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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χ. Αθηνοδώρου

Με τις ενέργειες του ο Υπουργός αφήνει την 
Πάφο εκτεθειμένη σε μια περίοδο που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη σημαντικά αναπτυξιακά έργα…

Σελ. 07

Ν. Παπαδόπουλος

Επαναδιεκδικεί την προεδρία του ΔΗΚΟ. Τι 
λέει για Υπουργικό συνεργασίες  και Αβέ-
ρωφ σε συνέντευξη του στο Radiocosmos…

Σελ. 06

Θ. Μιχαηλίδης

Οι κρατήσεις από το Ην. Βασίλειο κινούνται 
στα επίπεδα της περασμένης χρονιάς και 
δεν δικαιολογούν υπέρμετρη αισιοδοξία…

Σελ. 05

www.cosmosnews.com.cy

The Royal Artemis Medical Centre

GREEK & ENGLISH SPEAKING HOSPITAL 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2424
ΩΡΕΣΤηλ. 26961600

Σελ. 16

Ο πολιτισμός μπορεί να ενώσει και ε-
νώνει…
Πρόγραμμα ανταλλαγής νεαρών Παφι-
τών και Ιαπωνέζων καλλιτεχνών ανακοί-

νωσε ο Γε-
νικός Γραμ-
ματέας του 
Οργανισμού 
Eu-Japan…
Τι λέει για 
την θητεία 
της Πάφου 
ως Πολιτι-
στικής  Πρω-

τεύουσας της Ευρώπης και πώς βλέπει 
την κατάσταση σήμερα…

Shuji Kogi:

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2023
Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις 

του Παφίτικου 
Καρναβαλιού 
με την μεγάλη 
καρναβαλίστι-
κη παρέλαση 
στις 3 το από-
γευμα.
Τα έθιμα του 

40ημέρου και το κόψιμο της μούττης 
της σαρακοστής…

Σελ. 15

Μετά το 50,01% που εξασφάλισε στις Μητροπολιτικές εκλογές της περασμένης Κυρια-
κής, ο Πάφου πλέον Τυχικός εξασφάλισε και τους 15 από τους 16 ψήφους των Συνοδι-
κών και εξελέγη πανηγυρικά ως ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. 
Στις 12 Μαρτίου στη Λευκωσία η χειροτονία και το απόγευμα της ίδιας ημέρας η ενθρό-
νιση, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο...
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου που τον εξέλεξε νέο 
Μητροπολίτη Πάφου, ο Τυχικός Βρυώνης, αναφέρθηκε στη συνέχιση του πολυσχιδούς, 
πνευματικού κυρίως έργου του Μητροπολίτη.
Πρόσθεσε επίσης πως θα εργαστεί σκληρά για να μην διαψεύσει κανένα για την εμπι-
στοσύνη που του έδειξαν κυρίως τα μέλη της Ιεράς Συνόδου…

Σελ. 04

Τυχικός Βρυώνη ο νέος Μητροπολίτης Πάφου 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να προ-
χωρήσει στην δημοσίευση του Τοπικού Σχεδί-
ου για τον Ακάμα με εξάμηνη αναστολή των 
προνοιών του και δίχως τα αντισταθμιστικά μέ-
τρα τα οποία υποτίθεται ότι μελετούσε από το 
2016 όταν ακύρωσε σχετικές αποφάσεις της 
κυβέρνησης Χριστόφια. 
Στο μεσοδιάστημα μέχρι δηλαδή την 1η Σε-
πτεμβρίου του 2023, θα εξεταστεί περαιτέρω 
η δυνατότητα ανταπόκρισης στους δυο άλλους 
στόχους του σχεδίου, που αφορούν τις κοινω-
νικές και οικονομικές παραμέτρους. Παράλλη-
λα όπως προνοείται για όλα τα Τοπικά Σχέδια, 
θα υπάρξει περίοδος 4 μηνών για υποβολή εν-
στάσεων...

Σελ. 07

Τοπικό Σχέδιο Aκάμα

Ποιοι Παφίτες ακούστηκαν για Υπουργικό
Πολλά τα σενάρια που ακούστηκαν πριν ακόμα ολο-
κληρωθούν οι προεδρικές εκλογές, τα οποία κορυφώ-
θηκαν την τελευταία εβδομάδα, μετά και τη νίκη του 
Νίκου Χριστοδουλίδη.
Τα σενάρια ενισχύθηκαν με τη δήλωση του νέου προ-
έδρου, ότι “δεν είναι δυνατόν να έχει η Κύπρος Πρόε-
δρο Παφίτη αλλά να μην έχει Υπουργό”…
Ενόψει λοιπόν της ανακοίνωσης των ονομάτων των 
νέων Υπουργών, την Δευτέρα ή την Τρίτη σύμφωνα με 
τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαβάστε όλα τα 
σενάρια και τα ονόματα που κυκλοφόρησαν…

Σελ. 03

Αναβρασμός και απογοήτευση
Με αναστολή και χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα για τις επηρεαζόμενες κοινότητες… 

Εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο με συντριπτική πλειοψηφία
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Γιώργος Σαξατέ

Ί σως το γεγονός ότι ο πρώτος Προέδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας ήταν και Αρχιεπίσκοπος Κύ-

πρου, δημιούργησε ένα προηγούμενο στο νησί μας, 
ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος να ασχολείται και με την 
πολιτική.
Γενικότερα θα λέγαμε στην Κύπρο, έχουμε μια τάση 
να ασχολούμαστε όλοι με όλα.
Οι Ιεράρχες με την πολιτική, οι πολιτικοί με την εκ-
κλησία, οι κομματάρχες με το ποδόσφαιρο, οι ποδο-
σφαιριστές με την πολιτική και πάει λέγοντας.
Σήμερα και αφού όλο αυτό το σκηνικό μας κόστισε 
πολλές φορές ακριβά θα λέγαμε, οι συγκυρίες ευνο-
ούν ώστε να απαλλαγούμε από αυτή τη νοοτροπία.
Προσέξτε, δεν λέμε να μην έχουν άποψη για παρά-
δειγμα οι αρχιερείς σε πολιτικά ζητήματα, είτε πολι-
τικοί για το ποδόσφαιρο. Κάθε άλλο αυτό είναι υγιές 
μάλιστα. Αυτό που βλάπτει σοβαρά την υγεία είναι 
όταν όλοι αυτοί όχι απλά έχουν άποψη αλλά προ-
σπαθούν να την επιβάλουν, χρησιμοποιώντας διά-
φορα μέσα.
Την εποχή λοιπόν της γνώσης, με την εκλογή ενός 
Προέδρου ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα πλαισιώσει 
το Υπουργικό του συμβούλιο από τεχνοκράτες, αν-
θρώπους δηλαδή που θα γνωρίζουν άριστα το αντι-
κείμενο, δεν μπορεί ο καθένας να ασχολείται με όλα 
παρά μόνο με εκείνα που γνωρίζει.
Έκαστος λοιπόν εφ’ ω ετάχθη. Η έκφραση αναγρά-
φεται από τον Ηρόδοτο, αλλά και από τον Απόστο-
λο Παύλο στην Α’ Προς Κορινθίους επιστολή του και 
σημαίνει: Καθένας για το σκοπό που είναι προορι-
σμένος. Η φράση χρησιμοποιείται, όταν θέλουμε 
να υπογραμμίσουμε, να επισημάνουμε ότι καθένας 
πρέπει να ασχολείται με αυτό για το οποίο έχει δι-
δαχθεί, εκπαιδευθεί. Αυτό ακριβώς δηλαδή, που δεν 
γίνεται στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα…
Δεν μπορεί για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης ταβέρ-
νας να ασχολείται με κάτι άλλο εκτός από την κου-
ζίνα του ή τη λάντζα, ή έστω τα σερβίρισμα όπως 
κι εκείνος δεν θα εμπιστευόταν την κουζίνα του σε 
έναν ανίδεο με αυτή την εργασία. Πόσο μάλλον στην 
πολιτική πώς μπορεί ένας Πρόεδρος να εμπιστεύε-
ται τόσο σοβαρές υποθέσεις σε ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουν το αντικείμενο όπως δυστυχώς έχουμε 
δει πολλές φορές να συμβαίνει και έχουμε υποστεί 
τις συνέπειες.
Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτή τη φορά τα πράγματα 
να είναι διαφορετικά και καθένας να ασχολείται με 
αυτό που έχει διδαχθεί και προορίζεται και ποιος ξέ-
ρει; Ίσως τα πράγματα εξελιχτούν καλύτερα και για 
τους μη προνομιούχους που δεν έχουν την πολυτέ-
λεια για άλλα λάθη.  

Έκαστος εφ ω ετάχθη…

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
Ντέρμπι ουραγών στο 
Στέλιος Κυριακίδης. Ο Α-
κρίτας Χλώρακας φιλοξε-
νεί την ΕΝΠ και με νίκη 
αναπτερώνει τις ελπίδες 
του για παραμονή. 

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
Με συνοπτικές διαδικασίες 
η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε νέο 
Μητροπολίτη Πάφου τον Τυ-
χικό Βρυώνη με 15 ψήφους. 
Μία ψήφο έλαβε ο Αρχιμαν-
δρίτης Ιωάννης Ιωάννου.

ΣΕΛΙΔΑ 4

Επικαιρότητα
Στην διεξαγωγή κατα-
στατικού και εκλογικού 
συνεδρίου προχωρεί και 
το ΔΗΚΟ, όπως ανέφερε 
στο Radiocosmos ο Προ-
έδρος του κόμματος Νί-

κολας Παπαδόπουλος.
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...

1826-Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου.
Οι Τούρκοι κυριεύουν τη νησίδα Βασιλάδι, προ-
πύργιο του Μεσολογγίου, σφίγγοντας τον κλοιό 
γύρω από την Πόλη, που θ’ αντέξει ενάμισι μήνα 
ακόμη.
1948-Ο ηγέτης του Κομουνιστικού Κόμματος, 
Klement Gottwald
Το Κομουνιστικό Κόμμα αναλαμβάνει τη διακυ-
βέρνηση στην Τσεχοσλοβακία. Θα παραμείνει 
στην εξουσία έως το 1989.
1959-Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος
Η βρετανική κυβέρνηση ανακαλεί το διάταγ-
μα εκτόπισης του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο 
οποίος είναι πλέον ελεύθερος να επιστρέψει 

στην Κύπρο. Με άλλο διάταγμα δίνεται αμνη-
στία στο στρατηγό Γρίβα και στους συναγωνι-
στές του.
1973-Νίκος Κοεμτζής
Μακελειό σε κέντρο διασκέδασης της Αθήνας 
από τους αδελφούς Κοεμτζή για μια παραγγελιά. 
Τρεις αστυνομικοί σκοτώνονται και δύο τραυμα-
τίζονται. Λίγο αργότερα, ο Διονύσης Σαββόπου-
λος θα εμπνευστεί από το γεγονός στο τραγούδι 
του «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για το Νίκο».
2000-Οι ηγέτες της σουηδικής «Νέας Δημοκρα-
τίας»
Το σουηδικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (Ny 
Demokrati), κηρύσσει πτώχευση και διαλύεται.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/2023-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΗΛ 97604677
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2023-ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΗΛ. 99520284

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΦΡΟΥΛΑ ΤΗΛ 99310952
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/2/2023-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ 99470828

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

Δωρεάν Περιήγηση στην Παλιά Πόλη Πάφου
Εμπλουτίζεται η εμπειρία των επισκεπτών 
τους μήνες μη αιχμής

Ρηγίνος,Ρηγίνα,Ταράσιος,Ταρασία

Μ έσα στα πλαίσια των δράσεων της Εται-
ρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-

βολής Περιφέρειας Πάφου για την ανάδειξη 
του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυ-
πνου Τουρισμού 2023, αλλά και εμπλουτισμού 
της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών σε 
περιόδους μη αιχμής, λανσάρεται για τους μή-
νες Μάρτιο και Απρίλιο δωρεάν περιήγηση/ξε-
νάγηση στην Παλιά Πόλη Πάφου.
Την περιήγηση “Μeet the locals” διεκπεραιώ-
νει αδειούχος ξεναγός και περιλαμβάνει “εξε-
ρεύνηση” της περιοχής γύρω από το κέντρο 
της Πάφου, τα νεοκλασικά κτήρια, τις ανανεω-
μένες πλατείες, το εμπορικό κέντρο, και πολλά 
άλλα σημεία ενδιαφέροντος. 
Κύριος στόχος της προσπάθειας είναι εκτός 
από τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπει-
ρίας, να γνωστοποιηθεί ακόμη περισσότερο η 
Παλιά Πόλη και τα λιγότερα γνωστά μέρη του 
κέντρου καθώς και τα έργα και υποδομές που 

δημιουργήθηκαν.
 Η βόλτα αρχίζει από την στάση λεωφορείων 

“Αγορά” κάθε Πέμπτη η ώρα 09.30  και οι συμ-
μετέχοντες  μέσα από την ξενάγηση περίπου 
2.5 ωρών  απολαμβάνουν  ένα ευρύ φάσμα 
εμπειριών .  Μέσα από τα στενά δρομάκια και 
τις αναβαθμισμένες πλέον γειτονιές, πλατεί-
ες και πεζόδρομους,   η βόλτα τερματίζει   στο 
Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης  στην 
οδό Μακαρίου στην Παλιά Πόλη όπου οι συμ-
μετέχοντες έχουν τον χρόνο πλέον για περαι-
τέρω περιήγηση, ψώνια ή ξεκούραση.
Η εν λόγω  περιήγηση πραγματοποιείται για 
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2023.  
Κρατήσεις και πληροφορίες παρέχονται από 
το γραφείο  της ΕΤΑΠ και του Γραφείου Πλη-
ροφόρησης Υφυπουργείου Τουρισμού Πάφου 
στα τηλέφωνα: 26811500, 26932841 ή στο 
email  info@visitpafos.org.cy,  www.visitpafos.
org.cy  και  FB Pafos region.     

25/2/23 ΣΑΒΒΑΤΟ Αγαθοκλέους Άντρη Ελευθερίου Βενιζέλου 24 Μετοχικό Φαρμακείο 
ΣΕΚ. Στα γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από Centrale Café. 26933820 99094932
26/2/23 ΚΥΡΙΑΚΗ Μακαρίου Γεώργιος Νεαπόλεως 20 Τέρμα δρόμου εκκλησίας 
Αποστόλου Παύλου Πάφος 26936989 26938949
26/2/23 ΚΥΡΙΑΚΗ Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα Νέα 
Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762
27/2/23 ΔΕΥΤΕΡΑ Χατζηχαραλάμπους Δώρα Λεωφ Ελλάδος 104 Έναντι πάρκου 
Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 26822627 70008181
27/2/23 ΔΕΥΤΕΡΑ  Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 
100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727
28/2/23 ΤΡΙΤΗ Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα έναντι 
χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434
1/3/23 ΤΕΤΑΡΤΗ Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α   800 μέτρα από  Time Out 
προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου  26947629 99107608
1/3/23 ΤΕΤΑΡΤΗ Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 Κάτω από την 
Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809
2/3/23 ΠΕμΠΤΗ Παπούδας Αριστοτέλης Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 Περιοχή 
Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl Πάφος 26811750 26952138
3/3/23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα Λεωφ. Ελλάδος 11 
Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου Πάφος 26100292 97743242
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Αίνιγμα το νέο Υπουργικό 
Όλα τα σενάρια που κυκλοφορούν για το διορισμό Παφιτών… 

Π ολλά τα σενάρια που ακούστηκαν πριν 
ακόμα ολοκληρωθούν οι προεδρικές εκλο-
γές, τα οποία κορυφώθηκαν την τελευταία 

εβδομάδα, μετά και τη νίκη του Νίκου Χριστοδου-
λίδη.
Τα σενάρια ενισχύθηκαν με τη δήλωση του νέου 
προέδρου, ότι “δεν είναι δυνατόν να έχει η Κύπρος 
Πρόεδρο Παφίτη αλλά να μην έχει Υπουργό”… Ενό-
ψει λοιπόν της ανακοίνωσης των ονομάτων των 
νέων Υπουργών, την Δευτέρα ή την Τρίτη σύμφω-
να με τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαβάστε 
όλα τα σενάρια και τα ονόματα που κυκλοφόρη-
σαν…
Με βάση τις εξαγγελίες και δηλώσεις του νέου 
Προέδρου δεν προτίθεται να διορίσει Υπουργούς, 
άτομα που διετέλεσαν Υπουργοί σε προηγούμενες 
κυβερνήσεις, προβεβλημένα στελέχη κομμάτων, 
ενώ υποσχέθηκε ποσόστωση 50% γυναικών και 
ανδρών Υπουργών. Είχε ακόμα δηλώσει ότι οι δι-
ορισμοί των Υπουργών θα είναι αποκλειστικά δική 
του επιλογή, (κάτι που επιβεβαίωσαν και τα κόμ-
ματα που συνεργάστηκαν στην εκλογή του) και ότι 
θα επιλέξει τεχνοκράτες.

Στη συνέχεια βέβαια ακούσαμε δηλώσεις εκ. μέ-
ρους των αρχηγών των κομμάτων που τον υποστή-
ριξαν, ότι θα έπρεπε να έχουν λόγο στους διορι-
σμούς, και για λίστες ονομάτων με στελέχη τους, 
από τα οποία θα μπορούσε ο νέος Πρόεδρος να 
επιλέξει.

Σενάρια για παφίτες

Μπορεί όλα αυτά να θόλωσαν τα νερά, αλλά όλο 
αυτό το διάστημα δεν σταμάτησαν τα σενάρια για 
το διορισμό Παφιτών στο νέο Υπουργικό, τόσο 
λόγο της καταγωγής του Νίκου Χριστοδουλίδη, 
αλλά και δεδομένης της στήριξης που πρόσφερε η 
επαρχία μας στην εκλογή του. 
Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν πολλά είναι τα 
ονόματα που κυκλοφόρησαν, με πρώτο του Κων-
σταντίνου Λετυμπιώτη, ο οποίος εγκατέλειψε την 
έδρα του Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Πάφου 
και συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρα-
τεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Από την ονοματολογία δεν θα μπορούσε να λείπει 
και ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ Κώστας Κωνστα-
ντίνου που παρ’ όλο τον ηγετικό ρόλο που έπαιξε 
στην μακρά προεκλογική εκστρατεία του νυν προ-
έδρου της Δημοκρατίας, δεν φαίνεται να πληροί τα 
κριτήρια που τέθηκαν όσο αφορά την προτίομηση 
σε νά άτομα, εξου και ακούστηκε το όνομα της θυ-
γατέρας του Νικολέτας.  
Εντονα ακούγεται και με σοβαρές πιθανότητες 
για υπουργοποίηση στο Εσωτερικών το όνομα της 
Επάρχου Πάφου Μαίρης Λάμπρου, η οποία φένε-
ται να εμπίπτει στις προδιαγραφές που έθεσε ο Νί-

κος Χριστοδουλίδης, ενώ σε επαρχιακά πηγαδάκια 
συζητρήθηκε και το όνομα ακόμα ενός τεχνοκράτη 
του συντονιστή Λυκειάρχη Πάφου Ανδρέα Ιωσήφ.  
Πέραν αυτού παρ’ όλο που ακούστηκε και το όνο-
μα του αντιπροέδρου του ΔΗΚΟ πρώην βουλευτή 
Πάφου Αντώνη Αντωνίου, δεν φαίνεται να εμπί-
πτει στα κριτήρια πυο τέθηκαν ως προβεβλημένο 
στέλχος του κόμματος του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ακούγονται και αρ-
κετά άλλα ονόματα που θεωρούνται ως καλές 
περιπτώσεις και που συνέβαλαν στην εκλογή Νί-
κου Χριστοδουλίδη και που πληρούν τις προδια-
γραφές, ειδικότερα κάποια άτομα που είναι ήδη 
σε ημικρατικούς οργανισμούς, αλλά πληροφορίες 
μας αναφέρουν ότι αυτές οι συζητήσεις παραμέ-
νουν ως προτάσεις καθαρά σε τοπικό επίπεδο και 
που δεν φαίνεται να έχουν ενταχθεί στο μαύρο ση-

μειωματάριο του Νίκου Χριστοδουλίδη.  
Σίγουρα, η αναφορά σε παφίτες δεν αφορά μόνο 
αυτούς που κατοικούν στην Πάφο, αλλά υπάρχουν 
και ονόματα με κατσγωγή από την Πάφο, όπως 
αυτό του Μαρίνου Γιαλελή, στελέχους του ΔΗΚΟ, 
με πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με Νικόλα Πα-
παδόπουλο. 
Φυσικά δεν λείπουν και αυτοί που προβάλλουν 
τους εαυτούς τους διαρρέοντας τα ονόματά τους.  
Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν 
άφησε τίποτα να διαρρεύσει μέχρι στιγμής και δεν 
αποκλείεται να μας εκπλήξει με κάποιο όνομα ή 
ονόματα που δεν ακούστηκαν καθόλου. Η ανακοί-
νωση των ονομάτων που θα απαρτίζουν το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο του νέου Προέδρου της Δημοκρα-
τίας αναμένεται να γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη 
σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου.

Η ανακοίνωση των 
ονομάτων που θα 
απαρτίζουν το Υπουργικό 
Συμβούλιο αναμένεται να 
γίνει την Δευτέρα ή την 
Τρίτη
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  Ριπές
Μισές δουλειές για 
τον Ακάμα 

Μ πορεί η παρούσα κυβέρνηση να κο-
μπάζει ότι ολοκλήρωσε το Τοπικό 
Σχέδιο για τον Ακάμα και ότι τόλμησε 

να το δημοσιοποιήσει κλεί-
νοντας μια εκκρεμότητα από 
το 1989, όμως η πραγματι-
κότητα είναι πως έκανε και 
σε αυτή την περίπτωση «μι-
σές δουλειές» και πετάει την 
καυτή πατάτα στην επόμενη 
κυβέρνηση. 
Μετά από 7 χρόνια, η κυβέρ-
νηση δημοσιοποιεί το Τοπικό 
Σχέδιο που αφορά τις κοινό-
τητες που γειτνιάζουν με τον 

Ακάμα, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα το Το-
πικό Σχέδιο της Πέγειας και το κυριότερο δεν 
κατέληξε στα αντισταθμιστικά μέτρα που είναι 
και η ουσία του προβλήματος, το οποίο ήταν σε 
εκκρεμότητα όλα αυτά τα χρόνια. 
Το πιο τραγικό είναι πως η κυβέρνηση κατάρ-
γησε το 2016 τρεις υπουργικές αποφάσεις του 
2011 επί διακυβέρνησης Χριστόφια που αφο-
ρούσαν τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών και 
προέβλεπαν αποζημίωση, ανταλλαγή και μετα-
φορά συντελεστή δόμησης. 
Τα αντισταθμιστικά μέτρα που συζήτησαν την 
Τρίτη οι συναρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών, 
Περιβάλλοντος και Οικονομικών, και τελικά δεν 
συμφώνησαν ήταν αυτά τα οποία κατάργησαν 
το 2016. 
Το θέμα θα το χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση η 
οποία θα πρέπει να καθορίσει πολιτική σχετικά 
με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι επηρε-
αζόμενοι ιδιοκτήτες. 
Το ερώτημα που τίθεται, είναι τι θα γίνει με το 
Τοπικό Σχέδιο αν στους 6 μήνες που θα παρα-
μείνουν σε αναστολή οι πρόνοιες του δεν υπάρ-
ξει κατάληξη και συμφωνία για τα αντισταθμι-
στικά μέτρα. 
Θα μπορεί ο επόμενος Υπουργός Εσωτερικών 
να αναβάλλει από εξάμηνο σε εξάμηνο την 
εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου και να ανανεώ-
νει το διάταγμα για τις Λευκές Ζώνες; 
Κανείς επίσης δεν μπορεί να προβλέψει τι θα 
γίνει κατά την περίοδο των ενστάσεων που θα 
υποβληθούν. Για να οριστικοποιηθεί το Τοπι-
κό Σχέδιο, θα πρέπει όλες οι ενστάσεις που θα 
υποβληθούν να εξεταστούν από το Πολεοδο-
μικό Συμβούλιο και στη συνέχεια ο Υπουργός 
Εσωτερικών να δημοσιεύσει το τελικό Τοπικό 
Σχέδιο. 
Με όλες τις πιο πάνω εκκρεμότητες γίνεται 
αντιληπτό ότι το Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα 
δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ούτε μετά από 6 
μήνες και η εκκρεμότητα θα παραμείνει. 
Η απόφαση για την δημοσιοποίηση του με την 
εξάμηνη αναστολή και δίχως τα αντισταθμιστι-
κά μέτρα, όχι μόνον δεν δικαιολογεί πανηγυ-
ρισμούς από τους κυβερνώντες, αλλά μένουν 
ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι διότι κορόιδεψαν 
τις επηρεαζόμενες κοινότητες και τους ιδιοκτή-
τες γης 3 φορές. 
Σε ότι αφορά την προστασία του Ακάμα, απλά 
η κατάσταση δεν διαφοροποιείται προς το χει-
ρότερο λόγω της επιμονής της υπηρεσίας περι-
βάλλοντος αλλά και των δεσμευτικών ευρωπαϊ-
κών όρων για προστατευόμενες περιοχές όπως 
είναι ο Ακάμας. Το μόνο θετικό που μπορεί να 
ισχυριστεί ότι πέτυχε η παρούσα κυβέρνηση 
σχετικά με τον Ακάμα, είναι η προώθηση του 
Εθνικού Δασικού Πάρκου, για το οποίο τα έργα 
είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρω-
θούν το 2024! Ο Ακάμας όμως δεν είναι μόνον 
στα όρια του κρατικού δάσους.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Τ ο ποσοστό 50,01 % που εξασφάλισε ο 
Αρχιμανδρίτης Τυχικός Βρυώνης στις 
μητροπολιτικές εκλογές της περασμένης 

Κυριακής, του έδινε ευθύς εξ’ αρχής μεγάλο 
προβάδισμα για να επιλεγεί από τα μέλη της 
Ιεράς Συνόδου ως νέος Μητροπολίτης Πάφου. 
Με συνοπτικές διαδικασίες την Πέμπτη, η Ιερά 
Σύνοδος εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Πάφου τον 
Τυχικό Βρυώνη με 15 ψήφους υπέρ.
Στη μυστική ψηφοφορία που έγινε ο νέος Μη-
τροπολίτης Πάφου, έλαβε δεκαπέντε ψήφους 
ιεραρχών, ενώ μία ψήφο έλαβε ο Αρχιμανδρί-
της Ιωάννης Ιωάννου.
Ανακοινώνοντας την απόφαση, ο Αρχιγραμμα-
τέας της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμαντρίτης Γεώρ-
γιος Χριστοδούλου, ανέφερε πως η χειροτονία 
του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει στις 12 
Μαρτίου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρ-
νάβα στη Λευκωσία.
Η ενθρόνιση θα λάβει χώρα το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Θεοδώρου στην Πάφο.

Οι πρώτες δηλώσεις
Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος Μητροπολίτης 
Πάφου Τυχικός Βρυώνης ευχαρίστησε τον Θεό, 
την Ιερά Σύνοδο, τον Παφιακό λαό και τον Κλή-
ρο για την μεγάλη τιμή και στήριξη.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας 
της Ιεράς Συνόδου που τον εξέλεξε νέο Μητρο-
πολίτη Πάφου, ο Τυχικός Βρυώνης, αναφέρθη-
κε στη συνέχιση του πολυσχιδούς, πνευματι-
κού κυρίως έργου του Μητροπολίτη. Πρόσθεσε 
επίσης πως θα εργαστεί σκληρά για να μην δι-
αψεύσει κανένα για την εμπιστοσύνη που του 
έδειξαν κυρίως τα μέλη της Ιεράς Συνόδου.
Μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου ήχησαν 
οι καμπάνες χαρμόσυνα στην Ιερά Μητρόπολη 
Πάφου.

Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, εξασφάλισε μετά 
από μυστική ψηφοφορία των μελών της Ιεράς 
Συνόδου 15 ψήφους έναντι ενός του Αρχιμαν-
δρίτη Ιωάννη Ιωάννου.
Ο Αρχιμανδρίτης Τυχικός Βρυώνης και Πρωτο-
σύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου έλαβε 
6.664 ψήφους, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάν-
νου, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου και Ηγούμενος της Μονής Απόστολου 
Βαρνάβα, 3.996 ψήφους και ποσοστό 29,99% 
και ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, 1.942 
ψήφους και ποσοστό 14,57%. 
Ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, που 
μπήκε τελευταίος στην κούρσα, έλαβε 674 ψή-
φους και ποσοστό 5,06%. Η συμμετοχή κυμάν-
θηκε σε χαμηλά επίπεδα και ήταν περίπου 10 
ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη από τις αρχιε-
πισκοπικές εκλογές. 

Παράπονα 
Παράπονα για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλο-
γών για την ανάδειξη του τριπρόσωπου στη 
Μητρόπολη Πάφου εξέφρασε ο Αρχιμανδρίτης 
Ιωάννης Ιωάννου. Ο Πρωτοσύγκελος της Αρχι-
επισκοπής Κύπρου και Ηγούμενος της Μονής 
Αποστόλου Βαρνάβα κατάγγειλε ότι στελέχη 
της Μητρόπολης και Ιερείς, εργάζονταν συστη-
ματικά και απροκάλυπτα υπέρ της υποψηφιό-
τητας Τυχικού και έκαναν ακόμη και κηρύγματα 
ανήμερα των εκλογών στις εκκλησίες. 
Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης εξέφρασε παράπονα 
και για την στάση του Αρχιεπισκόπου Γεώργι-

ου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κώφευσε στις 
καταγγελίες για την χρησιμοποίηση του μηχανι-
σμού της Μητρόπολης Πάφου. 
Σε ερώτηση αν η Ιερά Σύνοδος θα πρέπει να 
λάβει υπόψη στην επιλογή του νέου Μητροπο-
λίτη το ποσοστό που εξασφάλισε ο πρώτος που 
εξελέγη στο τριπρόσωπο απάντησε καταφα-
τικά, λέγοντας ότι αυτή την άποψη εξέφρασε 
προεκλογικά και την στηρίζει και μετεκλογικά. 
Για το αποτέλεσμα των εκλογών ο Ιωάννης Ιω-
άννου  εξέφρασε λύπη για τα χαμηλά ποσοστά 
συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Το χα-
μηλό ποσοστό είπε είναι ένα μήνυμα για την 
Συνοδό ότι πρέπει να αλλάξει τον καταστατικό 
χάρτη της εκκλησίας για εκλογή των μητροπο-
λιτών με ψηφοδέλτιο και επαναληπτική εκλογή 
τη δεύτερη Κυριακή ανάμεσα στους δυο επι-
κρατέστερους ώστε ο λαός να επιλέγει αυτόν 
που θέλει. 
Μέλη της ομάδας υποστήριξης του Ιωάννη με 
αναρτήσεις  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αναφέρονται σε απειλές και εκβιασμούς από 
στελέχη της Μητρόπολης προς ιερείς και μέλη 
εκκλησιαστικών επιτροπών προκειμένου να 
ψηφίσουν τον Τυχικό. 
Ο μεγάλος νικητής των εκλογών απέφυγε να 
προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο για το εκλογικό 
αποτέλεσμα ενώ τα μέλη της ομάδας υποστή-
ριξης του σε μια λιτή ανακοίνωση ευχαριστούν 
όλους όσους έλαβαν μέρος στην διαδικασία και 
σημείωσαν ότι αναμένουν με σεβασμό της τε-
λική απόφαση της Ιεράς Συνόδου. 

Τυχικός Βρυώνη ο νέος Μητροπολίτης 
Πάφου  
Στη μυστική ψηφοφορία έλαβε 15 ψήφους από τους 16

Ακόμα περιμένουν ενίσχυση στο ΤΑΕΠ Πάφου 
Εννέα γιατροί αντί δεκατρείς και είκοσι εφτά 
νοσηλευτές, αντί τριάντα πέντε…
Ακόμα περιμένουν την πολυπόθη-

τη και πολύ εξαγγελθείσα ενίσχυ-
ση στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επει-
γόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) Πάφου.
Τη διαπίστωση αυτή, έκανε ο Βου-
λευτής του Δημοκρατικού Κόμματος 
και Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Υγείας, Χρύσανθος Σαββίδης, 
ο οποίος, πραγματοποίησε επίσκεψη 
και συνάντηση με την Β. Διευθύντρια 
του ΤΑΕΠ Πάφου κ. Νεοφύτα Χρυσάν-
θου την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου.
Η υποστελέχωση του ΤΑΕΠ, αποτέ-
λεσε κύριο θέμα συζήτησης, καθώς 
όπως ανέφερε η κ. Χρυσάνθου, αυτή 
την στιγμή στελεχώνεται από εννέα 
ιατρούς αντί 13 και 27 νοσηλευτές 

αντί 35, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται προβλήματα λειτουργικότη-
τας και ασφάλειας τόσο για το Ιατρι-
κό/ νοσηλευτικό προσωπικό όσο και 
για τους ασθενείς.  
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η 
Β. Διευθύντρια του ΤΑΕΠ Πάφου, κ. 
Χρυσάνθου, αναφορά έκανε και στο 
γεγονός ότι ενώ προκηρύχθηκαν Πα-
γκύπρια εννέα θέσεις Ιατρών, στο Νο-
σοκομείο Πάφου δεν έχει γίνει καμία 
πρόσληψη, σε αντίθεση με τα υπόλοι-
πα Δημόσια Νοσηλευτήρια. 
Επιπρόσθετα, η κ. Χρυσάνθου ενημέ-
ρωσε τον κ. Σαββίδη, ότι στις 10 Φε-
βρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκαν δύο 
νέες θέσεις ιατρών για το Νοσοκομείο 

Πάφου, ωστόσο είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία όπως ανέφερε, με αποτέ-
λεσμα το ζήτημα της υποστελέχωσης 
του ΤΑΕΠ Πάφου, να δημιουργεί αλυ-
σιδωτά προβλήματα.  
Ο κ. Σαββίδης, εξέφρασε την έντονη 
δυσαρέσκεια του και ανέφερε πως θα 
προωθήσει στον νέο Υπουργό Υγείας 
το σοβαρό αυτό πρόβλημα για την συ-
ντομότερη επίλυσή του.
Σε κάθε περίπτωση οι συνεχείς διαβε-
βαιώσεις από τους υπεύθυνους του 
ΓεΣΥ και του ίδιου του Υπουργού Υγεί-
ας παραμένουν ακόμα υποσχέσεις, 
καθώς το νευραλγικό αυτό τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείο υ της πόλης πα-
ραμένει ακόμα υποστελεχωμένο. 

Στις 12 Μαρτίου στη 
Λευκωσία η χειροτονία 
και το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας η ενθρόνιση, στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Θεοδώρου στην Πάφο...
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Η μεγάλη «κομπίνα» 
της Ουκρανίας*

Η ρωσική οικονομία πλήττεται, ενώ 
η Ουκρανία μετρά χιλιάδες νε-

κρούς και έχει καταστραφεί για πολλά 
χρόνια.
«Ο πόλεμος είναι μία κομπίνα», είχε 
πει το 1935 ο Αμερικανός υποστράτη-
γος Σμίντλεϊ Ντάρλινγκτον Μπάτλερ, 
στην περίφημη αντιπολεμική ομιλία. 
Ο Μπάτλερ διετέλεσε ανώτατος αξιω-
ματικός του Σώματος των Πεζοναυτών. 
Πολέμησε στην Εξέγερση των Μπόξερ, 
τη Μεξικανική Επανάσταση και τον Α ‘ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν ο πιο πα-
ρασημοφορημένος Αμερικανός αξιω-
ματικός.
«Ο πόλεμος είναι ίσως το πιο παλιό, το 
πιο κερδοφόρο, σίγουρα το πιο μοχθη-
ρό μέσο διεθνούς εμβέλειας, τα κέρδη 
του οποίου υπολογίζονται σε δολάρια 
και οι ζημίες σε ζωές. Στον Πρώτο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, μια μικρή χούφτα 
συγκέντρωσε αμύθητα κέρδη. Τουλά-
χιστον 21.000 νέοι εκατομμυριούχοι 
και δισεκατομμυριούχοι έγιναν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια 
του Παγκόσμιου Πολέμου. Πόσοι από 
αυτούς τους εκατομμυριούχους του 
πολέμου σήκωσαν ένα τουφέκι; Πόσοι 
από αυτούς έσκαψαν μια τάφρο; Πό-
σοι από αυτούς ήξεραν τι σήμαινε να 
πεινάς σε ένα χαράκωμα  μολυσμένο 
από αρουραίους; Πόσα από αυτούς 
πέρασαν  άγρυπνες, φοβισμένες νύ-
χτες, με τις οβίδες να σκάνε δίπλα τους; 
Πόσοι αντιμετώπισαν μια ξιφολόγχη 
ενός εχθρού; Ποιος βγάζει τα κέρδη 
από τον πόλεμο;» ρωτούσε ο Αμερικα-
νός υποστράτηγος. Και απαντούσε: «Η 
αμυντική βιομηχανία, οι τράπεζες και 
οι κερδοσκόποι. Και «ποιος πληρώνει 
τον λογαριασμό; Οι φορολογούμενοι»!
Σχεδόν έναν αιώνα μετά, τίποτα δεν 
έχει αλλάξει. Τα λόγια του υποστρά-
τηγου Μπάτλερ ηχούν σαν σειρήνα 
συναγερμού, καθώς ο πόλεμος στην 
Ουκρανία κλείνει ένα χρόνο, χωρίς να 
διαφαίνεται το τέλος. Τουλάχιστον στο 
ορατό μέλλον.
Ο κίνδυνος μιας ακόμη πιο επικίνδυνης 
κλιμάκωσης, είναι προ των πυλών. Ο 
Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε 
σήμερα ότι η Ρωσία αναστέλλει τη συμ-
μετοχή της στη συνθήκη για τα στρατη-
γικά πυρηνικά όπλα «New Start» με τις 
ΗΠΑ. « Η Μόσχα πρέπει να είναι έτοιμη 
να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών 
όπλων, εάν το πράξουν οι ΗΠΑ», απεί-
λησε ο Πούτιν.
Τι κι αν οι ρωσικές απώλειες ανέρχονται 
σε δεκάδες χιλιάδες: Τι κι αν η ρωσική 
οικονομία πλήττεται από τον πόλεμο 
κατά της Ουκρανίας. Το έλλειμμα ανέρ-
χεται σε 3,3 τρισ. ρούβλια (περίπου 44 
δισ. ευρώ), όπως ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ. 
Που φυσικά πληρώνουν οι πολίτες.
Αλλά και στην αντίπερα όχθη τα πράγ-
ματα είναι χειρότερα, με την μαρτυρική 
Ουκρανία να μετρά χιλιάδες νεκρούς 
και τη χώρα να έχει καταστραφεί για 
πολλά χρόνια.

• Από άρθρο του Μιχάλη Ψύλου 
στην  Ναυτεμπορική

‘‘η σύνταξη’’

Ο ι κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για 
τη νέα τουριστική σεζόν κινούνται στα 
επίπεδα της περασμένης χρονιάς και δεν 

δικαιολογούν υπέρμετρη αισιοδοξία, επισημαίνει 
ο πρόεδρος του Τοπικού 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. 
Δυστυχώς συνέχισε, υπάρχει αβεβαιότητα λόγω 
της οικονομικής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Για τις πτήσεις, είπε ότι είναι ικανοποιητικές 
και σημείωσε ότι το ενδιαφέρον από άλλες τουρι-
στικές αγορές για την Πάφο είναι ελπιδοφόρο. 
Σε ότι αφορά τα τουριστικά πακέτα, ο κ. Μιχαηλί-
δης ανέφερε ότι είναι αυξημένα περίπου κατά 5%, 
όμως αυτό πρόσθεσε δεν καλύπτει το αυξημένο 
κόστος λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. 
Για την χειμερινή σεζόν που ολοκληρώνεται, ο κ. 
Μιχαηλίδης ανέφερε ότι τα ξενοδοχεία που έμει-
ναν ανοιχτά δεν είχαν υψηλές πληρότητες, όμως 
πρόσθεσε η κίνηση ήταν στα αναμενόμενα επίπε-
δα.
Αισιοδοξία
Ο βασικότερος λόγος για την αισιοδοξία που επι-
κρατεί στους φορείς της Πάφου αφορά τον αριθμό 
των πτήσεων, οι οποίες φέτος θα είναι συγκριτικά 
περισσότερες ακόμη και από το 2019 που ήταν η 
καλύτερη χρονιά. 

Τα καλά νέα για την Πάφο, είναι ότι η Ryanair, 
εκτός από το δρομολόγιο προς Αθήνα ανακοίνωσε 
και νέα δρομολόγια προς Μπορντό, Νάπολη, Πόζ-
ναν και Τουλούζη. 
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), χαιρετίζει την απόφα-
ση της Ryanair για περαιτέρω επέκταση της παρου-
σίας της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου και την  
έναρξη επιπρόσθετων τακτικών πτήσεων από την 
ερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν 2023. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, τα νέα δρο-
μολόγια για την καλοκαιρινή περίοδο 2023 προς 
Αθήνα, Μπορντό, Νάπολη, Πόζναν και Τουλούζη, 
όλα 2 φορές την εβδομάδα, που ανακοινώθη-
καν σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκωσία 
πρόσφατα, «έρχονται να ενισχύσουν τα ήδη πολύ 
σημαντικά και ευεργετικά δρομολόγια που περι-
λαμβάνονται στα πτητικά προγράμματα μέχρι τον 
Μάρτιο του 2023». 
Αναμένεται, όπως σημειώνει, να δώσουν περαι-
τέρω ώθηση στην οικονομία και στην προσέλκυ-
ση επισκεπτών. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-

ξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), με 
ανακοίνωση της χαιρετίζει το ενισχυμένο πτητικό 
πρόγραμμα για το καλοκαίρι  2023 και την επέκτα-
ση παρουσίας της Ryanair, της Εasyjet και άλλων 
αερογραμμών στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου με 
έναρξη τον Απρίλιο. 
Βάσει του προκαταρκτικού προγράμματος των 
πτήσεων, παρατηρεί η ΕΤΑΠ, το αεροδρόμιο Πά-
φου πλέον συνδέεται επαρκώς με σημαντικές πό-
λεις της Ευρώπης και τρίτων χωρών, ενώ διαφαί-
νεται ότι το κύρος του προορισμού αλλά και του 
αεροδρομίου Πάφου αναβαθμίζονται συνεχώς. 
«Τα σημαντικότερα αεροδρόμια σύνδεσης της Πά-
φου παραμένουν αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου, 
της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, του 
Ισραήλ, της Γαλλίας, των Βαλτικών χωρών», ανα-
φέρεται. «Συγκεκριμένα, τα καλοκαιρινά πτητικά 
προγράμματα αρχίζουν τον Απρίλιο με πέραν των 
210 εισερχόμενων πτήσεων την εβδομάδα από 60 
διαφορετικά αεροδρόμια και κορυφώνονται με 
πέραν των 255 πτήσεων την εβδομάδα τον Αύγου-
στο και Σεπτέμβριο του 2023».  

Ανοίγουν όλα τα ξενοδοχεία τον Μάρτιο
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις κρατήσεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο… 

Τα καλά νέα για την Πάφο, 
είναι ότι η Ryanair, εκτός 
από το δρομολόγιο προς 
Αθήνα ανακοίνωσε και νέα 
δρομολόγια προς Μπορντό, 
Νάπολη, Πόζναν και 
Τουλούζη. 

Στην Πέγεια το Συμβούλιο παρεκκλίσεων 
για χαλαρώσεις 

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκ-
κλίσεων ανακοινώνει ότι θα 

διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για 
σκοπούς εξέτασης της αίτησης του 
Δήμου Πέγειας (ΠΑΦ/0741/2014), 
η οποία αφορά χορήγηση πολεο-
δομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών του Τοπικού Σχεδί-
ου Πάφου, για δύο συγκροτήματα 
περιπτέρων / σνακ μπαρ και χώ-
ρων υγιεινής, στα τμήματα κρατι-
κής γης με αρ. 9, του Φ/Σχ. 45/25, 
Τμήμα 0, στον Δήμο Πέγειας, στην 
Επαρχία Πάφου. 
Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις 
πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 
26(3) του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νό-
μου 142(Ι)/99 και των περί Πολεο-
δομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλί-

σεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 
309/99). 
Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία απο-
τελεί μορφή δημόσιου διαλόγου 
και διαβούλευσης μεταξύ των εν-
διαφερόμενων μερών, αποσκοπεί 
στη διασφάλιση συνθηκών διαφά-
νειας και δημοκρατικότητας στη 
διαδικασία εξέτασης της αίτησης. 
Η διενέργεια της ακρόασης, στο-
χεύει κυρίως στην πληρέστερη και 
πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμ-
βουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, 
έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπο-
ρεί να καταλήξει σε μια ολοκληρω-
μένη και τεκμηριωμένη εισήγηση 
προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για 
τη λήψη της τελικής απόφασης. 
Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή 
για το κοινό και θα πραγματοποι-

ηθεί την Παρασκευή 10/03/2023, 
η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Πέγειας (αρ. 
τηλ. 26621113). 
Για σκοπούς αποφυγής εξάπλω-
σης της νόσου COVID-19, θα τη-
ρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο 
(αποστάσεις 2μ., προστατευτική 
μάσκα, αντισηπτικό κλπ. Σημειώ-
νεται ότι, στις 10.15 π.μ., θα προ-

ηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της 
ανάπτυξης. Πρόκειται για τα δύο 
περίπτερα που έχει ήδη ανεγείρει 
ο Δήμος Πέγειας στην πολυσύχνα-
στη παραλία του Κόλπου των Κο-
ραλλίων τα οποία μέχρι σήμερα 
δεν έχουν εξασφαλίσει άδειες. Με 
την δημόσια ακρόαση αναμένεται 
να εξασφαλίσουν τελικά τις πολυ-
πόθητες άδειες.

Αφορά την αίτηση του δήμου για έκδοση πολεοδομικών αδειών για τα 
περίπτερα στον Κόλπο των Κοραλλίων...



Συστάσεις για Καθαρά 
Δευτέρα

Ν. Παπαδόπουλος
Επαναδιεκδικεί την προεδρία του ΔΗΚΟ 
Τι είπε για Υπουργικό και Αβέρωφ σε συνέντευξη του 
στο Radiocosmos…

Το Τμήμα Δασών ενημερώνει το κοινό, ότι κατά την 
έξοδο του στα δάση και την ύπαιθρο, με την ευκαιρία 
της αργίας της Καθαρά Δευτέρας, απαγορεύεται αυ-
στηρά το άναμμα φωτιάς για την ετοιμασία φαγητού 
εκτός των ειδικά διαμορφωμένων ψησταριών που το 
Τμήμα Δασών έχει κατασκευάσει στους εκδρομικούς 
χώρους. «Δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό προς 
το περιβάλλον και διατηρούμε το χώρο καθαρό» ανα-
φέρει σε σχετική ανακοίνωση.
Προτρέπει, παράλληλα, το κοινό να μαζεύει όλα τα 
σκουπίδια που θα δημιουργεί και να τα τοποθετεί στα 
σκυβαλοδοχεία ή να τα πάρει μαζί του.
«Αν τα αφήσουμε ακόμη και σε πλαστικές σακούλες, 
θα διασκορπιστούν από αδέσποτα σκυλιά, γάτους και 
αλεπούδες», προσθέτει.
Προτρέπει, επίσης, το κοινό να αποφεύγει το κόψιμο 
ή την εκρίζωση αγριολούλουδων και θάμνων, αφού 
αρκετά από αυτά είναι αυστηρά προστατευόμενα, 
ενώ κάποια μπορεί να είναι ενδημικά και να κινδυ-
νεύουν με εξαφάνιση.
Όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, επειδή σε ορισμέ-
νες περιοχές παρατηρείται φέτος έντονη προσβολή 
των πεύκων από το έντομο της πιτυοκάμπης, το κοινό 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να αποφεύγει 
να κάθεται κάτω ή κοντά σε προσβεβλημένα πεύκα 
και να αποφεύγει να έρχεται σε επαφή με την κάμπια 
του εντόμου. Σημειώνει, τέλος, πως οποιοσδήποτε 
έρθει σε επαφή με την κάμπια του εντόμου και πα-
ρουσιάσει δερματικά προβλήματα, θα πρέπει να απο-
ταθεί για ιατρική συμβουλή και φροντίδα.
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Στην διεξαγωγή καταστατικού 
και εκλογικού συνεδρίου προ-
χωρεί και το ΔΗΚΟ. Όπως ανέ-

φερε στο Radiocosmos ο Προέδρος 
του κόμματος Νίκολας Παπαδόπου-
λος η γραμματεία του κόμματος 
αποφάσισε χθες βράδυ να εισηγη-
θεί στην κεντρική επιτροπή την δι-
εξαγωγή καταστατικού συνεδρίου 
στα τέλη Απριλίου και στο τέλος 
Μαΐου ή αρχές Ιουνίου το εκλογικό 
συνέδριο που είχε αναβληθεί λόγω 
των προεδρικών εκλογών. 

Ο κ. Παπαδόπουλος όταν ρωτήθη-
κε ανέφερε ότι πρόθεση του είναι 
να επαναδιεκδικήσει την προεδρία 
του ΔΗΚΟ. Κληθείς να σχολιάσει τα 
τεκταινόμενα στον ΔΗΣΥ ο κ Παπα-
δόπουλος συνεχάρη τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου για την αξιοπρεπή πα-
ρουσία του στην προεκλογική πε-
ρίοδο. 
Προσωπικά ανέφερε κατανοώ την 
πικρία και την απογοήτευση του και 

δήλωσε βέβαιος ότι ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου θα συνεχίσει να προσφέρει 
πολιτικά και να είναι ενεργός στη 
βουλή αλλά και στην πολιτική του 
παράταξη. 
Με τον Αβέρωφ ανέφερε χαρακτη-
ριστικά δώσαμε πολλές πολιτικές 
μάχες στη Βουλή σε δύσκολους και-
ρούς και θα ήταν απώλεια για την 
πολιτική σκηνή εάν δεν συνέχιζε 
την πολιτική του δράση.

Υπουργοποιήσεις 

Οι αποφάσεις για την επιλογή των 
προσώπων του νέου υπουργικού 
συμβουλίου θα ληφθούν από τον 
νέο Προέδρο της Δημοκρατίας και 
εναπόκειται στον κύριο Χριστο-
δουλίδη να επιλέξει τα κατάλληλα 
πρόσωπα τόνισε στο radiocomos ο 
πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπα-
δόπουλος. 
Ανέφερε ότι με το νέο πρόεδρο της 
Δημοκρατίας είναι σε καθημερινή 
επαφή ανταλλάσσουν απόψεις και 
ενημερώνεται για τα πρόσωπα με 
τα οποία διαβουλεύεται. 
Δίνει όπως είπε τον απαραίτητο 
χρόνο και χώρο στον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να ολοκληρώσει τις 
επαφές του με όσους ο ίδιος θεω-
ρεί κατάλληλους να διορίσει στο 
Υπουργικό Συμβούλιο. 
Ο κ. Παπαδόπουλος απέφυγε να 
απαντήσει αν το ΔΗΚΟ έδωσε ή 
αν θα δώσει κατάλογο με ονόματα 
στον κ. Χριστοδουλίδη για να επιλέ-
ξει ποιους θα υπουργοποιήσει.

Ο κ. Παπαδόπουλος 
απέφυγε να απαντήσει 
αν το ΔΗΚΟ έδωσε ή 
αν θα δώσει κατάλογο 
με ονόματα στον κ. 
Χριστοδουλίδη για να 
επιλέξει ποιους θα 
υπουργοποιήσει.

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς 
υπενθυμίζει το Τμήμα Δασών 

ενόψει της εξόρμησης…
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Τοπικό Σχέδιο Aκάμα  
Αναβρασμός και απογοήτευση στις κοινότητες - Με αναστολή και 
χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα για τις επηρεαζόμενες κοινότητες… 

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να προ-
χωρήσει στην δημοσίευση του Τοπικού Σχεδί-
ου για τον Ακάμα με εξάμηνη αναστολή των 

προνοιών του και δίχως τα αντισταθμιστικά μέτρα τα 
οποία υποτίθεται ότι μελετούσε από το 2016 όταν 
ακύρωσε σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης Χρι-
στόφια. 
Στο μεσοδιάστημα μέχρι δηλαδή την 1η Σεπτεμβρί-
ου του 2023, θα εξεταστεί περαιτέρω η δυνατότητα 
ανταπόκρισης στους δυο άλλους στόχους του σχε-
δίου, που αφορούν τις κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους. Παράλληλα όπως προνοείται για όλα 
τα Τοπικά Σχέδια, θα υπάρξει περίοδος 4 μηνών για 
υποβολή ενστάσεων. 
Σε δήλωση του αμέσως μετά την απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών, 
υποστήριξε ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο εκπόνησε 
το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα, σύμφωνα με το στρατη-
γικό σχέδιο που τέθηκε το 2016 και καθόριζε τη Γε-
νική Στρατηγική Ανάπτυξης που προνοούσε, μεταξύ 
άλλων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και του πολιτιστικού τοπίου, αλλά και τη διαφύλαξη 
των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από 
την εφαρμογή του σχεδίου. 
Υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί η ικανοποίηση όλων 
των Στρατηγικών Στόχων της Έκθεσης Εκπόνησης 
που αφορούν στην προστασίας και διαχείριση της 
φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Ωστόσο, σημείωσε, «επειδή δεν έγινε κατορθωτό να 
ικανοποιηθούν στον ίδιο βαθμό οι υπόλοιποι Στρα-
τηγικοί Στόχοι που αφορούν στην οικονομική και 
κοινωνική πτυχή του Σχεδίου Ανάπτυξης, αποφασί-
στηκε η εξάμηνη αναστολή της εφαρμογής των προ-
νοιών του, του Τοπικού Σχεδίου. 
Στο χρονικό αυτό διάστημα των έξι μηνών, κατά το 
οποίο θα ισχύει η Λευκή Ζώνη, ανέφερε ο κ. Νου-
ρής, αναμένεται να αξιολογηθούν τα δεδομένα της 
περιοχής και να εκπονηθούν σχετικές μελέτες που 
θα συγκεκριμενοποιήσουν μέτρα και δράσεις προς 
ικανοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών στρατηγι-
κών στόχων που έχουν τεθεί. 

Επιφυλάξεις 
Η δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου στο οποίο συ-
μπεριλήφθηκαν οι εκθέσεις του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για το 
τι θα ακολουθήσει κατά την περίοδο των ενστάσεων 
και πως θα διαμορφωθεί και θα οριστικοποιηθεί το 
Τοπικό Σχέδιο από τη νέα κυβέρνηση. Ουσιαστικά 
όπως επισημαίνεται, οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδί-
ου ήταν υποχρεωτικές για την κυβέρνηση και ότι δεν 

υπήρχε περιθώριο να παρακαμφθούν οι περιβαλλο-
ντικές γνωματεύσεις. 
Η βουλευτής των οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου 
εξέφρασε επιφυλάξεις για την 6μηνη αναστολή 
εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάμα, ση-
μειώνοντας ότι κατά την περίοδο των ενστάσεων θα 
επιχειρηθεί παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων. 
Η κυβέρνηση πρόσθεσε, επιχείρησε να αντιμετωπί-
σει το θέμα του Ακάμα με αποσπασματικό τρόπο, 
διαχωρίζοντας το εθνικό πάρκο και τα Τοπικά Σχέδια 
Πέγειας και κοινοτήτων του Ακάμα. Χαρακτήρισε 
επιβεβλημένη την αποζημίωση των ιδιοκτητών που 
επηρεάζονται, όμως πρόσθεσε, η Κυπριακή Δημο-
κρατία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει όλες τις 
πρόνοιες που αφορούν την προστασία της χερσονή-
σου.

Αντιδράσεις 
Αναβρασμό και απογοήτευση προκάλεσε  στις κοι-
νότητες του Ακάμα, η απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου να εγκρίνει τη δημοσίευση του Τοπικού 
Σχεδίου πάρα τις υποσχέσεις που είχε δώσει πρό-
σφατα ο Προέδρος Αναστασιάδης από την Πόλη 
Χρυσοχούς ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους 
πριν την δημοσίευση του σχεδίου. Ο ΠτΔ μας κορόι-
δεψε για ακόμα μια φορά ανέφερε χαρακτηριστικά 
στο Radiocosmos ο κοινοτάρχης Ίννιας Γιάγκος Τσί-
βικος, σημειώνοντας ότι οι κυβερνώντες τους διαβε-
βαίωναν ότι το Τοπικό σχέδιο δεν θα δημοσιεύονταν 
εάν δεν ικανοποιούνταν στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
οι κοινότητες.
Ο κ. Τσίβικος, εκτίμησε ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα 
μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές στο τοπικό σχέ-
διο και χαρακτήρισε εμπαιγμό για τις  κοινότητες τα 
αντισταθμιστικά μέτρα που οι ίδιοι είχαν καταργήσει 
παλαιότερα. 
Οι κοινοτάρχες της περιοχής είπε, θα επιδιώξουν 
άμεση συνάντηση με τον νέο Προέδρο της Δημο-
κρατίας, ενώ η κοινότητα της Ίννιας έχει αναθέσει σε 
περιβαλλοντολόγο καθηγητή την εκπόνηση μελέτης,  
για να αποδείξει ότι οι περιοχές που είχε προτείνει 
για ήπια ανάπτυξη δεν έχουν κάτι αξιόλογο που θα 
πρέπει να προστατευτεί. 
Οι κοινότητες που επηρεάζονται από το Διαχειρι-
στικό Σχέδιο Ακάμα είχαν αποστείλει το πρωί της 
Τετάρτης επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
τονίζοντας ότι ενημερώνονται κατόπιν εορτής για 
«τετελεσμένα» που αφορούν την περιοχή τους. Εί-
χαν ζητήσει να μην δημοσιοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο, 
όμως η αναστολή που δόθηκε ικανοποιεί εν μέρει 

και τις κοινότητες, οι οποίες ήθελαν πρόσθετο χρόνο 
για διαβουλεύσεις. 
Τα κοινοτικά συμβούλια Ίννιας, Νέου Χωρίου, Δρού-
σειας και Κάθηκα, σημειώνουν ότι το Τοπικό Σχέδιο 
«αποκλείει και αφαιρεί την οποιαδήποτε ανάπτυξη 
πέραν των ορίων των κοινοτήτων», υιοθετώντας 
όλες τις απόψεις των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
ενώ δεν λαμβάνει «καθόλου υπόψη τις εισηγήσεις 
των Κοινοτήτων».  

Επιρρίπτει ευθύνες το ΑΚΕΛ  
Το ΑΚΕΛ επιρρίπτει ευθύνες για το «ναυάγιο» των 
αντισταθμιστικών μέτρων στους Υπουργούς Εσωτε-
ρικών και Οικονομικών και εκτιμά  πως οι πρόνοιες 
που περιλήφθηκαν στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, δια-
σφαλίζουν την προστασία της χερσονήσου. Προς 
τιμήν τους σημειώνει το ΑΚΕΛ τα αρμόδια τμήματα, 
υπηρεσίες και το Πολεοδομικό Συμβούλιο, λαμβά-
νοντας υπόψιν τις εισηγήσεις της περιβαλλοντικής 
αρχής, αλλά και την έγνοια του περιβαλλοντικού κι-
νήματος του τόπου, συμπεριέλαβαν όλες αυτές τις 
πρόνοιες έτσι ώστε εάν εφαρμοστούν, η προστασία 
της φύσης θα αποτελεί δεδομένο. Δεν μπορούμε 
όμως προσθέτει, να μην εκφράσουμε την απογοή-
τευση μας αλλά και την ανησυχία με σε ότι αφορά 
στα αντισταθμιστικά μέτρα που αναμένονταν να δο-
θούν τόσο στις κοινότητες όσο και στους ιδιοκτήτες 
γης. 
Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Οικονομι-
κών μετά από τόσα χρόνια που είχαν μπροστά τους 
να κοστολογήσουν και να ολοκληρώσουν την συγκε-
κριμένη πρόταση για ακόμη μια φορά φάνηκαν κα-
τώτεροι των περιστάσεων. 
Το ζήτημα προστασίας της χερσονήσου του Ακάμα 
δεν είναι μονοδιάστατο τονίζει το ΑΚΕΛ. Είναι πολύ 
σημαντικό αναφέρει η διάσταση της ανάπτυξης των 
κοινοτήτων να τεθεί σε προτεραιότητα. Οφείλει τόσο 
η παρούσα κυβέρνηση, όσο και η επερχόμενη να σε-
βαστούν τις κοινότητες, τους κατοίκους της περιοχής 
και τους ιδιοκτήτες γης και να προβούν σε όλα όσα 
απαιτούνται για να επιτύχει ο σχεδιασμός. Υπεύθυ-
νοι για την 6μηνη καθυστέρησή της εφαρμογής του 
είναι οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών της 
απερχόμενης κυβέρνησής ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη, οι 
οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν την απραξία 
τους. 
Το ΑΚΕΛ καταλήγει, θα σταθεί στο πλευρό των κοι-
νοτήτων όπως διαχρονικά πράττει, για να διασφα-
λίσουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα προχωρήσει 
στην παροχή αντισταθμιστικών μέτρων.

Λατομεία Ανδρολύκου
Εντείνεται η κόντρα 
Υπουργείου και 
λατόμων

Ουδέν νεότερο από το Δυτι-
κό Μέτωπο (όπου δυτικό 

Μέτωπο, λατομεία Ανδρολύκου) 
κατά την συνάντηση που είχαν 
οι εκπρόσωποι των λατομείων 
με τον Υπουργό γεωργίας Κώστα 
καδή την Πέμπτη.
Ο κ. Καδής εμφανίστηκε στη συ-
νάντηση παρουσιάζοντας επι-
χειρηματία, ο οποίος διαθέτει 
λατομείο στην Πάφο το οποίο 
μπορεί να προμηθεύσει με υλι-
κά τις εταιρείες πλην όμως, δεν 
βρέθηκε συμβιβαστική λύση.
Όπως δήλωσε στον Αδέσμευ-
το ο διευθύνων σύμβουλος των 
ομίλου εταιρειών Αθηνοδώρου 
Χρήστος Αθηνοδώρου, με τις 
ενέργειες του ο Υπουργός αφή-
νει την Πάφο εκτεθειμένη σε μια 
περίοδο που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη βασικά αναπτυξιακά έργα, 
όπως ο δρόμος Πάφου – Πόλης 
Χρυσοχούς κυματοθραύστες 
ενώ τα επόμενα χρόνια αναμέ-
νεται να ξεκινήσει και η κατα-
σκευή της μαρίνας.
Υπάρχει μάλιστα Ευρωπαϊκή Νο-
μοθεσία κάτι που παραδέχτηκε 
και ο ίδιος ο Υπουργός όπως μας 
ανέφερε ο κ. Αθηνοδώρου, η 
οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να ορίζουν λατομικές ζώνες ακό-
μα και σε περιοχές Νατούρα για 
λόγους Δημοσίου συμφέροντος.
Εάν όλα αυτά τα έργα δεν απο-
τελούν τον ορισμό του δημοσί-
ου συμφέροντος κατέληξε ο κ. 
Αθηνοδώρου τότε τι; 
Με τα όσα πρότεινε μάλιστα την 
Πέμπτη ο Υπουργός, στην Πάφο 
τα υλικά θα έχουν πολλαπλάσια 
τιμή από τις υπόλοιπες επαρχί-
ες.
Ενόψει και αυτού του γεγονότος 
η μόνη ελπίδα των εταιρειών λα-
τόμευσης είναι, η νέα κυβέρνη-
ση στην οποία εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους για περισσότερη 
κατανόηση και την επίλυση του 
σοβαρότατου αυτού θέματος 
που επηρεάζει και την οικονο-
μία αλλά και την ανάπτυξη στην 
επαρχία μας. 

Σε ότι αφορά το Τοπικό 
Σχέδιο ο κοινοτάρχης της 
Ίννιας αποκάλυψε ότι είχε 
επαφές με τον Υπουργό 
Εσωτερικών και ανέφερε 
ότι δεν πήρε σαφείς 
διαβεβαιώσεις.  

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Ο Δίκαιος

Το τριήμερο που ξεκινά σήμερα με πολύ 
κέφι και διασκέδαση, μετά τις μαζεμένες 
εκλογικές Κυριακές που μας έτυχαν τον Φε-
βρουάριο…

Τους εκατοντάδες καρναβαλιστές που θα 
ξεχυθούν σήμερα στους δρόμους της Πά-
φου, λαμβάνοντας μέρος στην μεγάλη Καρ-
ναβαλίστικη παρέλαση…

Τις χιλιάδες Κυπρίων που θα πιάσουν τα 
όρη και τα παραρά τη Δευτέρα για να κό-
ψουν όπως κάθε χρόνο την μούττην της σα-
ρακοστής, ξεσαλώνοντας με θαλασσινά, λα-
γάνες και άλλα σαρακοστιανά εδέσματα…

Τον νεοεκλεγέντα Παφίτη Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας που ετοιμάζεται να ανακοινώσει 
το Υπουργικό του συμβούλιο με πολλούς 
συντοπίτες μας να κρέμονται κυριολεκτι-
κά από τα χείλη του, καθώς δεν άφησε το 
προηγούμενο διάστημα να διαρρεύσουν 
ονόματα… 

Το σαρανταήμερο που αρχίζει και κανονι-
κά θα πρέπει να είναι για όλους μας περίο-
δος κατάνυξης περισυλλογής και αυτοέλεγ-
χου…

Τους θρασύδειλους κουκουλοφόρους που 
εισέβαλαν σε εκδήλωση της οργάνωσης 
Accept – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου στο ΤΕΠΑΚ. Τέ-
τοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες σε 
μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα…

Τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου της απερχόμενης κυβέρνησης 
με τις οποίες φρόντισε να σκορπίσει απο-
ρίες και αντιδράσεις αλλά δε βαριέσαι. Εδώ 
δεν υπολόγιζε τις αντιδράσεις όταν ήταν 
στην εξουσία θα τις φοβηθεί τώρα που 
φεύγει;

Τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών του 
ψευδοκράτους Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, 
που προέτρεψε όσους διαφωνούν με την 
απόφαση Τατάρ να μην επιτρέψει τη διέ-
λευση από τα κατεχόμενα βοήθειας από 
την Ε/κ πλευρά για τους σεισμόπληκτους 
να μετακομίσουν σε άλλη χώρα!!!

Τους δυνατούς της γης οι οποίοι για άλλη 
μια φορά αποδεικνύονται πολύ κατώτεροι 
των περιστάσεων και ότι δεν το έχουν σε τί-
ποτε να μας οδηγήσουν στον Γ΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο προκειμένου να υπερασπιστούν τα 
συμφέροντά τους…

Τους συμπατριώτες μας που θα πετάξουν 
χαρταετούς την Δευτέρα τηρώντας το έθι-
μο της ημέρας και νοιώθοντας έστω για 
λίγο και πάλι παιδιά…

Τον εκ των δολοφόνων του Σολωμού Σολω-
μού Κενάν Ακίν, ο οποίος στους καταστρο-
φικούς σεισμούς του Καχραμανμαράς στην 
Τουρκία έχασε δύο από τα εγγόνια του…

Απορία: Μπορεί αν υπάρξουν ήρωες σε 
έναν ανόητο πόλεμο;

Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αντι-
δρούν ομαδικά στην απόφαση του Υπουρ-
γικού για την πρόσληψη ξένων εργατών, 
αλλά ποιος τους ακούει…

Shuji Kogi 

Στα πάνω ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Οργανισμού  Eu-
Japan που βρέθηκε στην 
Πάφο  έξι χρόνια μετά την 
παρουσία του στην Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα εξακο-
λουθεί να θυμάται τον εν-
θουσιασμό, την αγάπη και 
το πάθος των ανθρώπων 
του Πάφος 17… 

Χρίστος Αθηνοδώρου 

Στα πάνω ο διευθύνων σύμ-
βουλος των εταιρειών Αθη-
νοδώρου που με την πολύ-
χρονη εμπειρία του συνεχί-
ζει να διεκδικεί  λύσεις στα 
προβλήματα των λατόμων 
της επαρχίας Πάφου…

Τι θα κάνετε;

Ε ίναι γνωστό πλέον ότι το νομοθετι-
κό πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής 

Διερεύνησης κατά της Διαφθοράς, ό-
πως καθορίστηκε, ουσιαστικά την έχει 
ξεδοντιάσει, αφού όποια και να είναι 
τα ευρήματά της, αυτά θα τεθούν στη 
διάθεση της Γενικής Εισαγγελίας η ο-
ποία θα έχει και τον τελικό λόγο για το 
πώς θα χειριστή την κάθε υπόθεση.
Επειδή όμως κύριε Πρόεδρε έχουν 
λεχθεί και γραφτεί πολλά, με απο-
τέλεσμα να αμφισβητείται όσο ποτέ 
άλλοτε ο θεσμός του Γενικού Εισαγ-
γελέα, προτίθεστε να προωθήσετε 
κάποιες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο 
ώστε να προστατεύσετε από τη μια 
τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα 
αλλά και να δώσετε τα κατάλληλα ό-
πλα στην νέοσυσταθείσα αρχή για 
πάταξη της διαφθοράς;
Γιατί από λόγια έχουμε όλοι χορτάσει 
ενώ μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός 
ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις δηλώ-
νουν ότι επιδιώκουν την πάταξη της 
διαφθοράς δεν είδαμε ουσιαστικά 
βήματα, όσο δε για τους ανεξάρτη-
τους ποινικούς ανακριτές σε τι ωφε-
λούν όταν δεν δημοσιοποιούνται τα 
πορίσματά τους και κανείς, πέραν της 
γενικής Εισαγγελίας δεν γνωρίζει λε-
πτομέρειες;
Κύριε Πρόεδρε δεν θα ασχοληθού-
με με τα όσα ακούγονται, αλλά όταν 
αυτές οι φήμες εμπλέκουν ακόμα και 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Γενικό Και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγε-
λέα τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσου-
με τα πράγματα, ώστε να προστατεύ-
σουμε δύο βασικούς για τη λειτουρ-
γία της Δημοκρατίας θεσμούς…
Να μην ξεχνούμε ότι ο Γενικός και ο 
Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, διορί-
ζονται και ότι θα είναι εκτός απροό-
πτου εκεί μέχρι να αφυπηρετήσουν 
και ίσως και αυτό να πρέπει να απο-
τελέσει αντικείμενο σκέψης και μελέ-
της για το πώς κυρίως μπορούμε αν 
αποκαταστήσουμε το κύρος του θε-
σμού.

Στις 3, σήμερα Σάββατο, η μεγάλη α-
ποκριάτικη παρέλαση του Δήμου 

Πάφου με τη συμμετοχή μικρών και με-
γάλων. Οι πολίτες που έχουν στερηθεί 
τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια έχουν 
κάθε δικαίωμα να ξεχυθούν στους δρό-
μους και να διασκεδάσουν με τη ψυχή 
τους. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, όχι μόνο 
αυτή η ημέρα, αλλά και κάθε μέρα, ο 
κόσμος θα απολαμβάνει τη ζωή του ό-
πως του αρμόζει και δεν θα επηρεάζε-
ται από κάθε λογής πανδημίες.  

Καρναβάλια… 

Χρίστος Χρίστου 

Στα πάνω ο Διευθυντής 
των υγειονομικών υπηρε-
σιών του Δήμου Πάφου 
αλλά  και οι δυο  υγειονο-
μικοί λειτουργοί Λευτέρης 
Μαυροθέρης και Λούκας 
Δημητρίου για την πρωτο-
βουλία τους να ενημερώ-
σουν τα  Κέντρα Αναψυ-
χής  για τις Βασικές αρχές 
υγιεινής τροφίμων…

Νοσηλευτές 

Στα κάτω νοσηλευτές, 
γιατροί και λοιπό προ-
σωπικό  νοσηλευτηρίων 
που αφήνουν στο έλεος 
του θεού  ηλικιωμένους 
κυρίως ασθενείς χωρίς 
την δέουσα φροντίδα κα-
τά την διάρκεια της νο-
σηλείας τους …

Νίκος Νουρής 

Στα κάτω  και ο υπουργός 
εσωτερικών που δεν υλο-
ποίησε  τις υποσχέσεις 
του στους κάτοικους του 
Ακάμα ότι θα τους ενημε-
ρώσει για το Τοπικό Σχέ-
διο της Περιοχής πριν την 
δημοσιοποίηση του…

Την περασμένη εβδομάδα, μία τράπεζα, α-
πέστειλε μαζικά μηνύματα στους πελάτες 

της, μόνο που υπέπεσε σε μια γκάφα δίχως 
προηγούμενο… Στο μήνυμα, που στάλθηκε 
στα κινητά των πελατών της, αντί να γράφει 
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ, έγραφε… «Α…ΑΜΗΤΕ ΠΕ-
ΛΑΤΗ»
Μιλάμε για γκάφα ολκής… Τέτοια λάθη δεν 
γίνονται ούτε στα αστεία, ειδικά από μια τρά-
πεζα που θέλει να λέγεται σοβαρή. Τώρα θα 
μου πείτε, σιγά το πράμα! Όχι, δεν είναι σιγά 
το πράμα. Πρόκειται για προσβλητική λέξη 
προς τους πελάτες που κρατούν την τράπεζα 
ζωντανή. 

Το μήνυμα της τράπεζας…
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Ό λα έτοιμα για την 
σημερινή μεγάλη 

Καρναβαλίστικη παρέλα-
ση της Πάφου, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί φέ-
τος στην αναγεννημένη 
λεωφόρο Γρίβα Διγενή, 
στις 3 το απόγευμα.
Η πομπή αρμάτων και ο-
μάδων μάλιστα, θα έχει 
ως αφετηρία το Μνημείο 
Μακαρίου και Αντίστασης.
Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα λείψουν ε-
κείνα τα ενοχλητικά σπρέι και ότι όλα θα κυ-

λήσουν ομαλά με πολλή 
διασκέδαση και χορό. 
Καλό θα ήταν βέβαια το 
γλέντι να συνεχίζεται και 
μετά την παρέλαση με τη 
συμμετοχή των χιλιάδων 
που θα την παρακολου-
θήσουν και γι’ αυτό θα 
έπρεπε να μεριμνήσουν 
οι διοργανωτές, να ακο-
λουθούν, άλλες δράσεις 

και να κατευθύνουν τόσο τους καρναβαλι-
στές όσο και το κοινό στο παραδοσιακό κέ-
ντρο της πόλης… 

Όλα έτοιμα

Άντε με το καλό ξεμπερδέψαμε και με τις 
Μητροπολιτικές εκλογές και τώρα απομέ-
νουν μόνο οι εσωκομματικές εκλογές στον 
Δημοκρατικό Συναγερμό. Τι εκλογές δηλα-
δή, δεν λέμε καλύτερα Survivor…

Ήδη είχαμε τις πρώτες αποχωρήσεις. Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και Χάρης Γεωργιάδης α-
πέσυραν τις υποψηφιότητές τους υπέρ της 
Αννίτας Δημητρίου, ανοίγοντας το δρόμο 
για την Πρώτη γυναίκα πρόεδρο του ΔΗ-
ΣΥ…

Τώρα που είπα Survivor, τι ξεκαντίνιασμα 
ήταν αυτό που όπως διαβάζω έγινε με-
ταξύ Ελευθερίας Ελευθερίου και Μάριου 
Πρίαμου. Μια χαρά εκπροσωπούν την Κύ-
προ στο παιχνίδι… 

Το ψάρι στα χείλη θα ψήσουν οι Αμερικά-
νοι τους Τούρκους για τα F 16. Η πλάκα εί-
ναι ότι παρουσιάζονται πρόθυμοι να τους 
τα πουλήσουν αλλά από την άλλη τους 
λένε ότι δεν μπορούν να δεσμευτούν κιό-
λας…

Κέρδη ύψους €71 εκ. κατέγραψε η Τράπε-
ζα Κύπρου για το 2022 και μάλιστα  μετά 
τη φορολογία. Κατά τα άλλα το κράτος α-
βαντάρει τις φτωχές τράπεζες για να στυ-
λώσει την οικονομία μας…

Εντάξει τώρα ησυχάσαμε. Ο νέος Πρωθυ-
πουργός της μεγάλης Βρετανίας Ρίσι Σού-
νακ, σε επιστολή του προς τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, εξέφρασε την ετοιμότητα του 
Hνωμένου Βασιλείου, να συνδράμει στις 
προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Τώρα 
σωθήκαμε…

Ποιος θα πληρώσει τη νύφη για την όχι 
και τόσο καλή πορεία της Πάφος fc το τε-
λευταίο διάστημα; Δεν λέμε ονόματα αλ-
λά μήπως αρχίζει από Μπ και τελειώνει σε 
εργκ;

Τελειώσαμε προς το παρόν με τις εκλογές 
και πάμε ολοταχώς για Καρναβάλια. Σή-
μερα στις τρεις το απόγευμα στη λεωφόρο 
Γεωργίου Γρίβα Διγενή η μεγάλη αποκριά-
τικη παρέλαση της Πάφου…

Πολλοί Παφίτες έχουν ήδη μεταμφιεστεί 
σε Υπουργούς, Υφυπουργούς και πάει λέ-
γοντας…

Δεν μπορούν λέει στον ΔΗΣΥ να δεχτούν 
πίσω το Νίκο Χριστοδουλίδη ο οποίος ε-
πέλεξε να θέσει εαυτόν εκτός κόμματος, α-
πό τη στιγμή που αποφάσισε να λειτουργή-
σει εκτός του καταστατικού και κάθε έννοι-
ας συντεταγμένης τάξης του Δημοκρατικού 
Συναγερμού…

Δηλαδή παίζει τέτοιο σενάριο, να είναι για 
πέντε χρόνια Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ως μέλος του ΔΗΣΥ με τον ΔΗΣΥ όμως στην 
αντιπολίτευση; Τι άλλο θ’ ακούσουμε;

Πολύ βρώμα αναδίδει η πρόσφατη σύλ-
ληψη Ισραηλινού καθηγητή στην Κύπρο 
μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, μέσω Interpol…

Συγχαρητήρια και στο νέο Μητροπολίτη 
Πάφου όποιος και να θα είναι αυτός, να 
και όλα δείχνουν Τυχικό…

Καρναβαλιστείτε ελεύθερα σήμερα και 
δώστε ψυχή στο Παφίτικο Καρναβάλι. Α-
λήθεια γιατί δεν φέρνουμε μερικούς Λεμε-
σιανούς με μεταγραφή;

Ν. Χριστοδουλίδης

Θα έχει και Παφίτη Υπουργό; Ρωτήθηκε ο νέος 
εκλελεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε 

εκπομπή τηλεοπτικού κανα-
λιού. Για να απαντήσει “εδώ 
υπάρχει Παφίτης Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας”. 
Η ερώτηση βέβαια ήταν λά-
θος. Έπρεπε να ερωτηθεί εάν 
θα είναι περισσότεροι από έ-

νας οι Παφίτες Υπουργοί.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ερωτήθηκε και αν υπάρχει 
ενδεχόμενο αξιοποίησης του Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, με τον ίδιο να απαντά “γιατί όχι”. 
Για την Πάφο πάντως πρέπει να πούμε ότι α-
πό την ημέρα της εκλογής του, την επισκέπτε-
ται συχνότερα από πριν. Δεν γνωρίσουμε εάν 
αυτό οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό που του 
έδωσε η επαρχία μας, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό 
θα συνεχιστεί και μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων του.
Αναμένουμε λοιπόν την πρώτη του επίσημη ε-
πίσκεψη στην επαρχία μας, κατά την οποία θα 
ασχοληθεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας πλέ-
ον με τα προβλήματά της…  

Ε. Γιολίτη

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο 
και η τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Έμιλυ Γιο-

λίτη εξαπέλυσε μέσω ανάρ-
τησης της στο Twitter «Καρ-
φιά» προς τον Πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, 
για την εκλογική αποτυχία 
στον πρώτο γύρο των Προε-
δρικών Εκλογών.

Τον κάλεσε μάλιστα να παραιτηθεί, υπενθυμί-
ζοντας του ότι τον Ιούνιο του 2021, κατά τη δι-
άρκεια της δικής της επεισοδιακής παραίτησης, 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε δηλώσει: «Στην πολι-
τική πρέπει να έχεις την παραίτηση στη τσέπη 
σου» και καλεί εμμέσως τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ 
να υποβάλει παραίτηση. 
Η πολιτικές μας απόψεις πρέπει να μας δε-
σμεύουν και προσωπικά, του έγραψε η κ. Γιολί-
τη. Δεν ξέρουμε αν και αυτό έπαιξε κάποιο ρό-
λο πάντως ο Αβέρωφ τελικά παραιτήθηκε…

T. Ερτουγρούλογλου

Όσοι διαφωνούν με τον ίδιο θα μπορούσαν 
«να πάνε σε μια χώρα όπου θα είναι πιο ευ-

τυχισμένοι» ανέφερε ο «υ-
πουργός εξωτερικών» Ταχσίν 
Ερτουγρούλογλου. 
Η τουρκοκυπριακή αντιπολί-
τευση αντέδρασε στη θέση 
του κ. Ερτουγρούλογλου, που 
εκφράστηκε μέσω γραπτής α-

νακοίνωσης του «υπουργείου εξωτερικών».
Στην ανακοίνωση του, ο κ. Ερτουγρούλογλου α-
πευθύνεται σε όσους διαφωνούν με την γραμ-
μή του, αναφέροντας ότι «δεν χρειάζεται να 
ζουν στην ίδια χώρα με εμένα, δεν τους ανα-
γκάζουμε να μείνουν εδώ. Μπορούν να πάνε 
σε μια χώρα όπου θα είναι πιο ευτυχισμένοι. 
Γιατί αυτή η χώρα, η τδβκ, είναι η χώρα εκεί-
νων που την υπερασπίζονται, την υπηρετούν 
και εκείνων που υπηρετούν το τουρκικό έθνος. 
Αυτή η χώρα είναι δική μας, όχι αυτών που 
προσπαθούν να την πουλήσουν στους Ελληνο-
κύπριους».
Κάνεις μεγάλο λάθος κ. Ερτουγρούλογλου, αυ-
τή η χώρα ανήκει στον λαό της και όχι σε αυ-
τούς που κατέκτησαν ένα μέρος της δια της βί-
ας, ούτε σ’ αυτούς που εξυπηρετούν τα συμφέ-
ροντα άλλων. Γι’ αυτό καλά κάνεις να βρεις εσύ 
μια άλλη χώρα να ζήσεις όπου θα είσαι ευτυχι-
σμένος στην πλάνη σου…

Ο Δίκαιος

Τελειωμό δεν έχουν

Μπορεί να άνοι-
ξε η Γλάδστω-

νος, αλλά κλείνει η 
Νικοδήμου Μυλω-
νά! Οπόταν καλό 
κουράγιο. Θα πρέ-
πει να οπλιστούμε 
με κουράγιο και υ-
πομονή να αντέξου-
με και αυτά τα έργα, 
με την ελπίδα ότι κά-
ποτε θα τελειώσουν και θα μπορέσουμε να 
κυκλοφορήσουμε κανονικά ως κανονική άν-
θρωποι σε μια κανονική πόλη.

Τώρα που το σκέ-
φτομαι, με όλα αυτά 
τα έργα στους δρό-
μους και το ξήλωμα 
του οδοστρώματος, 
τι γίνεται μ’ εκείνα 
τα σένσορ που είχα-
με τοποθετήσει για 
τις ανάγκες των έξυ-
πνων χώρων στάθ-
μευσης;

Τα ξηλώνουμε και θα τα ξαναβάλουμε πίσω 
μετά; Ή μήπως τα παίρνουν οι μπουλντόζες 
και ο θεός μακαρίσει τα…

Καρναβάλια
Πάει κι ο Φεβρουάριος, οι εκλογές, τα κρύα 

και απ’ τα πολλά που τάξανε θα πάρουμε τα τρία…

Κυπριακό, διαφθορά και η οικονομία, 

για όλα τ’ άλλα φίλτατοι κανείς δεν δίνει μία.

Γι’ αυτό θα φύγω παρ’ αυτά, πάω στο Καρναβάλι, 

όπου ο κάθε μασκαράς ότι μπορεί θα βάλει. 

Μπορώ να γίνω βασιλιάς, ή Πρόεδρος ακόμα, 

σουλτάνος, ναύτης πειρατής μέχρι και νοσοκόμα.

Εκεί που τα προβλήματα όλα τα κάνω πέρα, 

διασκεδάζω ήσυχος έστω για μία μέρα.

Αφήστε την αποκριά ήρεμα να κυλήσει, 

αλλά μην περιμένετε προβλήματα να λύσει.

Και όλοι εσείς που εισπράξατε τα θα με τα τσουβάλια, 

αν κάτι περιμένετε είστε για… καρναβάλια…  

Τους δυσαρέστησαν όλους
Τ ελικά όλοι χάρη-

καν με την απόφα-
ση του Υπουργικού για 
το τοπικό σχέδιο Ακά-
μα. Ο Καδής χάρηκε, ο 
Νουρής χάρηκε, ο Χα-
τζημηνάς χάρηκε…
Από την άλλη βέβαια 
οι κάτοικοι των επη-
ρεαζόμενων κοινοτή-
των και οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν 
χάρηκαν καθόλου, με τους κοινοτάρχες ως 
πρώτο μέτρο αντίδρασης να μην παρουσι-
άζονται στη συνάντηση που είχε καθοριστεί 
για την Πέμπτη ώστε να ενημερωθούν.
Μάλιστα ο πρόεδρος του κοινοτικού συμ-

βουλίου Ίννιας έκανε 
λόγο για κοροϊδία εκ 
μέρους του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και 
των κυβερνώντων για 
ακόμα μία φορά, κα-
θώς είχαν υποσχεθεί 
ότι δεν θα δημοσίευ-
αν τον Τοπικό Σχέδιο ε-
άν δεν ικανοποιούνταν 

πλήρως οι κοινότητες.
Η απόφαση όμως τον κυβερνώντων κατά-
φερε να δυσαρεστήσει και τις Περιβαλλο-
ντικές Οργανώσεις οι οποίες αναρωτιούνται 
για τη δημοσιοποίηση του Τοπικού Σχεδίου 
με παραμένουσες τόσες εκκρεμότητες…    



Καίνε οι τιμές 

Α κριβότερα κατά 10% συγκριτικά με το 2022 είναι τα νηστίσι-
μα είδη που καταναλώνονται την Καθαρά Δευτέρα σύμφω-

να με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών. 
Ο πρόεδρος του συνδέσμου Μάριος Δρουσιώτης ανέφερε στο 
radiocosmos ότι συγκριτικά με το 2021 οι τιμές είναι ακριβότε-
ρες κατά 30%. 
Η μεγαλύτερη αύξηση όπως είπε παρατηρείται στα κάρβουνα. Γε-
νικότερα για το 2023 ο κ. Δρουσιώτης προέβλεψε ότι οι τιμές θα 
παραμένουν στα ίδια επίπεδα και η τάση θα είναι να μειωθούν 
και όχι να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Για τον επόμενο μήνα ε-
κτίμησε ότι οι τιμές στα καύσιμα θα παραμείνουν σταθερές. 

Ο  Σαββίδης στα ηνία της ΠΕΟ

Ο Νίκος Σαββίδης ανέλαβε από την περασμένη εβδομάδα τα 
ηνία της ΠΕΟ στην Πάφο. Ο κ. Σαββίδης παρέλαβε την σκυ-

τάλη της οργάνωσης από τον Νεόφυτο 
Άσσο ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. 
Ο κ. Σαββίδης, υπηρετούσε την ΠΕΟ από 
την θέση της συντεχνίας των ξενοδοχοϋ-
παλλήλων και συνέβαλε σε μεγάλο βαθ-
μό στην ενίσχυση της οργάνωσης και την 
διεύρυνση της υποστήριξης της. 
Με την ανάδειξη του κ. Σαββίδη στην θέ-

ση του επαρχιακού γραμματέα η ΠΕΟ Πάφου περνάει στα χέρια 
της νεότερης γενιάς στελεχών. 

Προσοχή! Νέες απάτες 

Γ ια νέες απόπειρες απάτης γραπτών μηνυμάτων sms προειδοποιεί 
ο Σύνδεσμος Τραπεζών. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, επιτήδειοι αποστέλλουν ψευδείς πληροφο-
ρίες με γραπτά μηνύματα και επικαλούνται τεχνικό πρόβλημα, ώστε να 
αποσπάσουν από τους πολίτες το συνθηματικό και τον κωδικό πρόσβα-
σης του λογαριασμού τους. 
Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι κανένας Οργανισμός δεν μπορεί να ζητή-
σει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με αυτό τον τρόπο και συνι-
στά την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Συμπληρώθηκε ήδη ένας ολόκληρος χρόνος α-
πό την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και δεν διαφαίνεται καμιά προοπτι-
κή τερματισμού του πολέμου. Μέχρι τώρα ο α-
πολογισμός είναι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, 
εκατομμύρια πρόσφυγες και τεράστιες κατα-
στροφές υποδομών... 

Τον πόλεμο πληρώνει ολόκληρη η ανθρωπότη-
τα λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκλή-
θηκε, και οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι πολε-
μικές βιομηχανίες και οι χώρες που διαθέτουν 
ενεργειακούς πόρους. Πρωταθλητές βέβαια εί-
ναι η Αμερικανοί οι οποίοι δεν θέλουν να τερ-
ματιστεί ο πόλεμος, διότι εξυπηρετεί τα συμ-
φέροντα τους. Δεν είναι τυχαία η βοήθεια που 
προσφέρει στην Ουκρανία. Περισσότερα όπλα 
και οπλικά συστήματα, απλώς σημαίνει συνέ-
χιση του πολέμου και επέκταση της αιματοχυ-
σίας. Η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις ως 
παρατηρητής παρότι πληρώνει πολύ βαρύ τίμη-
μα... 

Η μεγάλη εβδομάδα για τον Αβέρωφ Νεοφύ-
του, δεν ήταν εκείνη μεταξύ του 1ου και του 
2ου γύρου των προεδρικών εκλογών. Η πορεία 
προς το Γολγοθά ήταν αυτή η εβδομάδα που υ-
ποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να αποσύρει 
την υποψηφιότητα του για την προεδρία του 
ΔΗΣΥ. Γενικότερα το 2023 δεν είναι η χρονιά του 
Αβέρωφ Νεοφύτου. Εκεί που ονειρευόταν την 
προεδρία της Δημοκρατίας έχασε και την προε-
δρία του ΔΗΣΥ... 

Τελικά η μάχη για την προεδρία του ΔΗΣΥ δεν 
έχει παφίτικο χρώμα. Μεταξύ των δύο Δημη-
τρίου, η μάχη στην Πάφο χαρακτηρίζεται αμ-
φίρροπη αν και πολλοί δίνουν προβάδισμα στην 
πρόεδρο της Βουλής. Για την ώρα κλειστά κρα-
τάει τα χαρτιά του και ο Δήμαρχος Πάφου ο ο-
ποίος δεν αποφεύγει να μιλήσει δημόσια για 
την προτίμηση του...

Τα ονόματα υποψηφίων Υπουργών πάνε και 
έρχονται στην Λευκωσία, όμως φαίνεται πως 
ήδη κάποια έχουν κλειδώσει. Οι πληροφορίες 
φέρουν τουλάχιστον δύο Παφίτες να αξιοποι-
ούνται σε θέσεις στη νέα κυβέρνηση. Για τις υ-
πουργικές θέσεις παίζουν 4 παράγοντες από την 
Πάφο. Ένας ακόμη έχει εξασφαλίσει θέση ως ε-
πίτροπος ή πρόεδρος οργανισμού... 

Τελικά η μάχη για τον Μητροπολιτικό θρόνο 
στην Πάφο εξελίχθηκε και περίπατο για τον 
Αρχιμανδρίτη Βρυώνη Τυχικό ο οποίος εξα-
σφάλισε το 50,01%. Αυτό ουσιαστικά υποχρέω-
σε και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου να τον επιλέ-
ξουν για νέο Μητροπολίτη.  Τα δύσκολα για τον 
ίδιο βέβαια τώρα αρχίζουν καθώς θα πρέπει να 
αποδείξει ότι έχει και διοικητικές ικανότητες... 

Μπορεί να υπολείπονται ακόμη 14 μήνες για 
την ανάδειξη νέων Δημοτικών Αρχών όμως ή-
δη οι πρώτες κινήσεις από τους ενδιαφερόμε-
νους άρχισαν να γίνονται. Δεδομένη θα πρέπει 
να θεωρείται η διεκδίκηση από τους υφιστάμε-
νους Δημάρχους και τον Δημαρχεύοντα  Κυριά-
κο Χατζηβασίλη για τον Δήμο Ανατολικής Πά-
φου. Οι δυνητικά αντίπαλοι τους άρχισαν να 
ξεμυτίζουν.  Περισσότερα προσεχώς...

Η “μούγια”

Ακολουθεί την πεπατημένη 

Από Δευτέρας θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τη σύνθεση του 
νέου κυβερνητικού σχήματος, δήλωσε ο εκλελεγμένος Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Απαντώντας σε ε-
ρωτήσεις των δημοσιογράφων, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως έ-
χει δει τι είχαν κάνει οι προηγούμενοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας 
στο θέμα αυτό. «Έχω δει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοί-
νωσε στις 27 Φεβρουαρίου, ο Δημήτρης Χριστόφιας είχε ανακοι-
νώσει στις 28 Φεβρουαρίου, άρα θα ακολουθήσω την πεπατημέ-
νη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι ανακοινώσεις θα 
γίνουν στην ώρα τους», ανέφερε. Πρόσθεσε πως οι ανακοινώσεις 
θα γίνουν από Δευτέρας. «Μπορούσε να γίνουν και νωρίτερα αλ-
λά αντιλαμβάνομαι ότι δημοσιογραφικά υπάρχουν κάποια προ-
βλήματα το Σαββατοκύριακο», είπε. Ερωτηθείς αν έχουν «κλει-
δώσει» τα ονόματα για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο απλά το 
θέμα των ανακοινώσεων μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα, 
ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως «είμαστε 
στο τελικό στάδιο προς την κατεύθυνση που έχετε περιγράψει». 
«Οι ανακοινώσεις θα γίνουν όταν πρέπει. Δεν υπάρχει κανένας α-
πολύτως λόγος ανησυχίας», σημείωσε. 

Ετοιμάζονται εγκαίνια 

Σ τις 18 Μαρτίου θα γίνουν τα εγκαίνια του Πάρκου Ήβης Μα-
λιώτη και μέχρι τότε καταβάλλονται προσπάθειες για την απο-

κατάσταση της Πινακοθήκης στην οποία θα επιστρέψουν και τα 
έργα τέχνης. 
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία έ-
να ακόμη τμήμα της Λεωφόρου Ελλάδος και θα υπολείπεται το τε-
λευταίο κομμάτι του κυκλικού κόμβου και το τμήμα στην Ευαγό-
ρα Παλληκαρίδη. 
Από την ερχόμενη εβδομάδα επίσης αναμένεται να ξεκινήσουν οι 
εργασίες ανάπλασης και της οδού Αθηνάς που προστέθηκε στο 
έργο.  Σε ότι αφορά τα έργα στο Λιμανάκι ο Δήμαρχος Πάφου Φαί-
δωνας Φαίδωνος ανέφερε ότι μέχρι τέλος της ερχόμενης εβδομά-
δας τα κέντρα αναψυχής θα μπορούν να λειτουργήσουν και η πε-
ριοχή θα  ανοίξει για το κοινό. 
Τα καταστήματα στα κτήρια της Αρχής Λιμένων ενοικιάστηκαν και 
οι επενδυτές σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος μελετούν την δυνατό-
τητα να διαφοροποιήσουν τα σκιάδια που κατασκευάστηκαν και 
προκάλεσαν αντιδράσεις.  Σε ότι αφορά τα έργα στον πεζόδρομο 
της Ποσειδώνος ο Δήμαρχος Πάφο ανέφερε ότι θα επιταχυνθούν 
τις επόμενες μέρες.

Ουδέτερος ο Πάζαρος 

Ο υποψήφιοι για την προεδρία του ΔΗΣΥ άρχισαν την προεκλογική 
τους εκστρατεία. Ήδη την Τετάρτη, ο Δημήτρης Δημητρίου ήταν 

στην Πάφο και επισκέφθηκε κοινότητες της χα-
μηλής περιοχής συνοδευόμενος από τον Βου-
λευτή του κόμματος Χαράλαμπο Πάζαρο. 
Σε δηλώσεις του o κ. Πάζαρος, διευκρίνισε ότι 
το ίδιο θα πράξει και με την Αννίτα Δημητρίου 
όταν επισκεφθεί την Πάφο. 
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ είπε, απο-
φάσισε να τηρήσει ουδέτερη στάση και να μην 
λάβει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου υποψη-

φίου για την προεδρία του Κόμματος. Η απόφαση  ανέφερε λήφθηκε 
προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα και η ηρεμία στο κόμμα.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τ ο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οι-
κογενειακής ζωής δεν παραβιάστηκε με 
οποιονδήποτε τρόπο από την Κυπριακή Δη-

μοκρατία, με τα ευρήματα των κυπριακών Δικα-
στηρίων να είναι καλά αιτιολογημένα και λεπτο-
μερή, αναφέρει, μεταξύ άλλων, το  Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 
σε απόφασή του, η οποία εκδόθηκε και δημοσι-
εύτηκε, σε σχέση με υπόθεση απαγωγής ανήλι-
κου από τη μητέρα του (Αιτήτρια) και την παράνο-
μη μεταφορά του από την Νέα Υόρκη, όπου ήταν 
η μόνιμη διαμονή του, στην Κύπρο, τον Οκτώβρη 
2017. 
Το Οικογενειακό Δικαστήριο δικαίωσε τον Αμερι-
κανό πατέρα του παιδιού, κρίνοντας ότι κακώς η 
μητέρα πήρε το 2017 το παιδί τους και εγκατέλει-
ψε τις ΗΠΑ επιστρέφοντας στην Κύπρο, αποφασί-
ζοντας ότι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου το παιδί θα 
πρέπει να επιστρέψει υπό την κηδεμονία του πα-
τέρα του. 
Η απόφαση προκάλεσε σοκ στη μητέρα και τους 
οικείους της, οι οποίοι πραγματοποίησαν τότε, εκ-
δήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέ-
γαρο Πάφου. 
Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά από 
προσφυγή του Αμερικάνου πατέρα του παιδιού, 
που κατάγγειλε απαγωγή του τέκνου τους από την 
Κύπρια μητέρα. Το παιδί είχε γεννηθεί στη Νέα 
Υόρκη το 2016, ωστόσο λίγο καιρό μετά η μητέ-
ρα προσέφυγε στις αμερικανικές αρχές ζητώντας 

προστασία και καταγγέλλοντας τον σύζυγο της για 
λεκτική και σωματική βία εναντίον της. 
Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του παι-
διού, εν αγνοία του η μητέρα προσέφυγε και στο 
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα 
Υόρκη, επιτυγχάνοντας την άνευ της έγκρισης του 
απόδοση της Κυπριακής ιθαγένειας στο ανήλικο 
τέκνο, γεγονός που επέτρεψε στη μητέρα να εγκα-
ταλείψει μαζί με το παιδί τις ΗΠΑ το 2017 και να 
επιστρέψει στην Κύπρο. 
Από την πλευρά της η μητέρα του παιδιού επιση-
μαίνει ότι η κατοικία του παιδιού είναι σε μόνιμη 
βάση στην Κύπρο και ότι οι συνθήκες διαβίωσης 
της ίδιας και του παιδιού της στις ΗΠΑ ήταν ακα-
τάλληλες για την ασφαλή διαβίωση τους, ζητώ-
ντας όπως η δικαιοσύνη κρίνει ότι ορθώς επέστρε-
ψαν και ζουν έκτοτε στην γενέτειρα της. 
Το Οικογενειακό Δικαστήριο απέρριψε ωστόσο τις 
θέσεις της μητέρας, δικαιώνοντας ουσιαστικά τη 
θέση του Αμερικανού πατέρα του παιδιού, ότι η 
σύζυγός του εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία 
άνευ της συγκατάθεσης του ως γονέα ανήλικου 
παιδιού.

Δικαίωση 
Καταλήγοντας το ΕΔΔΑ δικαίωσε την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη Νομι-
κή Υπηρεσία, στην ατομική προσφυγή που κατα-
τέθηκε σε σχέση με την υπό αναφορά υπόθεση 
(υπόθεση G.K. v Cyprus), επισημαίνοντας ταυτο-

χρόνως ότι εφαρμόστηκαν ορθά τα πρότυπα που 
θέτει τόσο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) όσο και η Σύμβαση για τις 
Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών 
(Σύμβαση της Χάγης). 
Συγκεκριμένα, η υπόθεση άχθηκε ενώπιον του 
ΕΔΔΑ όταν το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικα-
στήριο απέρριψε την έφεση της μητέρας εναντί-
ον της απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρί-
ου Πάφου, το οποίο, στη βάση της Σύμβασης της 
Χάγης, διέταξε την επιστροφή του ανήλικου στον 
τόπο της συνήθους διαμονής του, δηλαδή στις 
ΗΠΑ. Την 29η Ιανουαρίου 2021, το Οικογενειακό 
Δικαστήριο Πάφου εξέτασε και απέρριψε όλες τις 

υπερασπίσεις που είχε προβάλει η μητέρα και ει-
δικότερα το κατά πόσον ο ανήλικος μετακινήθηκε 
με τη συναίνεση ή συγκατάθεση του πατέρα (Άρ-
θρο 13(α) της Σύμβασης της Χάγης), αν προσαρμό-
στηκε στο καινούριο περιβάλλον του στην Κύπρο 
(Άρθρο 12(2) της Σύμβασης της Χάγης), ή κατά πό-
σον, η επιστροφή του θα δημιουργούσε σοβαρό 
κίνδυνο στο παιδί και θα το εξέθετε σε φυσική ή 
ψυχική δοκιμασία ή σε αφόρητη κατάσταση (Άρ-
θρο 13(1)(β) της Σύμβασης της Χάγης). Εν συνε-
χεία και συγκεκριμένα στις 19 Μαρτίου 2021, το 
Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο επικύ-
ρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου 
απορρίπτοντας την έφεση της μητέρας.

Υπόθεση απαγωγής  ανηλίκου 
Δικαίωση για το οικογενειακό δικαστήριο Πάφου

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

35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών επιθυμεί να προσλάβει 1 έκτακτο εποχιακό εργάτη, για εργασίες της 
περιοχής του Κοινοτικού Συμβουλίου για απασχόληση 11 μηνών.

Θέση : Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

• Ο εργάτης θα εκτελεί οποιαδήποτε εργατικά καθήκοντα του ανατίθενται όπως, καθαριότη-
τα δημόσιων δρόμων και κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων, οικοπέδων, κόψιμο και ψέκασμα 
χόρτων, κλάδεμα δέντρων, συντήρηση χώρων πρασίνου, γενική καθαριότητα εντός της Κοινότη-
τας, καθήκοντα υδατοπρομήθειας (όπως συντήρησης, επίβλεψη και επιδιόρθωση δικτύου όπου 
φυσικά είναι δυνατόν, καταγραφή της υδατοπρομήθειας) μικροσυντηρήσεις στα κτίρια του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου, στολισμός του χριστουγεννιάτικου διάκοσμού της Κοινότητας, βάψιμο λί-
νιων στα πεζοδρόμια.
• Επίσης να μπορεί να χειρίζεται τα μηχανήματα του Κοινοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ανα-
φερόμενες εργασίες.
• Ωράριο εργασίας 5 ημέρες / 38 ώρες εβδομαδιαίος.
• Ο προσληφθείς θα εργοδοτηθεί υπό καθεστώς ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, κλίμα-
κα Ε5.
• Ο αιτητής πρέπει να είναι απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ή Λυκείου με προηγούμενη πείρα στα 
διάφορα καθήκοντα που θα εκτελεί και κάτοχος άδειας οδήγησης (στην αίτηση να επισυνάπτο-
νται τα πιστοποιητικά).
• Θα θεωρηθεί επί πλέον προσόν ο αιτητής να είναι καλός γνώστης των οδών και διαφόρων πε-
ριοχών που είναι στα όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών.
• Οι αιτήσεις να αποσταλούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών σε κλειστό φάκελο 
όπου θα αναγράφετε «Αίτηση για πρόσληψη έκτακτου εποχιακού εργάτη γενικών καθηκόντων 
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών». Οι αιτήσεις πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου Κονιών στην διεύθυνση Αγίου Ιακώβου 1, 8300 Κονιά.
• Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης 06 Μαρτίου 2023.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών

COMMUNITY COUNCIL OF ΚΟΝΙΑ
1, AGIOU IAKOVOU STR., 8300 ΚΟΝΙΑ, PAFOS

Tel.: 26923951, Fax: 26923952
e-mail: komaorg@cytanet.com.cy 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΝΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 1, 8300 ΚΟΝΙΑ, ΠΑΦΟΣ
Τηλ.: 26923951, Φαξ: 26923952
e-mail: koniaorg@cytanet.com.cy



Ένα καλοκαιρινό δείλι όταν ο ήλιος 
έδυε στον κοντινό ορίζοντα της 
θάλασσας, καθώς ο γέρο Αζίνας 

επέστρεφε από τον κα-
φενέ στο σπίτι του, είδε 
μια μεγάλη λάμψη ολό-
λαμπρη, να βγαίνει και 
να φωτίζει άπλετα το σύ-
θαμπο του δειλινού, από 

ένα βαθούλωμα της γης στην τοποθεσία 
«Κλούνοι», κάτω από το δυτικό οροπέ-
διο που πάνω ήταν κτισμένο το χωριό 
της Χλώρακας.
Ήταν μια απίστευτα έκθαμβη λάμψη 
που θάμπωνε τα μάτια του και έφεγγε 
όπως τον ήλιο του μεσημεριού μέσα 
στο σύθαμπο του σκοταδιού που σιγά 
απλωνόταν, την ώρα που βουτούσε 
μέσα στη θάλασσα πέρα στον βαθύ ορί-
ζοντα.
Ένιωσε μια ύπνωση στο μυαλό και μια 
εσωτερική έλξη να πηγάζει εντός του και 
άγνωστες δυνάμεις παρορμητικά να τον 
οδηγούν στο μέρος εκείνο, και μια κατή-
φεια να του παραλύει τη σκέψη χωρίς 
τίποτε άλλο να μπορεί να διανοηθεί. 
Με βία έσυρε το βήμα του, και με μεγά-
λους δρασκελισμούς σχεδόν τρέχοντας 
να προλάβει το κάλεσμα της πύρινης 
λάμψης, σκουντουφλώντας σε πέτρες 
και άγριες σχοινιές που βλάσταιναν 
παντού, έφτασε στους Κλούνους και 
στάθηκε στην άκρια του γκρεμού που 
από κάτω απλωνόταν κατάφυτη πυκνή 
άγρια βλάστηση, και από μέσα έβγαινε 
το μεγάλο φως που σαν μαγνήτης τον 
τράβηξε εκεί.
Εκστατικός έμεινε να αγναντεύει την 
αντανάκλαση με τις σκέψεις σταματη-
μένες νιώθοντας το μυαλό του μουδια-
σμένο και άδειο να σκεφτεί ή να μπορεί 
να εξηγήσει το απόκοσμο φως που ανά-
βλυζε από τη γη.
Κυριευμένος από άγνωστες ερινύες που 
τον καλούσαν, ήταν έτοιμος να δρασκε-

λίσει τον γκρεμό και να βουτήξει στο 
άπλετο φως που διαχεόταν πανέμορφο 
στην ατμόσφαιρα, και να λουστεί στο 
χρυσαφένιο χάδι του φωτός, και μέσα 
εκεί, να μείνει. Καταλάβαινε υποσυνεί-
δητα πως θα τσακιζόταν στα βράχια, 
πως δεν έπρεπε να προχωρήσει άλλο, 
αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, 
κάτι μαγικό τον έλκυε να δρασκελίσει 
τον γκρεμό, να πέσει και να μείνει εκεί.
Με το ένα πόδι στο κενό γερμένος, 
ξαφνικά ώ τί θαύμα, το φως έσβησε και 
χάθηκε απότομα και έμεινε με τον ήλιο 
βουτηγμένο στη θάλασσα, στο ημίφως 
του δειλινού. Και ξυπνώντας από το 
λήθαργο, έντρομος κατάλαβε πως στην 
τρίχα γλύτωσε. Μονομιάς τραβήχτηκε 
πίσω, και φοβισμένος βάλθηκε να εννο-
ήσει τι είχε πάθει, τι είχε συμβεί, αλλά 
απάντηση δεν είχε.
Σαστισμένος κούνησε το κεφάλι πέρα 
δώθε με δύναμη καταλαβαίνοντας τί 
παρ’ ολίγο να είχε κάμει, και με τα πόδια 
του να λυγίζουν από φόβο, γονάτισε και 
εκστατικός δόξασε το θεό που γλύτωσε.
Έμεινε κάτω στη γη πολλή ώρα να συ-
νέλθει, προσπαθώντας να καταλάβει το 
ανεξήγητο που είχε συμβεί. 
Όταν την άλλη μέρα κουβέντιασε το 
περιστατικό με άλλους χωριανούς, κά-
ποιοι θυμήθηκαν συναφορές παλαι-
ότερων γερόντων, που έλεγαν για το 
σπήλαιο της Αγίας Μαρίνας. Για ένα 
θεόρατο κτίριο γεμάτο χρυσάφι από 
τάματα στην θαυματουργή Αγία που εί-
χαν κτίσει σαν εκκλησάκι της εκεί πιστοί 
Χριστιανοί έναν παλαιό καιρό, και που 
θάφτηκε μέσα στη γη κατά τον μεγάλο 
σεισμό του 1443. Και από τότες έλεγαν 
οι άνθρωποι, στην περιοχή εκεί, στο τρί-
γωνο ανάμεσα της εκκλησιάς του Αγίου 
Στεφάνου της Λέμπας, του αλσιλίου των 
Κλούνων και της εκκλησιάς του Μιχαήλ 
Αρχάγγελου στη Χλώρακα, η σπηλιά 
ήταν μέσα στη γη θαμμένη, γεμάτη χρυ-

σάφι αμύθητης αξίας.
Και έλεγαν ακόμα πως η τοπική παρά-
δοση ήθελε το χρυσάφι η Αγία Μαρίνα 
να το έχει ταγμένο όταν έρθει ένας και-
ρός, να χρησιμοποιηθεί για το λευτέρω-
μα της πόλης.
Και όταν θα βρεθεί, για να ξοδευτεί θα 
χρειαστεί αιώνες. Ακόμα κάποιοι λένε 
πώς το στόμιο της σπηλιάς ανοίγει μια 
φορά κάθε εφτά χρόνια και παραμένει 
ανοιχτό μόνο στιγμές και αμέσως ξανα-
κλείνει. Και ο πρώτος που θα προλάβει 
να μπει μέσα και να αντικρύσει το εσω-
τερικό της σπηλιάς, θα προλάβει να δει 
τα πλούτη, μα δεν θα το πει πουθενά, 
γιατί θα πεθάνει στη στιγμή. Είναι μια 
κατάρα που υπάρχει ώστε να προστα-
τευτούν τα αμύθητα πλούτη στον αιώνα 
τον άπαντα, έως το πλήρωμα του χρό-
νου καθώς έτσι έταξε η Αγία.
Μια άλλη παράδοση λέει πως το χρυσό 
σπήλαιο δεν είναι γεμάτο με θησαυ-
ρούς της Αγίας Μαρίνας, αλλά μέσα 
ευρίσκεται η χρυσή άμαξα της Ρήγαινας 
των Παλαιοκάστρων που κυβερνούσε 
την Πάφο μια περίοδο όπου Σαρακηνοί 
πειρατές κατέπλεαν στις ακτές για πλιά-

τσικο, και άλλοι πως μέσα ευρίσκεται η 
χρυσή άμαξα της Αφροδίτης την οποία 
οι κάτοικοι έκρυψαν για να μην την αρ-
πάξουν λάφυρο οι πειρατές.
Ήταν μια χρονική περίοδος που οι κά-
τοικοι για να γλυτώνουν τις περιουσίες 
τους και τις ζωές τους από επιδρομείς, 
έκτιζαν τα σπίτια τους σε υψώματα 
και κατόπτευαν τη θάλασσα ώστε όταν 
έβλεπαν στα βάθη της να πλέουν Σαρα-
κηνοί, έκρυβαν τα υπάρχοντα τους σε 
κρυψώνες και σπηλιές που είχαν έτοι-
μες γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Λίγο χαμηλότερα από τους γκρεμούς 
των Κλούνων κοντά στη θάλασσα, ήταν 
μια στράτα που οδηγούσε στα λουτρά 
της Αφροδίτης, που όπως λέει ο τοπι-
κός μύθος την διάβαινε με τη χρυσή της 
άμαξα η Ρήγαινα καθώς και στα αρχαι-
ότερα χρόνια η Θεά Αφροδίτη πηγαί-
νοντας στην Πόλη της Χρυσοχούς όπου 
λούζονταν στα ξακουστά ιαματικά λου-
τρά που βρίσκονται εκεί. 
Όταν μια μέρα η Ρήγαινα θεά Αφροδίτη 
περνούσε στη στράτα, φάνηκαν από τα 
πελάγη οι πειρατές να πλέουν προς τις 
ακτές της Χλώρακας, οπότε η βασίλισσα 
πρόσταξε τους χωρικούς να κρύψουν τη 
χρυσή αμαξά της για να μην την αρπά-
ξουν οι Σαρακηνοί.
Την άμαξα την έκρυψαν σε μια σπηλιά 
και γλύτωσε, και ποτέ δεν ξαναβρέθηκε. 
Για αιώνες η φήμη αυτή κυκλοφορούσε 
στους ανθρώπους, και πολλοί πάσκισαν 
να την βρουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Ακόμα μέχρι πρόσφατα στα τέλη του 
περασμένου αιώνα, κάποιοι Αρχαιολό-
γοι και κυνηγοί θησαυρών από τη Γερ-
μανία, ήρθαν με σύγχρονα μηχανήματα 
και έψαξαν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Και έμεινε η ιστορία να διαδίδεται σαν 
θρύλος και όμορφο παραμύθι που λένε 
στα παιδιά.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Ο Αζίνας και η χρυσή σπηλιάΣυμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας  
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καταγράφει 
λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. 

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

ποιότητα στη σκέψη μας και τα-
νάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώτης, 
2018) Όσοι λοιπόν αγαπάμε τη 
γλώσσα μας και ενδιαφερόμα-
στε για την ποιότητά της, θα πρέ-
πει να θελήσουμε να προσέξου-

με μερικά από εκείνα τα λάθη που ακούμε ή 
διαβάζουμε:    
1. «Αναμένω το λεωφορείο». Το σωστό είναι: 
περιμένω  το λεωφορείο. «Περιμένω τους 
καλεσμένους μας» και ετοιμάζομαι να τους 
υποδεχτώ. Το σωστό είναι: αναμένω τους κα-
λεσμένους μας. -  Οι πρόσφυγες «αναμένουν 
την ώρα της επιστροφής» στα χωριά τους. Το 
σωστό είναι: οι πρόσφυγες προσμένουν την 
ώρα της επιστροφής στα χωριά τους.. 
N.B. (Σημειώστε): περιμένω, περίμενα (wait) 
1. μένω κάπου, ώσπου να έρθει κάποιος/κάτι 
ή να συμβεί κάτι: περιμένω τους φίλους μου. 
2. είμαι σε αναμονή για κάτι: περιμένω τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων. 3. προσδοκώ, 
ελπίζω: οι πτυχιούχοι περιμένουν ένα καλύ-
τερο μέλλον. vs αναμένω,  ανέμεινα  (expect) 
1. περιμένω κάποιον/κάτι: αναμένουμε τα 
εμβόλια κατά του κορωνοϊού.  2.  προβλέπω: 
αναμένουμε αλλαγές/εξελίξεις. vs προσμένω 
= περιμένω, με υπομονή και ελπίδα, να γίνει 
κάτι που επιθυμώ (look forward to): οι από-
δημοι προσμένουν  την ώρα της επιστροφής  
στην Πατρίδα.
Επιλεγμένα παραδείγματα: Οι γονείς προσμέ-
νουν τον ερχομό του ξενιτεμένου τους παι-
διού.  Οι μαθητές περιμένουν  το σχολικό λεω-
φορείο/τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση στα καύσιμα 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
    2. α) «Συμπεριφέρεται τόσο αδιακρίτως», 
που ενοχλεί όλους. Το σωστό είναι:  συμπερι-
φέρεται τόσο αδιάκριτα,  που ενοχλεί όλους. 
β) Ο Μικρούτσικος «αγαπούσε ιδιαιτέρως» 
την Κύπρο.  Το σωστό είναι:  ο Μικρούτσικος 
αγαπούσε ιδιαίτερα την Κύπρο.  γ) Η παρέλα-
ση θα γίνει ανεξαρτήτου καιρικών συνθηκών. 
Το σωστό είναι:  ανεξαρτήτως καιρικών συνθη-
κών.  δ) Δεν άκουσα «τι είπες προηγούμενα».  
Το σωστό είναι: τι είπες προηγουμένως.
Ν.Β.(Σημειώστε): α) αδιάκριτα = χωρίς διακρι-
τικότητα/ευγένεια/λεπτότητα. (# διακριτικά): 
μου φέρθηκε αδιάκριτα. Vs αδιακρίτως = χωρίς 
εξαίρεση: ο διαγωνισμός είναι για όλους, αδι-
ακρίτως ηλικίας. – Οι γονείς δείχνουν την ίδια 
αγάπη αδιακρίτως σε όλα τα παιδιά τους.
β) ιδιαίτερα = κυρίως,  προπάντων 
(particularly):Ο Π. είναι ιδιαίτερα αγαπητός 
στους φοιτητές. Vs ιδιαιτέρως = χωριστά από 
τους άλλους (privately): θα ήθελα να σας δω/
μιλήσω ιδιαιτέρως. 
γ) ανεξαρτήτως (λόγ. επίρ. + γεν.) ασχέτως: 
Όλοι μπορούν να παρακολουθούν το παιχνίδι 
“Ο εκατομμυριούχος”  ανεξαρτήτως ηλικίας. 
(και όχι: ανεξαρτήτου ηλικίας) Vs  ανεξαρτήτου  
(επίθ. σε γεν. πτώση) αυτός που δεν εξαρτά-
ται από άλλους: Είναι πρόεδρος ανεξάρτητου 
οργανισμού.  δ) προηγουμένως (επίρρημα) = 
πρωτύτερα (earlier), ενώ προηγούμενα (επίθ.) 
= αυτά που προηγούνται (early): τα προηγού-
μενα χρόνια. 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία ξεκινά 
με την Καθαρά Δευτέρα, ενώ ταυτόχρονα ση-
μάνει το τέλος των Απόκρεων.

Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστια-
νοί «καθαρίζονταν» πνευματικά και σωματικά. Είναι 
μέρα νηστείας, αλλά είναι και μέρα αργίας για τους 
Χριστιανούς. 
Η νηστεία της σαρακοστής, διαρκεί για 40 μέρες, όσες 
ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Η 
Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυ-
ριακή της Ανάστασης του Χριστού μας, το Πάσχα.
Η Καθαρά Δευτέρα για τους περισσότερους, σημαίνει 
εξόρμηση στα χωράφια, σημαίνει παιγνίδια, αλλά και 
μυρωδάτα κουλούρια.
Όλοι προγραμματίζουμε να κόψουμε την «μούττη της 
σαρακοστής», ενώ τα φαγητά της ημέρας, έχουν μεγά-
λη διαφορά σε σχέση με το καθημερινό διατροφολόγιο 
μας. Οι λαγάνες, δηλαδή άζυμο ψωμί που παρασκευά-
ζεται μόνο εκείνη τη μέρα, ο ταραμάς, τα όσπρια χωρίς 
λάδι και τα κουλούρια έχουν την τιμητική τους, καθώς 
και όλα τα ζαρζαβατικά. Το κρασί φυσικά έχει την τιμη-
τική του, αφού ρέει άφθονο σε όλα τα τραπέζια. 
Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται έντονα σε όλη την Κύ-

προ με διάφορα έθιμα. 
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδοσιακά παιγνίδια που 
σχετίζονται με την «Σήκωση» και την Καθαρά Δευτέ-
ρα και εξακολουθούν να παίζονται σε διάφορες περι-
οχές της Κύπρου. 
Μερικά από αυτά είναι και τα πιο κάτω.

Το πέταγμα του χαρταετού: 
Ο χαρταετός κατασκευάζεται τις πλείστες φορές από 
βέργες καλαμιού, επειδή το υλικό αυτό είναι ελαφρύ 
και βοηθά την εύκολη ανύψωση του χαρταετού μας. 
Για να μπορέσει ο χαρταετός να ανυψωθεί πρέπει 
απαραίτητα ο άνεμος να είναι ευνοϊκός. Την Καθαρά 
Δευτέρα, ο ουρανός είναι γεμάτος από χαρταετούς, 
δίνοντας στους ιδιοκτήτες τους τη χαρά και την ικανο-
ποίηση για το πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν. Το πέ-
ταγμα του χαρταετού είναι ένα παραδοσιακό παιγνίδι 
που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και το χαίρονται μι-
κροί και μεγάλοι.

Η  δακκανούρα: 
Είναι γνωστή και ως «αυκωτήρα» επειδή στο παιγνίδι 
χρησιμοποιείται ένα ψημένο αυγό, συνήθως δεν είναι 

καθαρισμένο. Το παιγνίδι αυτό παιζόταν σε πολλές πε-
ριοχές της Κύπρου ιδιαίτερα στην Πάφο, στην Αραδίπ-
που, την Κερύνεια και στο Ριζοκάρπασο. Κερδισμένος 
έβγαινε εκείνος που κατάφερνε να πιάσει το αυγό με 
το στόμα του, χωρίς να το αγγίξει.

Καμήλα: 
Αυτοί που παίζουν το παιχνίδι αυτό, σχηματίζουν μια 
μακριά σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο. Δύο άλλοι 
παίχτες στέκονται απέναντι με τα χέρια ενωμένα και 
σηκωμένα ψηλά, ώστε να σχηματίζουν καμάρα. Αυ-
τοί οι δυο παίρνουν από ένα χαρακτηριστικό χρώμα ή 
όνομα δέντρου. Όταν οι άλλοι περνούν κάτω από την 
καμάρα, οι δυο παίκτες κρατούν τον τελευταίο και τον 
ρωτούν τι χρώμα ή τι δέντρο προτιμά. Ανάλογα με την 
απάντηση στέκεται πίσω από τη ράχη του αντίστοιχου 
παίκτη. Το παιγνίδι συνεχίζεται μέχρι να ερωτηθεί και 
ο τελευταίος διαγωνιζόμενος. Με αυτό τον τρόπο σχη-
ματίζονται δυο ομάδες οπότε το παιγνίδι μετατρέπε-
ται σε διελκυστίνδα με τις δύο ομάδες να τραβιούνται 
με δύναμη, μέχρι να παρασυρθεί η μια ομάδα από την 
άλλη. Η νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα μπορέσει 
να παρασύρει την άλλη προς το μέρος της.

Η μούττη της Σαρακοστής
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Πρόγραμμα ανταλλαγής νεαρών Παφιτών και Ιαπωνέζων καλλιτεχνών ανακοίνωσε ο Γε-
νικός Γραμματέας του Οργανισμού Eu-Japan… Τι λέει για την θητεία της Πάφου ως Πολι-
τιστικής  Πρωτεύουσας της Ευρώπης και πώς βλέπει την κατάσταση σήμερα…

Μετά από έξι χρόνια επέστεψε στην Πάφο 
ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού  
Eu-Japan ,Shuji Kogi, για να δει τους φί-

λους που απέκτησε την περίοδο που η πόλη ήταν 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Στην συνέντευξη του στον “Αδέσμευτο” αναφέρε-
ται στον οργανισμός  Eu –Japan, που είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που 
ιδρύθηκε το 1992 αποκλειστικά για να συνάπτει συ-
νεργασίες με τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευ-
ρώπης αφού όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο πολιτι-
σμός ενώνει λαούς…  
Δηλώνει ότι η Πάφος 17 ήταν μια από τις πιο σημα-
ντικές και επιτυχημένες πολιτιστικές πρωτεύουσες, 
ενώ τονίζει πως πάντα θα θυμάται τον ενθουσιασμό, 
την αγάπη, το πάθος και το χαμόγελο εκατοντάδων 
ανθρώπων που έδωσαν ακόμα και τη ψυχή τους για 
να σημειωθεί αυτή η μεγάλη επιτυχία για την Πάφο.

Ερ.: Κύριε  Kogi καλώς ήρθατε και πάλι στην Πάφο, 
να σας ρωτήσω ποια ήταν η αφορμή για την επίσκε-
ψη σας και πώς νιώθετε;
Απ.: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην 
Πάφο και έχω πολλούς λόγους για να την επισκε-
φθώ μετά από έξι χρόνια και την συμβολή μας στις 
εκδηλώσεις για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα “Πάφος 
2017” αλλα και να δω φίλους όπως τον κ. Χρίστο Πα-
τσαλίδη. Μέσα από τις δράσεις του οργανισμού μας 
δημιουργούνται φιλίες και ανθρώπινες σχέσεις που 
είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Ο οργανισμός μας ο 
Eu –Japan, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνη-
τικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 αποκλειστι-
κά για να συνάπτει συνεργασίες με τις Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες της Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση 
του Ιαπωνικού πολιτισμού. Βασικοί μέτοχοι και υπο-
στηρικτές του οργανισμού μας είναι οι 100 μεγαλύ-
τερες βιομηχανίες και επιχειρήσεις της Ιαπωνίας που 
χρηματοδοτούν την ανταλλαγή πολιτιστικών δράσε-
ων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.  

Ερ.: Πώς καταφέρατε να πείσετε αυτές τις μεγάλες 
εταιρίες –Παγκόσμιους κολοσσούς να ασχοληθούν 
με τον πολιτισμό; 
Απ.: Οι ηγέτες αυτών των μεγάλων Ιαπωνικών εται-
ρειών και πολύ καλά λέτε παγκόσμιων κολοσσών, 
έχουν μια πολύ καλά αναπτυγμένη ευαισθησία στον 
Πολιτισμό αλλά είχαν αντιληφθεί από καιρό, ότι ζού-
με σε μια παγκοσμοποιημένη κοινωνία όπου χρειά-
ζονται αυτές οι συνεργασίες και η κατανόηση μεταξύ 
των λαών και ο πολιτισμός αποτελεί το όχημα. 
Ο πολιτισμός, η φιλοσοφία, οι τέχνες, οι επιστήμες, 
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση, βασίλειο ή κρατικό μηχανισμό και φέρνουν 

τους ανθρώπους και τις κοινωνίες πιο κοντά. Ακόμα 
και σε χώρες που τα πολιτεύματα τους δεν είναι απο-
δεκτά, αυτό δεν περιορίζει τους ανθρώπους του πο-
λιτισμού να παράγουν και να έχουν σχέσεις μεταξύ 
τους. 
Αυτό πιστεύω ότι έκανε και τους ηγέτες αυτών των 
μεγάλων εταιρειών να πιστέψουν ότι ο πολιτισμός 

μπορεί να ενώσει και ενώνει. Πριν 30 χρόνια οι άν-
θρωποι δεν γνώριζαν πολλά για τον Ιαπωνικό Πολιτι-
σμό, γνώριζαν για την Ιαπωνική οικονομία που ήταν 

η δεύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη, αλλά δεν  
γνώριζαν ότι η Ιαπωνία είναι μια χώρα με βαθιές ρί-
ζες πολιτισμού. Επίσης, υπήρχαν πολλοί που παρ’ 
όλη την οικονομική δύναμη της Ιαπωνίας, τη μισού-
σαν επειδή την θεωρούσαν ως ανταγωνίστρια οικο-
νομική δύναμη. 
Η σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας δεν ήταν οι καλύ-
τερες λόγω του ότι η Ιαπωνία θεωρούνταν ως ο βα-
σικός οικονομικός ανταγωνιστής. Το Γιαπωνέζικο 
αυτοκίνητο θεωρούνταν εχθρός για το Ευρωπαϊκό 
αυτοκίνητο και αυτό μας οδηγούσε σε μια αντιπά-
θεια και σε μια κακή σχέση μεταξύ Ιαπωνίας και Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Η απάντηση σε αυτή την αντιπαράθεση ήταν η ανά-
δειξη των πολιτιστικών σχέσεων και η δημιουργία 
σχέσεων εμπιστοσύνης και δημιουργίας  μεταξύ Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Μετά από 30 χρό-
νια στην Ιαπωνία δεν λέμε Ευρωπαϊκός και Ιαπωνι-
κός πολιτισμός, αλλα μπορούμε να λέμε πολιτισμός 
γιατί μέσα στον Ιαπωνικό πολιτισμό θα βρεις ευρω-
παϊκά στοιχεία όπως επίσης και ο Παγκόσμιος πολιτι-
σμός περιλαμβάνει  στοιχεία από όλες τις γωνιές του 
πλανήτη. 
Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι αυτές οι εται-
ρείες που εδώ και τόσα χρόνια χρηματοδοτούν τον 
οργανισμό μας, δεν έχουν κάποιο οικονομικό όφελος 
ή επιστροφή χρημάτων. Απλούστατα αυτές οι εται-
ρείες με το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας 
η οποία δεν επιδεικνύεται μόνο στην Πατρίδα τους, 
αντιλαμβανόμενες τη σημασία της παγκοσμιοποίη-
σης, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών και 
θεωρώντας ότι η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να 
έχει έναν πιο παγκόσμιο χαρακτήρα και αυτό επιτυγ-
χάνεται μέσα από τη συνεργασία. Και είναι γι’ αυτό 
που δίνουν όλα αυτά τα χρήματα στην προσπάθεια 
τους να συμβάλουν στην ειρήνη και στη συνεργασία 
των Λαών.   

Ερ.: Είναι αλήθεια ότι είστε ο άνθρωπος με τις πε-
ρισσότερες συμμετοχές σε πολιτιστικές πρωτεύου-
σες;
Απ.: Από το 1993 που ξεκινήσαμε μια σταθερή συ-
νεργασία, έχουμε δουλέψει για πάνω από 33 Πολιτι-
στικές πρωτεύουσες. 
Ο οργανισμός μας κατάφερε από το ‘93 και μετά, να 
έχει συνεργασία με όλες τις Πολιτιστικές Πρωτεύου-
σες και δεν νομίζω να έχει κάποιον άλλο, που να έχει 
τόσες συνεργασίες με τις Πολιτιστικές Πρωτεύου-
σες. Και μέσα από όλες αυτές τις συνεργασίες, θεω-
ρώ ότι η Πάφος 17, ήταν μια από τις πιο σημαντικές 
και επιτυχημένες πολιτιστικές πρωτεύουσες πράγμα 
το οποίο το ζήσαμε τότε και είδαμε όλα αυτά που έγι-
ναν σε μια πόλη που δεν περίμενε κανένας να δει και 
γι’ αυτό εκφράζω ξανά τα συγχαρητήρια μας, προσω-
πικά στον κ. Πατσαλίδη, για την προσπάθεια επίτευ-
ξης αυτού του στόχου.

Ερ.: Τι θυμάστε περισσότερο  από το Πάφος 17;
Απ.: Το πιο σημαντικό που θυμάμαι, σίγουρα είναι 
το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν 
εκεί, και πρέπει να πω, ότι διέκρινα τον ενθουσιασμό, 
την αγάπη, το πάθος και το χαμόγελο εκατοντάδων 
ανθρώπων, που αγκάλιασαν και έδωσαν ακόμα και 

τη ψυχή τους για να πετύχουν αυτή τη μεγάλη επιτυ-
χία για την Πάφο. 
Η φιλία που έμεινε με αρκετούς από αυτούς, είναι 
πολύ σημαντική για εμένα και είναι γι’ αυτό τον λόγο 
που σκεφτόμαστε και σύντομα θα παρουσιάσουμε 
ένα πρόγραμμα το οποίο θα ονομάσουμε “pasport” 
το οποίο θα ενισχύσουμε  εμείς ως οργανισμός και 
το οποίο ανακοινώνω τώρα σε εσάς και όταν θα εί-
μαστε έτοιμοι θα το εξαγγείλουμε, ώστε νεαροί Ιά-
πωνες καλλιτέχνες που θα θέλουν να έρθουν να τους 
φιλοξενήσουν καλλιτέχνες στην Πάφο και αντίστοιχα 
νεαροί Παφίτες καλλιτέχνες που θέλουν να έχουν συ-
νεργασία με Γιαπωνέζους νεαρούς καλλιτέχνες. 
Το πρόγραμμα θα το ενισχύσουμε εμείς οικονομικά 
και αυτό οφείλεται στις σχέσεις και τις φιλίες που 
έχω δημιουργήσει μέσα από την Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα. 

Ερ.: Από την πολύχρονη υπηρεσία σας πιστεύεται 
ότι το Πάφος 17 έχει αφήσει το στίγμα του στον 
Χάρτη των Πολιτιστικών Πρωτευουσών; 
Απ.: Η κάθε πόλη έχει τη δική της ιστορία και τις δι-
κές της στοχεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι κάθε πολιτιστι-
κή πρωτεύουσα κρίνεται μετά από αρκετά χρόνια. 
Σίγουρα όμως κρατούν την επιτυχία που είχαν εκεί-
νη τη χρονιά, τους ανθρώπους και τον ενθουσιασμό 
τους. Η συνέχεια και τα αποτελέσματα για να κρίνει 
κάποιος, είναι αυτό που ακολουθεί και μετά. 
Σίγουρα ερχόμενος στην Πάφο είδα σημαντικές αλ-
λαγές και είμαι σίγουρος ότι γι’ αυτό έχει παίξει ρόλο 
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα, βάζοντας θεμέλια ακόμα 
και σε έργα υποδομής τα οποία ξεκίνησαν από την 
Πολιτιστικά Πρωτεύουσα.

Ερ.: Υπάρχει κάποιο μυστικό το οποίο πρέπει να 
ακολουθείται για να γίνει μια πόλη πετυχημένη πο-
λιτιστική πρωτεύουσα; 
Απ.: Ο ανθρώπινος παράγοντας και η αγάπη…

Ερ.: Πόσα είναι τα χρήματα που ξόδεψε ο οργανι-
σμός σας όλα αυτά τα χρόνια για τις Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες; 
Απ.: Ξοδεύουμε περίπου δυο εκατομμύρια τον χρό-
νο, άρα από το 1993 μέχρι σήμερα έχουμε ξοδέψει 
συνολικά 62 εκατομμύρια ευρώ.

Ερ.: Στην Πάφο πόσα χρήματα δόθηκαν από τον ορ-
γανισμό σας;
Απ.: Περίπου 600 με 700 χιλιάδες ευρώ. 

Ερ.: Προγραμματίζετε να επισκεφθείτε και πάλι την 
Πάφο;
Απ.: Ναι θα έρθω με την σύζυγο μου για διακοπές.

Ερ.: Θα μπορούσατε να ζήσετε κιόλας στην Πάφο; 
Απ.: Είναι πολύ δύσκολο να αποχωριστώ την οικογέ-
νεια και τα 11 εγγόνια μου…

Shuji Kogi: 
Ο πολιτισμός μπορεί να ενώσει και ενώνει…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«...Ο πολιτισμός, η φιλοσοφία, οι τέχνες, 
οι επιστήμες, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 
από οποιαδήποτε κυβέρνηση, βασίλειο ή 
κρατικό μηχανισμό και φέρνουν τους αν-
θρώπους και τις κοινωνίες πιο κοντά…»

Το πιο σημαντικό που θυμάμαι από το Πάφος 
2017, είναι το χαμόγελο στα πρόσωπα των 
ανθρώπων που ήταν εκεί, και πρέπει να πω, 
ότι διέκρινα τον ενθουσιασμό, την αγάπη, το 
πάθος και το χαμόγελο εκατοντάδων ανθρώ-
πων, που αγκάλιασαν και έδωσαν ακόμα και 
τη ψυχή τους για να πετύχουν αυτή τη μεγάλη 
επιτυχία για την Πάφο…



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Μ ε ανακοίνωσή του στις 15 Φε-
βρουαρίου ο Υπουργός Παι-
δείας κ. Π. Προδρόμου θεω-

ρεί ότι «εγείρεται ζήτημα 
αποφάσεων και βελτιωτι-
κών παρεμβάσεων για το 
νέο Σχέδιο Αξιολόγησης 
Μαθητών». Για τα τετρά-
μηνα σημειώνει πως  «το 

νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητών/τρι-
ών που εφαρμόζεται τμηματικά εδώ και 
τρία χρόνια, τυγχάνει σήμερα αμφισβή-
τησης από πολιτικές δυνάμεις και άλλες 
ομάδες». Ύστερα επιτίθεται στο ΑΚΕΛ 
με τη φράση  «μια συγκεκριμένη πολιτι-
κή δύναμη το αντιμάχεται μάλιστα από 
την πρώτη στιγμή και προτού καν τύχει 
οποιασδήποτε εφαρμογής». 
Την ίδια ημέρα η Κοινοβουλευτική Ομά-
δα του ΑΚΕΛ- Αριστερά- Νέες κατέθεσε 
πρόταση νόμου για κατάργηση των εξε-
τάσεων των τετραμήνων. Με σχετική 
δήλωση του Χρίστου Χριστοφίδη, βου-
λευτή, επικεφαλής του Γραφείου Παι-
δείας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, σημειώνεται ότι «ο  
θεσμός είναι πλήρως αποτυχημένος, κα-
θώς έχει πάρει πολύ πίσω το εκπαιδευτι-
κό μας σύστημα, έχει εκτοξεύσει την πα-
ραπαιδεία, έχει φορτώσει με άγχος και 
καταπίεση τα παιδιά μας, έχει φορτώ-
σει με άγχος και καταπίεση τους εκπαι-
δευτικούς που τρέχουν απλά για να κα-
λύψουν την ύλη, αλλά και τους γονιούς 
που τρέχουν τα παιδιά από ιδιαίτερα σε 
ιδιαίτερα, όσοι βέβαια μπορούν, γιατί 
οι άλλοι απλά τα βλέπουν να αποτυγχά-
νουν και δεν μπορούν να τα βοηθήσουν. 
Αυτός ο θεσμός έχει σκοτώσει την μαθη-
σιακή διαδικασία. Εμείς θα ζητήσουμε 
να προχωρήσει τάχιστα η δική μας πρό-
ταση νόμου και να τεθεί ενώπιον της 
Ολομέλειας της Βουλής».
Δυστυχώς ο κ. Προδρόμου επιμένει στον 
λάθος δρόμο που ο ίδιος και η απερχό-
μενη κυβέρνηση επέλεξαν. Οι εξετάσεις 
των τετραμήνων δεν εξυπηρετούν κανέ-
να εκπαιδευτικό στόχο. Έχουν μετατρέ-
ψει το σχολικό χώρο σε εξεταστικό και 
όχι σε μαθησιακό κέντρο.  Τις εμμονές 
του κ. Προδρόμου τις πληρώνουν οι μα-
θητές και οι εκπαιδευτικοί. 
Η κριτική μάθηση, η σφαιρική γνώση, 
η πρόοδος των μαθητών δεν επιτυγχά-
νεται με αλλεπάλληλες εξετάσεις πάνω 
στη σχολική ύλη. Να γιατί το ΑΚΕΛ πήρε 
την πρωτοβουλία να καταθέσει πρότα-
ση νόμου για κατάργηση των εξετάσεων 
των τετραμήνων. Αυτά δεν τα λέει μόνο 
το ΑΚΕΛ, πρώτα απ’ όλα είναι το κίνημα 
των μαθητών που ζητά την κατάργησή 
τους. Είναι οι συνδικαλιστές οι και γο-
νείς που θέτουν ερωτήματα. Είναι και 
άλλες κοινωνικές δυνάμεις που προβλη-
ματίζονται. 
Κάθε μέτρο κρίνεται από το αποτέλεσμά 
του και το μέτρο αυτό μόνο αναστάτω-
ση έφερε στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Γι’ αυτό η κατάργηση του είναι η μόνη 
λύση.  

Τέλος οι εξετάσεις 
στα τετράμηνα!

Ό σοι χρησιμοποιούν 
υγραέριο χύμα για θέρ-
μανση, αλλά και όσοι το 

αγοράζουν σε κυλίνδρους, σί-
γουρα θα έχουν αντιληφθεί την 
συνεχή άνοδο της τιμής του από 
τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα. Εξ 
άλλου είναι καθημερινά που 
δεχόμαστε ερωτήσεις και δια-
μαρτυρίες καταναλωτών για το 
θέμα.
Η απορία είναι γιατί ενώ διε-
θνώς αλλά και στην Κύπρο οι 
τιμές όλων των καυσίμων από 
τότε, έχουν μειωθεί σημαντικά, 
η τιμή του υγραερίου έχει ση-
μειώσει αυξήσεις μήνα με τον 
μήνα. Έτσι ενώ τον Νοέμβριο 
οι εταιρείες χρέωναν τους κα-
ταναλωτές-πελάτες τους προς 
€1, 35 με €1,37/κιλό τον Ιανου-
άριο τους χρέωσαν προς €1, 41 
με €1,42 και τώρα τον Φεβρου-
άριο τους χρεώνουν προς €1,50 
με €1,53/κιλό.
Η Ενωση Καταναλωτών - Η Ποι-

ότητα Της Ζωής (Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) 
ρώτησε εταιρείες αλλά και αρ-
μόδιους του Υπουργείου, αλλά 
δυστυχώς δεν δόθηκαν πειστι-
κές απαντήσεις για τους λόγους 
των αυξήσεων. Οι κακές γλώσ-
σες λεν πώς απλά επαναλήφθη-
κε η ίδια τακτική του Υπουργεί-
ου να επιτρέψει στις εταιρείες 
να προσθέσουν στην μοναδιαία 
τιμή του κιλού μια αύξηση για 
κάλυψη των εξόδων μεταφοράς 
από την Λάρνακα στο Βασιλικό 
των ντεπόζιτων και εγκαταστά-
σεων  τους.
Αν αυτό όντως έχει συμβεί, εί-
ναι αδόκιμο, παράλογο αλλά και 
αντιβαίνει όχι μόνο τους Περί 
Ανταγωνισμού Κανόνες της ΕΕ, 
αλλά αντιβαίνει και προς κάθε 
κανόνα της Οικονομικής Επιστή-
μης. Δεν είναι δυνατό ποσά που 
θεωρούνται επένδυση, αντί να 
αποσβένονται σε ανάλογο χρο-
νικό ορίζοντα, να προστίθενται 
στην μοναδιαία τιμή του προϊ-

όντος. (Αυτό βέβαια συμβαίνει 
σε ένα Τομέα της Οικονομίας 
κατά τρόπο μονοπωλιακό αφού 
το Υπουργείο έχει το  ίδιο συ-
νάψει μονοπωλιακή σχέση με 
τις εταιρείες). Πέρα από αυτό, 
πού είναι η διαφάνεια ως προς 
το συνολικό ποσό, την χρονική 
περίοδο που θα καλύψει και αν 
και πότε θα σταματήσουν οι τέ-
τοιες χρεώσεις; Ή μήπως θα ξε-
χαστούν, όπως συνήθως γίνεται 
και οι καταναλωτές να συνεχί-
σουν να πληρώνουν αυξημένο 
κόστος εσαεί;
Η Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ως γνωστό έχει 
κινήσει από τις 17/01/2022 αγω-
γή για την συμφωνία του Υπουρ-
γείου με τις εταιρείες στην 
Επιτροπή Προστασίας Ανταγω-
νισμού (ΕΠΑ) και περιμένει την 
εκδίκαση της για πάνω από ένα 
χρόνο. Αυτό δυστυχώς δείχνει 
και την διαχρονική αναποτελε-
σματικότητα τέτοιων καταγγελι-
ών και προσφυγών. Βέβαια το 

ερώτημα που αιωρείται είναι αν 
και για το υγραέριο έχουμε μια 
παράλληλη υπόθεση.
Είναι λογικό να αναμένουμε από 
την  μια με πλήρη διαφάνεια τις 
εξηγήσεις του αρμόδιου υπουρ-
γείου και σίγουρα να ζητήσου-
με από την ΕΠΑ την επίσπευση 
της εξέτασης της καταγγελίας 
και αγωγής μας. Στην περίπτωση 
που όντως αληθεύουν οι υποθέ-
σεις για επιβολή τέτοιων αυξή-
σεων που εμείς θεωρούμε παρά-
νομες, να αποσυρθούν αμέσως 
και η κυβέρνηση να βρει τρόπο 
να αποκατασταθεί η αδικία σε 
βάρος των καταναλωτών με την 
άμεση επιστροφή των χρημάτων 
στους καταναλωτές. Θα ήταν δε 
παράληψη μας, αν όψη και της 
αλλαγής της κυβέρνησης, να μην 
ζητήσουμε κάτι ανάλογο και από 
την νέα κυβέρνηση.    

Ένωση Καταναλωτών -
 Η Ποιότητα Της Ζωής

Γιατί η τιμή του υγραερίου είναι σε συνεχή άνοδο;

Κωνσταντίνος Γκλύξμπουργκ, ο τελευ-
ταίος στην σειρά έκπτωτος μονάρχης 
στην Ελλάδα. Η σύντομη βασιλεία του 

σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις 
και αυθαιρεσίες οι οποίες οδή-
γησαν σε πολιτική αστάθεια και 
τελικά προκάλεσαν το πραξικό-
πημα της 21ης  Απριλίου 1967, 
συνέπεια του οποίου ήταν το 

πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974 και η συ-
νεπακόλουθη Τουρκική εισβολή. 
Με την εκδήλωση του πραξικοπήματος, ο 
Κωνσταντίνος, αντί να το αποκηρύξει έως 
όφειλε, σαν προστάτης του πολιτεύματος, 
αρχηγός του κράτους και αρχηστράτηγος 
των ενόπλων δυνάμεων, του έδωσε πολιτική 
νομιμοποίηση κάνοντας δηλώσεις υπέρ του 
καθεστώτος και ορκίζοντας την χουντική κυ-
βέρνηση.
Ο βασιλιάς μαζί με τους στρατηγούς, σχεδί-
αζε να πραγματοποιήσει πραξικόπημα στις 
23 Απριλίου 1967. Η πληροφορία διέρρευσε 
και οι συνταγματάρχες έχοντας τον έλεγχο 
των στρατιωτικών μονάδων στην Αττική, 
έτρεξαν και τους πρόλαβαν. Το αποτυχημέ-
νο αντιπραξικόπημα, που οργάνωσε ο βασι-
λιάς τον Δεκέμβριο του 1967, δεν ήταν για 
να επαναφέρει την Δημοκρατία, αλλά για να 
αντικαταστήσει την Χούντα των Συνταγμα-
ταρχών με την δική του Χούντα, την Χούντα 
των Στρατηγών. Ότι έκανε ο Ιωαννίδης το 
1973 όταν ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο. Η 
μία Χούντα αντικατέστησε την άλλη. 
Παρά το ότι ο Κωνσταντίνος, μετά το αντι-
πραξικόπημα εγκατέλειψε την χώρα, είχε 
άμεση επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της 
δικτατορίας με τους συνταγματάρχες.  Επί-
σης, εξακολούθησε να εισπράττει τη βασιλι-
κή επιχορήγηση από την Χούντα έως το 1973. 

Κατά την διάρκεια της επταετίας δεν έκανε 
ούτε μία δήλωση ενάντια της Χούντας. Ούτε 
καν για τα γεγονότα του πολυτεχνείου και το 
πραξικόπημα στην Κύπρο. Παρά ταύτα, απέ-
στειλε στον Παπαδόπουλο συγχαρητήριο 
τηλεγράφημα «επί τη διασώσει», μετά την 
αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του, από 
τον Αλέκο Παναγούλη.
Παρά το ότι ο έκπτωτος βασιλέας και η οι-
κογένεια του ήταν πλουσιοπάροχα απο-
κατεστημένοι από τους βασιλικούς οίκους 
της Ευρώπης, κινήθηκε νομικά εναντίον του 
Ελληνικού Δημοσίου για αποζημιώσεις και 
επανάκτηση των βασιλικών κτημάτων και 
περιουσίας. Κτήματα και περιουσίες που 
αποκτήθηκαν στην πλάτη του Ελληνικού 
λάου και τα οποία είχαν απαλλοτριωθεί και 
αποζημιωθεί επί Χούντας. 
Με την πτώση της χούντας το θέμα ανακι-
νήθηκε και τελικά το 1990 με την άνοδο του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην εξουσία, έγι-
νε μια μυστική συμφωνία με τον Κωνσταντί-
νο να του επιστραφεί η κινητή του περιου-
σία από τα κτήματα, έναντι της δωρεάς  των 
κτημάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Παρά το ότι η συμφωνία ακουγόταν ιδανι-
κή, δεν ήταν. Η αξία της κινητής περιουσί-
ας ήταν αμύθητη και υπέρβαινε αυτήν των 
κτημάτων. Κάποια μάλιστα αντικείμενα θε-
ωρούνταν αρχαιολογικοί θησαυροί που δεν 
μπορούσαν να εξαχθούν από την χώρα. Σε 
μια απίστευτης θρασύτητας επιχείρηση, με 
την σιωπηλή συγκατάθεση Μητσοτάκη, η 
κινητή περιουσία του εκπτώτου Βασιλιά στο 
Τατόϊ, με άκρα μυστικότατα φορτώνεται σε 
εννέα κοντοντέινερ και εξάγετε στην Αγγλία. 
Για να δικαιολογηθεί η εξαφάνιση της περι-
ουσίας,  ο ναύαρχος Σταυρίδης καταγγέλλει 
στην αστυνομία, διάρρηξη “αγνώστων αντι-

κειμένων”  από το παλάτι του Τατοΐου.
Το 1992 η Ελληνική Βουλή κυρώνει την συμ-
φωνία Μητσοτάκη-Κωνσταντίνου, αλλά 
ακυρώνεται από την επόμενη κυβέρνηση 
Παπανδρέου. Ο Κωνσταντίνος στρέφεται 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου και τελικά 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του επιδικάζει το 
2002, €13.7 εκατ. σε αποζημιώσεις. 
Ο Κωνσταντίνος, όπως και οι προκάτοχοί 
του, πότε δεν κατάφεραν να αγαπήσουν την 
Ελλάδα και να ταυτιστούν με τον ελληνικό 
λαό. Έμειναν προσκολλημένοι στην εξυπη-
ρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων 
και αυτών των βασιλικών οίκων της Ευρώπης 
από όπου προέρχονταν. 
Εξού και ο τίτλος «Βασιλιάς των Ελλήνων», 
δηλαδή ο αφέντης τους και όχι «Βασιλιάς 
της Ελλάδας», δηλαδή πρώτος στην τάξη 
πολίτης του κράτους, πατέρας του λαού και 
προστάτης της χώρας.
Οι βασιλείς έθεσαν το συμφέρον της μοναρ-
χίας πάνω από τα συμφέροντα του ελληνι-
κού έθνους (το 1916 και το 1920), οδήγησαν 
σε διχασμό τον ελληνικό λαό (το 1916, το 
1946 αλλά και το 1965), στήριξαν αυταρχικές 
εκτροπές (1936, 1967), αδιαφόρησαν για την 
ενότητα του έθνους (1916-1940, 1949-1967), 
είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη μεγαλύτερη 
καταστροφή στην ιστορία της νεότερης Ελ-
λάδας (1922).
Το μόνο καλό που έχει προσφέρει ο Κωνστα-
ντίνος Γκλύξμπουργκ στην Ελλάδα είναι ότι, 
με τα λάθη του, διευκόλυνε την κατάργηση 
ενός άχρηστου θεσμού που κόστισε, σε έμ-
ψυχο υλικό και εδάφη, πολύ ακριβά στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο.

Αντώνης Κ. Σιβιτανίδης, M.Sc., B.Sc.
Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗ.ΚΟ

Ο Γκλύξμπουργκ και η Μοναρχία στην Ελλάδα

Του Βαλεντίνου Φακοντή, 
Βουλευτή του ΑΚΕΛ Πάφου



Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης 
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

ΚΡΟΤΩΝ – (CODIAEUM) 
Ανήκει στην οικογένεια ευφορβίιδαι 
Eupho-rbiaceae. Με το γνωστό όνομα-
κρότωνες-είναι θαμνώδη φυτά, κυρίως 
των θερμών χώρων. Έχουν όλα φύλλα 
παχιά, διερματώδη, λεία με γαλακτώδη 
χυμό και λαμπερά χρώματα όπως κόκ-
κινο, ροζ, κίτρινο, πράσινο κλπ. και διά-
φορα σχήματα ανάλογα με την ποικι-
λία.   Υπάρχουν υψηλές και νάνες μορ-
φές. Στα θερμά μέρη με υψηλή υγρασία 
στην ατμόσφαιρα μπορούν να καλλιερ-
γηθούν και στο ύπαιθρο όπου αποκτούν 
πολύ ζωηρούς χρωματισμούς. Σαν φυτό 
εσωτερικού χώρου αν δεν προσεχθεί κα-
λά η διατήρησή του τότε χάνει γρήγο-
ρα τα φύλλα του είτε από την ξηρασία 
στην ατμόσφαιρα είτε από χαμηλή θερ-
μοκρασία. Θέλουν μια θερμοκρασία 18-
20 βαθμών Κελσίου τουλάχιστον, ζωηρό 
φωτισμό, ήλιο όχι απευθείας και πολύ 
υγρασία στην ατμόσφαιρα. Είναι φυτά 
κατάλληλα για θέσεις κοντά στα παρά-
θυρα. Οι ποικιλίες με κόκκινα χρώματα 
στα φύλλα φαίνεται ότι αντέχουν καλύ-
τερα από εκείνες με κίτρινα φύλλα.
Οι κρότωνες είναι ένα από τα πιο περι-

ζήτητα φυτά εσωτερικών χώρων επειδή 
έχουν πραγματικά μεγάλη διακοσμητι-
κή αξία. Χρειάζεται όμως όπως ανέφερα 
και πιο πάνω μεγάλη προσοχή για να δι-
ατηρηθούν για όσο το δυνατό περισσό-
τερο χρόνο. 
Το συχνό κατάβρεγμα των φύλλων είναι 
απαραίτητο. Την Άνοιξη όταν ο καιρός 
είναι ζεστός μπορούν τα φυτά αυτά να 
διατηρηθούν στην αυλή ή στον εξώστη 
με την προϋπόθεση να υπάρχει αρκετή 
ατμοσφαιρική υγρασία.
Καλή προϋπόθεση επίσης για τη δια-
τήρηση των φυτών αυτών σε καλή κα-
τάσταση είναι και η ύπαρξη καλού χώ-
ματος στις ρίζες τους καλής ποιότητας 
peat-mos και compost.

ΦΙΛΟΔΕΝΔΡΟΝ – ΜΟΝΣΤΕΡΑ
Ανήκει στην οικογένεια araliaceae -Αρα-
λιϊδαι.  Είναι φυτό ποώδες πολυετές α-
ναρριχώμενο ως επί το πλείστον με ενα-
έριες ρίζες οι οποίες δεν πρέπει να κό-
βονται, παρόλο ότι δε χρησιμεύουν για 
να αναρριχηθεί. Φύλλα στην αρχή σε 
σχήμα καρδιάς, ολόκληρα, τα επόμενα 
φέρουν εγκοπές και τα ενήλικα είναι τε-

λείως κομμένα με πολλές διατρήσεις και 
από τις δύο πλευρές της κεντρικής νευ-
ρώσεως. Τα τελευταία αυτά φύλλα έ-
χουν μήκος 70 εκ. περίπου. 
Τα άνθη είναι οι καρποί όταν δημιουρ-
γούνται σε σπάνιες περιπτώσεις είναι 
χωρίς ενδιαφέρον. Η ποικιλία monstera 
borsigiana όμως μπορεί να αναρριχηθεί 
σε μεγάλο ύψος, έχει μικρότερα φύλ-
λα με ολιγότερες εγκοπές και ωραιότα-
το χρώμα. 
Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα φυτά 
εσωτερικών χώρων, κατάλληλο για δια-
κόσμηση εισόδων πολυκατοικιών. Είναι 
εύκολο στη διατήρηση και προσαρμό-
ζεται εύκολα στη σκιά και στις δυσμε-
νείς συνθήκες και ιδιαίτερα στην έλλει-
ψη υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Το Χει-
μώνα θέλει μια θερμοκρασία από 16-20 
βαθμών Κελσίου και καλό μίγμα φυτο-
χώματος ώστε να υπάρχει καλός αερι-
σμός των ριζών και να διατηρείται υγρό 
το χώμα.

ΦΙΚΙΔΕΝΔΡΟΝ 
Ανήκει στην οικογένεια Araliaceae Αρα-
λιϊδαι, όπως και οι Mostera που περι-

γράψαμε προηγουμένως. Στην οικογέ-
νεια αυτήν ανήκουν περισσότερα από 
200 είδη. Είναι φυτά αναρριχώμενα, με 
φύλλα δερματώδη και μεγάλα μεσογο-
νάτια διαστήματα, τα οποία μικραίνουν 
όταν τα φυτά είναι εκτεθειμένα στο η-
λιακό φως ενώ με μέτριο φωτισμό γίνο-
νται μεγαλύτερα. Τα πιο διαδεδομένα 
είδη στον τόπο μας είναι το PH. EMERAL 
QUEEN, PH. RED EMERAL, PH. ROYAL 
QUEEN, PH. SCANIDENS, PH. TUXLA. 
Στο φυσικό τους περιβάλλον όταν ανα-
πτύσσονται αρέσκονται να αναρριχώ-
νται στα δέντρα για αυτό πήραν και το 
όνομα τους από την ελληνική λέξη φιλώ 
(αγαπώ) και δέντρο. Φοβούνται το κρύο 
και για αυτό το Χειμώνα χρειάζονται μια 
θερμοκρασία 15-20 βαθμών Κελσίου. 
Δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε φως, 
αγαπούν όμως και θέλουν υγρασία στην 
ατμόσφαιρα. Το Καλοκαίρι είναι απαραί-
τητο να διατηρούνται σε δροσερά δω-
μάτια χωρίς ήλιο. Τα ποτίσματα θα εί-
ναι πάντοτε συγκρατημένα ώστε να μην 
ξηραίνεται το χώμα. Να αποφεύγεται το 
βρέξιμο των φύλλων αλλά να πλένονται 
τακτικά με ένα βρεγμένο σφουγγάρι.

«Αφουγκράζομαι Τις μυστικές φωνές,
Από την πολιτεία Που πνίγηκε Στο φως»…….

Σ ε αυτή τη σύγχρονη εποχή για να μπορέσου-
με να επιβιώσουμε, όχι
 Μόνο σωματικά, αλλά νοητικά και ψυχικά, 

θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
ότι η ζωή δεν είναι ούτε τα ακρι-
βά αυτοκίνητα, ούτε το τελευταίο 
ρεύμα της μόδας, ούτε Τα κουτσο-
μπολιά για το ποιος έκανε τι και σε 
ποιόν. Η ζωή είναι να φροντίζουμε 

ο ένας τον άλλο, κι αν χρειαστεί μερικές φορές να 
θυσιάζουμε για αυτό την άνεση μας. Χρειάζεται 
να δουλεύουμε όλοι μαζί. Αυτό δεν αποτελεί κά-
ποια ανακοίνωση η μια μορφή κηρύγματος αλλά 
είναι η αλήθεια. Ζωή είναι να μοιράζεσαι και να 
φροντίζεις—να δίνεις χωρίς όρους. Ως ανθρώπι-
να όντα έχουμε ευθύνη απέναντι στη κοινωνία 
μας, τα παιδιά μας, τους άλλους ανθρώπους και 
τα ζώα. Η κοινωνία μας έχει παγιδευτεί σε έναν 
υλιστικό τρόπο ζωής, ο οποίος απέχει πολύ από 
την αλήθεια. Αγοράσατε λοιπόν, το τελευταίο μο-
ντέλο της Mercedes και νιώθετε περήφανοι. Είναι 
θαυμάσιο που έχετε μεγάλη οικονομική άνεση 
και μπορείτε να απολαμβάνετε τέτοιες πολυτέλει-
ες, αλλά σε τελική ανάλυση και τι έγινε με αυτό; 
Μπορείτε να πάρετε κάτι  μαζί σας όταν πεθάνε-
τε; Νιώθετε πραγματικά ευτυχισμένοι μέσα σας 
επειδή αγοράσατε το καινούργιο μοντέλο της 
Mercedes;  Κάνει αυτό σε κάτι πιο χαρούμενο τα 
μέλη της οικογένειας σας, εκτός από το γεγονός 
ότι έκανε πιο άνετες τις μετακινήσεις τους; Μή-
πως αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν 
την ενσυναίσθηση  και την κατανόηση για τους άλ-
λους ανθρώπους; Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό 
στο να επιθυμείτε μια καλύτερη ζωή. Αυτή είναι 
μια από τις καθοδηγητικές δυνάμεις που βοήθη-
σαν στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας και που 
στηρίζει τους ανθρώπους όταν περνάνε δύσκολες 
καταστάσεις, αλλά εμείς είμαστε πια κρυμμένοι 
και χαμένοι μέσα στις ζώνες υπεκφυγών. Το βό-
λεμα έχει γίνει τρόπος ζωής. Σε καμιά άλλη εποχή 
δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που να βρί-
σκονται σε θεραπεία  ψάχνοντας γι αυτό το ασύλ-
ληπτο «κάτι» που λείπει από τη ζωή τους. Αυτό το 
ασύλληπτο «κάτι» διαφεύγει στους  πιο πολλούς 
από εμάς  μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης μας έχουν κάνει να κρίνουμε 
τον εαυτό μας και τους άλλους με βάση το ντύσιμο 
και την ποσότητα των υλικών αγαθών που έχουμε 
στη κατοχή μας. Αυτός ο υλιστικός τρόπος θέασης 
του κόσμου ξεκίνησε σαν μια κίνηση προόδου για 
να μετατραπεί στο τέλος του αιώνα σε παραλλή-
ρημα. Αν η ζωή είναι τέλεια για εσάς και για μένα 
μέσα στην άνεση και την πολυτέλεια, τότε γιατί 
ακόμη νιώθουμε τόσο άδειοι; Πολλοί άνθρωποι 
αντιδρούν στο «βαριέμαι», η στο έχω «τρελλα-
θεί», η στο «Είμαι πολύ στεναχωρημένος» σκε-
πτόμενοι: «Μπορεί να πάω για ψώνια να νιώσω 
καλύτερα». Σίγουρα, αυτό θα σας κάνει να νιώσε-
τε καλύτερα- για λίγη ώρα- αλλά μετά; Θα αρχίσε-
τε πάλι να νιώθετε αυτό το κενό μέσα σας και θα 
βγείτε πάλι έξω να αγοράσετε κάτι άλλο αυτή τη 
φορά. Έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τον πραγ-
ματικό σκοπό για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Εί-
μαστε εδώ για να δουλέψουμε όλοι μαζί για μια 
καλύτερη ζωή ως κοινωνία, κι όχι μόνο για τον 
εαυτό μας ως μεμονωμένα άτομα. Έχουμε πια-
στεί στα δίχτυα ενός υλιστικού πολιτισμού. Όλοι 
μας γυρεύουμε τα πράγματα που θα μας κάνουν 
ευτυχισμένους και που θα ανεβάσουν τη διάθεση 
μας  έξω από εμάς, όμως η πραγματική ευτυχία 
πηγάζει από τον εσωτερικό μας κόσμο. Η επαφή 
μας με τον εσωτερικό μας κόσμο είναι αυτό που 
θα μετριάσει την μελαγχολία και θα καλύψει το 
κενό που νιώθουμε μέσα μας.  

Το βόλεμα έχει γίνει 
τρόπος ζωής

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Η Ανατολική Μεσόγειος και η Εγγύς Ανατολή είναι 
από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Γης. Γνωρί-
ζετε όμως τον λόγο; 

Ο δρ. Δημήτρης Σακελλαρίου γεωλόγος, διευθυντής 
ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) δημοσίευσε μια 
εκλαϊκευμένη γεωλογική – τεκτονική εξήγηση των σει-
σμών που συμβαίνουν στη περιοχή μας. 
Εξηγεί πως συγκλίνουν οι πλάκες του Αιγαίου και της 
Αφρικής, αλλά και το πως κινείται η Αραβική χερσόνησος 
βορειοανατολικά προς την Τουρκία στο σημείο των δύο 
καταστροφικών σεισμών. 
Επίσης δείχνει πως η Τουρκία κινείται δυτικά προς την Ελ-
λάδα. 
Όπως αναφέρει ο κ. Δημητρίου, κατά μήκος αυτού του 
γεωγραφικού χώρου, εντοπίζονται πέντε λιθοσφαιρικές 
πλάκες και τεμάχη που κινούνται προς διάφορες κατευ-
θύνσεις και επηρεάζουν το ένα το άλλο. 
Πρόκειται για ένα «ντόμινο» κινήσεων που μεταφράζο-
νται σε μικρούς ή μεγαλύτερους σεισμούς. 
Το ελληνικό και το κυπριακό τόξο είναι δύο περιοχές στις 
οποίες η Ευρασιατική πλάκα συναντιέται με την Αφρικα-
νική. 
Το πρώτο εκτείνεται από τα νησιά του Ιονίου έως τα ανα-
τολικά της Ρόδου και θεωρείται μια από τις πιο ενεργές 
σεισμικές ζώνες στη δυτική Ευρασία. 
Ωστόσο, καθώς τα σεισμικά κύματα διαδίδονται σε στε-
ρεά επιφάνεια, η ύπαρξη νερού μειώνει την διάδο-
σή τους. Έτσι, η ένταση πολλών σεισμών στη χώρα μας 
«απορροφάται» από το Αιγαίο, με αποτέλεσμα οι τερά-
στιες καταστροφές να είναι σπάνιο φαινόμενο. 
Ο φαύλος κύκλος των «μετακινήσεων» Εκτός από την σύ-
γκλιση μεταξύ της Αφρικής και της Ευρασίας, η διάνοι-
ξη της Ερυθράς Θάλασσας αναγκάζει την Αραβική Χερσό-
νησο να κινηθεί προς τα βόρεια με ρυθμό 18 χιλιοστά/

χρόνο, κατά μήκος της ρηξιγενούς ζώνης της Νεκράς Θά-
λασσας.  Με τη σειρά της, η σύγκρουση της Αραβικής 
Χερσονήσου με την Ασία αναγκάζει την Τουρκία να ‘ξε-
φύγει’ προς τα δυτικά με ρυθμό 24 χιλιοστά/χρόνο. Η με-
τακίνησή της γίνεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες ρηξιγενείς 
ζώνες: της Βόρειας Ανατολίας και της Ανατολικής Ανατο-
λίας. Αυτή η μετακίνηση της Τουρκίας πιέζει τον χώρο του 
Αιγαίου, ο οποίος αναγκάζεται να επεκταθεί προς τα νό-
τια με ρυθμό 30 χιλιοστά/χρόνο.  Έτσι, σταδιακά ο φλοιός 
της Ανατολικής Μεσογείου βυθίζεται κάτω από την Ευρα-
σιατική πλάκα. 

Κάθε σεισμός είναι μία μετακίνηση 
Ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου του 2023, υπολογί-

ζεται ότι μετατόπισε την νοτιοανατολική Τουρκία 3-5 
μέτρα προς τα δυτικά. Οι σεισμοί αυτού του μεγέ-
θους προκαλούνται σε πολύ μεγάλα ρήγματα και η δι-
άρρηξη έχει μήκος της τάξης των πολλών δεκάδων χι-
λιομέτρων. Η μεγάλη διάρκεια (1,5 λεπτό) που είχε η 
δόνηση οφείλεται στον χρόνο που χρειάζεται για να 
ολοκληρωθεί η διάρρηξη τόσο μεγάλου μήκους του 
ρήγματος. 
Μία απλή εξήγηση: τα σεισμικά κύματα (δηλαδή η δό-
νηση) διαδίδονται σε στερεό μέσο. Σε υποθαλάσσιους 
σεισμούς, φαίνεται ότι ή ύπαρξη του νερού μπορεί να 
μειώσει την διάδοση των σεισμικών κυμάτων. 
Παρατηρήστε τον επεξηγηματικό χάρτη που μοιράστη-
κε ο γεωλόγος Δημήτρης Σακελλαρίου.

Το ξύπνημα του εγκέλαδου 
Ο χάρτης με τα ρήγματα στην Ανατολική Μεσόγειο... 

Πως κινούνται και πως επηρεάζουν Κύπρο και Ελλάδα 
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Φυτά εσωτερικού χώρου
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Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ: Οικολογικά καθαριστικά για το σπίτι

Θ έλεις να έχεις ένα καθαρό σπί-
τι, αλλά ξέρεις πως μία από τις 
μεγαλύτερες αιτίες μόλυνσης 

της ατμόσφαιρας στους εσωτερικούς 
χώρους είναι η χρήση συγκεκριμένων 
απορρυπαντικών καθαριότητας.  Επίσης, 
θέλεις να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς 
προϊόντα που περιέχουν τοξίνες, συστα-
τικά που μπορεί να διαταράσσουν τις ορ-
μόνες και διάφορες άλλες ουσίες που 
μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα. Και φυσι-
κά ξέρεις πως ήρθε η ώρα να κάνεις ban 
στις πλαστικές συσκευασίες και να προ-
στατεύσεις το περιβάλλον, το νερό, την 
άγρια ζωή και τα ψάρια (καθώς ως γνω-
στόν όλα καταλήγουν στη θάλασσα).

Για να καθαρισμό της λεκάνης της τουα-
λέτας και στις αποχετεύσεις:
Μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα και μισό 
φλιτζάνι ξίδι. Η χημική αντίδραση που 
ακολουθεί διασπά τις λιπαρές ουσίες σε 
σαπούνι και γλυκερίνη και καθαρίζει τις 
αποχετεύσεις. Μετά από 15 λεπτά, ρί-

χνουμε βραστό νερό για να ξεπλυθούν 
τα κατάλοιπα. Προσοχή μη ρίχνετε με-
γάλες ποσότητες βραστού νερού γιατί οι 
πλαστικοί σωλήνες μπορεί να λιώσουν. 
Ακόμη, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθο-
δο αν προηγουμένως έχετε ρίξει εμπορι-
κά παρασκευάσματα απόφραξης, γιατί 
σε συνδυασμό με το ξίδι δημιουργούνται 
επικίνδυνες αναθυμιάσεις.
Η μαγειρική σόδα ανακατεμένη με νερό 
διαλύει τους ρύπους και τις λαδιές στα 
υφάσματα και τα ρούχα. Ο χυμός λεμο-
νιού αναμεμιγμένος με αλάτι είναι ιδανι-
κός για να καθαρίσετε τη σκουριά και το 
γράσο. Το έλαιο τεϊόδεντρου διαλυμένο 
σε νερό είναι πολύ καλό αντιβακτηριδι-
ακό για τον καθαρισμό της μούχλας στο 
μπάνιο. 

Για τον καθαρισμό των χαλιών:
Ο σωστός καθαρισμός των χαλιών κατά 
την διάρκεια της χρήσης τους γίνεται 
με ηλεκτρική σκούπα. Πριν την απο-
θήκευσή τους το καλοκαίρι, γυρίστε το 

χαλί σας ανάποδα και πατήστε το πριν 
το καθαρίσετε, όπως θα το πατούσα-
τε και από την κανονική πλευρά του πέ-
λους του. Με αυτόν τον τρόπο θα πέ-
σει μεγάλο μέρος της σκόνης που έχει 
εισχωρήσει μέσα στη βάση του χα-
λιού και έτσι θα καθαριστεί καλύτερα. 
Για τον καθαρισμό του χαλιού σας χρησι-
μοποιείτε 3 μέρη χλιαρού νερού και ένα 
μέρος λευκού ξυδιού. Με μαλακή βούρ-
τσα και λίγο διάλυμα (για να μη μείνει 
πολλή υγρασία στο χαλί σας), βουρτσίζε-
τε το χαλί σας μόνο προς την κατεύθυν-
ση του πέλους του. Στεγνώστε το χαλί 

σας σε σκιερό και δροσερό μέρος και όχι 
απευθείας στον ήλιο για να μην αλλοιω-
θούν τα χρώματα. 
Τον ίδιο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποι-
είτε για να φρεσκάρετε τα χρώματα των 
χαλιών σας ανά διαστήματα, με ένα απλό 
πέρασμα με πανί. 
Αντί για τα τοξικά αποσμητικά χώρου:
Χρησιμοποιήστε βότανα ή αιθέρια έλαια 
γιατί είναι φυτικά προϊόντα καθαρίζουν 
απολυμαίνουν και αρωματίζουν κάθε 
γωνιά του σπιτιού και μερικά από αυτά 
όπως η μέντα η λεβάντα και η Λουΐζα εί-
ναι από τα καλύτερα εντομοαπωθητικά. 

Τα καλύτερα για καθάρισμα είναι:
Το γκρέιπφρουτ, το λεμόνι, η λεβάντα, το 
πορτοκάλι, το κυπαρίσσι, η λουίζα και το 
δεντρολίβανο. 

Για απολύμανση πιο κατάλληλα είναι:
Το γκρέιπφρουτ, το tea tree, το θυμάρι, 
το λεμόνι, η λεβάντα, ο ευκάλυπτος, το 
περγαμόντο, η λουΐζα. Για λάμψη το λε-

μόνι, το γκρέιπφρουτ, για γυάλισμα ο κέ-
δρος, το σανταλόξυλο, το κυπαρίσσι και 
για εκθαμβωτικό λευκό το φασκόμηλο. 

Τα καλύτερα αποσμητικά 
και αρωματικά είναι:
Όλα τα εσπεριδοειδή, το τριαντάφυλλο, 
το γεράνι, η λεβάντα, το δεντρολίβανο, 
ο ευκάλυπτος και η μαντζουράνα. Μπο-
ρείτε να τα χρησιμοποιείτε είτε σε εγχύ-
ματα (βράζετε τα βότανα, τα στραγγίζετε 
και χρησιμοποιείτε το νερό) είτε προσθέ-
τοντας 4-5 σταγόνες αιθέριων ελαίων σε 
ένα λίτρο νερό. 

Για να εξολοθρεύσετε τις κατσαρίδες:
Τοποθετήστε μαγειρική σόδα μαζί με 
λίγη ζάχαρη σε ένα μικρό πιατάκι και 
βάλτε το στα ντουλάπια, πίσω από το 
ψυγείο ή όπου συχνάζουν. Μια άλλη μέ-
θοδος για να διώξετε μυρμήγκια και ενο-
χλητικά έντομα είναι να ρίξετε αιθέριο 
έντομο λεβάντας η απλό ξύδι εκεί που 
συχνάζουν.

Κ αθαρά Δευτέρα, η πρώτη ημέρα της Μεγάλης 
Σαρακοστής, και η παράδοση επιβάλλει ένα τρα-
πέζι γεμάτο με νηστίσιμα εδέσματα. Θαλασσινά, 

λαγάνα, χαλβάς, ταραμοσαλάτα, ντολμαδάκια γιαλα-
ντζί, ελιές, τουρσιά και όσπρια κάνουν τα Κούλουμα νό-
στιμα και τη Σαρακοστή να προβλέπεται λαχταριστή.

Ταραμάς: 
Για λόγους νοστιμιάς και ποιότητας είναι προτιμότερο 
να φτιάξουμε τη δική μας σπιτική ταραμοσαλάτα ή και 
διάφορους άλλους μεζέδες με βάση τον ταραμά. Προ-
τιμάμε να αγοράσουμε λευκό ταραμά που είναι ποιο-
τικά ανώτερος από τον ροζ και χωρίς χρωστικές ουσίες. 
Πρέπει να έχει ευχάριστη και όχι έντονη οσμή και χρώ-
μα ομοιόμορφο που κυμαίνεται από το λευκό ως και το 
ανοιχτό καστανό. Καλό είναι να αποφύγουμε τον λεγό-
μενο ταραμοπολτό ο οποίος είναι αναμεμειγμένος με 
αμυλούχες ουσίες. Τον ακατέργαστο λευκό ταραμά μπο-
ρούμε να τον προμηθευτούμε από υπεραγορές. 
Τον φτιάχνουμε με μουλιασμένο ψωμί, κρεμμύδι, σκόρ-
δο, λεμόνι, ελαιόλαδο και πιπέρι.

Θαλασσινά και όστρακα: 
Τα φρέσκα όστρακα και κυρίως τα θαλασσινά έχουν 
απίστευτη γεύση και σημαντική διατροφική αξία. Ωστό-
σο είναι αρκετά ευπαθή και θα πρέπει να προσέξουμε 
πολύ καλά πώς τα επιλέγουμε. Το χταπόδι, οι σουπιές, 
τα θράψαλα και τα καλαμάρια πρέπει να έχουν δέρμα 
συμπαγές, ελαστικό και γυαλιστερό, με τις βεντούζες 
και τα πλοκάμια τους να είναι αρκετά σκληρά, και φυ-
σικά να μυρίζουν θάλασσα. Οι αστακοί, οι γαρίδες, οι 
καραβίδες και τα καβούρια θα πρέπει να είναι ζωντα-
νά, δηλαδή να κινούν τα πόδια και τις κεραίες τους, να 
έχουν γυαλιστερό κέλυφος, χωρίς μαύρες κηλίδες στο 
κεφάλι τους ή μελανά σημεία και να ευωδιάζουν θά-
λασσα.
Τα διάφορα οστρακοειδή, δηλαδή μύδια, στρείδια, 
γυαλιστερές και κυδώνια, είναι απαραίτητο να είναι ζω-
ντανά που σημαίνει να διατηρούν κλειστό το κέλυφός 

τους ή ελάχιστα ανοιχτό. Τέλος, όσοι από εμάς προτι-
μήσουμε να αγοράσουμε αχινούς θα πρέπει να κινούν 
τα αγκάθια τους δηλαδή να είναι κι αυτοί ζωντανοί με 
χαρακτηριστική θαλασσινή μυρωδιά. Αν προτιμήσουμε 
κατεψυγμένα θαλασσινά και όστρακα, είναι σημαντικό 
για λόγους υγιεινής και ασφάλειας να διαλέξουμε προ-
ϊόντα που διατηρούνται σε καταψύκτη σε -18ο C, είναι 
συσκευασμένα και φέρουν υγειονομική σφραγίδα.
Επιπλέον, ελέγχουμε αν αναγράφεται στη συσκευασία 
τους η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή, 
το καθαρό βάρος του προϊόντος, η ημερομηνία συσκευ-
ασίας και λήξης καθώς και οι συνθήκες συντήρησης.

Χαλβάς: 
Την τιμητική του στο σαρακοστιανό τραπέζι έχει ο χαλ-
βάς και ιδιαίτερα αυτός που παρασκευάζεται από τα-
χίνι. Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετοί συσκευασμένοι 
αλλά και χύμα. Αν προτιμήσουμε συσκευασμένο, προ-
σέχουμε ιδιαίτερα την ημερομηνία συσκευασίας του και 
λήξης. Αν αγοράσουμε χύμα χαλβά, τον προμηθευόμα-
στε από κατάστημα τροφίμων όπου πωλείται καλυμμέ-
νος με πλαστική μεμβράνη και τοποθετημένος σε δρο-
σερό και σκιερό μέρος, χωρίς να έχει αλλοιωθεί η υφή 
και το χρώμα του.
Λαγάνα:
Το ψωμί της Καθαράς Δευτέρας αποτελεί βασικό σα-

ρακοστιανό έδεσμα. Μια έρευνα αγοράς είναι πάντα 
αναγκαία. Είναι προτιμότερο να φτιάξουμε τη δική μας 
λαγάνα, αν ωστόσο δεν έχουμε χρόνο ή διάθεση για μα-
γειρική αγοράζουμε τη λαγάνα από φούρνο και όχι πρα-
τήριο άρτου. Η καλή λαγάνα πρέπει είναι ξεροψημένη 
και όχι μαλακή.

Σπιτική Λαγάνα
Μερίδες: 4 μέτριες λαγάνες
Χρόνος προετοιμασίας: 15-20 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 20-25 λεπτά
Χρόνος αναμονής: 1 ώρα
Η λαγάνα καταναλώνεται καλύτερα την ίδια μέρα. Φυ-
λάσσεται όμως καλά καλυμμένη σε θερμοκρασία δωμα-
τίου για 2 μέρες.
Υλικά για τις λαγάνες
400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
400 γρ. αλεύρι σκληρό
2 κ.γ. αλάτι
16 γρ. ξηρή μαγιά
450 ml χλιαρό νερό
2 κ.σ. ζάχαρη
2 κ.σ. ελαιόλαδο & έξτρα για το μπολ
Υλικά για το άλειμμα
3 κ.σ. νερό -1/2 κ.γ. ζάχαρη
ωμό σουσάμι

Τι τρώμε την Καθαρά Δευτέρα
Συνταγές για σαρακοστιανό τραπέζι...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1) Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τα δύο άλευ-
ρα με το αλάτι.
2) Σε άλλο μικρότερο μπολ ανακατεύουμε τη μα-
γιά, τη ζάχαρη και το νερό μαζί με λίγο από το 
μείγμα των δύο αλεύρων. Αφήνουμε για 10 λε-
πτά να τραφεί η μαγιά.
3) Προσθέτουμε στο μείγμα της μαγιάς το ελαιό-
λαδο, ανακατεύουμε και ρίχνουμε το υγρό μείγ-
μα στο μπολ με τα άλευρα (σε λακουβίτσα που 
θα κάνουμε στο κέντρο τους).
4) Ζυμώνουμε καλά για 10 λεπτά μέχρι να σχημα-
τίσουμε ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια.
5) Μεταφέρουμε τη ζύμη σε καθαρή επιφάνεια 
και τη χωρίζουμε σε ισομεγέθεις 4 μπάλες. Αλεί-
φουμε με ελαιόλαδο το μεγάλο μπολ που φτιά-
ξαμε τη ζύμη, τοποθετούμε μέσα τις μπάλες ζυ-
μαριού, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και 
πετσέτα κουζίνας και αφήνουμε σε ζεστό σημείο 
της κουζίνας για 30-40 λεπτά ή μέχρι να φουσκώ-
σει.
6) Μεταφέρουμε και πάλι τις ζύμες σε καθαρή 
επιφάνεια, τις ζυμώνουμε λίγο και τις ανοίγουμε 
με πλάστη σε σχήμα λαγάνας, πολύ λεπτές.
7) Τις τοποθετούμε σε ταψιά φούρνου περασμέ-
να με λαδόκολλα, τις καλύπτουμε με πετσέτες 
φούρνου και τις αφήνουμε και πάλι σε ζεστό ση-
μείο να ξεκουραστούν για 20 λεπτά.
8) Κάνουμε τρυπούλες με τα δάχτυλά μας σε όλη 
την επιφάνειά τους. Για το άλειμμα, ανακατεύου-
με το νερό με τη ζάχαρη και τις περνάμε με πι-
νέλο. Πασπαλίζουμε με ωμό σουσάμι και ψήνου-
με σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στον 
αέρα, για 20-25 λεπτά μέχρι να χρυσίσουν.
9) Βγάζουμε από το φούρνο, αφήνουμε τις λαγά-
νες να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και 
απολαμβάνουμε.
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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 

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Δήμος Γεροσκήπου
Κοινότητα Κονιών  

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονι-
κή περίοδο  μέχρι  την 31ην Δεκεμβρίου 2023.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις 
εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.   
 
1/2023      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                         
 
2/2023      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ                                       

3/2023      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ  (χωρητικότητας τουλάχιστο  18 Μ3)                                                        
                              
4/2023      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ SKIT LOADER (POP CAT) ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ)                                                                                

5/2023      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ                                      

6/2023      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ DIGGER ΜΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ) )                                                     

7/2023      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ   ΑΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΠΑΖΩΝ   ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (χωρητικό-
τητας
                 τουλάχιστο 18 Μ3) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ                                            

8/2023      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ                           

9/2023      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER – RUN                                                          

10/2023    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ                                                                                                                

11/2023    ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

12/2023    ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών. 
Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου. www.geroskipou.org.cy  
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 28.2.2023 και ώρα 12:00 μ.
Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλό-
τερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρε-
σίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα  26961425, 
26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.



Ο Σίμος Γαλαταριώτης με συνοδηγό τον 
Αντώνη Ιωάννου  στα πηδάλια του VW 
Polo R5 κέρδισαν μετά από ένα γρήγορο  

αγώνα το  38ο East Safari Rally πρώτο αγώνα του 
Πρωταθλήματος Ράλλυ  2023,.O αγώνας διεξή-
χθη το Σαββατοκύριακο  18/19 Φεβρουαρίου 
στο Παραλίμνη, με διοργανωτή το Σωματείο 
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αμμοχώστου. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε δώδεκα  ειδικές 
διαδρομές και ο αγώνας  κράτησε αμείωτο το 
ενδιαφέρων των φιλάθλων μέχρι και την τελευ-
ταία ειδική του αγώνα με “γρήγορες”  μάχες, 
τόσο για την γενική κατάταξη όσο και για της 
κατηγορίες.
Άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση για τους Σίμο 
Γαλαταριώτη/Αντώνη Ιωάννου με το VW Polo 
R5 που κέρδισαν δέκα από της 12  ειδικές δι-
αδρομές και τον αγώνα. Μπήκαν στην πρωτο-
πορία του αγώνα από την πρώτη ειδική και τε-
λικά έφυγαν από το Παραλίμνη με το απόλυτο 
των βαθμών για το πρωτάθλημα.  Στην δεύτερη 
θέση  του βάθρου ανέβηκαν οι Χρίστος Δημο-
σθένους/Κύπρος Χριστοδούλου με κερδισμένη  
μία ειδική διαδρομή  με το Skoda Fabia R5 μετά 
από μία “αντεπίθεση” την Κυριακή δεύτερη 
ημέρα του αγώνα που κάλυψαν τα 13 δλπ που 

τους χώριζαν από τους Πέτρο Παντελή/Αντώνη 
Χρυσοστόμου που τελικά ανέβηκαν στην τρίτη 
θέση του βάθρου οδηγώντας πολλές φορές το 
Citroen DS3 R5 στο όριο.  
Στην τέταρτη θέση οι Γιώργος και Παύλος Εγ-
γλέζου με ένα Mitsubishi Lancer evo 9 που ήταν 
και οι νικητές της κατηγορίας RC2.Πέμπτοι, και 
πρώτοι στην RCS2, οι Κωσταντίνος Σιώφερος /
Κύρος Γεωργίου που οδήγησαν ταχύτατα σε όλη 
την διάρκεια του αγώνα ένα Mitsubishi Lancer 
6ης γενιάς,  ακολουθούμενοι από τους Γιώργο 
Νέστωρος/Γιάννο Καλλή   με Mitsubishi Lancer 
Evo 10 που ήταν και δεύτεροι στην RC2. Στην 
έβδομη θέση τερμάτισαν με ακόμα  Mitsubishi 
Lancer 6ης γενιάς  οι Κωσταντίνος Κωσταντίνου 
/Ελένιος Νικολάου ακολουθούμενοι από τους 
Κώστα Μιχαηλίδη/Ανδρέα Νέστωρος με  ένα 
Mitsubishi Lancer Evo 9.  Μετά από ένα αρκε-
τά καλό αγώνα στην ένατη  θέση τερμάτισε το 
δίδυμο Χρυσόστομος Παντελή/Τούλλης Αριστο-
δήμου  που με το Peugeot 208 κέρδισαν την δι-
κίνητη κατηγορία και την RC4.Δέκατη  θέση για 
τους Σταύρο Αντωνίου/Δημήτρη Πιερή με το 
Mitsubishi Lancer Evo 10 που μία “από λάθος” 
ποινή 2 λεπτών τους στέρησε αρκετές θέσεις 
στην γενική κατάταξη. Στην 11η θέση οι Γιαν-

νάκης Τζωρτζή/Ανδρέας Χρυσοστόμου με  Ford 
Fiesta που ήταν και δεύτερη στην RC4 ακολου-
θούμενοι από τους Κλεάνθη Έλληνα/Μιχαλάκη 
Μιχαήλ με το γνωστό Ford Fiesta Dytko που κέρ-
δισαν και την RCL1.Στην 13η θέση τερμάτισαν 
οι Μάριος Ποταμού/Χρυσοβαλάντης Τζάκσον 
οδηγώντας ένα Subaru Impreza.To πλήρωμα 
Μιχάλης Σοφοκλέους/Ευαγόρας Παντελίδης με 
το γνωστό VW Golf Gti νίκησαν στην κατηγορία 

2WDS και την  RCS1. Στην 15η θέση τερμάτισαν 
οι Λοίζος Παπαγεωργίου/ Τάκης Σταύρου με ένα 
Citroen DS3 με τους Χρίστο Σκορδή/Πρόδρομο 
Χρυσάνθου με Ford Fiesta και τους Χαράλαμπο 
Καθητζιώτη/ Παναγιώτη Γεωργίου με Hyundai 
Accent να τερματίζουν στο γρήγορο Παραλίμνη, 
με τους  θεατές να απολαμβάνουν και την πα-
ρουσία Ιστορικών αυτοκινήτων που θύμισαν τα 
παλιά.   
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2023: 38ο EAST SAFARI RALLY
Γαλαταριώτης και  Ιωάννου ν ίκησαν στο Παραλίμνη!

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τε-
τάρτη στην Παλιά Ηλεκτρική Γενική Συ-

νέλευση του σωματείου Pafos Motorsport 
Association. Στην Γενική Συνέλευση ο πρό-
εδρος του σωματείου Μάριος Ανδρέου έκα-
νε μία σύντομη χρονολογική αναδρομή για 
την εξέλιξη του σωματείου από το 2021 χρό-
νο μετεξέλιξης του με τους νέους νόμους και 
κανονισμούς, για το STATUS στην διοργάνω-
ση των αγώνων κατά το 2022  και  ενημέρω-
σε τα μέλη για την κατάσταση που επικρατή 
στης σχέσεις του σωματείου με την Κυπρια-
κή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. 
Καταλήγοντας ο κ. Αντρέου πληροφόρησε 
τα μέλη και για καταγγελία και του σωμα-
τείου εναντίων της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Αυτοκινήτου  στην Α.Δ.Ε.Α και για το 
πλάνο ενεργειών του Δ.Σ για την συνέχεια. 
Η γενική συνέλευση ζήτησε όπως αναλό-
γως των εξελίξεων να ενημερωθούν ξανά τα 
μέλη του σωματείου σε αναμονή της από-
φασης της Α.Δ.Ε.Α που θα συνεδριάσει στης 
21 Μαρτίου.    

Pafos Motorsport Association

Πραγματοποιήθηκε στην Χοιρο-
κοιτία από το νεοσύστατο σω-

ματείο Legendary Racing Auto Club 
Παγκύπρια συγκέντρωση ιδιοκτη-
τών και φίλων ιστορικών αυτοκινή-
των.
Κατά την διάρκεια της συγκέντρω-
σης ανακοινώθηκε η διεξαγωγή Πα-
γκύπριου Πρωταθλήματος Ιστορι-
κών αγωνιστικών αυτοκινήτων με  4 
αγώνες (χώμα/άσφαλτος) για ανά-
δειξη πρωταθλητή. Ο πρώτος αγώ-
νας θα διεξαχθεί στης 28 Μαΐου. 

Τα ιστορικά αυτοκίνητα ξεκινούν!



Α υτό που ενδιαφέρει το φί-
λαθλο κοινό στο παρών 
στάδιο του πρωταθλήμα-

τος, είναι ποιες ομάδες θα τερμα-
τίσουν στην πρώτη εξάδα. 
Οι τέσσερις πρώτες θέσεις εί-
ναι κλειδωμένες εδώ και αρκετό 
καιρό από ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Άρη και 
Πάφο. Αυτές που εκκρεμούν εί-
ναι οι θέσεις 5-6, με τρεις ομάδες 
να δίνουν μάχη για τα εναπομεί-
ναντα δύο εισιτήρια. 
Όπως είναι σήμερα τα βαθμολο-
γικά δεδομένα, Ομόνοια, Απόλ-
λων και Νέα Σαλαμίνα είναι οι 
τρεις ομάδες που στις τελευταίες 
δύο αγωνιστικές θέλουν το από-
λυτο. 

25η αγωνιστική
Από τα παιχνίδια της προτελευταί-
ας αγωνιστικής ξεχωρίζουν ασφα-
λώς οι αναμετρήσεις Ομόνοια 
– ΑΠΟΕΛ και Απόλλων εναντίον 
ΑΕΚ. Η Νέα Σαλαμίνα φιλοξενεί 
τον Ολυμπιακό και φαινομενι-
κά έχει τον πιο εύκολο αντίπαλο. 
Εάν χάσουν βαθμούς Ομόνοια και 
Απόλλων και η Ν. Σαλαμίνα κερδί-

σει τον Ολυμπιακό, τότε μπαίνει 
αυτή εξάδα, ωστόσο, όλα θα κρι-
θούν στην τελευταία αγωνιστική. 

26η αγωνιστική 
Στην τελευταία αγωνιστική, η Νέα 
Σαλαμίνα έχει δύσκολο έργο απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ, την ίδια ώρα 
που ο Απόλλων αγωνίζεται απέ-
ναντι στην αδιάφορη ΑΕΛ και η 
Ομόνοια απέναντι στην Καρμιώ-
τισσα. 

Αυτό που μπορούμε να πούμε με 
σιγουριά, είναι ότι καμιά από τις 
τρεις προαναφερθέντες ομάδες 
δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό 
της φαβορί. 
Να θυμίσουμε ότι στη βαθμολο-
γία η Ομόνοια είναι στην 5η θέση 
και στους 38 βαθμούς, όσους έχει 
και ο Απόλλωνας που βρίσκεται 
στην 6η θέση. Στην 7η θέση η Νέα 
Σαλαμίνα με μόλις ένα βαθμό λι-
γότερο (37β).

Τα σενάρια της εξάδας… 

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

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023Α Sports
Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Αυτός ο τίτλος δεν πρέπει να χαθεί...

Η συμμετοχή της Πάφος fc στα ημιτελικά του κυπέλλου είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυ-
χία, ωστόσο δεν αρκεί. Η φετινή πορεία μπορεί και πρέπει να συνοδευτεί με την κατά-

κτηση του τροπαίου. 
Η Πάφος είναι ήδη στους «4» και περιμένει αντίπαλο, που όποιος και αν είναι πρέπει να τον 
αποκλείσει. Στον τελικό και με την συμπαράσταση του τεράστιου κόσμου της θα έχει τις δικές 
της πιθανότητες για να κάνει δικό της το τρόπαιο. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η παφιακή 
ομάδα έχει ένα απ’ τα καλύτερα ρόστερ με ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν εύ-
κολα σε ανώτερα πρωταθλήματα από το κυπριακό.   

Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής ΚΟΠ 
άρχισαν και προκαλούν ερωτηματικά. Με το 

παραμικρό τιμωρούν τις ομάδες χρεώνοντάς τες με 
χρηματικά πρόστιμα. 

Στην τελευταία συνεδρία τιμωρήθηκε η Πάφος 
fc γιατί φίλαθλοί της άναψαν στις κερκίδες κα-

πνογόνα. Οκ, να δεχθούμε ότι δεν επιτρέπονται 
αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα. Όμως, το να τιμω-
ρείται μια ομάδα επειδή οι φίλαθλοί της φώναζαν 
(έβριζαν) διαιτητές είναι κάπως βαρύ. Με λίγα λό-
για, θέλουμε τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο και 
να μην βγάζει άχνα, λες και πηγαίνει στην εκκλησία. 
Είναι ποτέ δυνατόν; 

Πριν από λίγες ημέρες τιμωρήθηκε ο Ακρίτας 
Χλώρακας επειδή φίλαθλοι της ομάδας, και 

μιλάμε για μικρά παιδάκια 7-8 ετών, άναψαν βεγ-
γαλικά. Μιλάμε για τα μικρά βεγγαλικά που είναι 
ακίνδυνα. Κι’ όμως η Δικαστική Επιτροπή θεώρη-
σε ότι είναι επικίνδυνα αντικείμενα και χρέωσε τον 
Ακρίτα με χρηματικό πρόστιμο.   

Την ευθύνη για έλεγχο των φιλάθλων πριν 
να εισέλθουν στα γήπεδα έχουν οι στιούαρτ. 

Πρόκειται για ανθρώπους που ορίζονται και πλη-
ρώνονται από τις ομάδες. Συνεπώς, είναι ευθύνη 
και της ομάδας να αποτρέψει την είσοδο τέτοιων 
επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα) που έχουν 
ως αποτέλεσμα τα βαριά χρηματικά πρόστιμα. Δι-
ότι εάν μιλήσουμε για ανικανότητα των στιούαρτ, 
τότε η ευθύνη πάει πάλι στην ομάδα. Συνεπώς, εάν 
μια ομάδα θέλει να αποτρέψει την είσοδο τέτοιων 
αντικειμένων, τότε θα πρέπει να αναλάβει τις ευ-
θύνες της. 

Η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει και τις ομάδες που θα τερματήσουν στην πρώτη 
εξάδα του πρωταθλήματος. Αυτές οι έξι ομάδες θα κυνηγήσουν τις προνομιούχες 
θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Πάφος για πρώτη φορά 
στην ιστορία της.

Σε παρακαλώ θεέ μου κάνε 
το θαύμα σου να πάρουμε ένα 

τίτλο... Σπόντες. . .
Ο ιδανικότερος προπονητής 

Ο νυν προπονητής της Εθνικής Κύπρου Τιμούρ 
Κετσπάγια είναι ίσως ένας από τους ιδανικό-

τερους προπονητές που θα μπο-
ρούσαν να αναλάμβαναν μια 
ομάδα στην παρούσα φάση.
Τώρα, λοιπόν, που το σίδερο 
καίει, ο μόνος που θα μπορούσε 
να έδινε ώθηση σε μια ομάδα 
που είτε διεκδικεί είσοδο στην 
εξάδα, είτε έναν τίτλο, ο Τιμούρ 

Κετσπάγια θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι ένας άνθρω-
πος που γνωρίζει όσο λίγοι τι εστί κυπριακό πο-
δόσφαιρο, ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά όλες τις 
ομάδες και όλους τους ποδοσφαιριστές και σίγου-
ρα μπορεί να βοηθήσει όποια ομάδα τον εμπι-
στευτεί.

Ακόμη δώδεκα αγώνες για 
τον Ακρίτα Χλώρακας που 

θα κληθεί να κρατηθεί στην κα-
τηγορία των μεγάλων. Βέβαια, 
ένας υποβιβασμός δεν είναι 
καταστροφή, ειδικά για ομάδες 
με ελάχιστα εισοδήματα, αλλά, 
εφόσον υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες για παραμονή, 
δικαιούται να ελπίζει. 

Ο Ακρίτας...

Πανέτοιμος παρουσιάζεται ο Ακρίτας Χλώρακας ενόψει του αγώνα 
με την Ένωση στο Παραλίμνι. Ο αγώνας είναι σημαντικός και για 

τις δύο ομάδες που μάχονται για αποφυγή της διαβάθμισης. Το τρίπο-
ντο είναι μονόδρομος ειδικά για τον Ακρίτα που αν δεν πάρει τη νίκη 
θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
Στη βαθμολογία ο Ακρίτας βρίσκεται στην τελευ-
ταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 12 
βαθμούς και θεωρητικά είναι το πρώτο φαβορί 
για τον υποβιβασμό. Για να ανατρέψει τα δεδο-
μένα, θα πρέπει να κερδίσει το Παραλίμνι εκτός 
έδρας, αλλά και τη 
Δόξα, στην τελευ-
ταία αγωνιστική, 
στο Στέλιος Κυριακί-
δης. Με έξι βαθμούς 
ο Ακρίτας κάνει άλμα και 
αυξάνει τις ελπίδες για παρα-
μονή. 
Πάντως, αγωνιστικά, η ομάδα βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση και δείχνει να μπορεί να βγά-
λει αντίδραση μετά την ήττα από τον Απόλλω-
να. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση και ο αργε-
ντινός επιθετικός Φερνάντο Τόρρες, ο οποίος 
σκοράρει κατά ριπάς και βοηθά τα μέγιστα την 
ομάδα.
Ο αγώνας του Ακρίτα με το Παραλίμνι είναι 
ορισμένος για την Κυριακή στις 5 το απόγευ-
μα.

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Να κερδίσει ΕΝΠ και Δόξα 
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