετικά 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, όμως τα πολιτικά 
αδιέξοδα τους δεν θα αργήσουν να διαφανούν. 
Όσο πετυχημένη και αν είναι η προεδρία του Νί-
κου Χριστοδουλίδη, είναι αμφίβολο αν τα ίδια θα 
έχουν πολιτικό όφελος. Αυτό βέβαια θα διαφανεί 
στις Ευρωεκλογές και τις εκλογές για τις αρχές Το-
πικής Αυτοδιοίκησης των επόμενο χρόνο. 
Ο μεγάλος χαμένος των εκλογών ήταν ασφαλώς 
ο ΔΗΣΥ και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Οι πληγές που 
προκάλεσε στον ΔΗΣΥ η ήττα δεν πρόκειται να 
κλείσουν με την ενδεχόμενη επανεκλογή του 
Αβέρωφ Νεοφύτου στην προεδρία του κόμματος. 
Ούτε βέβαια θα επουλωθούν με ένα νέο πρόσω-
πο στον προεδρία του ΔΗΣΥ. Το ρήγμα στον ΔΗΣΥ 
είναι βαθύ και στην ουσία του είναι πολιτικό. Την 
τελευταία δεκαετία το πολιτικό πρόβλημα καλύ-
πτονταν λόγω της κυβερνητικής εξουσίας ή οποία 
είναι η καλύτερη συγκολλητική ουσία, όμως 
τώρα με την απώλεια της εξουσίας οι φυγόκε-
ντρες δυνάμεις επανεμφανίστηκαν. Για την ώρα 
τουλάχιστον, οι εξελίξεις στον ΔΗΣΥ είναι απρό-
βλεπτες, όμως είναι βέβαιο ότι το κόμμα εισήλθε 
σε μια περίοδο μεγάλης εσωστρέφειας. Πολλά 
θα εξαρτηθούν από τον ρόλο που θα επιδιώξει να 
διαδραματίσει ο Νίκος Αναστασιάδης και πόσο 
διατεθειμένος είναι ο Αβέρωφ να αναδιπλωθεί. 
Σημάδια αναδίπλωσης του ήδη εμφανίστηκαν. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Τ ην ερχόμενη Κυριακή οι πολίτες καλούνται 
να ψηφίσουν τους τρείς ιεράρχες οι οποί-
οι θα αποτελέσουν το τριπρόσωπο από το 

οποίο τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα επιλέξουν το 
νέο Μητροπολίτη Πάφου 
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στήνονται κάλπες 
στην Πάφο για την εκλογή του νέου Μητροπολί-
τη. Αν και υποψηφιότητες δεν κατατέθηκαν οι εν-
διαφερόμενοι είναι συνολικά 4. Πρόκειται για δύο 
Επισκόπους τον Αμαθούντος Νικόλαο και τον Καρ-
πασίας Χριστοφόρο και τους δύο Αρχιμανδρίτες Ιω-
άννη Ιωάννου και Βρυώνη Τυχικό. Χθες πραγματο-
ποιήθηκαν σεμινάρια για τους προεδρεύοντες των 
126 εκλογικών κέντρων που θα λειτουργήσουν στη 
μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου από τον Ιωάννη 
Χαριλάου, Διευθυντή του Ελεγκτικού Τμήματος της 
Εκκλησίας Κύπρου, που έχει οριστεί Γενικός Έφο-
ρος των εκλογών της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Για 
την εκλογική διαδικασία συνδράμει και η Επαρχια-
κή Διοίκηση Πάφου. 
Οι οδηγίες, που δόθηκαν στα ειδικά σεμινάρια σύμ-
φωνα με τον κ. Χαριλάου, σχετίζονται «με το πώς 
θα λειτουργήσουν τα 126 εκλογικά κέντρα, «αποτε-
λούν πλήρη σεμινάρια και οδηγίες για τη διεξαγωγή 
των εκλογών, την προετοιμασία των εκλογικών κέ-
ντρων και διεξαγωγή την ημέρα της ψηφοφορίας». 
Οι προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων, συνέχι-
σε, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι βοηθοί προέρ-
χονται από την Εκκλησία. Σύμφωνα με το Καταστα-
τικό Χάρτη της Εκκλησίας, όπως αναφέρεται στη 
σχετική εγκύκλιο, η διαδικασία εκλογής για ανάδει-
ξη νέου Μητροπολίτη, περιλαμβάνει δύο στάδια, 
την κατάρτιση τριπροσώπου διά καθολικής ψηφο-
φορίας και την εκλογή του Μητροπολίτη από την 
Ιερά Σύνοδο. Ως εκ τούτου, θα διεξαχθεί καθολική 
μυστική ψηφοφορία την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 
μεταξύ των ωρών 10 π.μ. και 5 μ.μ., μετά διαλείμ-
ματος μίας ώρας μεταξύ των ωρών 1 μ.μ. και 2 μ.μ. 
Επισημαίνεται επίσης πως δικαίωμα ψήφου προς 
τούτο έχουν οι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ηλι-
κίας άνω των 18 ετών, κάτοικοι της Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας Πάφου και οι διαμένοντες μονίμως, 
από ενός τουλάχιστον έτους, στη Μητροπολιτική 
Περιφέρεια Πάφου, πλην των προσφύγων. Επίσης, 
όπως αναφέρεται, κάθε ψηφοδέλτιο θα είναι λευ-
κό και θα φέρει για τους σκοπούς της εκλογής ειδι-
κή σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου. Στο ψηφοδέλτιο 
ο ψηφοφόρος θα αναγράψει ιδιοχείρως το όνομα 
του προς Αρχιερατείαν εκλογίμου της προτίμησής 
του, συμπληρώνεται. Ακολούθως, μετά την ολοκλή-
ρωση της καταμέτρησης των ψήφων στα εκλογικά 
κέντρα, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα απο-
σταλούν στην Αρχιεπισκοπή.

Τυχικός Βρυώνη
Ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Μητρόπολης Πάφου Αρχιμαν-
δρίτης Τυχικός Βρυώνη γεννή-
θηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1981 
(ημέρα μνήμης του Αποστό-
λου Τυχικού) στα Μέσανα της 
Πάφου λαμβάνοντας το όνομα 

Μάριος.
Είναι το έκτο και τελευταίο παιδί της οικογένειας 
Χριστοδούλου και της μακαριστής Φρειδερίκης από 
Σαλαμιού και Μέσανα, αντίστοιχα.
Φοίτησε στην Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνά-
βας» στη Λευκωσία, όπου ολοκλήρωσε και τους 
δύο κύκλους σπουδών (1999-2004), στη Θεολογική 
Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεο-
λογίας, όπου σπούδασε με υποτροφία της Μητρό-
πολης Πάφου και από όπου αποφοίτησε το 2009.
Στις 20 Φεβρουαρίου 2010 χειροτονήθηκε σε πρε-
σβύτερο και προχειρίσθηκε σε αρχιμανδρίτη της Ιε-

ράς Μητροπόλεως Πάφου, επίσης από τον Πάφου 
Γεώργιο, εκτελώντας και χρέη Πρωτοσυγκέλλου.
Το 2012 μετέβη στο Λονδίνο και στο Μπρίστολ της 
Αγγλίας για μεταπτυχιακές σπουδές και εκμάθη-
ση της Αγγλικής Γλώσσας και υπηρέτησε ως ιερα-
τικός προϊστάμενος στην Ελληνορθόδοξη κοινότη-
τα, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο Weston 
Super Mare. Το 2014 επέστρεψε στα καθήκοντά του 
στην Μητρόπολη Πάφου και τον ίδιο μήνα εισήλθε 
παράλληλα ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανε-
πιστήμιο Νεάπολις Πάφου στο Τμήμα Θεολογίας.
Αποφοίτησε με άριστα το μεταπτυχιακό το 2016.
Το ίδιο έτος εισήλθε στο Μεταπτυχιακό Ιστορί-
ας του ίδιου Πανεπιστημίου. Το 2019 έγινε δεκτός 
στο Διδακτορικό Τμήμα Θεολογίας του ίδιου Πανε-
πιστημίου και τον Δεκέμβριο του 2022 υποστήριξε 
επιτυχώς ενώπιον πενταμελούς επιτροπής τη Διδα-
κτορική του Διατριβή.
Από το 2009 έως σήμερα έχει επίσης την ευθύνη 
σχεδιασμού, αναβάθμισης και λειτουργίας της επί-
σημης ιστοσελίδας της Μητροπόλεως Πάφου.
Τα τελευταία επτά χρόνια έχει την υπευθυνότητα 
των ιερέων της Μητροπόλεως ως Αρχιερατικός.
Τον Μάρτιο του 2021 με διοριστήριο γράμμα ανέ-
λαβε και επίσημα τα καθήκοντα Πρωτοσύγκελλου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Ιωάννης Ιωάννου
Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιω-
άννου γεννήθηκε στις 22 Μαρ-
τίου του 1962.

 Το 1980 αποφοίτησε από το 
Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς 
και την ίδια χρονιά ενεγράφη 
στην Ιερατική Σχολή «Απόστο-

λος Βαρνάβας» στη Λευκωσία, από την οποία απο-
φοίτησε το 1982. 
Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από το 1982 έως 
το 1984.
Το 1985, χειροτονείται διάκονος από τον Πανιερώ-
τατο Μητροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο τον Β’ και 
την ίδια χρονιά, εγγράφεται στο Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Θεολογίας), 
από το οποίο αποφοίτησε το 1989.
Το 1990 χειροτονείται σε πρεσβύτερο και προχει-
ρίζεται σε Αρχιμανδρίτη από τον Πανιερώτατο Μη-
τροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο τον Β’.
Από το 1990 μέχρι το 1996 ήταν περιοδεύων Ιερο-
κήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου και πα-
ράλληλα Γραμματέας του Εκκλησιαστικού Δικαστη-
ρίου, Πάρεδρος του Εκκλησιαστικού Εφετείου και 
στέλεχος του Γραφείου Θρησκευτικής Διαφώτισης 
στον τομέα των Κατηχητικών Σχολείων και κύκλων 
μελέτης Αγίας Γραφής.  Από τον Νοέμβριο του 1996 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 διετέλεσε ιερατικός 
Προϊστάμενος στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Γερο-
σκήπου.
Από το 2000-2007 διετέλεσε καθηγητής των Θρη-
σκευτικών σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου.
Από το 2007-2014, μετά από εισήγηση του Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’, ανέλαβε ως Διευ-
θυντής Θρησκευτικού του ΓΕΕΦ.
Στις αρχές του 2012, ενεγράφη ως μεταπτυχιακός 
φοιτητής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών Θεολογι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου «Νεάπολις» Πά-
φου, στο οποίο το 2014 εξεπόνησε τη μεταπτυχια-
κή του διατριβή.
Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2012, διορίστηκε 
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 
θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.
Το 2014 ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’ 
τον ενθρόνισε ως Ηγούμενο της κατεχόμενης Ιεράς 
Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, θέση την οποία 
κατέχει μέχρι σήμερα.
Το 2019 εγκρίθηκε ως υποψήφιος διδάκτωρ της Θε-

ολογίας του Πανεπιστημίου «Νεάπολις» Πάφου.

Καρπασίας Χριστοφόρος
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος 
γεννήθηκε την 5ην Απριλίου 
του 1964 εις το χωρίο Πελέν-
δρι της Κύπρου. Αποφοίτησε 
από το δημοτικό Σχολείο της 
Κοινότητός του και στην συνέ-

χεια φοίτησε στο Γυµνάσιο και Λύκειο της πόλεως 
Λεµεσού, από όπου αποφοίτησε το 1982. 
Μετά την στρατιωτική του θητεία, τον Σεπτέμβριο 
του 1984 φοίτησε στην Θεολογική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε τον 
Ιούλιο του 1988. Το 1990 έλαβε τον πρώτο βαθμό 
της Ιεροσύνης και ένα χρόνο μετά (1991) χειροτο-
νήθηκε εις Πρεσβύτερο και προεχειρίσθη εις Αρ-
χιµανδρίτη. 
Εντάχθηκε τότε εις την Αδελφότητα της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας της Τροοδίτισσας. Από τον Αύγουστο 
του 1992 έως τον Ιούνιο του 1995 παρακολούθησε 
μεταπτυχιακά μαθήματα Πατρολογίας εις το Πανε-
πιστήμιο του Durham, της Μεγάλης Βρετανίας, εις 
το οποίο εκπόνησε διατριβή με θέμα: «Ορθοδοξία 
και Αίρεση κατά τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου» και 
έτυχε του πτυχίου Master of Arts.
Στις 22 Μαΐου 2007, κατόπιν ομόφωνης απόφασης 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, εξε-
λέγη πρώτος Επίσκοπος της ανασυσταθείσας Επι-
σκοπής Καρπασίας. Η χειροτονία του εις Επίσκοπο 
έγινε από τον Μακαριότατοί Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ. Χρυσόστομο Β΄ την Κυριακή, 3 Ιουνίου 2007.

Αμαθούντος Νικόλαος
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Αμαθούντος κ. Νικόλαος γεν-
νήθηκε στο χωριό Αυγόρου 
της Επαρχίας Αµµοχώστου 
στις 2 Οκτωβρίου 1969. Το 
1987 αποφοίτησε από το Λύ-
κειο Αγίου Γεωργίου της Λάρ-

νακας. Κατά τα έτη 1987-91 σπούδασε στην  Θε-
ολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια παρακολούθη-
σε µεταπτυχιακά µαθήµατα στον Τοµέα Συστηµα-
τικής Θεολογίας του  Τμήματος Θεολογίας του 
Α.Π.Θ.
Το 1992 εγκαταστάθηκε μετά του Γέροντός του, 
τότε Ιεροµονάχου Αθανασίου και νυν Μητροπο-
λίτη Λεµεσού, και άλλων αδελφών εις την Ιεράν 
Μονή Αγίου Νικολάου η των Ιερέων στην Πάφο. 
Το Σάββατο του Λαζάρου του 1994 έλαβε το Μέγα 
Σχήµα του Μοναχού. Το 1996 χειροτονήθηκε διά-
κονος υπό του τότε Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκό-
που Τριµυθούντος κ. Βασιλείου και το 1999 Πρε-
σβύτερος υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Λεµεσού κ. Αθανασίου.
Το 2003 χειροθετήθη υπό του τελευταίου εις 
Πνευµατικόν. Από το 1996 έως το 2003 υπήρξε µέ-
λος του Ηγουµενοσυµβουλίου της Ιεράς Μονής 
Μαχαιρά.
Το 2003, μετά άλλων τεσσάρων αδελφών, επάν-
δρωσαν την ανακαινισθείσαν Ιερὰν Μονήν Τιμίου 
Προδρόμου Μέσα Ποταμού. Την 29ην Αυγούστου 
του ιδίου έτους προχειρίσθηκε εις Αρχιμανδρίτη 
και εξελέγη Ηγούμενος της Μονής. Ενθρονίσθηκε 
την 26ην Οκτωβρίου του ιδίου έτους.
Από το 2005 υπήρξε µέλος της Θρονικής Επιτρο-
πής της Ιεράς Μητροπόλεως Λεµεσού.
Την 22αν Μαΐου 2007, κατόπιν εισηγήσεως του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανα-
σίου, εξελέγη παμψηφεί υπό της Ιεράς Συνόδου 
Χωρεπίσκοπος Αµαθούντος. Η χειροτονία του έγι-
νε την 10ην Ιουνίου του ιδίου έτους.

Στήνονται οι κάλπες για το νέο 
Μητροπολίτη Πάφου 
Στην μάχη δύο Επίσκοποι και δύο Αρχιμανδρίτες
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Ιδού ο άνθρωπος

Ο Κυπριακός λαός επέλεξε το νέο 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

μαζί με αυτό επέλεξε και την κοινω-
νικοοικονομική ιδεολογία που εκ-
προσωπεί καθώς δεν μπορεί να απο-
δέχεσαι ένα υποψήφιο μόνο για την 
προσωπικότητά του.
Ο Κυπριακός λαός μέσα στο κλίμα που 
διαμορφώθηκε με τα αλλεπάλληλα 
κρούσματα διαφθοράς και πολιτικής 
απαξίωσης, αναζητούσε ένα καλό, 
έντιμο, έξυπνο, ικανό και  δουλευτή 
υποψήφιο για να του εμπιστευθεί τις 
τύχες του και αυτό η πλειοψηφία το 
βρήκε στο πρόσωπο του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη.
Ο ίδιος πλέον καλείται να δικαιολο-
γήσει αυτά τα χαρακτηριστικά και 
αν συνειδητοποιήσει ότι ο εργοδό-
της του, είναι ο Κυπριακός λαός στο 
σύνολό του, ο οποίος περιμένει από 
αυτόν να εκπληρώσει τις προσδοκίες 
που ο ίδιος δημιούργησε.
Καλείται να αποδείξει ότι είναι καλός 
άνθρωπος, έντιμος, έξυπνος, ικα-
νός και δουλευτής, καθώς η Κύπρος 
δυστυχώς πλήρωσε μεγάλο τίμημα 
γιατί στο παρελθόν δεν είχε τόσο έξυ-
πνους, ικανούς, καλούς και έντιμους 
ηγέτες. 
Οι προκλήσεις πολλές και όλες χρει-
άζεται επειγόντος να αντιμετωπι-
στούν.
Το κυπριακό το οποίο θα πρέπει επι-
τέλους να ξεβαλτώσει, η Αμμόχωστος 
που κινδυνεύει να χαθεί τελειωτικά, 
η οικονομία η οποία πρέπει να ανα-
πτυχθεί μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκο-
λο κλίμα, δίνοντας ευκαιρίες στους 
νέους μας σύμφωνα με την αξία 
τους και όχι με τον κατώτατο μισθό, 
η πάταξη της διαφθοράς με πολλά 
μέτωπα ανοιχτά, το μεταναστευτικό, 
οι εργασιακές σχέσεις, τα ανοιχτά 
ζητήματα της Παιδείας και ένα σωρό 
άλλες προκλήσεις.
Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να 
διαχειριστεί ο νέος Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και ιδού βεβαίως πεδίο 
δόξης λαμπρό.
Οι πρώτες ενδείξεις είναι καλές με τα 
όσα έχει υποσχεθεί κατά την μακρά 
προεκλογική περίοδο να ηχούν ευ-
χάριστα στ’ αυτιά μας και αυτό που 
απομένει είναι οι πράξεις.
Να σηκώσει δηλαδή μανίκια ο νέος 
Πρόεδρος και αν αντιμετωπίσει τα  
προβλήματα που κυμαίνονται από 
το αδιέξοδο στις συνομιλίες και την 
επανένωση της πατρίδας μας και τις 
εργασιακές διαφορές εν μέσω του 
ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, μέχρι 
τις επιπτώσεις από τα σκάνδαλα δι-
αφθοράς και την έξαρση της μετανά-
στευσης που έχει αφήσει τις αρχές 
να αντιμετωπίσουν χιλιάδες αιτήσεις 
ασύλου.
Όλα αυτά για να τα πετύχει χρειάζε-
ται πολύ σκληρή δουλειά ώστε αν πε-
τύχει τουλάχιστον όσα εξαρτάται από 
μας, χωρίς άλλες τυμπανοκρουσίες 
με σεμνότητα, εντιμότητα και ταπει-
νότητα.  
Ιδού η Ρόδος κύριε Πρόεδρε.

‘‘η σύνταξη’’

Τ ην επόμενη Τετάρτη στην τελευταία συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία 
Νίκου Αναστασιάδη, αναμένεται να εγκριθεί 

και να δημοσιευθεί το Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα. 
Δύο ημέρες νωρίτερα την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, 
οι κοινοτάρχες του Ακάμα κλήθηκαν να παραστούν 
σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ενη-
μερωθούν από τους συναρμόδιους υπουργούς Εσω-
τερικών και Γεωργίας, για τα αντισταθμιστικά μέτρα 
που θα προταθούν από την Κυβέρνηση στο πλαίσιο 
δημοσίευσης του  Τοπικού Σχεδίου για τον Ακαμα. 
Η συνάντηση ορίστηκε για τις 11 το πρωί. Ο κοινο-
τάρχης Ίννιας Γιάγκος Τσίβικος σε δηλώσεις του στο 
Radiocosmos, επανέλαβε ότι οι κοινότητες της περι-
οχής ζήτησαν από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μην 
προχωρήσει στις εξαγγελίες. Εξέφρασε μάλιστα την 
εκτίμηση, ότι δεν θα γίνουν οποιεσδήποτε ουσιαστι-
κές διαφοροποιήσεις και απλώς είπε, θα συναντή-
σουν την Δευτέρα τις κοινότητες για να τις ενημερώ-
σουν για τις εξαγγελίες των αντισταθμιστικών μέτρων 
τα οποία πρόσθεσε θα είναι γενικά και αόριστα. 

Θα γίνουν όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «δουλείες 
του άρπα κόλα» και κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη και το Υπουργικό του συμβούλιο να μην προ-
χωρήσουν στην τελευταία τους συνεδρία να λάβουν 
αποφάσεις που να καταδικάζουν τις κοινότητες της 
περιοχής. Στην σύσκεψη της Δευτέρας, κλήθηκαν οι 
κοινοτάρχες των οκτώ κοινοτήτων (Κάθηκα, Πάνω και 
Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσιας, Φάσλι, Ανδρολύκου, 
Νέου Χωρίου), οι οποίες επηρεάζονται από τη γνωμά-
τευση της Περιβαλλοντικής Αρχής. 
Με βάση τοποθετήσεις των δύο Υπουργών τα αντι-
σταθμιστικά μέτρα θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων 
για τους ιδιοκτήτες αποζημιώσεις, ανταλλαγές και με-
ταφορά συντελεστή δόμησης. 

Νέα αξιολόγηση
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρόσφατη συνεδρία 
της Ad–hoc επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξι-
ολόγηση των αλλαγών που επέφερε το Πολεοδομικό 
Συμβούλιο στη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρ-
χής, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν διαπίστωσαν 
να έχουν γίνει αλλαγές στους ουσιώδεις όρους της 
γνωμάτευσης οι οποίοι να διαφοροποιούν ή να αλ-
λοιώνουν τα δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος. 
Οι τροποποιήσεις που έχει επιφέρει το Πολεοδο-

μικό Συμβούλιο επί της γνωμάτευσης της Περιβαλ-
λοντικής Αρχής, φαίνεται ότι δεν αλλοιώνουν τους 
δεσμευτικούς όρους της γνωμάτευσης ημερομηνίας 
25.08.2022, σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η 
εταιρεία I.A.CO Environmental and Water Consultants 
Ltd κατόπιν σχετικών οδηγιών που της δόθηκαν από 
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
Μέσα από τις αλλαγές φαίνεται να αποφεύγονται 
πρόνοιες και ζώνες που είχαν προταθεί, που επέ-
τρεπαν διάσπαρτες και μεγάλες αναπτύξεις σε πε-
ριοχές εκτός ορίων ανάπτυξης, και να αποτρέπεται 
η προώθηση διάσπαρτων μορφών ανάπτυξης εκτός 
ορίου ανάπτυξης και κοντά σε περιοχές με ιδιαίτερη 
οικολογική ευαισθησία, ενώ προωθείται η συμπα-
γής ανάπτυξη πέριξ των κοινοτήτων. Οι αλλαγές του 
Πολεοδομικού Συμβουλίου τέθηκαν εκ νέου στο μι-
κροσκόπιο της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον από Σχέδια και Προγράμματα, έτσι 
ώστε η τελική έκθεση της περιβαλλοντικής αρχής να 
κατατεθεί από τον υπουργό Εσωτερικών στην τελευ-
ταία συνεδρία του υπουργικού στις 22 Φεβρουαρίου 
2023. Σημειώνεται πως ο εκπρόσωπος της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου στο Πολεοδομικό Συμβούλιο δεν 
υπέγραψε το τελικό Τοπικό Σχέδιο με τις νέες αλλαγές 
που προτάθηκαν. 

Τοπικό Σχέδιο Ακάμα 
Tην ερχόμενη Δευτέρα ενημερώνονται οι κοινότητες για τα 
αντισταθμιστικά μέτρα 

Υ πό το φως και όσων διαδραμα-
τίζονται σε Τουρκία και Συρία με 
τον φονικό σεισμό, ο Δήμος Πά-

φου παρουσιάζεται αποφασισμένος κη-
ρύξει ακατάλληλες επικίνδυνες οικοδο-
μές. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδι-
οκτητών, θα τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο 
εκκένωσης των πολυκατοικιών που θεω-
ρούνται επικίνδυνες για τους ενοίκους. 
Άλλες 6 με 8 πολυκατοικίες στα δημοτι-
κά όρια Πάφου έχουν κριθεί επικίνδυ-
νες και ήδη έχουν σταλεί στους ιδιοκτή-
τες τους οι σχετικές  ειδοποιήσεις. Όλες 
οι περιπτώσεις, αφορούν πολυκατοικίες 
που έχουν ανεγερθεί περί τα τέλη της δε-
καετίας του ‘80, με μεγάλο αριθμό ιδιο-
κτητών. 
Εάν σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν 
ληφθούν τα δέοντα μέτρα, ο Δήμος προ-
τίθεται να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο για 
εκκένωση τους. Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καλούν τους δημότες όταν 
εντοπίζουν προβληματικά κτήρια να ενη-
μερώνουν σχετικά τις υπηρεσίες του Δή-

μου. Με πρώτιστη προτεραιότητα τη 
δημόσια ασφάλεια, ο Δήμος Πάφου προ-
χωρεί στη λήψη μέτρων εντός των αρμο-
διοτήτων του που ορίζει η νομοθεσία, 
για την άρση της επικινδυνότητας οικο-
δομών και τη δημιουργία ενός αποτελε-
σματικού και λειτουργικού νομοθετικού 
πλαισίου για τον έλεγχο της καταλληλό-
τητας των οικοδομών, από πλευράς στα-
τικής επάρκειας. 
Τα διατάγματα που εκδόθηκαν είναι στο 
πλαίσιο της πολιτικής που αποφάσισε ο 
Δήμος Πάφου από το Καλοκαίρι, όταν 
σε δύο περιπτώσεις έπεσαν μπαλκόνια 
στην οδό Νίκου Αντωνιάδη και στη Λε-
ωφόρο Ποσειδώνος, παρά τα Δημοτικά 
Μπάνια, τραυματίζοντας πολίτες. 
Αξιολογώντας τα τεχνικά δεδομένα που 
τέθηκαν ενώπιον του και βασιζόμενο στις 
συμβουλές/απόψεις των νομικών συνερ-
γατών του Δήμου, το Συμβούλιο αποφά-
σισε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με 
κατά το δυνατό επείγουσα διαδικασία σε 
σχέση με εννέα περιπτώσεις οικοδομών, 
οι οποίες στα τρία περίπου τελευταία 

χρόνια παρουσίασαν δείγματα επικινδυ-
νότητας ή/και ακαταλληλότητας ως προς 
τη χρήση και την κατοίκηση. 
Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν δρομο-
λογηθεί μέτρα που εμπίπτουν στις πρό-
νοιες του περί Δήμων Νόμου και του 
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμου, τα οποία προβλέπουν μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των εμπλεκομένων ιδιοκτητών, την επι-
βολή εφάπαξ διοικητικού προστίμου μέ-
χρι €10.000 και προστίμου μέχρι €200 
για κάθε ημέρα εξακολούθησης της μη 
συμμόρφωσης. Για τρεις προωθήθηκε 
τότε άμεσα, η έκδοση διατάγματος για 
εκκένωση των οικοδομών, ενώ για άλλες 
πέντε από αυτές, βρίσκεται σε εξέλιξη 
κατά τους τελευταίους μήνες διαδικασία 
άρσης της επικινδυνότητας σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών Νόμου. 
Με στόχο την επίσπευση και εντατικο-
ποίηση του ελέγχου καταλληλότητας 
παλαιών οικοδομών που παρουσιάζουν 
εμφανή εξωτερικά προβλήματα, αποφα-

σίστηκε η ενίσχυση του Τμήματος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών με Λειτουργό Τεχνικών 
Υπηρεσιών υπό καθεστώς εργοδοτούμε-
νου ορισμένου χρόνου για 24 μήνες, στην 
ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής. 
Αυτά τα μέτρα που έλαβε ο Δήμος τότε, 
επέφεραν ήδη αποτελέσματα και πλέον 
είναι σε μεγάλο βαθμό καταγραμμένες 
πλέον οι επικίνδυνες οικοδομές. 

Διατάγματα για επικίνδυνες οικοδομές
Mη συμμόρφωσης των εμπλεκομένων ιδιοκτητών, εξυπακούει 
την επιβολή εφάπαξ μεγάλου διοικητικού προστίμου…

Οι κοινοτάρχες του Ακάμα 
κλήθηκαν να παραστούν 
σε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Εσωτερικών για να 
ενημερωθούν από τους 
συναρμόδιους υπουργούς 
Εσωτερικών και Γεωργίας, 
για τα αντισταθμιστικά μέτρα 
που θα προταθούν από την 
Κυβέρνηση



Λεωφόρος Ελλάδος
Νέα εκτροπή Ψηλά ποσοστά ο Χριστοδουλίδης στην Πάφο 

Δεν καλύφθηκε η διαφορά του 1ου γύρου Εάν θα κινηθείτε αυτές τις μέ-
ρες στην λεωφόρο Ελλάδος στην 

Πάφο θα πρέπει να έχετε υπόψη 
σας ότι ένα κομμάτι της λεωφόρου 
θα το βρείτε κλειστό.
Όπως ενημερώνει η Εταιρεία 
Cybarco Contracting Limited, ανά-
δοχος της αναβάθμισης των λεω-
φόρων Ελλάδος, Παλληκαριδη, Γρί-
βα Διγενή και Νεόφυτου Νικολαΐδη, 
ανακοίνωσε ότι για την ολοκλήρω-
ση των κατασκευαστικών εργασι-
ών, που είναι ήδη σε εξέλιξη στην 
Λεωφόρο Ελλάδος στην Δημαρχού-
μενη περιοχή της Πάφου, θα πρέπει 
να προχωρήσει σε μερική εκτροπή 
στην Λεωφόρο Ελλάδος. Η Λεωφό-
ρος Ελλάδος θα παραμείνει κλειστή 
μέχρι το πέρας των εργασιών τελι-
κής ασφαλτόστρωσης. 
Συγκεκριμένα, από το ύψος της συμ-
βολής της Λεωφόρου, με την Οδό 
Πανίκου Δημητρίου, η τροχαία κί-
νηση θα εκτρέπεται μέχρι την Οδό 
Σπάρτης και Οδό Ολύμπου. Η πορεία 
εκτροπής θα έχει κατάλληλη σημα-
τοδότηση και οι εργασίες ξεκίνησαν 
από χτες Παρασκευή, 17.02.2023, 
και θα συνεχιστούν  μέχρι και την 
Δευτέρα 20.02.2023.
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Δ εν μειώθηκε στον 2ο γύρο 
των εκλογών στην Πάφο η 
διαφορά του Νίκου Χριστο-

δουλίδη από τον Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη. Η διαφορά των 31 μονά-
δων όπως είχε διαμορφωθεί στον 
1ο γύρο των εκλογών παρέμεινε 
και την 2η Κυριακή. Παρά το γε-
γονός ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης έλαβε ένα σημαντικό ποσο-
στό από τις ψήφους του Αβέρωφ 
Νεοφύτου οι ψαλίδα δεν έκλεισε 
και ο Νίκος Χριστοδουλίδης άγγι-
ξε το 66% έναντι 34% του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. 
Το εκλογικό αποτέλεσμα κατα-
δεικνύει ότι οι πάλαι ποτέ  προο-
δευτικές δυνάμεις όπως διαμορ-
φώθηκαν σε αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση στην Πάφο υποχώ-
ρησαν συγκριτικά με τις προηγού-
μενες δύο αναμετρήσεις για τις 
προεδρικές εκλογές. 

Τα  ποσοστά του 2ου γύρου το 
2018 και το 2013 ήταν για τον 
Σταύρο Μαλά 47,63% το 2018 και 
45.02% το 2013 έναντι 34,03% του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Από την 
ανάλυση του εκλογικού αποτελέ-
σματος προκύπτει ότι ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης πρόσθεσε ποσο-
στό 15% στον 2ο γύρο, όσο και ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος 
εκτιμάται ότι έλαβε και το 4% του 
ΕΛΑΜ. 
Το ποσοστό συμμετοχής κυμάν-
θηκε και στον 2ο γύρο υψηλότε-
ρα από το μέσο όρο παγκύπρια 
και έφθασε στο 74% μία μονάδα 
λιγότερο από το ποσοστό συμμε-
τοχής στον 1ο γύρο.  

Κράτησε η Πόλη Χρυσοχούς
Οι περιοχές στις οποίες ο Ανδρέ-
ας Μαυρογιάνης έλαβε τα υψη-
λότερα ποσοστά στην Πάφο ήταν 
το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσο-
χούς. Συγκεκριμένα στις μεγά-
λες κοινότητες της περιοχής Πω-
μού, Αγίας Μαρίνας και Αργάκας 
τα ποσοστά του Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη ξεπέρασαν το 55%. Επίσης 
ο κ. Μαυρογιάννης πλειοψήφησε 
στις κοινότητες Ακουρδάλιας, Αγί-
ας Μαρίνας Κελοκεδάρων, Καλέ-
πειας και Στυροκόνου. 
Στην κοινότητα της Δρύμου οι δύο 
υποψήφιοι ισοψήφισαν λαμβά-
νοντας από 50 ψήφους.

Μεγάλη διαφορά 
Πολύ ψηλά ήταν τα ποσοστά του 
νέου Προέδρου της Δημοκρατίας 
στην γενέτειρα του πατέρα του 
στην κοινότητα Χούλου. 
O νέος Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, εξασφάλισε το 91,62% των 
ψήφων. Από τις 191 έγκυρες ψή-
φους έλαβε τις 175 και ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης τις 16. 
Ποσοστά πέραν του 70% κατέγρα-
ψε επίσης στην δεύτερη μεγαλύ-
τερη σε πληθυσμό κοινότητα της 
Επαρχίας, την Έμπα με 71,20% 
έναντι 28,80% του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη. 
Στην Τάλα ξεπέρασε το 72%, και 

στο Στατό- Άγιο Φώτιο ξεπέρασε 
το 75%. Στην Στενή, επέλεξαν πέ-
ραν του 77% τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη, το ίδιο και στο Στρουμπί και 
την Δρούσια όπου προσέγγισε το 
80%. 
Η νίκη του κ. Χριστοδουλίδη, πα-
νηγυρίστηκε στην Πάφο και την 
Γεροσκήπου όπου μάλιστα οι 
υποστηρικτές του χτύπησαν και 
τις καμπάνες. 
Τόσο οι πανηγυρισμοί όσο και η 
ψηφοφορία εξελίχθηκαν χωρίς 
παρατράγουδα ή εντάσεις και η 
παρουσία της Αστυνομίας περιο-
ρίστηκε σε θέματα ρύθμισης της 
κυκλοφορίας.

Το ποσοστό συμμετοχής 
κυμάνθηκε και στον 2ο 
γύρο υψηλότερα από το 
μέσο όρο παγκύπρια και 
έφθασε στο 74% μία 
μονάδα λιγότερο από 
το ποσοστό συμμετοχής 
στον 1ο γύρο.  

Μ ε την είσοδο του άρματος του βασι-
λιά καρνάβαλου που έχει τίτλο “Ο 
βασιλιάς Ήλιος και η πριγκίπισσά Σε-

λήν” σηματοδοτήθηκε η έναρξη των εκδηλώ-
σεων του Παφίτκου Καρναβαλιού.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν λίγο πριν από το με-
σημέρι της Τσικνοπέμπτης με το άναμμα των 
φουκούδων σε όλη την έκταση του παραδο-
σιακού κέντρου της πόλης με την συμμετοχή 
εκατοντάδων συμπολιτών μας και τη διασκέ-
δαση να κορυφώνεται, από τη συμμετοχή το-
πικών παραδοσιακών σχημάτων που παρουσί-
ασαν Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς.
Στις έξι το απόγευμα το άρμα του βασιλιά καρ-
νάβαλου ξεκίνησε με τη συνοδεία του από το 
Μνημείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη λε-
ωφόρο Γρίβα Διγενή και έφτασε στην πλατεία 
Κέννετυ, όπου στήθηκε η εξέδρα για τη μεγά-

λη συναυλία της Ελλαδίτισσας τραγουδίστρια 
Κατερίνας Λιόλιου.
Σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου 
εταιρείες και οινοποιία πρόσφεραν δωρεάν 
κρασί και ζιβανία στο κοινό, ενώ οι φουκούδες 
δεν σταματούσαν αν ψήνουν και να προσφέ-
ρουν στον κόσμο το κρέας με το οποίο φρόντι-
σε να τους εφοδιάσει ο Δήμος Πάφου.
Το γεγονός ότι από το 2019 ο κόσμος στερήθη-
κε τέτοιες εκδηλώσεις συνέβαλε στην μεγάλη 
προσέλευση κόσμου, με τους επαγγελματίες 
του κέντρου να μιλούν για πρωτοφανή προσέ-
λευση.
Οι παρέες που στήθηκαν σε διάφορα σημεία 
της παραδοσιακού κέντρου, ζωντάνεψαν για 
τα καλά την περιοχή, ενώ στις διάφορες τα-

βέρνες της περιοχής δεν έπεφτε καρφίτσα με 
τους Παφίτες να τηρούν το έθιμο της Τσικνο-
πέμπτης.
Είναι πλέον σαφές ότι με καλύτερη οργάνωση 
και εμπλοκή περισσότερων τοπικών σχημάτων 
μπορεί η περίοδος του καρναβαλιού να μετα-
τραπεί σε άλλη μια ευκαιρία για προσέλκυση 
περισσότερων επισκεπτών στην πόλη μας και 
αναζωογόνηση του ταλαιπωρημένου παρα-
δοσιακού μας κέντρου το οποίο έχει υποστεί 
ανάπλαση εκ βάθρων.
Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 
στις 25 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 3:00 μ.μ. 
με την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση αρ-
μάτων και ομάδων, στην λεωφόρο γρίβα Διγε-
νή.

Ο βασιλιάς είναι εδώ 
Άρχισαν πανηγυρικά οι εκδηλώσεις του Παφίτικου Καρναβαλιού. 
Ζωντάνεψε το παραδοσιακό κέντρο της Πάφου…

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής Περιφέρειας 

Πάφου  χαιρετίζει την απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για την δη-
μιουργία συνδυαστικής ανάπτυξης  
μαρίνας με οικιστικούς και εμπορι-
κούς χώρους, καθώς και ξενοδοχείο 
και προβλήτα για κρουαζιερόπλοια 
πολυτελείας.
Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΠ εκφράζει την 
ικανοποίηση της αφού ένα πολύ ση-
μαντικό εμπλουτιστικό έργο υποδο-
μής για την επαρχία μπαίνει σε τρο-
χιά υλοποίησης, με την εξεύρεση 
επενδυτή και προώθηση της κατα-
σκευής του. 
Παράλληλα,  η ΕΤΑΠ Πάφου καλεί 
την πολιτεία να επισπεύσει τις δι-
εργασίες ώστε  να ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες για εξεύρεση μελετη-
τή και να ετοιμαστεί άμεσα το πλαί-
σιο του διαγωνισμού για να αρχίσει 
χωρίς χρονοτριβές η εξεύρεση επεν-
δυτή. 

Δημιουργία συνδυαστικής 
ανάπτυξης Μαρίνας
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Ο Δίκαιος

Τους ευτυχισμένους Παφίτες που άναψαν 
φουκούδες στη Μακαρίου και γιόρτασαν με 
την ψυχή τους την Τσικνοπέμπτη... 

Τον δεύτερο Παφίτη Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ΄ 
από τον οποίο όχι μόνο η Πάφος αλλά ολόκλη-
ρη η Κύπρος περιμένει πολλά…

Το τριπρόσωπο που σχηματίστηκε στον ΔΗΣΥ, 
διεκδικώντας της προεδρία του κόμματος…

Τον Αβέρωφ Νεοφύτου που δεν το φτάνει 
που έχασε την προεδρία της Δημοκρατίας, 
τώρα κινδυνεύει να χάσει και την προεδρία του 
κόμματός του… 
 
Την πλειοψηφία των Παφιτών ψηφοφόρων 
που τελικά ψήφισε Παφίτη στις πρόσφατες 
προεδρικές εκλογές…

Τους μασκαράδες και τις πελλόμασκες που 
δεν θα σταματήσουν ποτέ να κυκλοφορούν 
ανάμεσά μας, είτε είναι Αποκριά είτε όχι… 

Τις εκδηλώσεις για το Παφίτικο Καρναβάλι 
που επιστρέφει δριμύτερο ελπίζουμε και οι εκ-
δηλώσεις του αρχίζουν από την Τσικνοπέμπτη 
στο κέντρο της πόλης…

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάφου που καλεί-
ται μετά την διακοπή των εργασιών του που 
προέκυψε λόγω προεδρικών να αναλάβει και 
πάλι δράση και να ρυθμίσει πολλές εκκρεμότη-
τες που προέκυψαν… 

Τον Νίκαρο, τον Νικόλα και τον Νίκο που 
έπαιξαν και οι τρεις σημαντικό ρόλο στις πρό-
σφατες εκλογές, αν και πολύ φοβόμαστε ότι 
κάποιος από τους τρεις τελικά θα μετατραπεί 
σε Νικούδι…

Την ονοματολογία που αναπτύχθηκε για τη 
σύσταση του Υπουργικού Συμβουλίου του 
Νίκου Χριστοδουλίδη με αποτέλεσμα οι μισοί 
Παφίτες που τον υποστήριξαν να ετοιμάζονται 
και να τρέφουν ελπίδες…

Τους ιεράρχες που θα αναμετρηθούν αύριο 
για να μπουν στο τριπρόσωπο από το οποίο 
θα προκύψει και νέος Μητροπολίτης Πάφου…

Τους προσγειωμένους που δεν φιλοδοξούν 
κάποια θέση στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο 
και είναι ικανοποιημένοι με κάποια θέση επι-
τρόπου…

Τους κατοίκους των κοινοτήτων του Ακάμα 
που βλέπουν άλλη μια κυβέρνηση να φεύγει 
χωρίς αν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους…

Τον Νίκο Αναστασιάδη που ετοιμάζεται να 
περάσει στην σύνταξη, μετά από θητεία δε-
καετιών στην πολιτική ζωή του τόπου. Το κατά 
πόσον θα έχει ήσυχη ζωή από δω και πέρα θα 
εξαρτηθεί…

Το Μαστογραφικό Κέντρο Γεροσκήπου που 
επιτέλους άρχισε την λειτουργία του και θα 
προσφέρει άλλη μια επιλογή στις Παφίτισ-
σες…

Το Νίκο Χριστοδουλίδη που χτες επισκέφθηκε 
την Πάφο και γιόρτασε με τος υποστηρικτές 
του την μεγάλη νίκη του στις προεδρικές Εκλο-
γές… 

Νίκος Χριστοδουλίδης 

Στα πάνω ο νεοεκλεγής 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Χριστοδουλίδης που 
από την 1η Μαρτίου ανα-
λαμβάνει επίσημα τα καθή-
κοντα του στην Προεδρία… 

Ανδρέας Μαυρογιάννης 

Στα πάνω και ο ηττημένος 
των εκλογών της περασμέ-
νης Κυριακής για το πολιτι-
κό ήθος που επέδειξε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της προε-
κλογικής περιόδου…

Πώς αντιλαμβάνεστε 
τη διαφθορά;

Κατ’ αρχήν θερμά συγχα-
ρητήρια Κύριε Χριστο-

δουλίδη για την εκλογή σας 
στο ύπατο αξίωμα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κα-
θώς και για το ήθος με το ο-
ποίο πορευτήκατε κατά τη 
διάρκεια της μακράς είναι 
αλήθεια προεκλογικής εκ-
στρατείας.
Ο Κυπριακός λαός σας τί-
μησε με την ψήφο του και 
από τώρα και στο εξής θα 
σας κρίνουμε από το έργο 
σας και μόνο.
Πολλά ακούστηκαν κα-
τά την προεκλογική περίο-
δο με τα θέματα κυρίως της 
οικονομίας, της λύσης του 
Κυπριακού να μονοπωλούν 
πολλές φορές τις συζητή-
σεις αλλά και τα θέματα του 
μεταναστευτικού και της 
πάταξης της διαφθοράς για 
πρώτη φορά να συζητού-
νται σε μεγάλη έκταση.
Ιδιαίτερα για την πάταξη 
της διαφθοράς εμφανιστή-
κατε αποφασισμένος για 
την οριστική πάταξη του 
φαινομένου, επειδή όμως 
στην Κύπρο ακόμα και τα 
αυτονόητα χρειάζονται δι-
ευκρίνιση, πώς ακριβώς α-
ντιλαμβάνεστε την διαφθο-
ρά;
Πέραν δηλαδή της διαχρο-
νικότητας του φαινομένου 
στην Κύπρο, πιστεύετε για 
παράδειγμα ότι επί διακυ-
βέρνησης Αναστασιάδης υ-
πήρξαν φαινόμενα διαφθο-
ράς;
Και να ναι, ως τα πιο πρό-
σφατα φαινόμενα σκοπεύε-
τε να τα διερευνήσετε;

Εικόνες ντροπής στην οδό Κυριάκου Μά-
τση στα Κούκλια. 

Κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνω-
ση, καθώς τουρκοκυπριακά τεμάχια και ετοι-
μόρροπα σπίτια γέμισαν φίδια και τρωκτικά, 
τα οποία στην κυριολεξία «κάνουν παρέλαση». 
Όπως ανέφεραν στην ιστοσελίδα μας κά-
τοικοι της περιοχής, δηλητηριώδη φίδια ει-
σβάλουν ακόμα και στις αυλές τους, την ώ-
ρα που μικρά παιδιά παίζουν αμέριμνα. 
Όποιοι και αν είναι οι αρμόδιοι θα πρέπει να 
αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.

Ετοιμόρροπα σπίτια στα Κούκλια...

Μαίρη Λάμπρου 

Στα πάνω η έπαρχος και 
έφορος της εκλογικής πε-
ριφέρειας Πάφου για την  
ομαλή και χωρίς προβλή-
ματα διεξαγωγή των προ-
εδρικών εκλογών…

Λειτουργοί Υπ. Παιδείας 

Στα κάτω οι επιθεωρητές 
του υπουργείου παιδεί-
ας και θεματοθέτες των 
εξετάσεων τετράμηνων 
στα μαθηματικά, αφού 
τα θέματα τους ούτε κα-
θηγητές δεν μπορούσαν 
τα λύσουν... 

Αυξήσεις

Στα κάτω οι μεγάλες αυ-
ξήσεις στις τιμές Βασικών 
Καταναλωτικών Αγαθών, 
όπως το αλεύρι, τα ψά-
ρια και τα λαχανικά, που 
δυσκολεύουν πολύ τα οι-
κονομικά αρκετών οικο-
γενειών…

Απίστευτο μποτιλιάρισμα σε πολυσύχνα-
στους δρόμους της Πάφου καταγράφο-

νται σε ώρες αιχμής και όχι μόνο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απίστευ-
τη κίνηση που συναντάς από το Δασούδι, έ-
ως τα φώτα Βιοφώς και απ’ εκεί έως τον κυ-
κλικό κόμβο Κονιών στην είσοδο της Πόλης. 
Μιλάμε για μια απόσταση δύο με τρία χιλιό-
μετρα αυτοκίνητα. 
Αυτό συμβαίνει και στο αντίστροφο, δηλαδή 
από τα φώτα ΑΗΚ έως τα φώτα Βιοφώς.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, από 
το περίπτερο Τάιμ Άουτ έως το Δασούδι και 
απ’ εκεί έως τον κυκλικό κόμβο Κονιών. 

Επίσης, στη λεωφόρο Ακαμαντίδος προς το 
κέντρο της πόλης. Όλα αυτά λόγω των ταυ-
τόχρονων έργων στην πόλη και κυρίως στη 
λεωφόρο Ελλάδος, μια κύρια οδική αρτη-
ρία, αλλά και σε  παρόδους που συνδέονται 
με αυτήν.

Απίστευτο μποτιλιάρισμα...
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Πολύς λόγος έγινε μέσα 
στην εβδομάδα, για έ-

να “όπλο” που έφτασε με το 
ταχυδρομείο από το Χονγκ 
Κόνγκ. Αν και προσωπικά 
δεν είδαμε το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, όπως ενημέρω-
σε ο εκπρόσωπος τύπου της 
αστυνομίας, πρόκειται για έ-
να πλαστικό όπλο τύπου αε-
ροβόλου το οποίο εκσφενδονίζει πλαστικές 
βολίδες.
Και θυμηθήκαμε κάποια πλαστικά πιστόλια 
στο πρόσφατο παρελθόν τα οποία λειτουρ-
γούσαν ακριβώς με αέρα και εκσφενδόνι-
ζαν πλαστικές μπίλιες με τα οποία έπαιζαν 

αρκετά παιδιά.  
Τα όπλα αυτά παιχνίδια τα 
έβρισκες στα διάφορα πα-
νηγύρια και στο καζαντί, α-
κόμα και μέχρι πριν μερι-
κά χρόνια και δεν καταλα-
βαίνουμε για τι έγινε τόσος 
ντόρος. Εάν στο μεταξύ έ-
χουν απαγορευτεί, ποιος το 
ήξερε;

Ας φροντίσουν λοιπόν όσοι πιθανό να δια-
θέτουν αυτά τα παιχνίδια να τα ξεφορτω-
θούν ή να τα παραδώσουν στην αστυνομία. 
¨όχι τίποτε άλλο δηλαδή αλλά μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να βρουν τον μπελά τους και 
αν συλληφθούν για οπλοκατοχή…  

Στο καζαντί…

Τα θερμά συγχαρητήρια της στήλης στο 
νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εμείς όπως πά-
ντα θα τον κρίνουμε από το έργο του…

Από εκλογές σε εκλογές. Μετά τους δύο 
γύρους των προεδρικών Εκλογών στην 
Πάφο έχουμε την Κυριακή και τις εκλο-
γές για την ανάδειξη του νέου Μητροπο-
λίτη Πάφου, ενώ αμέσως μετά τα Καρνα-
βάλια έχουμε και τις εσωκομματικές ε-
κλογές στον Δημοκρατικό Συναγερμό…

Ποιος επέλεξε τη μουσική που ακουγό-
ταν στο Στάδιο Ελευθερία «Τάσος Παπα-
δόπουλος» κατά τη διάρκεια της ανακή-
ρυξης του νέου Προέδρου; 

Η μάχη για επικράτηση στο Δημοκρατι-
κό Συναγερμό ουσιαστικά θα είναι μετα-
ξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Αναστα-
σιάδη…

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και το ήθος 
που επέδειξε, θα λείψει από το πολιτι-
κό σκηνικό…

Τώρα θα μάθουμε και ένα είχαν άλ-
λα κίνητρα όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν 
γύρω από την υποψηφιότητα του Νίκου 
Χριστοδουλίδη…

Πολύ ευχάριστα ακούσαμε τη υπόσχεση 
του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι στο Υπουρ-
γικό του συμβούλιο το 50% θα είναι γυ-
ναίκες. Ελπίζουμε να τη τηρήσει…

Το σύνθημα που ακούστηκε δυνατότερα 
κατά τη διάρκεια την ανακήρυξης του 
Νίκου Χριστοδουλίδη ως νέου προέδρου 
της Δημοκρατίας, ήταν το: “Σεισμός, σει-
σμός, Συναγερμός” το οποίο έφερε αμη-
χανία στους υποστηρικτές των κομμάτων 
που στήριξαν την υποψηφιότητά Χριστο-
δουλίδη…

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, όταν ρω-
τήθηκε ένα περιμένει υπουργοποίησή 
του επικαλέστηκε την απόσταση. Πά-
ντως είναι πολλοί άλλοι που είναι διατε-
θειμένοι να μετακομίσουν στη Λευκωσία 
από την Πάφο...

Οι Παφίτες είναι τοπικιστές. Το απέδει-
ξαν και στις Προεδρικές Εκλογές και στις 
Αρχιεπισκοπικές. Για να δούμε αν θα το 
αποδείξουν και στις Μητροπολιτικές;

Εάν πάντως ο κ. Χριστοδουλίδης διορί-
σει Παφίτισσα, θα είναι η πρώτη γυναί-
κα Υπουργός από την Πάφο από την ανα-
κήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας…

28 Φεβρουαρίου δίνει τη διαβεβαίωση 
του στη Βουλή ο νέος Πρόεδρος και με 
την ευκαιρία πιάνουν και πάλι δουλειά οι 
βουλευτές. Καιρός ήταν…

Τους ερωτευμένους που γιόρτασαν την 
Τρίτη με δώρα, ρομαντικά δείπνα κλπ…

Η εκλογή νέου Μητροπολίτη στην Πάφο 
μπορεί να βελτιώσει και τις σχέσεις Δη-
μοτικού μεγάρου μητρόπολης οι οποίες 
δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση 
το τελευταίο διάστημα…

Με τόσα ονόματα Παφιτών που ακού-
στηκαν ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδου-
λίδης, μάλλον πρέπει να διορίσει ένα Υ-
πουργικό αποκλειστικά με Παφίτες…

Α. Νεοφύτου

Σίγουρα όταν ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός ευχόταν από το βήμα του Πολιτι-

κού και Ιδεολογικού Συ-
νεδρίου του ΔΗΣΥ, στον 
Αβέρωφ Νεοφύτου, με 
το καλό Πρόεδρος, δεν 
θα πίστευε στις διάφο-
ρες κακεντρεχείς φήμες 
που κυκλοφορούν για τη 

γρουσουζιά.
Τώρα δεν τον φτάνει που δεν πέρασε 
στο δεύτερο γύρο των εκλογών, που έ-
χασε και ο υποψήφιος τον οποίο δήλωσε 
ότι υποστήριζε, κινδυνεύει να χάσει και 
την προεδρία του κόμματός του, καθώς 
έχει απέναντί του δύο πρώην στενούς 
συνεργάτες του.
Μήπως να αρχίσει να το σκέφτεται και 
να κάνει κανένα καλό ξεμάτιασμα ενό-
ψει το εσωκομματικών εκλογών;

Μ. Σιζόπουλος

Στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων τα ο-
ποία θα τεθούν από πλευράς του προέ-

δρου της Δημοκρατίας, 
θα καθοριστεί η συμμετο-
χή, η συνδρομή και η συ-
νεισφορά του Κινήματος, 
στην κυβέρνηση Χριστο-
δουλίδη, δήλωσε ο πρό-
εδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος 

Σιζόπουλος, μετά την εκλογική νίκη του υ-
ποψηφίου, ενώ σημείωσε πως τα κόμματα 
που τον στήριξαν θα έπρεπε να  έχουν λό-
γο στον καταρτισμό του Υπουργικού Συμ-
βουλίου.
Βεβαίως πριν τις εκλογές μας έλεγαν ότι 
δεν έγινε καμιά συζήτηση για Υπουργεία 
και θέσεις.
Τώρα καταλαβαίνουμε ότι απλά περίμε-
ναν να κερδίσουν και μετά να ασχοληθούν 
με το θέμα. Είπαμε κι εμείς πώς κάτι αλλά-
ζει επιτέλους στο πολιτικό μας σκηνικό…

Σ. Στεφάνου

Kοινές προσεγγίσεις επί σειρά θεμάτων και 
κοινή προσπάθεια για επίλυση προβλημά-

των που ταλανίζουν την 
κυπριακή κοινωνία, διαπί-
στωσαν ο νέος Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας Νίκος Χριστοδουλίδης 
και ο Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ Στέφανος Στε-

φάνου που συναντήθηκαν για πρώτη φο-
ρά μετά τις εκλογές, στο Πολιτικό Γραφείο 
του πρώτου.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για «παλιά γνω-
ριμία» με τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, η οποία βοηθά την ειλικρινή συζήτη-
ση και υπογράμμισε ότι το κόμμα «θα έχει 
συνείδηση του ρόλου και της ευθύνης που 
έχει έναντι του τόπου και του λαού για υ-
πεύθυνη, σοβαρή, πατριωτική και διεκδι-
κητική για όλα εκείνα που θεωρούμε ότι 
είναι προς όφελος της χώρας μας».
Εμείς πάλι θα περιμένουμε τι θα κάνετε 
στην πράξη κ. Στεφάνου, γιατί είδαν πολλά 
τα μάτια μας…

Ο Δίκαιος

Μουρμούρες

Καλά κάνουν να αρχίσουν 
να βιάζονται στο εργο-

τάξιο που έχει αναλάβει τα 
έργα στο λιμανάκι της Πά-
φου, γιατί οι επαγγελματίες 
της περιοχής έχουν ήδη αρ-
χίσει την μουρμούρα για αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις στα έργα.
Και είναι αλήθεια, ότι σε τέτοιες περιοχές 
που αποτελούν βιτρίνα για την εικόνα μιας 
πόλης, τα όποια έργα θα πρέπει να γίνονται 
με πολύ καλό σχεδιασμό και αυστηρά χρο-

νοδιαγράμματα.
Ξέρετε πόσα θα χάσουν 
όλοι αυτοί οι επαγγελμα-
τίες τα υποστατικά των 
οποίων θα παραμείνουν 
κλειστά κατά την περίο-

δο της Αποκριάς;
Δικαιολογημένα λοιπόν γκρινιάζουν και κα-
λούν τον Δήμο να επισπεύσει τις εργασί-
ες ώστε να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος 
χρόνος και μεγαλώσει η ζημιά που ήδη ε-
πωμίζονται…

Νίκος ή Νικούδι;

Υπάρχει νέος Πρόεδρος τον λεν Χριστοδουλίδη, 

Πάφιος στην καταγωγή, όλοι το ξέρουν ήδη.

Και τέτοια προεκλογική ποτέ δεν ματαείδα, 

τέτοια που έστω προς στιγμή με γέμισε ελπίδα.

Πώς κάτι θ’ αλλάξει τελικά θα έρθουν νέα ήθη 

και δεν θα καταπιάνονται όλοι με τα συνήθη.

Αρχή με το Υπουργικό, τα όργανα ηχούνε 

και τρέχουν τα κουστούμια τους όλοι για να ντυθούνε.

Άλλος για Οικονο0μικών άλλος για το Αμύνης, 

βλέπουμε πάλι τακτικές που ‘ναι αλήστου μνήμης… 

Γι’ αυτό σου λέω Νίκο μου κράτα τους μακριά σου, 

Νικούδι μην σε κάνουνε. Φέρ’ τους με τα νερά σου…

Ο ανθρώπινος πόνος

Τ ελικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απο-
δεικνύεται πολύ πιο συναισθηματικός 

από τον Ερσίν Τατάρ.
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, αφήνο-
ντας πίσω του όσα το προηγούμενο διάστη-
μα, αγκάλιασε τον Έλληνα ομόλογό του Νί-
κο Δένδια και μίλησε για τον ανθρώπινο πό-
νο που φέρνει κοντά τους ανθρώπους πα-
ραμερίζοντας τις όποιες διαφορές τους.
Σε αντίθεση με αυτόν ο ηγέτης του Τουρκο-
κυπρίων Ερσίν Τατάρ, δεν έδειξε το ίδιο αν-
θρώπινο πρόσωπο, ούτε μετά το χαμό μι-
κρών παιδιών της κοινότητάς του.
Στην πολιτική βέβαια δεν μπορείς να βασί-
ζεσαι σε κάποιες στιγμές που προκύπτουν 
από μια τραγωδία έστω και αν αυτή στοί-
χισε δεκάδες χιλιάδες ζωές. Ελπίζουμε ότι 

αυτή τη φορά η Τουρκία δεν θα επιστρέψει 
στην άτεγκτη στάση της όσο αφορά, τις Ελ-
ληνοτουρκικές διαφορές να και το θεωρού-
με πολύ δύσκολο να φανεί πιο υποχωρητι-
κή όσο αφορά το Κυπριακό…  



Ευαισθησία μηδέν 

Τ ο Υπουργείο Παιδείας αρνείται να παραχωρήσει συνοδό για μα-
θητή ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα πόδια 

και για δύο μήνες θα μείνει καθηλωμένος σε τροχοκάθισμα. 
Η μητέρα του μαθητή, κατάγγειλε στο Radiocosmos, ότι οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου ενημερώθηκαν από τον Δεκέμβριο για την περίπτω-
ση του παιδιού της και κατατέθηκαν από τους γιατρούς όλα τα απα-
ραίτητα έγγραφα για την κατάσταση της υγείας του. 
Δυστυχώς πρόσθεσε, η απόφαση του αρμόδιας επιτροπής του Υ-
πουργείου Παιδείας ήταν να καλυφθεί η ανάγκη από το υφιστάμενο 
προσωπικό. Κάτι τέτοιο πρόσθεσε δεν είναι εφικτό και το παιδί ουσι-
αστικά είναι δίχως βοήθεια στο σχολείο με αποτέλεσμα την περασμέ-
νη εβδομάδα στην προσπάθεια του να κατέβει από σκαλί έπεσε. 
Σε παρέμβαση του στο Radiocosmos o Σχολικός Έφορος Ανδρέας Κε-
σούρης χαρακτήρισε απαράδεκτη την στάση του Υπουργείου Παι-
δείας σημειώνοντας πως η δικαιολογία που προβάλλεται είναι πως 
συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο για την πρόσληψη συνοδών. Ο κ. Κε-
σούρης διερωτήθηκε πως μπορούν να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες 
από το υφιστάμενο προσωπικό όταν ο αριθμός τους δεν επαρκεί για 
να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες.

Ξεκίνησε το κέντρο μαστογραφίας 
στη Γεροσκήπου
 

Τ έθηκε από την Τετάρτη στην υπηρεσία των γυναικών της Πάφου,  
της Γεροσκήπου και της ευρύτερης περιοχής το Μαστογραφικό 

Κέντρο Γεροσκήπου. Στεγάζεται στις νεόκτιστες εγκαταστάσεις του Ι-
ατρικού Κέντρου «Χριστόφορος Χατζηλαμπρής», στην οδό Νεόφυτου 
Χατζηλαμπρή, λίγα μόλις μέτρα από τον κυκλικό κόμβο Κολώνης. 
Με την ευκαιρία αυτή, το Υπουργείο Υγείας καλεί όλες τις γυναίκες η-
λικίας 45 – 74 ετών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πληθυσμιακού 
Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού. 
Η μαστογραφία προσφέρεται δωρεάν και θα επαναλαμβάνεται κά-
θε δύο χρόνια. Οι δικαιούχες μπορούν να κλείσουν το δικό τους ρα-
ντεβού, μέσω του τηλεφώνου 26306444 , από Δευτέρα μέχρι Παρα-
σκευή, μεταξύ 7.30π.μ. – 2.30μ.μ.

Γιόρτασαν με πυροτεχνήματα 

Μ ε Πυροτεχνήματα γιόρτασαν σε Πάφο και Γεροσκήπου την εκλογή 
του Νίκου Χριστοδουλίδη στην προεδρία της Δημοκρατίας. Μετά  

την οριστικοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, στο εκλογικό επιτελείο 
Πάφου στη συμβολή των οδών Νεοφύτου και Νικολάου Νικολαΐδη, δίπλα 
από το Δικαστικό Μέγαρο Πάφου άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος, ενώ 
αρκετοί ξεκίνησαν από την Πάφο για να βρεθούν στο στάδιο Ελευθερία για 
την ανακήρυξη  του νέου Προέδρου. 
Στην Πάφο εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο πανηγυρί-
ζοντας, με τη χρήση πυροτεχνημάτων, κορναρίσματα και με συνθήματα, ε-
νώ αργότερα, υποστηρικτές της υποψηφιότητας του συγκεντρώθηκαν στην 
Πλατεία της γενέτειρας του στην Γεροσκήπου, όπου από γιγαντοοθόνη που 
είχε στηθεί παρακολούθησαν την τελετή ανακήρυξης.  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Το εκλογικό αποτέλεσμα για τις προεδρικές ήταν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Η έκπληξη 
που ήλπιζαν κάποιοι τελικά δεν ήρθε. Ασφαλώς και 
μεγάλος νικητής είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και 
ο μεγάλος χαμένος ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποί-
ος πλέον κινδυνεύει να χάσει και την προεδρία του 
ΔΗΣΥ... 

Είχαμε προβλέψει τι θα γινόταν στον ΔΗΣΥ σε πε-
ρίπτωση που ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν θα περνού-
σε στον 2ο γύρο. Αυτό που δεν περιμέναμε, είναι 
το κύμα της αμφισβήτησης του. Ακόμη και μέχρι 
χθες στενοί συνεργάτες τους τον αμφισβητούν και 
διεκδικούν την προεδρία του κόμματος θέλοντας 
να φορτώσουν στον ίδιο την αποτυχία του ΔΗΣΥ 
και όσα διαδραματίστηκαν μεταξύ του 1ου και του 
2ου γύρου... 

Πάντως το κλίμα στον ΔΗΣΥ είναι πολύ βαρύ και 
τα πάντα είναι πλέον υπό αμφισβήτηση. Πολλά θα 
εξαρτηθούν και από την στάση του Νίκου Αναστα-
σιάδη ο οποίος ακόμη δεν είπε την τελευταία του 
λέξη...  

Για το ΑΚΕΛ το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν γλυ-
κόπικρο. Μπορεί να απέτυχε στον στόχο της Αλ-
λαγής, όμως κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστά 
που θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά για τα δεδο-
μένα αυτής της εκλογικής μάχης. Οι εκλογές ήταν 
φιλί ζωής για το ΑΚΕΛ και είναι στο χέρι του πλέον 
αν θα καταφέρει να συμπορευτεί με τις δυνάμεις 
που συμπορεύτηκαν μαζί τους στις Προεδρικές... 

Για τα κόμματα του κεντρώου χώρου ΔΗΚΟ- ΕΔΕΚ 
– ΔΗΠΑ μόλις περάσει η περίοδος ευφορίας και ο 
διαμοιρασμός των υπουργείων, θα βρεθούν μπρο-
στά σε μεγάλες πολιτικές προκλήσεις και ίσως αδι-
έξοδα τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν. Τον 
επόμενο χρόνο το 2024 στην Κύπρο θα έχουμε Ευ-
ρωεκλογές και ανάδειξη νέων τοπικών αρχών...

Για τις Μητροπολιτικές Εκλογές υπάρχουν φα-
βορί για το τριπρόσωπο όμως η προσπάθεια κά-
ποιων να μειώσουν όσο περισσότερο μπορούσαν 
τον πιο δημοφιλή ανάμεσα στους Παφίτες έφθασε 
στα όρια της αθλιότητας...  

Το καρφί του Ιωάννη Ιωάννου ότι κάποιοι θέλουν 
την θέση του Μητροπολίτη ως εφαλτήριο για τον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο είχε συγκεκριμένο αποδέ-
κτη και έπιασε τόπο...

Εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται η ανταπόκριση των 
πολιτών της Πάφου στην έκκληση για συλλογή 
ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους 
της Τουρκίας και της Συρίας. Η Ανθή Λεωνίδου Δι-
οικητική Λειτουργός  του Ε.Σ.Σ.Ε επιβεβαίωσε ότι η 
ανταπόκριση του κοινού ήταν όπως είπε συγκινη-
τική. Η βοήθεια που συγκεντρώθηκε είπε είναι με-
γαλύτερη από κάθε άλλη φορά...  

Οι κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη 
νέα τουριστική σεζόν κινούνται στα επίπεδα της 
περασμένης χρονιάς και δεν δικαιολογούν υπέρ-
μετρη αισιοδοξία επισημαίνει ο πρόεδρος του Το-
πικού Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάνος Μιχαηλίδης. 
Υπάρχει πρόσθεσε συγκρατημένη αισιοδοξία για 
το 2023, όμως δεν φαίνεται ότι το τουριστικό ρεύ-
μα από την Βρετανία θα είναι μεγαλύτερο από την 
περασμένη χρονιά... 

Η “μούγια”

Έρχεται η σειρά της Κύπρου 

Μ ετά το φονικό σεισμό στην Τουρκία, ειδικοί προειδοποιούν ό-
τι πρέπει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για έναν ενδεχόμε-

νο ισχυρό σεισμό στην Κύπρο, γράφει η 
Χαλκίν Σεσί, σημειώνοντας πως το κυπρι-
ακό τόξο κατευθύνεται προς το νομό της 
Αλεξανδρέττας και ενώνεται με το ρήγμα 
της Νεκράς Θάλασσας και το ρήγμα της 
Ανατολικής Μεσογείου. 
Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πλη-
ροφορειών, στο πρωτοσέλιδο δημοσίευ-
μα υπάρχουν δηλώσεις του «προέδρου 

του επιμελητηρίου γεωλόγων», Ογούζ Βαντιλιλί, ο οποίος προειδο-
ποιεί ότι το νησί βρίσκεται σε πολύ σοβαρή σεισμική ζώνη και γι’ αυ-
τό υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένας ισχυρός σεισμός ανά πάσα στιγ-
μή, όπως ανέφερε. 
Ο Βαντιλιλί ανέφερε επίσης ότι μετά από εξέταση του υποστρώματος 
τους εδάφους που διενεργείται από τα επιμελητήρια εδώ και χρό-
νια, έχουν εντοπιστεί προβληματικά πεδία εδάφους στις ακτογραμ-
μές της κατεχόμενης Έγκωμης, της παραλίας Long Beach και των Γκα-
ζιβερών. Επίσης, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα, ο γεωλόγος και 
σεισμολόγος καθηγητής της Ακαδημίας Επιστημών, Νατζί Γκιορούρ 
ανέφερε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για το  ενδεχόμενο ε-
νός σεισμού 7 ρίχτερ και άνω.

Κλείδωσε συνάντηση με Τατάρ

Τ ην Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 11 το πρωί, θα πραγματοποι-
ηθεί συνάντηση ανάμεσα στον εκλελεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τα-
τάρ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην οικία του ειδικού αντιπρο-
σώπου του γγ του ΟΗΕ στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ στο αεροδρόμιο Λευ-
κωσίας. 
Ο κ. Χριστοδουλίδης, είχε εκφράσει την πρόθεση του να συναντηθεί με τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη όταν ο δεύτερος του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί 
για την εκλογή του. Αυτές οι κινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη είναι δείγματα 
γραφής ότι έχει στις προτεραιότητες του την λύση του κυπριακού. 

Κέρδισε δίκη ο Βέργας 

Τ ο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου απέρριψε αγωγή, ύψους 24.000, σε 
βάρος του πρώην Δημάρχου Πάφου και Προέδρου του ΔΣ του Pafos 

Aphrodite Festival, Σάββα Βέργα, που κατέθεσε η 
εταιρεία Pafos Aphrodite Festival. 
Η εταιρία αξίωνε από τον εναγόμενο, ο οποίος κα-
τά τα έτη 2011, 2012 και 2014 ήταν ο Πρόεδρος 
του ΔΣ της, το ποσό 24.067,00, που ισχυρίζεται 
πως της οφείλει. 
Το Δικαστήριο στην απόφαση του αποφάνθηκε 
πως δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος δεν εκ-
πλήρωσε συγκεκριμένους όρους της συμφωνίας 

του με την Ενάγουσα ως προς την εκ μέρους της διάθεση των εισιτηρίων, 
που να απολήγει σε παράβαση κάποιας συμφωνίας μεταξύ τους. Δεν απο-
δείχθηκε επίσης πως ο εναγόμενος αποκόμισε συγκεκριμένο όφελος εις 
βάρος της ενάγουσας και πως η ενάγουσα υπέστη συγκεκριμένη ζημιά ε-
ξαιτίας κάποιας παραβατικής συμπεριφοράς του εναγόμενου στο πλαίσιο 
διάθεσης των εισιτηρίων. Το Δικαστήριο σημειώνει πως δεν υπάρχει ίχνος 
μαρτυρίας ότι η ενάγουσα ζημιώθηκε, επειδή ο εναγόμενος μπορεί να μην 
διέθεσε στις εταιρείες από τις οποίες εξασφάλισε χορηγίες ισάξιο αριθμό 
εισιτηρίων.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Έ ντονη δυσαρέσκεια για την πορεία των ερ-
γασιών στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου εκ-
φράζουν οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής 

και εστιατορίων καθώς και ο ΣΙΚΑΠ, ο οποίος καλεί 
τον Δήμο να επισπεύσει τις εργασίες. Ο Δήμαρχος 
Πάφο ενημέρωσε τα μέλη το Δημοτικού Συμβουλί-
ου ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν στο σχεδιασμό του έργου και την 
έγκριση τους από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών 
και Απαιτήσεων. Το επιπρόσθετο κόστος που θα 
προκύψει αναμένεται να φθάσει τις 300.000 και 
αφορά την λιμενολεκάνη.

Αντιδρούν
Καθυστέρηση παρατηρείται στην εξέλιξη των ερ-
γασιών για την ανάπλαση στην περιοχή του λιμα-
νιού στην Κάτω Πάφο με τους επαγγελματίες να 
καλούν τον Δήμο Πάφου να επισπεύσει τις εργασί-
ες. Επισημαίνουν ακόμη ότι οι αρχικές διαβεβαιώ-
σεις που είχαν δοθεί ήταν ότι τα έργα θα διαρκού-
σαν στην περιοχή περίπου 1 μήνα. Δυστυχώς όπως 
επισημαίνεται το τελευταίο 15νθήμερο παρατη-
ρείται στασιμότητα στις εργασίες και εκτιμούν ότι 
δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι το Πάσχα. 
Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πά-
φου ΣΙΚΑΠ σε ανακοίνωση του, εκφράζει την έντο-
νη δυσαρέσκειά του για την στασιμότητα που 
παρατηρείται όπως σημειώνει τις τελευταίες, του-

λάχιστον 15 μέρες, στα έργα αναβάθμισης στο λι-
μανάκι της Κάτω Πάφου. Στις 7 Ιανουαρίου 2023 
προσθέτει, μπήκαν οι μπουλντόζες κι άρχισαν να 
κατεδαφίζονται οι όποιες παρανομίες υπάρχουν 
στην περιοχή, με σκοπό την αναβάθμιση γενικότε-
ρα του παραλιακού μετώπου. 
Τα κέντρα αναψυχής μάζεψαν τραπέζια και καρέ-
κλες, αναστέλλοντας  για ορισμένο χρονικό διά-
στημα τις δραστηριότητα τους και ανέμεναν ότι θα 
επαναλειτουργούσαν περί τα μέσα Φλεβάρη 2023 
ή τουλάχιστον την τελευταία Κυριακή της Αποκρι-
άς – Καθαρά Δευτέρα. 
Η περίοδος αυτή τονίζεται, θεωρείται η έναρξη 
της νέας τουριστικής σεζόν. Ήδη όπως αναφέρει 
ο ΣΙΚΑΠ, η νέα τουριστική σεζόν άρχισε και αρκε-
τοί τουρίστες κυκλοφορούν στην Πάφο. Οι πτήσεις 
προς το αεροδρόμιο Πάφου, έχουν αυξηθεί. 
Οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής της περιοχής 
του λιμανιού, βλέποντας την πορεία των εργασιών, 
προβλέπουν πως τα έργα θα ολοκληρωθούν γύρω 
στο Πάσχα και όχι ένα μήνα μετά την έναρξή τους, 
όπως είχε διαβεβαιώσει ο Δήμος Πάφου. 
Μια τέτοια εξέλιξη όπως υποστηρίζουν θα τους κα-
ταστρέψει οικονομικά. 
Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες παρουσιάζονται δυ-
σαρεστημένοι και προβληματισμένοι και ζητούν 
από τους αρμοδίους να επισπεύσουν τις διαδικασί-
ες και να τηρηθούν τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. 

Υπενθυμίζουν ακόμη την ανάρτηση του Δημάρχου 
Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος ο οποίος είχε γράψει 
χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο facebook 
στις 11 Ιανουαρίου 2023. «Το λιμανάκι στην Κάτω 
Πάφο έχει μαζέψει πολλές αμαρτίες καιρός είναι 
να μπει μια τάξη και να γίνει μια σοβαρή αναβάθ-
μιση! Θέλουμε μερικές εβδομάδες!!!!!!!»  Οι επη-
ρεαζόμενοι σημειώνουν ακόμη ότι τα έξοδα των 
επιχειρήσεων τους, τρέχουν. Νερό και ρεύμα δεν 
έχουν, για να ξεκινήσουν τουλάχιστον εσωτερικές 
εργασίες, με αποτέλεσμα να επικρατεί αβεβαιότη-
τα για το πότε θα επαναλειτουργήσουν. 
Ο ΣΙΚΑΠ καλεί τους αρμοδίους να ξεκινήσουν εδώ 
και τώρα, εκ νέου οι εργασίες και να επισπευσθούν 
όσο είναι δυνατόν για να αποφευχθούν επιπρό-
σθετα προβλήματα και οικονομική επιβάρυνση 
των επαγγελματιών.
Η Πάφος, γενέτειρα πόλη των υποψηφίΟι υπόλοι-

ποι υποψήφιοι στην Πάφο έλαβαν πολύ χαμηλά 
ποσοστά πιο κάτω από 1% και το άθροισμα όλων 
ήταν μερικές εκατοντάδες ψήφους. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι στην Πάφο η αποχή περιορί-
στηκε στο 24,5%.

Καθυστερούν τα έργα στο Λιμανάκι
Δυσφορούν οι επαγγελματίες και απευθύνουν έκκληση για 
επίσπευση των εργασιών

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 

της Κοινότητας Κουκλιών
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη εξαγγελθεί η έναρξη της διαδικασίας της αναθεώρησης και τροποποίησης 
των Πολεοδομικών Ζωνών στην ύπαιθρο σύμφωνα με το άρθρο 18Α(5), του περί Πολεοδομίας και Χωροταξί-
ας Νόμου. Στόχος της αναθεώρησης είναι να εκσυγχρονιστούν οι Πολεοδομικές Ζώνες ώστε να μπορούν να 
υποστηρίξουν τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου 
στο πλαίσιο ενός λειτουργικού, αειφόρου, περιβαλλοντικού και ισόρροπου σχεδιασμού. Με βάση τις οδηγίες 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κοινότητα μας εμπίπτει στην Α’ Φάση της Αναθεώρησης, καθότι έχει παρέλθει 
η χρονική περίοδος των 5 χρόνων από την τελευταία έγκριση και δημοσίευση των Πολεοδομικών Ζωνών.

Επιδίωξη είναι η εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, ως Τοπική Αρχή, μας παρέχεται η δυ-
νατότητα και η ευκαιρία να εξετάσουμε και να προβούμε στις ανάλογες αναθεωρήσεις/αλλαγές/τροποποι-
ήσεις/προτάσεις/εισηγήσεις επί των υφιστάμενων ζωνών, στην βάση πάντοτε των Βασικών Αρχών και των 
Αντικειμενικών κριτηρίων, που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω  του Πληροφοριακού Συστήματος «Ιππό-
δαμος». 

Υπογραμμίζεται ότι, ιδιωτικές εισηγήσεις και ατομικά αιτήματα δεν μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο 
Σύστημα αλλά ούτε και στο Τμήμα Πολεοδομίας. Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Κουκλιών για να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των εισηγήσεων που θα υποβληθούν από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών στο Πληροφορικό Σύστημα. Πριν την υποβολή των τελικών προτάσεων του 
Κοινοτικού Συμβουλίου θα σας γνωστοποιήσουμε τις τελικές μας εισηγήσεις, που θα υποβάλουμε στα αρμό-
δια όργανα, προς μελέτη και αξιολόγηση. 

Οι κάτοικοι της Κοινότητας Κουκλιών καλούνται σε Δημόσια Ακρόαση για ενημέρωση όσον αφορά το πιο 
πάνω θέμα και της όλης διαδικασίας στις 23/02/2023 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου 
Κουκλιών. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών θα δέχεται ατομικές αιτήσεις/αιτήματα/εισηγήσεις με καταληκτική ημερο-
μηνίας την 02/03/2023, εφόσον συμπληρώσουν και υποβάλουν στα γραφεία μας το στερεότυπο έντυπο.       

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων/εισηγήσεων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών 
για αναθεώρηση των Πολεοδομικών Ζωνών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» είναι η 06/04/2023

Εκ του ΚΣ Κουκλιών 

ΠΟΑΑ ΠΑΦΟΥ
(Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων)

Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Πάφου, ενημερώνει ότι την Τρίτη 21 Φεβρουα-
ρίου 2023 και ώρα 4:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση στην αίθουσα της εκκλησίας Απ. Πέ-
τρου και Παύλου στην Πάφο. Καλούνται τα μέλη της Οργάνωσης όπως παρευρεθούν.

Με εκτίμηση Ξενής Χριστοφή
Πρόεδρος



Τα πρωτινά χρόνια του με-
σοπολέμου η διαβίωση στα 
χωριά της Πάφου και ολό-

κληρης της Κύπρου 
ήταν δύσκολη και οι 
άνθρωποι υπέφε-
ραν από φτώχεια και 
ανεργία. Οι περισσό-
τεροι ησχολούντο με 

τη γεωργία, και λίγοι με διάφορα 
άλλα επαγγέλματα, ενώ πολλές 
φορές, ησχολούντο ταυτοχρόνως 
και με τα δύο, θέλοντας να συνει-
σφέρουν κατιτί περισσότερο στο 
ζην της φαμίλιας τους.
Έως τη δεκαετία του 1970, τα αυ-
τοκίνητα ήσαν λιγοστά, ενώ στην 
προηγούμενη δεκαετία σχεδόν 
ανύπαρκτα. Όμως οι άνθρωποι 
ήθελαν να διεκπεραιώνουν τις 
βαριές εργασίες τους, ήθελαν να 
μεταφέρουν προϊόντα, γι’ αυτό 
χρησιμοποιούσαν τα γαϊδούρια 
και τα μουλάρια προς τον σκοπό 
αυτό. Έβαζαν πάνω στο ζώο τη 
συρίζα, και μέσα σ’ αυτήν ότι ήθε-
λαν να κουβαλήσουν σε μακρινές 
αποστάσεις.
Όμως υπήρχαν πολλοί φτωχοί κά-
τοικοι που δεν διέθεταν γαϊδού-
ρια, και έτσι καλούσαν τον αγω-
γιάτη να κάνει την εργασία τους.
Ζούσε λοιπόν στη Χλώρακα, ένας 
αγωγιάτης (μεταφορέας), που 
έχοντας ένα μικρό γαϊδουράκι επί 
σκοπού για να είναι χαμηλό και να 
μπορεί να το φορτοεκφορτώνει 
ευκολότερα καθώς και αυτός ήταν 
μικρός στο μπόι, που έκανε μετα-
φορές και αγώγια επί πληρωμή. 
Ήταν ο Γιαννουρής που είχε απο-
κλειστική εργασία το επάγγελμα 
του Αγωγιάτη. Με το μικρό του 
γαϊδουράκι κουβαλούσε οτιδή-
ποτε του ανέθεταν. Από γεωργικά 
προϊόντα, κόπρι για τα χωράφια, 
αμμοχάλικα και πέτρες για να 

κτίζουν σπίτια, ειδικό ασπρόχω-
μα από την Καμήλα (περιοχή της 
Κισσόνεργας) για να βάζουν στις 
στέγες στα σπίτια να μην στάζουν, 
ακόμα και κανιά για να φτιάχνουν 
στέγες και ψαθαρκές που τις κρέ-
μαζαν στα ταβάνια και τοποθε-
τούσαν πάνω τα ψωμιά ώστε να 
μην τα πειράζουν οι λίμπουροι.
Ο Γιωρκής έμαθε την τέχνη του 
πελεκάνου μέσα από την πράξη 
μαθητεύοντας από μικρός σε μά-
στρο ως παραπαίδι. Όταν μεγά-
λωσε και χαρτώθηκε, αποφάσισε 
να ανοίξει δικό του πελεκανιό. 
Όμως χωρίς πολλά χρήματα, για 
το κτίσιμο μιας πρόχειρης παρά-
γκας που θα χρησιμοποιούσε ως 
εργαστήρι, φώναξε το φίλο του 
το Γιαννουρή και συμφώνησαν να 
του φέρει αμμοχάλικα και άλλα 
υλικά, με ανταλλαγή. Θα του μετέ-
φερε τόσα γομάρκα άμμο από τη 
θάλασσα, και αυτός αφού έστηνε 
το εργαστήρι, θα του αντικατα-
στούσε τα παλιά φθαρμένα πορ-
τοπαράθυρα που έμπαζαν κρύο 
αι αγέρα τις βαρυχειμωνιές, με 
καινούργια. Συμφώνησαν λοιπόν, 
πόσα γομάρκα άμμο θα του έφερ-
νε, και έκλεισαν τη συμφωνία. 
Ένα γομάρι θεωρείτο μια συρί-
ζα γεμάτη. Ο αγωγιάτης έπαιρνε 
το ζώο στη θάλασσα και με ένα 
φτυάρι γέμιζε τη συρίζα. Ο Γιαν-
νουρής πονηρός, για να μην κου-
ράζεται τόσο αυτός, όσο και το 
μικρό του γαϊδουράκι, φόρτωνε 
λιγότερη άμμο, και εργαζόμενος 
στο βούτημα του ήλιου δεν τον 
έπαιρναν χαπάρι.
Όμως και ο Γιωρκής περισσότερο 
πονηρός, με τα πρώτα φορτία, 
έκατσε και μέτρησε το γουνάρι 
της άμμου, και το βρήκε λειψό. 
Και αργά το βράδυ στο καφενείο 
του Μαυρόγιαννου βρήκε το φίλο 

του. Έκατσαν να πιούν καφέ, και 
του έκανε το παράπονο του. Αλλά 
ο Γιαννουρής τάχατε θυμωμένος 
και προσβεβλημένος, αρνήθηκε 
την κατηγορία, και στο πείσμα 
επάνω, έβαλαν στοίχημα μισό σε-
λίνι.
Περασμένη η ώρα και ο καιρός 
βροχερός, συμφώνησαν το πρωί 
με άλλους μάρτυρες να καταμε-
τρήσουν την άμμο.
Ο Γιαννουρής που δεν ήθελε να 
πιαστεί στα πράσα, αλλά κυρίως 
να μην χαλαστεί η φήμη του, μέσα 
στο κρύο, τη βροχή και το αγιάζι, 
μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, πήρε 
το γαϊδουράκι του κάτω στη θά-

λασσα, και στα σκοτεινά φόρτωσε 
όση άμμο καθ΄ υπολογισμό γνώρι-
ζε, και τον μετέφερε στο γουνάρι.
Την άλλη μέρα το πρωί, ο Γιωρκής 
αναγκάστηκε να πληρώσει το μισό 
σελίνι, καθώς στη καταμέτρηση η 
άμμος βρέθηκε σωστή. Και για 
πολλές μέρες ο Γιωρκής ήταν θυ-
μωμένος που δεν σιεηττανεύτη-
κε πως ο Γιαννουρής αν και τόσο 
μικρόσωμος ήταν τόσο σκληρο-
τράχηλος που όλη νύχτα μέσα σε 
βαρυχειμωνιά και πισσούρι σκο-
τάδι για μισό σελίνι θα τολμούσε 
τέτοιο εγχείρημα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Ο Γιωρκής και ο ΓιαννουρήςΣυμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας  
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καταγράφει 
λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. 

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

ψη μας και τανάπαλιν». (Γ. Μπαμπινι-
ώτης, 2018) Όσοι λοιπόν αγαπάμε τη 
γλώσσα μας και ενδιαφερόμαστε για 
την ποιότητά της, θα πρέπει να θε-
λήσουμε να προσέξουμε μερικά από 
εκείνα τα λάθη που ακούμε ή διαβά-

ζουμε:    
1. Ο επίσκοπος «αντιπροσωπεύει την Εκκλησία». Το 
σωστό είναι: ο επίσκοπος εκπροσωπεί/εκπροσώπησε 
την Εκκλησία.
Η συμπεριφορά των νέων «εκπροσωπεί τα ήθη» τής 
εποχής μας. Το σωστό είναι: Η συμπεριφορά των νέων 
αντιπροσωπεύει τα ήθη τής εποχής μας.  
N.B. (Σημειώστε): εκπροσωπώ, εκπροσώπησα, -ούμαι, 
-ήθηκα 1. ενεργώ για λογαριασμό κάποιου, παρευρί-
σκομαι ως εκπρόσωπος κάποιου: ο αντιδήμαρχος εκ-
προσώπησε τον δήμαρχο στο εθνικό μνημόσυνο. 2. εκ-
φράζω: «Ο Νόαµ Τσόµσκι θεωρείται ότι εκπροσωπεί το 
κίνηµα τής Νέας Αριστεράς στις Η.Π.Α.»  - Στο νέο Συμ-
βούλιο εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις τών υπαλλή-
λων/εργαζομένων.       [εκπρόσωπος (ο/η): πρόσωπο 
που αντιπροσωπεύει κάποιον/κάτι: εκπρόσωπος εται-
ρείας/κόμματος/τής νέας τάσης/του ρομαντισμού/κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος ] Έφυγε στις 20 Σεπτεμβρί-
ου 1971 ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους 
της ελληνικής ποίησης και των γραμμάτων γενικότερα. 
ANT. αντιπρόσωπος, πληρεξούσιος. (Γ. Μπαμπινιώτης)  
 Vs  αντιπροσωπεύω,  αντιπροσώπευσα, -τηκα  ΣΥΝ. εκ-
προσωπώ 
1. ενεργώ ως αντιπρόσωπος: Ο ΥΠΕΞ θα αντιπροσω-
πεύσει την Κύπρο στο Διεθνές Συνέδριο για την Κλιμα-
τική Αλλαγή. 2. εκφράζω: η Αφροδίτη αντιπροσωπεύει 
την ιδανική γυναίκα. 3. αποτελώ, συνιστώ: οι πτυχι-
ούχοι μας αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό ποσοστό των 
ανέργων. 4. αντιστοιχώ με κάτι: το ευρώ, η στερλίνα 
κ.λπ. αντιπροσωπεύει ορισμένη αξία χρυσού. [ αντι-
πρόσωπος (ο/η) πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο 
να ενεργεί για λογαριασμό άλλων: δεν παρέστη ο ίδιος, 
αλλά ο αντιπρόσωπός του.  Συν. εκπρόσωπος, πληρε-
ξούσιος ] 
2. Λάθη στη χρήση του τελικού -ν: Δύσκολα θα ξεπλύ-
νουμε «τη ντροπή» από τα χρυσά διαβατήρια. Το σω-
στό είναι:  δύσκολα θα ξεπλύνουμε την ντροπή. - Εμείς 
οι Κύπριοι ζούσαμε με «τη  ψευδαίσθηση» πριν από 
την οικονομική κρίση. (2013). Το σωστό είναι:  Εμείς οι 
Κύπριοι ζούσαμε με την  ψευδαίσθηση πριν από την 
κρίση.
N.B. (Σημειώστε): 1. Σύμφωνα με τη Νεοελληνική Γραμ-
ματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, το άρθρο “τον, 
στον – την, στην”, το αριθμητικό και αόριστο άρθρο 
“έναν”, η προσωπική αντωνυμία “αυτήν/την” και τα 
άκλιτα “δεν” και “μην” φυλάγουν το τελικό  -ν,  όταν η 
λέξη που ακολουθεί αρχίζει από φωνήεν,  από στιγμι-
αίο σύμφωνο (κ, π, τ),  από διπλό σύμφωνο (ξ, ψ) και 
από δίψηφο φωνήεν (γκ, μπ, ντ, τζ, τσ)  2. Το αρσενικό 
άρθρο “τον” γράφεται πάντοτε με -ν για να ξεχωρίζει 
από το ουδέτερο “το”: είδα τον γιατρό  -   συνάντησα 
τον φίλο μου  -  τον Δεκέμβριο  -  σέβομαι τον γέρο.  (Γ. 
Μπαμπινιώτης)
Λέμε και γράφουμε: Η ειρωνεία μειώνει την αυτοεικό-
να του παιδιού. - Το σχολείο αποτελεί ορόσημο για την 
κοινωνικοποίηση του μαθητή. - Οι Έλληνες ενεργούν με 
το συναίσθημα παρά με τη λογική.  -  δε μάς είδε κανείς  
-   δε συζητώ μαζί σου  -   μη μιλάς  -  δε με νοιάζει.
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της γλώσ-
σας μας.Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελληνική Γραμματική 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Μ έσα στο πάντρεμα των δυο κολοσσιαίων δυνά-
μεων του ελληνισμού και του χριστιανισμού, 
ήθη και έθιμα άξια μετάδοσης και μη, πέρασαν 

ανάμεσα στις γενεές και έφτασαν ως τις μέρες μας, χωρίς 
οι περισσότεροι να γνωρίζουμε τι έθιμα είναι αυτά, από 
πού προέρχονται και τι σημαίνουν.

Πώς ξεκίνησε…
Ένα τέτοιο έθιμο είναι και η Αποκριά! Η Αποκριά έχει ειδω-
λολατρική προέλευση. Στα γλέντια αυτά και στα ξεφαντώ-
ματα, βρίσκονται τα υπολείμματα θρησκευτικών τελετών, 
που τα πανάρχαια χρόνια οι λαοί διεξήγαγαν, γιορτάζο-
ντας την έναρξη κάθε καινούργιου χρόνου, ή την αρχή 
μιας νέας εποχής, της άνοιξης, προσδίδοντας ένα μαγικό 
χαρακτήρα για ευωχία και καλή σοδιά ξεγελώντας τα κακά 
πνεύματα της φύσης. Τέτοιες τελετές βρίσκουμε στους 
αρχαίους Έλληνες, με τις οργιαστικές τελετές προς τιμήν 
του θεού Διονύσου, καθώς και στα Κρόνια όργια, που γί-
νονταν στο τέλος κάθε χρόνου προς τιμή του θεού Κρόνου, 
του προστάτη της σποράς και της γονιμότητας. Οι γιορτές 
αυτές είναι τα περίφημα Σατουρνάλια των Ρωμαίων (από 
το λατινικό Saturn = Κρόνος), που είναι βελτιωμένη έκδο-

ση των αρχαίων ειδωλολατρικών τελετών. Η λέξη “ΚΑΡ-
ΝΑΒΑΛΙ” προέρχεται από την λατινική λέξη “CARNEVALE” 
που σημαίνει “ΑΝΤΙΟ ΚΡΕΑΣ”. Εξ ου και το δικό μας “ΑΠΟ-
ΚΡΕΩ”, με το οποίο ονόμαζαν οι Βυζαντινοί την τελευταία 
ημέρα της ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ, χαρακτηρίζοντας έτσι μια πε-
ρίοδο του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Στις εορταστικές 
αυτές τελετές κάθε έννοια ηθικής καταργούνταν, και μέσα 
στη γενικότερη αυτή αποδόμηση, οι συμμετέχοντας επι-
δίδονταν σε κάθε είδους ανηθικότητες, καλύπτοντας την 
ταυτότητά τους πίσω από την μεταμφίεση.

Η θέση της εκκλησίας
Η εκκλησία έχοντας επίγνωση του μαγικο-θρησκευτικού 
πυρήνα πίσω από τον οποίο κρύβονταν οι αρχέγονες 
δοξασίες και δεισιδαιμονίες είχε τρεις επιλογές. Η πρώ-
τη ήταν να τις απορρίψει, καταδικάζοντάς τες, ως ειδω-
λολατρικές. Η δεύτερη, να τις υιοθετήσει συλλήβδην και 
να τις ενσωματώσει μέσα στη νέα πίστη. Και η τρίτη, να 
τις αγνοήσει, κρατώντας απέναντι τους μια στάση ουδε-
τερότητας αλλά χωρίς να παύει σε κάθε ευκαιρία να τονί-
ζει την παγανιστική τους προέλευση. Η τρίτη επιλογή κρί-
θηκε ατύπως προτιμότερη, για τον απλούστατο λόγο ότι 

ο λαός κουβαλώντας μια τέτοια προγονική παράδοση αι-
ώνων, δεν θα ακολουθούσε εύκολα και αγογγυστί, διότι 
μέσα στα κύτταρά του κουβαλούσε ιστορικές καταβολές, 
που μόνο με παιδεία, κατανόηση και αγάπη εκ μέρους 
της Εκκλησίας, θα μπορούσε κάποτε, ίσως, να αποποιη-
θεί και να συνειδητοποιήσει αν όχι το βλαβερό, σίγουρα 
όμως το ανούσιο και αποπροσανατολιστικό των μαγικο-
παγανιστικών αυτών τελετών.
Βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε πως η Εκκλησία καταδί-
κασε και απέρριψε τις γιορτές του καρναβαλιού με την 6η 
Οικουμενική Σύνοδο του 692, όμως με μια υπέροχη στάση 
ανοχής και αγάπης παρακολούθησε το λαό να το συνδέει, 
έστω και τυπικά, με το εορτολόγιο της Εκκλησίας, μέσω 
της εξαγνιστικής Σαρακοστής. 
Δηλαδή συνδυάζεται το γλέντι ο χορός και το ξεφάντωμα, 
με την αυστηρή νηστεία και τη λατρεία της Μ. Τεσσαρα-
κοστής, η οποία θα επακολουθήσει. Και θα απαιτήσει από 
τον πιστό λαό να ακολουθήσει την κατανυκτική λατρευτι-
κή ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, με τα Απόδειπνα, τους Κα-
τανυκτικούς εσπερινούς και τους Χαιρετισμούς, την μεγά-
λη πορεία προς το κέντρο των εκδηλώσεων, την Μεγάλη 
Κυριακή του Πάσχα.

Καρναβάλι και Εκκλησία
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Πώς και πότε άρχισε και πώς διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου το Παφίτικο Καρναβάλι… 

Ε ορταστική περίοδος που χαρακτηρίζε-
ται από χαρούμενες τελετές, τραγού-
δια, χορούς και μεταμφιέσεις και που 

ταυτίζεται με την περίοδο των Αποκριών τις 
Σήκωσες όπως είναι γνωστές στην Κύπρο.
Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Τσικνοπέμπτη 
με την είσοδο του βασιλιά  Καρνάβαλου, 
μέχρι την τελευταία Κυριακή των Αποκριών 
που προηγείται της  Καθαράς Δευτέρας.
Η ονομασία Καρναβάλι (ιταλικά carnevale) 
προέρχεται, κατά την επικρατέστερη άποψη, 
από τις λέξεις carnem levare που σημαίνουν 
άρση του κρέατος, δηλαδή αποκριά.
Τα καρναβάλια αποτελούν την εισαγωγή 
στην περίοδο της νηστείας και προετοιμασί-
ας για τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανο-
σύνης, του Πάσχα. 
Οι ρίζες του Καρναβαλιού είναι πάρα πολύ 
βαθιές και στενά συνδεδεμένες με την 
ιστορία του Ελληνισμού. Έχει σχέση με την 
αρχαιότητα, τα αρχαία Διονύσια, κατά τα 
οποία γίνονταν οι δραματικοί αγώνες των 
τριών κορυφαίων τραγικών ποιητών Αισχύ-
λου, Σοφοκλή και Ευριπίδη, προς τιμή του 
Θεού Διονύσου, θεού του γλεντιού και της 
διασκέδασης. Οι ηθοποιοί της αρχαιότητας, 
φορούσαν προσωπεία (μάσκες) κατά την πα-
ράσταση των τραγωδιών και κωμωδιών τους 
και από τη συνήθεια αυτή είναι φανερό πως 
προήλθε και η σημερινή μεταμφίεση κατά το 
διάστημα των Καρναβαλιών.
Το καρναβάλι έχει τις ρίζες του στα Σατουρ-
νάλια της αρχαίας Ρώμης, που ήταν γιορτή 
παρόμοια προς άλλες που απαντώνται στις 
θρησκείες όλων σχεδόν των αρχαίων λαών 
(όπως οι γιορτές προς τιμήν της Ίσιδος στην 
αρχαία Αίγυπτο, οι γιορτές προς τιμήν του 
Διονύσου στην αρχαία Ελλάδα κ.α.). Ήταν 
βασικά γιορταστικές εκδηλώσεις με την 
έναρξη της άνοιξης και της αναγέννησης της 
φύσης που, στην Αρχαιότητα, συνέπιπτε με 

την έναρξη του χρόνου. 
Η μεταμφίεση, το μασκάρεμα, ήταν χαρα-
κτηριστικά των αρχαίων αυτών γιορτών.
Το καρναβάλι, στη μορφή που τελείται σή-
μερα, διαμορφώθηκε στην Ιταλία κατά τον 
Μεσαίωνα, ιδιαίτερα δε στη Βενετία και στη 
Ρώμη. Αργότερα επεκτάθηκε και σε πολλές 
άλλες χώρες, όπου στην κάθε μια προσαρ-
μόστηκε προς τις τοπικές παραδόσεις, τον 
χαρακτήρα και τις συνθήκες.
Σήμερα, εκδηλώσεις καρναβαλιού γίνονται 
σε πολλές πόλεις πολλών χωρών του κό-
σμου, με γνωστότερα το καρναβάλι του Ρίο 
ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το καρναβάλι της 
Βενετίας, της Νίκαιας και της Πάτρας.
Το έθιμο του εορτασμού των Αποκριών συ-
ναντάται σε όλη την Κύπρο, από την εποχή 
του Μεσαίωνα. Ωστόσο το Καρναβάλι στην 
Κύπρο από τα τέλη τους 19ου αιώνα είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη της Λε-

μεσού, όμως  διεξάγεται και σε άλλες επαρ-
χίες όπως η Πάφος, οι Ελεύθερες περιοχές 
Αμμοχώστου και η Λευκωσία. 

Παφίτικο Καρναβάλι 
To Καρναβάλι της Πάφου έχει πίσω του μια 
μακρά παράδοση.
Γύρω στο 1918, οι αδελφοί Σωτηράκης και 
Κώστας Μαρκίδης, φοιτητές τότε, ο ένας 
της Νομικής Σχολής και ο άλλος της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ίδρυ-
σαν μαζί με άλλους νέους τον «Χορευτικό 
Όμιλο», που λίγο αργότερα μετονομάστηκε 
σε «Όμιλο Νέων Πάφου». Οι αδελφοί Μαρ-
κίδη  δίδασκαν τους σύγχρονους ευρωπαϊ-
κούς χορούς και φαίνεται ότι είναι από εκεί 
που ξεκίνησε η ιδέα της οργάνωσης αποκρι-
άτικων εκδηλώσεων στην Πάφο.
Στους δρόμους μασκαράδες με μουντζου-
ρωμένα πρόσωπα δημιουργούσαν κεφά-
τη ατμόσφαιρα, εκείνο όμως που ξεχώριζε 
ήταν τα οικογενειακά γλέντια της Σήκωσης. 
Φορώντας τις καρναβαλίστικες στολές που 
με φροντίδα ετοίμαζαν πολλές ημέρες προ-
ηγουμένως, οι νέοι γύριζαν τα σπίτια και 
τραγουδούσαν:
“Έφθασε ο Καρνάβαλος στα σπίτια σας και πάλι 
για να κάματε χαρά όλοι, μικροί μεγάλοι.
Καρναβάλι, Καρναβάλι ζηλευτό  
και ποιος είδε Καρναβάλι σαν κι αυτό;” 

Στα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου, άρ-
χισαν να οργανώνονται αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις από σωματεία και συλλόγους σε 
κινηματοθέατρά, κέντρα και ξενοδοχεία της 
πόλης. Ορχήστρες, ντόπιες και ξένες, ψυχα-
γωγούσαν τον κόσμο που χόρευε, μεταμφιε-
σμένος, χορούς της εποχής. 
Σε μερικά από τα κέντρα εμφανίζονταν χο-
ρευτικά ή μουσικά συγκροτήματα, από τα 
πιο δημοφιλή στην Κύπρο. Ομάδες καντα-

δόρων, που ήταν ντυμένοι πιερότοι, παρή-
λαυναν στους κύριους δρόμους της Πάφου, 
τραγουδώντας όμορφα καρναβαλίστικα 
τραγούδια. 
Ομάδες μαθητών- κανταδόρων με βιολιά, 
κιθάρες και μαντολίνα, επισκέπτονταν αρ-
κετά σπίτια σκορπώντας παντού ευθυμία. 

Την ξεχωριστή αποκριάτικη ατμόσφαιρα της 
Πάφου, συμπλήρωναν άρματα και ομάδες 
πεζών σε οργανωμένες εκδηλώσεις.
Το «Παφίτικο Καρναβάλι» με τη, μορφή που 
το ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησε το 1983 όταν 
ο Δήμος Πάφου ανέλαβε για πρώτη φορά 
κεντρικό-συντονιστικό ρόλο στην οργάνωση 
των αποκριάτικων εκδηλώσεων της πόλης. 
Ο Δήμος έθεσε τότε υπό την αιγίδα του την 
Επιτροπή Παφίτικου Καρναβαλιού, στην 
οποία συμμετείχαν πολιτιστικά κατά κύριο 
λόγο σωματεία με αξιόλογη συμβολή στην 
προσπάθεια για αναβίωση του Καρναβα-

λιού στην Πάφο. 
Ο Δήμος αναλαμβάνει την όλη οργάνωση 
του «Παφίτικου Καρναβαλιού», επωμιζόμε-
νος ολόκληρο σχεδόν το οικονομικό βάρος 
των εκδηλώσεων. 
Οι εκδηλώσεις αρχίζουν το Σάββατο πριν 
από την Κυριακή της Απόκρεω με την καθι-
ερωμένη Είσοδο του Βασιλικά Καρνάβαλου 
και της συνοδείας του, συνεχίζονται με τον 
Μεγάλο Αποκριάτικο Χορό και τον Παιδικό 
Αποκριάτικο Χορό και κορυφώνονται με τη 
Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση αρμάτων 
και ομάδων, που γίνεται στο κέντρο της πό-
λης (Λεωφόρος Γρίβα Διγενή - Πλατεία Κέν-
νεντυ). 
Αποκριάτικες εκδηλώσεις και συγκεκριμένα 
χοροί για μικρούς και μεγάλους, οργανώνο-
νται από διάφορα σωματεία σε ξενοδοχεία 
της τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου.
Παρά τις διάφορες δυσκολίες και αδυναμίες, 
το Παφίτικο Καρναβάλι κατάφερε να γίνει 
θεσμός με μια ξεχωριστή θέση στα πολιτι-
στικά δρώμενα της Πάφου. Βασικός σκοπός 
πλέον του Δήμου Πάφου είναι η προσφορά 
ποιοτικής ψυχαγωγίας σε ντόπιους και ξέ-
νους επισκέπτες με εκδηλώσεις που αναμ-
φίβολα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του 
τουριστικού προϊόντος της επαρχίας. Οι εκ-
δηλώσεις τα τελευταία χρόνια, αρχίζουν την 
Τσικνοπέμπτη με την είσοδο του Βασιλιά 
Καρνάβαλου με τη συνοδεία Μαζορετών και 
της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου.   
Υστέρα από τη δύσκολη περίοδο της πανδη-
μίας, το «Παφίτικο Καρναβάλι» επιστρέφει 
δυναμικά για να τονώσει και εμπλουτίσει τη 
διασκέδαση, την ψυχαγωγία και το τουριστι-
κό προϊόν της Πάφου, ανανεωμένο αλλά και 
πιστό στην παράδοση.
Οι εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης του 
θεσμού, αρχίσαν την Τσικνοπέμπτη και λή-

γουν το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 3 το 
απόγευμα με τη Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέ-
λαση αρμάτων και ομάδων στη Λεωφόρο Γ. 
Γρίβα – Διγενή. 
Πριν από την έναρξη της Παρέλασης, στις 
2.30 μ.μ., οι Κανταδόροι του Μουσικού Ομί-
λου Πάφου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου 
Σωτήρη Καραγιώργη, θα εμπλουτίσουν την 
αποκριάτικη ατμόσφαιρα με όμορφες μελω-
δίες και τραγούδια.
Την παρέλαση θα παρουσιάσουν ο ηθοποι-
ός Πέτρος Πέτρου και η δημοσιογράφος B. 
J. Brown.

Καρναβάλι
Η ιστορία του θεσμού στην Πάφο



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Η αποχή υπήρξε και πάλι εντυπωσιακά 
υψηλή και στους δύο γύρους των Προε-
δρικών Εκλογών. 

Και όμως. Η Δημοκρατία είναι 
διαδικασία κατ’ εξοχήν συμμε-
τοχική. Οι  πολίτες βουλεύονται, 
διαλέγονται, ασκούν το εκλογικό 
τους δικαίωμα και ορίζουν τους 
αντιπροσώπους τους. Δεν υπάρ-

χει υποκατάστατος διαδικασία, μέθοδος ή σύ-
στημα. Είναι αξίωμα των δημοκρατικών, κοινο-
βουλευτικών και αντιπροσωπευτικών θεσμών. Η 
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας σε ένα  δημοκρατικό 
πολίτευμα πραγματώνεται και διασφαλίζεται 
μόνο όταν λειτουργεί μια σχέση αντιπροσώ-
πευσης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο λαό, τα 
Πολιτικά Κόμματα και τους εκλεγμένους πολιτει-
ακούς αξιωματούχους ή τα συλλογικά σώματα, 
νομοθετικά ή εκτελεστικά. Σε αυτή την απλή και 
βασική προϋπόθεση οικοδομείται όλο το θεσμι-
κό σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατί-
ας τους τέσσερις τελευταίους αιώνες.
Ευτυχώς για τη Δημοκρατία η «μετακομματική» 
εποχή  δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί σε πείσμα 
όλων εκείνων που αμφισβητούν τις πολιτικές 
και ιδεολογικές διαφορές και επαγγέλλονται το 
«τέλος της πολιτικής». Σε πείσμα όλων αυτών η 
κοινωνία, η οικονομία, οι πάγιες γεωπολιτικές 
επιδιώξεις, η ιστορική συνείδηση κάθε έθνους 
και κάθε λαού εξακολουθούν να παράγουν προ-
βλήματα και αντιθέσεις που μόνο η πολιτική 
μπορεί να εκφράσει και να αντιμετωπίσει. 
Και πολιτική χωρίς συλλογική οργάνωση, χωρίς 
Κόμματα υποστατά και ενιαία, με συνέχεια και 
παράδοση, χωρίς Κόμματα που αρύονται την 
εντολή τους από την ισχυρή λαϊκή στήριξη, δεν 
υπάρχει.
Αν η ύπαρξη των Κομμάτων είναι τυπική προϋ-
πόθεση για τη λειτουργία της αντιπροσωπευτι-
κής δημοκρατίας, η ουσιαστική συμμετοχή των 
πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες είναι ουσι-
αστική προϋπόθεση δημοκρατικής αξιοπιστίας 
και νομιμοποίησης.
Η αποχή που υπήρξε για μια ακόμα φορά στις 
Προεδρικές Εκλογές αλλά και σε προγενέστερες 
βουλευτικές είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να 
δημιουργεί τεράστια ανησυχία.
Υπάρχουν όμως λόγοι για το φθοροποιό και νο-
σηρό για τη δημοκρατία φαινόμενο της αποχής. 
Οι απολίτικες κοκορομαχίες για την «πρωτιά», 
η απουσία ενός διαχρονικού διαλόγου για τα 
μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, η 
αίσθηση των πολιτών ότι οι πολιτικοί φορείς 
χάνουν σταδιακά την αξιοπιστία τους και ότι η 
εναλλαγή Κομμάτων στην εξουσία δεν διαφορο-
ποιεί τα δεδομένα, η διαπλοκή, η διαφθορά και 
η αδιαφάνεια των εξουσιών, ωθούν τους πολί-
τες στην αποχή και στην ιδιώτευση.
Η ευθύνη ωστόσο για την επανασυγκόλληση 
των δεσμών μεταξύ της λειτουργίας της δημο-
κρατίας και της συμμετοχής των πολιτών είναι 
τεράστια για τους πολιτικούς φορείς και τα πο-
λιτικά συστήματα.
Η σχέση εντολής και εμπιστοσύνης που να συν-
δέει τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς με το 
λαό είναι όρος επιβίωσης της δημοκρατίας.
Αυτό το μήνυμα της ιστορίας πρέπει να γίνει 
καλά αντιληπτό. Όπου αυτό αγνοήθηκε οι συνέ-
πειες υπήρξαν καταστροφικές.

Δημοκρατία και 
αποχή

Μ ε την ενεργό συνδρομή και 
του απερχόμενου Προέδρου 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης κέρ-

δισε τις εκλογές για την 
Προεδρία. Το αποτέλε-
σμα της κάλπης είναι 
απόλυτα σεβαστό. Ο 
νέος Πρόεδρος δεν θα 
κριθεί από τις εξαγγε-

λίες του, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν 
ήταν απόλυτα ξεκάθαρες, αλλά από τα 
έργα του. 
Εμείς οι οποίοι δεν τον τιμήσαμε με την 
ψήφο μας οφείλουμε να στηρίξουμε, χω-
ρίς προκαταλήψεις, τα θετικά και να ψέ-
ξουμε, χωρίς φόβο και πάθος, τα αρνητι-
κά της διακυβέρνησης του.  Σημειώνω με 
ικανοποίηση το γεγονός ότι ο κ. Χριστο-
δουλίδης έχει δεσμευτεί να πατάξει την 
διαφθορά. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να 
αγνοηθεί το γεγονός ότι ποτέ δεν πα-
ραδέχθηκε ευθέως ότι ο απερχόμενος 
Πρόεδρος ή η Κυβέρνηση του ενεπλά-
κησαν σε φαινόμενα διαφθοράς, ενώ 
και στο  πρόγραμμα διακυβέρνησης 
του αναφέρεται γενικά και αόριστα σε 
«διαχρονική ύπαρξη του φαινομένου 
της διαφθοράς, το οποίο  έχει εμπεδω-
θεί στη συνείδηση των πολιτών».
Τι είναι όμως η διαφθορά; Αντιγράφω 
από το βικιλεξικό:  «Είναι η καταπάτη-
ση της ηθικής, των γραπτών ή άγραφων 

νόμων, κατά τρόπο συστηματικό, και 
ιδίως η δωροδόκηση (κρατικών) λει-
τουργών ή υπαλλήλων». Θα αναφερθώ 
σε τρία συγκεκριμένα παραδείγματα 
για να καταδείξω την αντίληψη περί 
διαφθοράς την οποία φαίνεται να έχει 
ο νέος Πρόεδρος και κατά πόσο αυτή 
συμπίπτει με τον πιο πάνω ορισμό.
Το παράδειγμα διαφθοράς το οποίο 
έδωσε ο ίδιος στη διάρκεια τηλεμαχίας 
είναι ενδεικτικό: Διαφθορά, μας είπε, 
είναι η προσπάθεια γονέων να εγγρά-
ψουν το παιδί τους σε άλλο σχολείο 
από αυτό που προβλέπεται βάσει της 
μόνιμης τους κατοικίας. 
Με βάση την νομικίστικη αυτή ερμη-
νεία, το γεγονός ότι ο κ. Χριστοδουλί-
δης ψήφισε στην γενέτειρα του Γερο-
σκήπου, παρά το γεγονός ότι εδώ και 
δεκαετίες η διεύθυνση της μόνιμης του 
κατοικίας έχει αλλάξει, αποτελεί δια-
φθορά, δεδομένου ότι το Άρθρο 6 (6) 
του  περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλο-
γικού Καταλόγου Νόμος 40 του 1980 
προβλέπει ρητά: 
«Έκαστoς εκλoγεύς εγγεγραμμέvoς εις 
τov εκλoγικόv κατάλoγov υπoχρεoύται 
όπως, εv περιπτώσει αλλαγής διευ-
θύvσεως της κατoικίας αυτoύ …………. 
εvτός τριάκovτα ημερώv από της 
ημερoμηvίας της τoιαύτης αλλαγής, 
υπoβάλη αίτησιv εv σχέσει πρoς τηv 

τoιαύτηv αλλαγήv διευθύvσεως…..»
Κανένας βεβαίως δεν διανοήθηκε να 
κατηγορήσει τον κ. Χριστοδουλίδη για 
διαφθορά. Ο ίδιος μάλιστα, με δικαιο-
λογημένη συγκίνηση, δήλωνε:  
«Μόλις άσκησα το εκλογικό μου δικαί-
ωμα εδώ στη Γεροσκήπου στον τόπο 
που γεννήθηκα, στον τόπο που μεγά-
λωσα γιατί ειδικότερα όταν είσαι στην 
πολιτική ζωή του τόπου δεν πρέπει να 
ξεχνάς ποτέ από πού ξεκίνησες».
Ένα τρίτο παράδειγμα είναι η απάντη-
ση του κ. Χριστοδουλίδη όταν πιέσθηκε 
να δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες της 
προεκλογικής του εκστρατείας, κάτι 
που έπραξαν οι ανθυποψήφιοι του. 
Στην απάντηση του επικαλέστηκε το 
γεγονός ότι ο σχετικός νόμος δεν τον 
υποχρεώνει να το κάμει και  είπε περί-
που «ας είχαν τον νου τους αυτοί που 
ψήφισαν τον νόμο».
Παραβλέποντας το γεγονός της αλά 
καρτ επίκλησης του νόμου από τον νέο 
Πρόεδρο, φαίνεται ότι έχει μία πολύ 
νομικίστικη αντίληψη περί νομιμοφρο-
σύνης και διαφθοράς. Με βάση την 
αντίληψη  αυτή, αποτελεί όχι μόνο πα-
ρανομία αλλά και διαφθορά να τρέχεις 
με 105 αντί με 100 χιλιόμετρα την ώρα 
αλλά δεν είναι παρανομία να καταχρά-
σαι εκατομμύρια αν υπάρχει στο νόμο 
κάποιο παράθυρο που καθιστά την 

πράξη σου νόμιμη ή νομιμοφανή.
Με όλη την αγάπη μου,  θέλω να υπεν-
θυμίσω στον κ. Χριστοδουλίδη ότι πέρα 
από τις χιλιάδες πρόνοιες των νόμων 
(κάποιες από τις οποίες μπορεί να εί-
ναι ξεπερασμένες) υπάρχει και η ηθική, 
υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι, όπως 
ξεκάθαρα αναφέρεται και στον ορισμό 
της διαφθοράς που έδωσα πιο πάνω. 
Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για τον 
πρώτο πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποί-
ος μάλιστα έχει δεσμευτεί να πατάξει 
το, όντως διαχρονικό φαινόμενο της δι-
αφθοράς. Επί πλέον υπάρχει και η αρχή 
της αναλογικότητας: Δεν συγκρίνεται 
η «παρανομία» ενός φτωχού ο οποίος 
έκλεψε ένα ψωμί, με τον παράνομο 
πλουτισμό αλλά ούτε  και τον αθέμιτο 
πλουτισμό, με την αξιοποίηση ενός κε-
νού στον νόμο, ή μιας διφορούμενης 
πρόνοιας του.
Εύχομαι και ελπίζω ο νέος πρόεδρος να 
αναθεωρήσει την νομικίστικη αντίληψη 
που φαίνεται να έχει περί νομιμοφρο-
σύνης και διαφθοράς, άλλως η διαφθο-
ρά θα συνεχίσει να ζει και να βασιλεύει 
στον τόπο μας. 

Ανδρέας Δ. Συμεού
LLB., M.Sc. (U.L.A.), M.R.I.C.S. 

Τεχνοκράτης πρώην μέλος 
της διαπραγματευτικής ομάδας

Ο νέος Πρόεδρος και η αντίληψη του 
για τη νομιμοφροσύνη και τη διαφθορά

Ο πρόσφατος ισχυρός σεισμός και η έντονη μετα-
σεισμική ακολουθία σε Τουρκία και Συρία, που 
είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο χιλιάδων συ-

νανθρώπων μας, καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά 
την ανάγκη που υπάρχει για τη άμεση λήψη προληπτι-
κών μέτρων που θα συμβάλουν στην προστασία του 
κτηριακού αποθέματος της χώρας μας έναντι τέτοιων 
φαινομένων.  Η Κύπρος εξάλλου βρίσκεται σε σεισμο-
γενή περιοχή και άρα ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπι-
νων ζωών στην περίπτωση μιας ισχυρής σεισμικής δρά-
σης είναι υπαρκτός.
Τα προβλήματα του υφιστάμενου, γερασμένου και εν 
πολλοίς ασυντήρητου κτηριακού αποθέματος της χώ-
ρας μας, καθιστούν την ανάγκη αυτή ακόμη πιο επιτα-
κτική.  Η ανησυχία επικεντρώνεται κυρίως στα παλαιά 
κτήρια, και δη σε αυτά που έχουν σχεδιαστεί με καθό-
λου ή λιγότερες απαιτητικές αντισεισμικές πρόνοιες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος αντισεισμικός κώδι-
κας στην Κύπρο υιοθετήθηκε μόλις το 1994.  Ταυτόχρο-
να, μεγάλο μέρος του κτηριακού μας αποθέματος έχει 
ανεγερθεί σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες γινό-
ταν χρήση ακατάλληλων δομικών υλικών (π.χ. ακατάλ-
ληλων αδρανών) ή και πριν από τη θεσμοθέτηση της 
υποχρεωτικής επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασι-
ών από Υπεύθυνο Μηχανικό.  Επιπρόσθετα, η απουσία 
συστηματικής ή και τακτικής συντήρησης των κτηρίων, 
εκ των πραγμάτων, αυξάνει τη δομική τους τρωτότητα, 
ενώ αποτελεί και την κύρια συνιστώσα της ύπαρξης με-
γάλου αριθμού επικίνδυνων και ετοιμόρροπων οικοδο-
μών στη χώρα μας.  Αυτό εξάλλου καταδεικνύεται και 
από τα αυξανόμενα περιστατικά κατάρρευσης τμημά-
των κτηρίων, με πρόσφατο παράδειγμα τις καταρρεύ-
σεις μπαλκονιών και προβόλου σε πολυκατοικίες στη 
Λεμεσό.  
Είναι γεγονός ότι τα υφιστάμενα νομοθετικά εργαλεία 
είναι περισσότερο πυροσβεστικά παρά προληπτικά και 
αποδεδειγμένα δεν είναι αποτελεσματικά στον βαθ-

μό που θα έπρεπε για να λύσουν το πρόβλημα.   Κα-
θίσταται επίσης σαφές ότι εάν δεν λάβουμε άμεσα μέ-
τρα που θα εστιάζουν στη ρίζα του προβλήματος, αυτό 
θα μεγεθύνεται. Υπάρχει, βεβαίως, μια σειρά μέτρων 
και ρυθμίσεων που μπορούν να εφαρμοστούν για την 
προστασία του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας, 
τα οποία το ΕΤΕΚ έχει θέσει στην πολιτεία. Πρωτίστως, 
θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό νομοθετι-
κό πλαίσιο για τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων 
στα κτήρια, το οποίο θα προϋποθέτει την έκδοση  σχε-
τικού  πιστοποιητικού ως αποτέλεσμα του πρωτοβάθ-
μιου οπτικού ή επόμενου ελέγχου. Η εφαρμογή μιας 
τέτοιας ρύθμισης θα διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα για την επιδιόρθωση τυχόν φθορών 
ή και βλαβών στα κτήρια, έγκαιρα, ήτοι σε χρόνο που 
δεν έχουν καταστήσει την οικοδομή ή μέρος της επικίν-
δυνη για τους ένοικους και τους διερχομένους.  Επιπρό-
σθετα, θα συμβάλει στη μείωση της δομικής τρωτότη-
τας των οικοδομών.   Το ΕΤΕΚ έχει καταθέσει πρόταση 
στην πολιτεία επί του θέματος, και καταβάλλει προσπά-
θειες για την άμεση προώθηση και εφαρμογή της.   
Πέραν από τον πρωταρχικό στόχο της προτεινόμενης 
ρύθμισης, αυτόν της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, 
η εφαρμογή της θα έχει αναντίλεκτα και άλλα πολλα-
πλασιαστικά οφέλη για τον πολίτη και την κοινωνία 
ευρύτερα. Μεταξύ άλλων, η θέσπιση διαδικασιών δι-
ενέργειας τακτικών επιθεωρήσεων και προσεισμικών 
ελέγχων σε κτήρια, θα συμβάλει ουσιαστικά στην προ-
στασία των διατηρητέων και ιστορικών μας οικοδομών, 
προστατεύοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά από 
την φθορά και τον αφανισμό.  Ταυτόχρονα, θα αυξή-
σει τη διάρκεια ζωής των οικοδομών, δημιουργώντας 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενεργειακή τους 
αναβάθμιση.
Το ΕΤΕΚ, με γνώμονα την ενθάρρυνση των τακτικών 
επιθεωρήσεων στα κτήρια, έχει ετοιμάσει μεθοδολογία 
και τεχνικά εγχειρίδια για τη διενέργεια πρωτοβάθμι-

ων οπτικών ελέγχων σε οικοδομές, τα οποία βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα για ελεύθερη χρήση, από 
τους Μηχανικούς του τόπου.  
Επιπρόσθετα, το κράτος έχει υποχρέωση να προωθή-
σει άμεσα μια δέσμη μέτρων και κινήτρων που θα εν-
θαρρύνουν την δομοστατική αναβάθμιση παλαιών οι-
κοδομών που έχουν σχεδιαστεί χωρίς την εφαρμογή 
αντισεισμικού κώδικα, με γνώμονα τη θωράκιση του 
κτηριακού μας αποθέματος στην περίπτωση ενός ισχυ-
ρού σεισμού, με προτεραιότητα τα κτήρια δημόσιας 
χρήσης.  Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να δοθούν κίνη-
τρα στους πολίτες για να προχωρήσουν στην ταυτόχρο-
νη δομοστατική και ενεργειακή αναβάθμιση των οικο-
δομών τους.
Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία των κτηρίων εί-
ναι και η πρόταση που κατέθεσε το Επιμελητήριο στο 
κράτος για τη δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρονικής Ταυ-
τότητα Κτηρίων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασί-
ας εργαλείο, καθώς με τη δημιουργία του θα δίνεται η 
δυνατότητα και να εντοπίζεται άμεσα και συγκεντρωτι-
κά χρήσιμη πληροφόρηση για το σύνολο των κτηρίων 
της χώρας.  Η δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρονικής Ταυ-
τότητας Κτηρίων θα επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο 
για τους πολίτες όσο και για το κράτος, αφού θα δύ-
ναται να εξαχθούν συμπεράσματα για τη διαμόρφωση 
εθνικής στρατηγικής για μια σειρά από καίρια ζητήματα 
όπως, για παράδειγμα για την κατάρτιση Σχεδίων Επι-
χορήγησης για τη δομοστατική και ενεργειακή αναβάθ-
μιση κτηρίων στη βάση των αναγκών που υπάρχουν.  
Αξίζει να σημειωθεί το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου 
πλέον η καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρί-
ου, απαιτείται, μεταξύ άλλων για όλα τα νέα κτήρια και 
κατά την αγοραπωλησία ακινήτων.   

Λυδία Μηνά
Πολιτικός Μηχανικός, 

Επιστημονική Λειτουργός ΕΤΕΚ

Επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για τη 
θωράκιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής

των Αντιπροσώπων



Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης 
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Μ ε τον όρο εχθροί και ασθέ-
νειες εννοούμε την προ-
σβολή που μπορεί να έχει 

ένα φυτό είτε είναι καρποφόρο δέ-
ντρο, είτε καλλωπιστικό είτε καλλωπι-
στικός θάμνος, είτε εποχιακό φυτό. Οι 
εχθροί και ασθένειες που προσβάλουν 
όλες αυτές τις ομάδες φυτών είναι τό-
σο πολλές που είναι αδύνατον να μπο-
ρεί ο καθένας που δεν είναι ειδικός να 
τις αναγνωρίσει. Πρέπει όμως ο ερασι-
τέχνης ή ο επαγγελματίας καλλιεργη-
τής να γνωρίζει τουλάχιστον τις μεγά-
λες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται 
οι διάφορες παθήσεις ώστε να μπορεί 
να τις αντιμετωπίσει γιατί σε μια εντο-
μολογική ή μυκητολογική προσβολή η 
καταπολέμηση γίνεται με διαφορετικό 
είδος φυτοφαρμάκου. 
Για όλους αυτούς τους λόγους θα προ-
σπαθήσω να δώσω μερικές γνώσεις 
στους αναγνώστες μας οι οποίες θα 
φανούν χρήσιμες για όσο το δυνατό 
καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης και θε-
ραπείας αυτών των εχθρών και ασθε-
νειών. 
Οι κυριότερες κατηγορίες ασθενειών 
που θα αναφερθούμε είναι οι εξής:
Α) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Β) ΙΩΣΕΙΣ
Γ) ΦΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Δ) ΖΩΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 

A) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Με τον όρο φυσιολογικές ασθένειες ή 
παθήσεις εννοούμε αυτές που δεν ο-
φείλονται σε μολυσματικές ή παρασι-
τικές προσβολές αλλά σε φυσιολογι-
κά αίτια που θα αναφερθούμε σε ορι-
σμένα.
Χαμηλές θερμοκρασίες: Λόγω του ότι 
όλα τα φυτά δεν έχουν την ίδια αντο-
χή στις χαμηλές θερμοκρασίες και στο 
κρύο γι’  αυτό τα πιο ευαίσθητα φυτά 
παθαίνουν ζημιές είτε στους νεαρούς 
βλαστούς είτε στα φύλλα είτε στα κλει-
στά άνθη. 
Εγκαύματα από τον ήλιο: Σε περιπτώ-
σεις υψηλής ζέστης προκαλούνται ε-
γκαύματα στα φύλλα μεταξύ των νευ-
ρώσεων ή στις άκρες ή σε όλη την επι-
φάνεια του φύλλου. Επίσης φυτά που 
εκτίθενται απότομα είτε οι κλάδοι εί-

τε οι κορμοί σε δυνατές ακτινοβολίες, 
παρατηρούνται νευρώσεις στα σημεία 
αυτά. 
Έλλειψη ή περίσσευμα νερού: Φυτά 
τα οποία στερούνται του νερού για αρ-
κετό χρονικό διάστημα μπορεί να προ-
κληθεί μάρανση των φύλλων και άλλων 
τρυφερών οργάνων του φυτού και ανα-
λόγως μπορεί να είναι πρόσκαιρη οπό-
τε επανακτούν τη ζωντάνια τους όταν 
ποτιστούν ή αν διαρκέσει πολύ μπορεί 
να ξηραθούν. Επίσης ανωμαλία από 
την έλλειψη νερού παρατηρείται κα-
τά τη μεταφύτευση «το μεταφυτευτι-
κό σοκ» λόγω της μειώσεως του ριζικού 
συστήματος και γι’  αυτό στην περίπτω-
ση αυτή χρειάζεται αυστηρό κλάδεμα. 
Επίσης το περίσσευμα νερού προκαλεί 
ασφυξία στις ρίζες, χλώρωση και στα-
ματά η ανάπτυξη.
Άρα στην περίπτωση που έχουμε εί-
τε έλλειψη είτε περίσσευμα νερού τό-
τε μπορεί να υπάρχει είτε φυλλόπτωση 
είτε ανθόρροια είτε καρπόπτωση.

Χλώρωση: Δεν είναι μία πάθηση απλά 
σύμπτωμα πολλών ελλείψεων κυρίως 
στο έδαφος και ιδίως θρεπτικών στοι-
χείων ή ιχνοστοιχείων όπως σίδηρο, 
μαγνήσιο, άζωτο, μαγγάνιο θείο και άλ-
λων. Επίσης η έλλειψη οξυγόνου στο έ-
δαφος και ο μη καλός αερισμός προκα-
λεί χαλάρωση στα φύλλα. Επίσης εδά-
φη με περίσσευμα αλάτων ή ασβέστη 
προκαλεί χλώρωση. 

Β) Ιώσεις
Οι ιώσεις είναι όμορφα κρυσταλλικά 
σωμάτια πρωτεϊνικής φύσεως που δε 
διακρίνονται με γυμνό μάτι αλλά με ι-
σχυρό μικροσκόπιο. Μεταδίδονται με 
διάφορες μεθόδους όπως εμβολιασμό, 
με τα εργαλεία κλαδέματος κ.λ.π. 
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι 
η γενική νέκρωση ολόκληρου του φυ-
τού, οι παραμορφώσεις, ο νανισμός, 
ανωμαλία στο έλασμα των φύλλων, υ-
περπλασίες διαφόρων οργάνων. 
Η καταπολέμησή των είναι δυνατή μό-
νο με τη χρησιμοποίηση υγιούς φυτι-
κού υλικού, την καταπολέμηση των ε-
ντόμων που δρουν σαν μεσάζοντες για 
τη διάσωσή τους και την χρησιμοποίη-
ση ανθεκτικών ποικιλιών στις ιώσεις.

Εχθροί και ασθένειες 
των φυτών

Τ ο μυστικό της επιτυχίας, το μυστικό της ευτυ-
χίας είναι να εκδηλώνετε αυτό που θέλετε να 
αποκτήσετε. Αν θέλετε χαμόγελα, καλά βλέμ-

ματα, δώστε χαμόγελα και καλά 
βλέμματα. Ναι, αυτός ο νόμος είναι 
εκπληκτικός και μπορείτε να το χρη-
σιμοποιείτε σε πολλούς άλλους το-
μείς. Το να δώσετε ένα χαμόγελο και 
να πάρετε ένα χαμόγελο, είναι ακόμα 
πολύ λίγο. Δώσατε ένα χαμόγελο και 

σας το ανταπέδωσαν. Υπήρξατε ευγενικός και αγαπη-
τός, και υπήρξαν ευγενικοί και αξιαγάπητοι απέναντι 
σας, καλά. Δείξατε αβρότητα, σύμφωνοι, είναι απα-
ραίτητο, και αισθάνεστε χαρούμενοι. Πρέπει όμως 
να εφαρμόσετε αυτό το νόμο σε άλλες περιοχές για 
να προκαλέσει αποτελέσματα ακόμη πιο εκπληκτικά 
απ’ ότι ένα χαμόγελο, μια χειραψία, ένα βλέμμα η με-
ρικά λόγια έτσι στα πεταχτά. Καθένας περιμένει όλο 
τον κόσμο να είναι απέναντι του γεμάτος λεπτότητα, 
συμπάθεια, υπομονή και επιείκεια. Ναι, μα πως θα 
τα αποκτήσει αυτά; Αρχίζοντας από το να είναι αυτός 
ο ίδιος λεπτός, αξιαγάπητος, υπομονετικός και επιει-
κής. Αν θέλετε να σας συμπεριφέρονται καλά, πρέπει 
εσείς πρώτοι να συμπεριφέρεστε καλά. Θα πείτε: 
«Μα το ξέρουμε αυτό!» Ναι, το ξέρετε, θεωρητικά 
μόνο. Υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια άνθρωποι στη 
γη που ενεργούν χυδαία, σκληρά, απάνθρωπα, και 
που παραξενεύονται όταν βλέπουν τους άλλους να 
αντιδρούν. Είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει οι άλλοι να 
υποτάσσονται και να υποκλίνονται στη θέληση τους. 
Παρατηρήστε τη συμπεριφορά τους: περιμένουν να 
ικανοποιηθούν με μέσα εντελώς αντίθετα από αυτά 
που επιθυμούν και, αντίθετα, δεν πιστεύουν ότι 
σπέρνοντας τη γλυκύτητα, την αγάπη, τη καλοσύνη, 
θα αποκτήσουν επίσης τη γλυκύτητα, την αγάπη, 
την καλοσύνη. Κι όμως σας βεβαιώνω, ακόμα και αν 
κάποιος δείχνεται ακόμα σκυθρωπός και κακός μαζί 
σας, εξακολουθήστε να του στελνετε καλά πράγματα 
και σε λίγο καιρό θα υποκύψει. Για να αποκτήσετε 
τη στοργή, την εμπιστοσύνη, πρέπει να τις καλέσετε. 
«Μα τις καλούμε και δεν έρχονται!» Όχι, όταν λέω «να 
τις καλέσετε», εννοώ: να τις παράγετε. Όταν δημιουρ-
γείτε καλές καταστάσεις μέσα σας, μπορείτε να είστε 
βέβαιοι εκατό τοις εκατό  ότι θα τις βρείτε και στους 
άλλους. Με το να τις δημιουργείτε μέσα σας, τις έλ-
κετε. Όλη η μαγεία είναι εδώ. Λοιπόν, δοκιμάστε: αν 
θέλετε να λάβετε κάτι που αγαπάτε πολύ, προσπα-
θήστε πρώτα να το δώσετε. Δεν μπορείτε να λάβετε 
αυτό που δεν δώσατε. Θα πείτε: «Μα αυτό δεν είναι 
αλήθεια, υπάρχουν άτομα πολύ πλούσια, πολύ ψηλά 
τοποθετημένα, που δεν δίνουν τίποτα στους άλλους, 
που είναι κλειστά, περιφρονούν τους άλλους, κι όμως 
παίρνουν αδιάκοπα σεβασμό, εκτίμηση, τιμές..» Αυτό 
συμβαίνει απλούστατα γιατί τα έδωσαν όλα αυτά, και 
τώρα τα παίρνουν. Αν όμως εξακολουθήσουν να είναι 
αλαζόνες και χωρίς αγάπη, θα λάβουν ακριβώς τα ίδια 
πράγματα αργότερα, από άλλους. Λοιπόν, το ότι είστε 
πάντα ευγενικός, αξιαγάπητος, και σας λένε πάντα 
βρισιές, αυτά είναι λεπτομέρειες, άλλωστε, πρέπει να 
βλέπετε από ποιόν έρχονται, πότε και σε ποιες συν-
θήκες. Ίσως να είστε πολύ καλός, πολύ ευσπλαχνικός, 
πολύ γενναιόδωρος, πολύ εύπιστος, και τότε, βέβαια, 
έχετε ήδη ταξινομηθεί στη κατηγορία των ανοήτων, 
και υπομένετε τις περαστικές συμβατικότητες των αν-
θρώπων. Όμως αυτό δε σημαίνει τίποτα, αυτό δε θα 
διαρκέσει, γιατί οι άνθρωποι και οι συνθήκες αλλά-
ζουν, ενώ οι νόμοι είναι άφθαρτοι. Και όταν και πάλι 
οι αληθινές αξίες αποκατασταθούν, όλα θα επανέλ-
θουν στη θέση τους και θα θερίσετε το καλό που θα 
έχετε σπείρει. Για την ώρα βέβαια, πρέπει να είστε 
ένας αρχηγός για να σας εκτιμούν, πρέπει να συντρί-
βετε λίγο τους ανθρώπους, να τους τρώτε, να τους 
ταρακουνάτε: τότε σας θεωρούν σαν  κάποιον πολύ 
ενδιαφέροντα, αλλά αυτό δεν κρατάει αιώνια και σε 
λίγο καιρό ένας άλλος αρχηγός έρχεται να σας δώσει 
το χτύπημα. Δεν πρέπει να εντυπωσιάζεστε από μια 
κατάσταση που δεν είναι παρά στιγμιαία: έπειτα από 
λίγο καιρό βλέπει κανείς πάντα ένα βίαιο να τον κα-
κομεταχειρίζεται ένας πιο βίαιος. Όλες οι δυστυχίες 
και όλες οι ευτυχίες υπάρχου ήδη, άλλοι τις γνώρισαν 
πρίν από εμάς, έχουν γίνει από πολύ καιρό, εξαρτά-
ται λοιπόν από μας να αποφασίσουμε προς ποιες θα 
πάμε. Γι αυτό πρέπει τώρα να αποφασίσετε να αλλά-
ξετε την κατεύθυνση σας και να κατευθυνθείτε προς 
τις περιοχές που δημιουργήθηκαν από την αγάπη.

Όλη η μαγεία είναι εδώ

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Ε πιστολή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης στο νέο 
πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία 

θα ζητούν επανεξέταση του θεσμού των εξε-
τάσεων τετραμήνων και ακύρωση  εξέτασης 
του Ιανουαρίου. 
Εξ ολοκλήρου άκυρη και δεν αναγνωρίζεται 
η εξεταστική διαδικασία για το 1ο τετράμηνο 
τα αποτελέσματα της οποίας μόνο τραγικά 
μπορούν να χαρακτηριστούν, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συνομοσπον-
δία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης 
Εκπαίδευσης. 
Την θέση της Συνομοσπονδίας ανέλυσε και 
στο radiocosmos, ο Πρόεδρος της Συνομο-
σπονδίας, Λοϊζος Κωνσταντίνου, ο οποίος 
έκαμε λόγο για «ταλαιπωρία την οποία υπέ-
στησαν τα παιδιά και οι οικογένειές τους» 
οι οργανωμένοι γονείς Μέσης Εκπαίδευσης 
σημειώνουν ότι «δεν πρόκειται με την ανοχή 
και την υπογραφή μας, να επιβραβεύσουμε 
την αποτυχία του Υπουργείου». 
Όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνου, λαμβάνοντας 
υπόψη την τραγικότητα των αποτελεσμά-
των, η Συνομοσπονδία θα απευθυνθεί στον 
νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον/στην 
νέο/α Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας £με την απαίτηση να μετακυληθεί 
από τα παιδιά η αποτυχία των εμπλεκομένων 
θεματοθετών και επιθεωρητών αλλά και του 
Υπουργείου». Στην ανακοίνωση και σύμφωνα 
με τις δηλώσεις Κωνσταντινίδη, πέρα από την 
απαίτηση για ακύρωση των εξετάσεων, ανα-
φέρεται ότι ιδιαίτερα σημαίνον είναι και το 
«να μην αδικηθούν τα παιδιά μας λόγω της 
ανικανότητας αυτών που είχαν την ευθύνη να 
τα βοηθήσουν και να τα προστατεύσουν και 

δεν το έπραξαν». αποτυχημένη η εφαρμογή 
του θεσμού των τετραμήνων και ως εκ τού-
του είναι αδήριτη ανάγκη για άμεση τροπο-
ποίηση της σχετικής νομοθεσίας. 
Οι οργανωμένοι γονείς Μέσης επισημαίνουν 
«με απογοήτευση» ότι οι γραπτές εξετάσεις 
του Α΄τετραμήνου «δυστυχώς επαλήθευσαν 
τους φόβους και τις ανησυχίες μας, διότι 
ακριβώς «τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
μόνο τραγικά μπορούν να χαρακτηριστούν, 
όπως τραγικές δυστυχώς θα είναι και οι 
συνέπειές τους». Ο Πρόεδρος της Συνομο-
σπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ψέ-
γει, σε δηλώσεις  του στο ΚΥΠΕ, το γεγονός 
ότι παραμένουν αναπάντητες δύο επιστολές 
προς το Υπουργείο Παιδείας «με τις οποίες 
ζητούσαμε επιστάμενα όπως προβεί σε διορ-
θωτικές ενέργειες ούτως ώστε να μη θυματο-
ποιηθούν τα παιδιά». Σημειώνει επί του θέ-
ματος ότι «το Υπουργείο Παιδείας, επέδειξε 
απαράδεκτη ολιγωρία και απουσία πρόθεσης 
και διάθεσης να διορθώσει ή ακόμα και να 
μειώσει τη ζημιά που προκλήθηκε λόγω των 
σοβαρών λαθών και παραλείψεων των δικών 
του εμπλεκομένων λειτουργών αλλά και των 
όλων διαδικασιών». Στην ανακοίνωσή του το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας 

αναφέρει ότι «η όλη διάρκεια της προετοιμα-
σίας, δηλαδή, διαγωνίσματα, ασφυκτικά χρο-
νοδιαγράμματα, υπερβολική ύλη σε σχέση 
με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, αύξησαν 
το άγχος, την πίεση και την ψυχικοσυναισθη-
ματική φόρτιση των παιδιών». Στα σοβαρά 
λάθη οι οργανωμένοι γονείς συγκαταλέγουν 
ότι «η ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων 
από τους θεματοθέτες έγινε πολύ πριν τις 
εξετάσεις και τα γραπτά κυκλοφορούσαν 
ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον τέσσερις εβδο-
μάδες πριν» και όπως είπε ο κ.  Κωνσταντίνου 
αυτό δεν αφορά μόνο το δοκίμιο των Νέων 
Ελληνικών για το οποίο ηγέρθη μέγα θέμα, 
αλλά για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Επί-
σης, το ΔΣ της Συνομοσπονδίας, πέραν από 
τη διαρροή των εξεταστικών δοκιμίων, εντό-
πισε και κατέγραψε κι άλλα σοβαρά λάθη και 
παραλείψεις στη διαδικασία των γραπτών 
εξετάσεων.  Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του 
ΔΣ, τα σοβαρά αυτά λάθη αφορούν, επίσης, 
ότι ο βαθμός δυσκολίας γραπτών ήταν εκτός 
πλαισίων, απούσα ήταν η διαβάθμιση του 
γραπτού, η χρονική διάρκεια του γραπτού 
ήταν και αυτή εκτός πλαισίων ενώ οι διορ-
θώσεις και οδηγοί διόρθωσης περιείχαν ασά-
φειες και παραλείψεις».

Αποτυχία στις εξετάσεις τετραμήνων 
Ζητούν ακύρωση της διαδικασίας 
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Κ αρναβάλια. Για άλλους πολύ αγαπημένη γιορ-
τή, για άλλους καθόλου. Τα τελευταία χρόνια 
αναβιώνουν πολλά παραδοσιακά έθιμα σε 

όλη την Κύπρο, ενώ πολλές πόλεις πλέον πέραν της 
Λεμεσού συναγωνίζονται για το ποια θα οργανώσει 
την πιο ξέφρενη γιορτή κατά την διάρκεια των ημε-
ρών της αποκριάς. Σίγουρα χρειάζεται κέφι και αυ-
τοσαρκασμός τις ημέρες αυτές. Οι περισσότεροι εν-
δύονται ρόλους, χαρακτήρες, καταστάσεις με έντονα 
σατυρική διάθεση και πολλές στολές ξεπερνούν κάθε 
φαντασία. Πέρα από την σάτιρα, η πηγή έμπνευσής 
μας προέρχεται -συνειδητά ή ασυνείδητα- τόσο από 
επιθυμίες και απωθημένα μας όσο και από στερεοτυ-
πικούς ρόλους και καταστάσεις που συναντάμε στην 
καθημερινότητα μας και για κάποιο λόγο τα αναπα-
ράγουμε. Πριν επιλέξουμε όμως τις στολές μας ως 
ενήλικες, οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν τα παι-
διά που χαιρόμασταν την ευκαιρία για μασκάρεμα και 
ξεφάντωμα. Όπως τότε έτσι και σήμερα, στα πρώτα 
χρόνια της ζωής ενός παιδιού ένας μεγαλύτερος απο-
φασίζει τι θα φορέσει το παιδί του και με αυτό τον 
τρόπο οι επιθυμίες και τα γούστα του προβάλλονται 
στο παιδί του. Ακόμα και στα καρναβάλια δύσκολα 
μπορεί να ξεφύγει η πλειοψηφία των καρναβαλιστών 
από τα ριζωμένα έμφυλα στερεότυπα. Μια βόλτα στα 
καταστήματα με στολές δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα.
Κάθε χρόνο οι στολές για τα αγόρια περιλαμβάνουν 
μία γκάμα από σούπερ ήρωες, ναύτες, καουμπόηδες, 
ινδιάνους, πολεμιστές, στρατιώτες, γιατρούς και δε-
κάδες άλλους ρόλους με κυρίαρχο το πρότυπο του 
δυνατού ισχυρού άντρα που ενδύεται έναν χαρακτή-
ρα με συγκεκριμένα αρρενωπά χαρακτηριστικά. Όταν 
αποφασίσει κάποιο από αυτά τα αγόρια να ντυθεί 
γυναίκα συνήθως θα είναι επιλογή του ίδιου και όχι 
του γονιού και σχεδόν πάντα θα είναι με μία καθαρά 
σατιρική διάθεση που θα τονίζει την αδυναμία των 
γυναικών, την ανάγκη και το πάθος τους για κοκετα-
ρία και σεξουαλική πρόκληση.

Γυναίκες
Παράλληλα, οι γυναίκες έχουν τον δικό τους ιδιαίτερα 
στερεότυπο ρόλο στην απεικόνιση της αποκριάς. Από 
πολύ μικρά τα κορίτσια αν δεν ντυθούν χαριτωμένα 
ζωάκια όπως πασχαλίτσες και ποντικάκια το τμήμα με 
τις στολές που μπορούν να επιλέξουν θα είναι γεμάτο 
ροζ φορεματάκια και τούλια κατάλληλα για να ντυ-
θούν Barbie, μπαλαρίνες, νεράιδες και πριγκίπισσες 
χωρίς να λείπει παρά το μικρό της ηλικίας και η έντο-
να σεξουαλική απεικόνιση των ρόλων.
Για τις μεγαλύτερες γυναίκες, οι στολές έχουν και πάλι 
μια έντονα σεξουαλική διάθεση και είναι φτιαγμένες 
ως συνοδευτικές του άντρα. Αν αυτός είναι ο αστυνό-
μος αυτή θα είναι η αστυνομικίνα αν είναι ο Φαραώ 
η ο Άραβας, αυτή είναι το χανουμάκι. Οι στολές ακό-
μα και στην περιγραφή τους στα on line καταστήματα 
αλλά και στις ετικέτες των συσκευασιών έχουν όλες 
μπροστά την λέξη σέξι. Σέξι νοσοκόμα, σέξι καλόγρια, 

σέξι μαθήτρια, σέξι κουνελάκι, φλογερή τσιγγάνα.
Η γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη, έντονα μακιγια-
ρισμένη με τέλειες αναλογίες, γεμάτη υποσχέσεις. 

Ακόμα και στη διαδικασία της μεταμφίεσης ο ρόλος 
της περνάει μέσα από συγκεκριμένα πρότυπα που 
καταλήγουν να είναι έτσι γιατί αυτό είναι το θέλω και 
το όνειρο του άντρα οπότε γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει 
να αποτελεί και επιθυμία της γυναίκας. Τα χαρακτηρι-
στικά που εμφανίζονται στις μεταμφιέσεις είναι αυτά 
που παραδοσιακά έχουν αποδοθεί στις γυναίκες. Πα-
θητικοποιημένη, υποταγμένη στις ανδρικές επιθυμί-
ες, χωρίς να φαίνεται να έχει δικά της ενδιαφέροντα 
και στόχους πέρα από το να είναι ελκυστική και να 
περιμένει τον πρίγκιπα του παραμυθιού.
Στις απόκριες δύσκολα θα υπάρξει στολή, από φόβο 
πως δεν θα είναι ίσως εμπορική, μιας γυναίκας που 
θα είναι μηχανικός, πιλότος, επιχειρηματίας, δασκά-
λα, στρατιωτικός. Αν αυτό γίνει για να έχει ενδιαφέ-
ρον θα πρέπει να περνάει μέσα από το φίλτρο της 
πρόκλησης. Η στολή δίνει έμφαση στη θηλυκή πλευ-
ρά της γυναίκας και της υπενθυμίζει ότι πάνω απ’ό-
λα σκοπός της είναι να «αρέσει». Ακόμα και εδώ το 
μήνυμα που περνάει είναι πως σκοπός των γυναικών 
είναι να καταξιώσουν την ύπαρξή τους με την εξωτε-
ρική τους εμφάνιση και όχι με άλλα πνευματικά ίσως 
χαρίσματα. Επιβάλλεται έτσι η ομοιομορφία, στα 
πρότυπα της γυναικείας συμπεριφοράς και εμφά-
νισης που όλες πρέπει να ακολουθούν πιστά. Κάθε 
ίχνος ποικιλομορφίας, βασικό χαρακτηριστικό της 
αληθινής ομορφιάς, έχει εξαλειφθεί.
Είναι όμως αλήθεια η γυναίκα ωραιοπαθής, αθερά-
πευτα ρομαντική, ή είναι μια εικόνα κατασκευασμένη 
κάτω από την οποία υποβόσκει ένας κρυφός κοινωνι-
κός καταναγκασμός;
Μπορεί το να «φοράει» μια γυναίκα ακόμα και ένας 
άντρας τον ρόλο της σεξ εργάτριας που βγαίνει παρέα 
με τον προαγωγό της, τη φλογερή τσιγγάνα, τη σέξι 
νοσοκόμα και μαθήτρια να προκαλεί γέλια και ευθυ-
μία κατά την διάρκεια μιας γιορτής όπως ενός μεγά-
λου καρναβαλιού, συντηρεί όμως και μία κουλτούρα 
με στερεοτυπικά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά 
βάσει του φύλου. Την ώρα της διασκέδασης δύσκο-
λα κάποιος θα σκεφτεί πως η καθημερινότητα αυτών 
όπως και πολλών άλλων γυναικών απέχει πολύ από 
την αποκριάτικη απεικόνιση και περιλαμβάνει πολλές 
φορές σωματική και ψυχολογική βία, εξαναγκασμό, 
δυστυχία και φόβο. Η σεξ εργάτρια έχει να αντιμετω-
πίσει πολλούς κινδύνους σε ένα επάγγελμα που μπο-
ρεί να μην είναι καν επιλογή της, η τσιγγάνα ίσως να 
έχει να αντιπαλέψει με την φτώχεια, τον ρατσισμό και 
το εθιμικό της δικής της φυλής γύρω από το ρόλο της, 
η μαθήτρια, η νοσοκόμα τον σεξισμό με σφυρίγματα, 
γελάκια και εξυπνακίστικες ατάκες που φαντάζουν 
για την πλειοψηφία (πολύ συχνά και των γυναικών) 
φυσιολογική και καθόλου κατακριτέα.
Μήπως λοιπόν να σκεφτούμε δύο φορές τι θα ντυ-
θούμε φέτος;

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Οι επιλογές των γυναικών τις Απόκριες 
Ιδέες για στολές και μακιγιάζ…

Κ άθε φορά που αγοράζουμε κρέας θα πρέ-
πει να έχουμε υπόψιν μας ορισμένα στοιχεία 
που θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε φρέ-

σκα κομμάτια και να αποφύγουμε τυχόν παγίδες.
Το βοδινό κρέας και το βουβαλίσιο, χρειάζεται να 
έχει σιτέψει, να έχει δηλαδή μείνει στο ψυγείο για 
10 ως 20 ημέρες. Το σίτεμα του κρέατος είναι μια 
απαραίτητη διαδικασία γιατί όσο μεγαλώνει το ζώο, 
το κολλαγόνο που βρίσκεται στους μύες κάνει το 
κρέας του να σκληραίνει.
Πώς θα καταλάβεις αν το κόκκινο κρέας είναι φρέ-

σκο
1) Η εμφάνιση παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό που νο-
μίζουμε ως φρέσκο και στην περίπτωση του κόκκι-
νου κρέατος, οι περισσότερες από εμάς θεωρούμε 
ότι ένα λαμπερό κόκκινο χρώμα ισούται με φρεσκά-
δα. Το κόκκινο κρέας όπως το αρνί ή το βοδινό πρέ-
πει να έχε έντονο κόκκινο χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι το πιο φρέσκο. Αν έχει λίγο μοβ, είναι εντά-
ξει, αλλά σημαίνει ότι έχει εκτεθεί περισσότερο στο 
οξυγόνο.
Όταν το κρέας είναι φρέσκο και προστατεύεται από 
την επαφή με τον αέρα έχει ένα μοβ-κόκκινο χρώ-
μα που προέρχεται από την μυοσφαιρίνη. Η έκθεση 
στον φωτισμό του καταστήματος, καθώς και η συνε-
χιζόμενη επαφή της μυοσφαιρίνης και της οξυμυο-
σφαιρίνης με οξυγόνο οδηγεί στον σχηματισμό με-
ταμυοβλοβίνης, μιας χρωστικής που μετατρέπει το 
κρέας σε καφέ-κόκκινο. Αυτή η αλλαγή χρώματος 
δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι χαλασμένο.
2) Πριν αγοράσεις κρέας μύρισέ το. Αν είναι καλό 
και φρέσκο δεν πρέπει να έχει καμία περίεργη οσμή. 
Αν διαπιστώσεις ότι μυρίζει σαν χλωρίνη, αμμωνία 
ή οτιδήποτε άσχημο απόφυγε την αγορά του.

Πώς θα καταλάβεις αν είναι φρέσκο 
το κόκκινο κρέας 
Δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό τρόπο
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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 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ ΣΑΔ ΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καθαρισμός Οικοπέδων και Τεμαχίων 

σ την κοινότητα Τσάδας για το 2023

Τσάδα,
13/02/2023

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας, ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέ-
δων και τεμαχίων που βρίσκονται εντός των κατοικημένων περιοχών και 
περιμετρικά της κοινότητας, όπως μέχρι και τις  30/04/2023 προβούν 
στον καθαρισμό τους και απομάκρυνση των χόρτων ή αχρήστων υλι-
κών  ή σκυβάλων σε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης σκυβάλων. 
Μετά  τις 30/04/2023 το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας είτε: 

1.  Με συνεργεία του θα καθαρίσει  όλα τα οικόπεδα ή τεμάχια που δεν θα 
καθαριστούν, και θα χρεώσει  τους ιδιοκτήτες τους ανάλογα με τα ισχύ-
οντα κριτήρια που εφαρμόζονται .Στις περιπτώσεις αυτές θα ληφθούν 
όλα τα νόμιμα  μέτρα για ανάκτηση των εξόδων, μη αποκλειομένων και 
των δικαστικών.

2.  Θα λάβει τα αναγκαία δικαστικά, νόμιμα μέτρα, εναντίον των ιδιοκτη-
τών προς άρση της    οχληρίας.
Καλούνται  όσοι από τους ιδιοκτήτες, ΔΕΝ επιθυμούν να καθαριστεί το 
οικόπεδο τους από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας,  να ενημερώσουν το 
Συμβούλιο έγκαιρα ΓΡΑΠΤΩΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση να θεωρηθεί και σαν προσωπική 
ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες τεμαχίων.

Εκ του Κ.Σ. Τσάδας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αυτή την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 στην εκκλησία Παναγίας 

Χρυσοαιματούσης στην Χλώρακα το σαρανταήμερο μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

 

ΑΝΔΡΕΑ ΧΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
(από την Χλώρακα)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
Ο Δρ.ΠΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ειδικός  Παθολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στον ΔΙΑΒΗΤΗ Πανεπιστήμιου South Wales, γνωστοποιεί στο κοινό της Πάφου, 
ότι άρχισε να δέχεται ασθενείς της Ειδικότητας του στο Ιατρείο του 

στην Ιδιωτική Κλινική Άγιος Γεώργιος. 

Ο Δρ. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ είναι συμβεβλημένος με το ΓΕΣΥ και παρέχει τόσο εξωτερική 
όσο και ενδονοσοκομειακή  Περίθαλψη, καθώς επίσης και κάτοικον επισκέψεις εκεί όπου  
κρίνεται απαραίτητο.

Οι ασθενείς θα γίνονται δεκτοί στο  Ιατρείο κατόπιν  διευθέτησης ραντεβού.

Δρ ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Κλινική Άγιος Γεώργιος, Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου 29,

8021 ΠΑΦΟΣ Ιατρείο αρ.10 (Ισόγειο)

Τηλέφωνο: 99995005

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε αύριο Κυριακή 19/02/2023 από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, το 

1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού  και αδελφού

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
(Τέως Λυκειάρχη, από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Σύζυγος: Κωνσταντία Μιχαηλίδου,
Παιδιά, εγγόνια, αδελφές και  λοιποί συγγενείς.



Τ ο  Ράλλυ  Σουηδίας  αποτελεί  έναν  μοναδικό 
αγώνα στο καλεντάρι του WRC τόσο από πλευ-
ράς συνθηκών, αφού είναι ο μόνος χειμερινός 

αγώνας στο πρόγραμμα, όσο και από πλευράς θεάμα-
τος με τα αυτοκίνητα να κινούνται με σχεδόν 200 χλμ./
ώρα στο χιόνι και τον πάγο.
Πριν την πρώτη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Σουηδίας 
όλοι περιμέναν να δουν την απόδοση του Ott Tanak με 
το Ford Puma Rally1, με την σειρά εκκίνησης να λει-
τουργεί υπέρ του σε σύγκριση με τους άμεσους διεκδι-
κητές του πρωταθλήματος, Kalle Rovanpera και Thierry 
Neuville. Μετά τον πρώτο αγώνα της σεζόν, το Ράλλυ 
Μόντε Κάρλο ήταν φανερό ότι ο Εσθονός χρειαζόταν 
χιλιόμετρα  με  το  νέο  του  αυτοκίνητο  έτσι  ώστε  να 
μπορέσει  τόσο  να  «ταιριάξει»  σε  αυτό  αλλά  ταυτό-
χρονα  να  το  προσαρμόσει  στο  στυλ  οδήγησής  του.  
Μετά  τον  δεύτερο  αγώνα  της  σεζόν  οι  Ott  Tanak  – 
Martin  Jarveoja  είναι  επικεφαλής  της  βαθμολογίας 
και  θα  έχουν  τον  άχαρο  ρόλο  να  «σκουπίζουν»  τις 
ειδικές  διαδρομές  στο  ερχόμενο  Ράλλυ  Μεξικού.  Η 
πρώτη επίσημη του Craig Breen, ξανά, με τα χρώματα 
της Hyundai πήγε, ίσως, ανέλπιστα καλά για τον ίδιον. 
Μετά από μία δύσκολη χρονιά με την M-Sport Ford ο 
Ιρλανδός  επέστρεψε  στην  κορεατική  ομάδα  με  part 
time πρόγραμμα, όπως και  τα προηγούμενα χρόνια. 
Από  την  πρώτη  στιγμή  ένιωσε  άνετα  με  το  Hyundai 

i20N Rally1, κερδίζοντας την πρώτη ειδική της Παρα-
σκευής. Ο ρυθμός  του τόσο την Παρασκευή όσο και 
το Σάββατο, παρά το πρόβλημα με το υβριδικό σύστη-
μα στις απογευματινές ειδικές, ήταν αρκετά δυνατός, 
όντας  πρωτοπόρος  του  αγώνα  για  αρκετές  ειδικές. 
Την Κυριακή έπαιξε  “ομαδικά”, παίρνοντας ποινή 10 
δευτερολέπτων  έτσι ώστε  να  περάσει  στην  δεύτερη 
θέση  ο  teammate  του,  Thierry  Neuville.  Μετά  από 
ένα λάθος του Βέλγου στην Power Stage το Ιρλανδικό 
πλήρωμα ήταν αυτό που κατέκτησε τελικά την δεύτε-
ρη θέση Στο τελευταίο σκαλί του βάθρου των νικητών 
για το Ράλλυ Σουηδίας τερμάτισε ο Thierry Neuville σε 
έναν αγώνα που πάλεψε αρκετά για να πάρει αυτό το 
αποτέλεσμα. Η προετοιμασία για τον αγώνα δεν πήγε 
όπως θα ήθελε, αφού αρρώστησε και έχασε την μία 
από  τις δύο ημέρες δοκιμών που είχε στην διάθεση 
του. Αυτό του κόστισε αρκετά την Παρασκευή αφού 
το i20 N Rally1 δεν είχε την συμπεριφορά που ήθελε 
ο Βέλγος για να κινηθεί ταχύτερα στις ειδικές. Παρά 
την δύσκολη Παρασκευή, ο Neuville κατάφερε να έχει 
καλύτερη θέση εκκίνησης και έκανε την επίθεση του 
το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Από δικό του λάθος 
έχασε την δεύτερη θέση και τους 3 επιπλέον βαθμούς, 
αλλά κατάφερε να τερματίσει για ακόμα έναν αγώνα 
στο βάθρο. Η τέταρτη θέση του Kalle Rovanpera δεν 
αντικατοπτρίζει πλήρως την ταχύτητα του Φινλανδού 

καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  Ράλλυ  Σουηδίας.  Ο  Φιν-
λανδός,  όπου  δεν  είχε  το  μειονέκτημα  να  καθαρίζει 
το φρέσκο/μαλακό χιόνι κέρδιζε την ειδική. Συνολικά 
κέρδισε  6  ειδικές  διαδρομές,  τις  περισσότερες  από 
κάθε άλλο οδηγό στον αγώνα. Για ακόμα έναν αγώνα 
τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε ο Elfyn Evans. 
Στα πρωινά loop είχε θέματα με το set-up του Yaris ενώ 
μία “έξοδος” στην 12η ειδική διαδρομή τον έκανε να 
χάσει χρόνο και σχεδόν να παραιτηθεί από την μάχη 
που είχε με τους Rovanpera και Neuville. Στην Power 
Stage κατάφερε να σημειώσει τον δεύτερο ταχύτερο 
χρόνο και να φύγει με 14 βαθμούς από το Ράλλυ Σου-
ηδίας και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας 12 
βαθμούς μακριά από τον Tanak.
Ο Pierre-Louis Loubet σε όλη την διάρκεια του αγώνα 
είχε έναν δικό του ρυθμό, εκτός της 5ης ειδικής δια-
δρομής  όπου  και  σημείωσε  τον  2ο  ταχύτερο  χρόνο. 
Αυτό  ήταν  το  πρώτο  Ράλλυ  Σουηδίας  για  τον  Γάλλο 
της M-Sport Ford έτσι ήθελε να μαζέψει εμπειρίες και 
χιλιόμετρα για το μέλλον. Κατάφερε να μην πέσει σε 
παγίδες και σοβαρά λάθη αλλά δεν είχε έναν ξέγνοια-
στο τερματισμό αφού στην Power Stage το Ford Puma 
Rally1  αντιμετώπισε  κάποιο  μηχανικό  πρόβλημα  με 
αποτέλεσμα να τερματίσει χρησιμοποιώντας την μπα-
ταρία και όχι τον κινητήρα.
Τουλάχιστον άδικη μπορεί να χαρακτηριστεί η 7η θέση 

για τον Esapekka Lappi. Ο ρυθμός του ήταν σταθερά 
γρήγορος αλλά στην 13η ειδική διαδρομή η αστοχία 
του ελαστικού της Pirelli τον ανάγκασε να βγει εκτός 
δρόμου και να κολλήσει σε ένα snowbank για αρκετά 
λεπτά,  χάνοντας  κάθε  ελπίδα  για  κάποιο  καλό  απο-
τέλεσμα. Την Κυριακή ήταν ο  ταχύτερος στην Power 
Stage και καρπώθηκε τους 5 επιπλέον βαθμούς.
Οι  νικητές  στην  κατηγορία WRC2  για  το  Ράλλυ  Σου-
ηδίας  δεν  ήταν  άλλοι  από  τους Oliver  Solberg/Elliot 
Edmondson με το Skoda Fabia RS Rally2 που τερμάτισαν 
στην όγδοη θέση. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Solberg 
στο WRC2. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι Ole 
Christian Veiby και Sami Pajari με Volkswagen Polo GTI 
R5 και Skoda Fabia RS Rally2 αντίστοιχα που ανέβηκαν 
στην ένατη και δέκατη θέση του αγώνα.
Τόσο  η  Hyundai  όσο  και  η  M-Sport  Ford  πρέπει  να 
δουλέψουν  πάνω  στο  κομμάτι  της  αξιοπιστίας  των 
αυτοκινήτων  τους.  Η  Hyundai  όσον  αφορά  το  υβρι-
δικό  σύστημα  που  όλη  την  περσινή  χρονιά  αντιμε-
τώπιζε  προβλήματα  και,  δυστυχώς,  συνεχίζουν  και 
φέτος,  κυρίως  στο  τρίτο  αυτοκίνητο  της  ομάδας. 
Στην M-Sport Ford δείχνουν να συνεχίζονται τα διάφο-
ρα θέματα αξιοπιστίας αφού για έναν ακόμα αγώνα 
δεν κατάφερε να μείνει μακριά από αυτά και τους P. 
L.  Loubet και Nicolas Gilsoul  να καρδιοχτυπούν στην 
τελευταία ειδική διαδρομή.
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Νικητής στην χιονισμένη Σουηδία ο Ott Tanak!
Μετά από τέσσερις  ημέρες σκληρής μάχης,  ο Ott  Tanak ήταν ο ν ικητής δε ίχνοντας ότ ι  με έξυπνη 
και  γρήγορη οδήγηση με το Ford Puma Ral ly1 μπορεί  να πετύχε ι  κορυφαία αποτελέσματα.

Η  Red Bull είναι η μόνη ομάδα της Formula 1 που 
επέλεξε την Αμερική, και ειδικότερα τη Νέα Υόρ-

κη, ώστε να μας συστηθεί για το 2023.
Βεβαίως, μεταξύ των  ισχυρών αγορών του πλανήτη, 
στις ΗΠΑ συναντάμε το ταχύτερα αναπτυσσόμενο νε-
ανικό κοινό της Formula 1, αλλά πάνω απ’ όλα, στις 
ΗΠΑ έπρεπε να γίνει η αναγγελία της νέας συνεργασί-
ας της Red Bull με την Ford, τον Αμερικανικό κολοσσό 
της αυτοκίνησης.
H Red Bull  και  η  Ford αρχίζουν  τη  συνεργασία  τους 
από το 2026, με τα νέα μοτέρ, καθώς λήγει το 2025 η 
συνεργασία της Red Bull με την Honda.
Η  Ford  και  η  Red  Bull  συνεργάστηκαν  πρώτη  φορά 
στην Formula 1 στην Sauber το 1995, όπου η Red Bull 
ήταν ο βασικός χορηγός και η Ford έδινε τα μοτέρ. Άλ-
λωστε από  την  Ford αγόρασε η Red Bull  την  ομάδα 
της, στα τέλη του 2004.
Ford  και Red Bull  συνέχισαν  τη συνεργασία  τους σε 
άλλες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, παίρ-
νοντας  μαζί  νίκες  και  Παγκόσμια  Πρωταθλήματα 
στο WRC.
Από το 2026 η συνεργασία αυτή παίρνει άλλη διάστα-
ση στη Formula 1. Μάλιστα, ο Christian Horner δήλω-

σε  χαρακτηριστικά ότι  η  νέα αυτή συνεργασία συμ-
φωνήθηκε με μεγάλη ευκολία από τις δύο πλευρές, 

φανερώνοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί μιλούν την ίδια 
αγωνιστική γλώσσα.
Στη  Νέα  Υόρκη,  ο  Daniel  Ricciardo  παρουσιάστηκε 
στον νέο διττό του ρόλο, ως αναπληρωματικός οδη-
γός της Red Bull στη Formula 1 αλλά και ως οδηγός σε 
εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, μαζί με τον βετεράνο 
David Coulthard.
Ο  Παγκόσμιος  Πρωταθλητής  Max  Verstappen  και 
ο Sergio Perez παραμένουν ασφαλώς βασικοί οδηγοί 
της ομάδας.                                                                                                                             Εν 
όψει της επικείμενης συνεργασίας με την Ford, οι δυο 
τους    δοκίμασαν  τα  ηλεκτρικά αγωνιστικά  της  Ford, 
όπου  χαρακτηριστικά  ο  Max  είπε  ότι  επιταχύνουν 
0-200 χλμ/ώρα πιο γρήγορα από μια Formula 1.
Μια πρώτη γεύση της RB19, με την οποία η Red Bull 
θα επιδιώξει να διατηρήσει το νταμπλ που κατέκτησε 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 2022, όπου η 
RB18 νίκησε τους 17 από τους 22 αγώνες Grand Prix.
Την RB19, με τις εξελίξεις που θα προκύψουν ως τότε, 
θα τη δούμε στην πίστα στις χειμερινές δοκιμές του 
Bahrain από τις 13 ως τις 25 Φεβρουαρίου.

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



Μ ε 3Χ3 κάνει άλμα παραμο-
νής, ο λόγος για τον Ακρί-
τα Χλώρακας, ο οποίος 

καλείται στους τελευταίους τρεις 
αγώνες της κανονικής διάρκειας 
του πρωταθλήματος να πετύχει 
το απόλυτο και να κάνει άλμα πα-
ραμονής. Ασφαλώς δεν είναι και 
το πιο εύκολο πράγμα, αλλά όταν 
είσαι ουραγός και επιδιώκεις να 
μείνεις κατηγορία, επιβάλλεται 
να κάνεις την υπέρβαση. 
Πράξη πρώτη: Σήμερα Σάββα-
το λοιπόν, πράξη πρώτη για την 
ομάδα του Μπρούνο Ακράποβιτς 
απέναντι στον λαβωμένο Απόλ-
λωνα, ο οποίος προέρχεται από 
ήττα με 4-3 από την Καρμιώτισ-
σα. 
Στη Χλώρακα αναγνωρίζουν ότι η 
ομάδα τους δεν είναι το φαβορί 
στην αναμέτρηση, ωστόσο, ούτε 
με την ΑΕΚ ήταν, αλλά έφθασε 
πολύ κοντά στον στόχο. Απέναντι 
στον Απόλλωνα, λοιπόν, καλείται 
να πάρει τη νίκη για να αναπτε-
ρώσει τις ελπίδες του για παρα-
μονή στην κατηγορία. 
Πράξη δεύτερη: Μετά τον Απόλ-

λωνα ακολουθεί ο φαινομενικά 
πιο εύκολος αγώνας απέναντι 
στην Ένωση στο Παραλίμνι. Ένα 
παιχνίδι όπου ο Ακρίτας πρέπει 
να κερδίσει, εάν θέλει να ελπίζει 
σε παραμονή. Άλλο αποτέλεσμα 
πλην της  νίκης ίσως είναι καθο-
ριστικό για τον Ακρίτα, καθώς η 
ΕΝΠ θα αυξήσει τη μεταξύ τους 
διαφορά. 
Πράξη τρίτη: Όσο σημαντικός εί-

ναι ο αγώνας απέναντι στην ΕΝΠ, 
άλλο τόσο είναι και ο αγώνας απέ-
ναντι στη Δόξα στην Πάφο. Η το-
πική ομάδα καλείται να κερδίσει 
για να μην επιτρέψει στη Δόξα να 
ξεφύγει βαθμολογικά. Δόξα, Πα-
ραλίμνι και Ακρίτας είναι οι τρεις 
από τις τέσσερις ομάδες που 
όπως όλα δείχνουν θα παλέψουν 
για παραμονή. Η τέταρτη ομάδα 
είναι ο Ολυμπιακός. 

Με 3Χ3 κάνει άλμα παραμονής…
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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

Θέλει το κύπελλο ο Μπεργκ

Αρκετά αισιόδοξος παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ, αναφορικά με την πορεία που μπο-
ρεί να πετύχει η Πάφος fc στον θεσμό του κυπέλλου. Είπε ότι δεν υπάρχουν εύκολα παι-

χνίδια, ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχει η προοπτική η ομάδα να σηκώσει το τρόπαιο.
«Έχουμε την προοπτική να κατακτήσουμε το Κύπελλο. Αλλά ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια Κυ-
πέλλου δεν είναι εύκολα. Έχουμε δύο παιχνίδια με τη Δόξα, είμαστε προετοιμασμένοι και θα 
κάνουμε ότι μπορούμε για να περάσουμε. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε 
στο Κύπελλο και σίγουρα υπάρχει η πιθανότητα αυτή, αφού είμαστε στα προημιτελικά» ανέ-
φερε ο Νορβηγός προπονητής στο κανάλι της ομάδας.

Για άλλο ένα παιχνίδι αδικήθηκε από το απο-
τέλεσμα ο Ακρίτας Χλώρακας. Ενώ, λοιπόν, θα 

μπορούσε να έφευγε με τη νίκη από τη Λάρνακα απέ-
ναντι στην ΑΕΚ, μια αυστηρή απόφαση VAR και διαι-
τητών, στέρησαν από την ομάδα ένα υπερπολύτιμο 
τρίποντο. 

Ο λόγος για τη φάση του 66ου λεπτού, στην 
οποία σκόραρε ο Τόρρες, και έκανε το 2-0, αλλά 

με απόφαση του VAR ακυρώθηκε το τέρμα λόγω οφ-
σάιντ. Η ομάδα του Μπρούνο Ακράποβιτς εκμεταλ-
λεύτηκε τη μέτρια απόδοση της γηπεδούχου ομάδας, 
και λίγο έλειψε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Όπως 
και να έχει, η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να παίξει 
ωραίο ποδόσφαιρο και να πετύχει στο τέλος τον με-
γάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από την παραμονή 
στην κατηγορία.

Μεγάλη παικτούρα ο αργεντινός επιθετικός 
πρώην ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς 

και νυν του Ακρίτα Χλώρακας Μαρσέλο Τόρες. Ο άν-
θρωπος είναι γκολτζής και το δείχνει.
Ο Μαρσέλο εντάχθηκε στον Ακρίτα τη μεταγραφική 
περίοδο Ιανουαρίου και δείχνει ότι μπορεί να βοη-
θήσει την ομάδα να πετύχει τον στόχο της. Στον αγώ-
να με την ΑΕΚ πέτυχε δύο τέρματα, που το ένα κακώς 
ακυρώθηκε, και λίγο έλειψε να είναι το πρόσωπο της 
αγωνιστικής. 

Πάντως, εάν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς 
δεν αποκλείεται τη νέα αγωνιστική περίοδο 

να επανενταθχεί στην Πάφο fc, όπου και ανήκει. Ο 
25χρονος κεντρικός επιθετικός την προηγούμενη χρο-
νιά αγωνίστηκε δανεικός στη Ρίγα, με την οποία πέτυ-
χε 12 τέρματα σε 20 αγώνες.

Όταν ήταν ο Σεμέδο στην ομάδα κάποιοι φώναζαν ότι είναι χασογκόλης και ότι 
δεν κάνει για την Πάφο. Τώρα που ο ποδοσφαιριστής έφυγε, η απουσία του είναι 
κάτι περισσότερο από αισθητή. 

Παιδιά μπορώ να υποσχεθώ 
5-6 τέρματα, αλλά δεν μπορώ 

να υπογράψω για 15!!!! Σπόντες. . .
Η αλλαγή προπονητη  

εμπεριέχει ρίσκο

Ό ταν μια ομάδα δεν τα πάει καλά στα τε-
λευταία παιχνίδια, παρόλο που έχει ένα 

εξαιρετικό ρόστερ, τότε κάτι φταίει. Στο πο-
δόσφαιρο, συνήθως, την πληρώνει ο προπο-
νητής. Καλώς, ή κακώς, λοιπόν, ο πρώτος που 
θα χάσει τη δουλειά του είναι ο προπονητής, 
ο οποίος έχει και την ευθύνη για την απόδοση 
της ομάδας. Είναι, λογικό, άλλωστε, το βάρος 
να πέφτει σε αυτόν. Το θέμα, ωστόσο, δεν εί-
ναι αυτό, αλλά ποιος θα είναι ο επόμενος: Εάν 
δεν υπάρχει διαθέσιμος στο κυπριακό πρωτά-
θλημα που να ξέρει τους ποδοσφαιριστές της 
ομάδας, αλλά και τις ομάδες, τότε θα υπάρ-
ξει πρόβλημα. Ένας ουρανοκατέβατος που θα 
κληθεί να ξεκινήσει από το μηδέν, δεν είναι 
και η καλύτερη λύση. 

Άνοδο στα μεγάλα σαλόνια κυνηγά η Πέγεια 2014. Η 
ομάδα του Νικόλα Μαρτίδη βρίσκεται στην 4η θέση 

με 36 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό από την τρίτη προνομι-
ούχο θέση, αλλά και τρεις από την κορυφή. Εκεί στην Πέ-
γεια, λοιπόν, αφού μέτρησαν τα κουκιά τους και είδαν ότι 
έχουν αρκετά, είπαν θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για να ανέβει η ομάδα στην Α’ κατηγορία. Εάν τα καταφέ-
ρει καλώς, εάν δεν τα καταφέρει δεν θα είναι αποτυχία, 
καθώς δεν ήταν αυτός ο στόχος στην αρχή της σεζόν.

Η Πέγεια...

Μ ε 4-1 νίκησε η Πάφος τη Δόξα 
Κατωκοπιάς στον πρώτο 

αγώνα για την προημιτελική φάση 
του Κυπέλλου. Ένα σκορ που δίνει 
πρόκριση στα ημιτελικά για την πα-
φιακή ομάδα, παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει ο επαναληπτικός στο Στέ-
λιος Κυριακίδης στις  28 Φεβρουα-
ρίου.
Το σκορ άνοιξε για την Πάφο μόλις 
στο 2ο λεπτό ο Μπετανκόρ, με τον 
Αντενόν, από πλευράς Δόξας, δύο 
λεπτά αργότερα να ισοφαρίζει σε 
1-1. Ο Χότσκο στο 16ο λεπτό έβαλε 
ξανά την Πάφο μπροστά στο σκορ 
με 2-1, όπου ήταν και αποτέλεσμα 
ημιχρόνου.
Στην επανάληψη η Πάφος πέτυχε 
άλλα δύο τέρματα, με τους Ναμ και 
Μπεσάρτ στο 50ο και 62ο αντίστοι-
χα που σφράγισαν την πρόκριση για 
την παφιακή ομάδα που πλέον πε-
ριμένει αντίπαλο στα ημιτελικά.
Ο Χένινγκ Μπεργκ σε σύγκριση με 
τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήμα-
τος, προχώρησε σε αρκετές αλλα-
γές. Οι ποδοσφαιριστές που αγω-
νίστηκαν τον δικαίωσαν και με το 

παραπάνω, δείχνοντας ότι είναι πα-
νέτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα 
όποτε τους χρειαστεί.
Το πρόγραμμα της προημιτελικής 
φάσης του Κυπέλλου:
Πρώτοι αγώνες
ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 1-0
Δόξα Κατωκοπιάς - Πάφος FC 1-4
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-2
Ολυμπιακός - Ανόρθωση 
Επαναληπτικοί αγώνες
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου
18:00 Πάφος FC - Δόξα Κατωκοπιάς 
Τετάρτη 1η Μαρτίου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 
Πέμπτη 2 Μαρτίου
17:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΛ 
20:00 Ανόρθωση - Ολυμπιακός 

Οι «παγκίτες» έστειλαν την 
Πάφος fc στα ημιτελικά 



Α ποφασισμένη πηγαίνει στο «Αντώ-
νης Παπαδόπουλος» η Πάφος fc για να 
αντιμετωπίσει την Ανόρθωση (Δευτέ-

ρα, 19:00) σε μια πολύ σημαντική αναμέτρη-
ση ιδιαίτερα για την παφιακή ομάδα που θέλει 
να παραμείνει εντός τριάδας και παράλληλα σε 
τροχιά τίτλου. Η Ανόρθωση που παίζει ίσως ένα 
από τα τελευταία της χαρτιά για είσοδο στην 
εξάδα, θέλει πάση θυσία τη νίκη. 
Η νίκη, λοιπόν, είναι στο στόχαστρο και των δύο 
ομάδων στη μεταξύ τους αναμέτρηση τη Δευ-
τέρα το βράδυ στη Λάρνακα. Η Ανόρθωση που 
βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με προπονητή 
τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Βέσκο Μιχα-
ήλοβιτς, θα κυνηγήσει το τρίποντο έτσι ώστε να 
εκμεταλλευτεί τυχόν απώλεια βαθμών άλλων 
ομάδων και να πλησιάσει στην εξάδα, παρόλο 
που είναι λιγοστές οι πιθανότητές της. 
Στην Πάφο, μετά την πανηγυρική νίκη επί της 
Δόξας που έστειλε την ομάδα με το ενάμιση 
πόδι στους «4» του κυπέλλου, θέλει να δώ-
σει συνέχεια στις επιτυχίες και να κερδίσει την 
Ανόρθωση, όσο δύσκολο και αν είναι το παιχνί-
δι. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές 
του, που γνωρίζουν ότι κάθε βαθμός από δω 
και πέρα είναι πολύ σημαντικός, καθώς οδεύ-
ουμε προς το τέλος, θέλουν να κερδίσουν τους 
τρεις βαθμούς και να παραμείνουν στην τρίτη 
προνομιούχα θέση. Μια θέση που κυνηγά και ο 
Άρης Λεμεσού, που το απόγευμα του Σαββάτου 
(16:00) φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα. 

Ο κ. Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει αγωνιστικά προ-
βλήματα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου 
θα επαναφέρει ενδεκάδα πρωταθλήματος. 
Έτσι, δεν αποκλείεται να παρατάξει τους εξής 
έντεκα: Ίβουσιτς, Ζουνίνιο, Ικοκό, Κβίντα, Μπάι-
ριτς, Ντράγκομιρ, Ναμ, Κανέ, Μπρούνο, Τάνκο-
βιτς και Ζάιρο. Απ’ εκεί και πέρα, υπάρχει ένας 
πλούσιος πάγκος, με τον κ. Μπεργκ να έχει λύ-
σεις για τυχόν προβλήματα που θα παρουσια-
στούν. 

Κρίσιμα παιχνίδια 
Οι τελευταίες τρεις αγωνιστικές θα κρίνουν και 
τις ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη εξά-
δα του πρωταθλήματος. Οι τέσσερις πρώτες θέ-
σεις είναι ήδη κλειστές από ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Πάφο 

και Άρη και απ’ εκεί και πέρα, αναμένεται μάχη 
από Νέα Σαλαμίνα που έχει ελαφρύ προβάδι-
σμα, Ομόνοια, Απόλλωνα, ΑΕΛ και Ανόρθωση. 
Η 24η αγωνιστική περιλαμβάνει τα εξής σημα-
ντικά παιχνίδια: Σάββατο: Άρης - Νέα Σαλαμί-
να και  Ακρίτας -Απόλλων, την Κυριακή ΑΕΛ-ΑΕΚ 
και ΑΠΟΕΛ - Δόξα Κατωκοπιάς και τη Δευτέρα, 
Ολυμπιακός - Ομόνοια και Ανόρθωση -Πάφος 
FC. Ξεχωρίζουν ασφαλώς οι αναμετρήσεις Άρης 
– Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΛ – ΑΕΚ, Ολυμπιακός – Ομό-
νοια και Ανόρθωση - Πάφος.
Πιο ασφαλή σενάρια για το ποιες ομάδες θα κα-
ταλάβουν τις τελευταίες δύο θέσεις στην εξά-
δα, μπορούν να γίνουν την προτελευταία αγω-
νιστική και δεν αποκλείεται, όλα να κριθούν στο 
φινάλε.   

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» η Πάφος fc
Στόχος η παραμονή στην τριάδα

Αδεσμευτος Σάββάτο 18 Φεβρουάρίου 2023
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