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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χ. Δημητρίου

Πριν το Πάσχα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το 
θέμα των εξετάσεων τετραμήνων  στην Μέση 
εκπαίδευση και τι ακριβώς θα γίνει…

Σελ. 04

Β. Φακοντής

Τα προβλήματα από την αλόγιστη χρήση κυρ-
τωμάτων στο οδικό δίκτυο συζητήθηκαν σ την 
Επ.Μεταφορών της Βουλής…

Σελ. 02

Χ. Πιττοκοπίτης

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζονται για να 
επαναληφθεί και για φέτος το μέτρο του πράσι-
νου τρυγητού στην αμπελουργία…

Σελ. 07
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Σελ. 16

Καταγγελίες για αυθαιρεσίες στο Λατσί 
Απορρίπτει ο Δήμαρχος και δίνει διαβεβαιώσεις 
Ο Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχρι-
στοφή, απορρίπτει τις καταγγελίες παραγόντων της 
περιοχής για παράνομες επεκτάσεις κέντρων ανα-
ψυχής στο Λατσί και για την ανέγερση πολυώροφης 
οικοδομής σε τεμάχιο πρώην ξενοδοχείου δίχως 

να εκδοθούν σχετικές 
άδειες. 
Για την περίπτωση του 
κέντρου αναψυχής 
στο Λατσί, ανέφερε ό-
τι με βάση ενημέρωση 
και από λειτουργό του 
Δήμου ο οποίος επι-
σκέφθηκε 3 φορές τον 
χώρο δεν υπήρξε επέ-
κταση, αλλά αντικατά-
σταση υφιστάμενου 
δαπέδου. Όλα τα κέ-

ντρα αναψυχής σε αυτό το σημείο είπε ο κ. Παπα-
χριστοφή, τα σκιάδια που έχουν προς την πλευρά 
της Θάλασσας είναι παράνομα εδώ και 20 χρόνια…

Π. Χρυσοχούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα επαναλει-

τουργήσουν σχε-
δόν όλα τα ξενο-
δοχεία στην Πά-
φο όμως πρόσθε-
σε υπάρχουν με-
γάλες ελλείψεις 
σε προσωπικό. Η 

φετινή τουριστική χρονιά θα είναι πολύ κα-
λύτερη από την περσινή εκτιμά ο πρόεδρος 
του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης...

Σελ. 05

Ο συμπολίτης μας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλά στον “Αδέσμευτο” για το 
σημαντικό πόστο που ανέλαβε και την ζωή του μακριά από την αγαπημένη 
του Πάφο…
Δικό μας άνθρωπο, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το νέο Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος αποτελεί και το νεότερο μέ-
λος του κυβερνητικού σχηματισμού του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Δεν χρειάστηκε λοιπόν να του το ζητήσουμε δεύτερη φορά, καθώς με την 
πρώτη κρούση, αποδέχτηκε το αίτημά μας να παραχωρήσει την πρώτη του 
ουσιαστικά προσωπική συνέντευξη στον “Αδέσμευτο”... 

Σελ. 16

Συνέντευξη Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Η υπόθεση των σκιαδίων στην λεωφόρο Ποσειδώνος φέρνει και πάλι 
στην επιφάνεια το καθεστώς λειτουργίας του Δήμου και του Δημο-
τικού Συμβουλίου πριν από 15χρόνια, η οποία χαρακτηρίζονταν από 
λανθασμένες και παράνομες αποφάσεις και σπατάλη δημόσιων κον-
δυλίων την απουσία ουσιαστικού ελέγχου. 
Αποτέλεσμα εκείνων των αποφάσεων, είναι τα σημερινά αδιέξοδα 
με τα οποία είναι αντιμέτωπος ο Δήμος, αλλά και οι επηρεαζόμενοι. 
Αυτή τη στιγμή η υπόθεση του παραλιακού μετώπου είναι ενώπιον 
του Δικαστηρίου για παράνομες αποφάσεις που λήφθηκαν πριν από 
15χρόνια, ο ιδιοκτήτης επίσης ενός μεγάλου συγκροτήματος με κα-
ταστήματα έχει καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου και ενοικιαστών 
για παράνομες επεκτάσεις, οι επηρεαζόμενοι έχουν εξασφαλίσει 17 
δικαστικά διατάγματα αναστολής εργασιών, ενώ από τα σκιάδια που 
κατασκευάστηκαν με χρήματα του Δήμου και δαπανήθηκαν 700 χι-
λιάδες ευρώ, 15χρόνια μετά έχουν εξοφληθεί μόνον τα δύο και η το-
πική αρχή εισέπραξε περίπου το 45% της συνολικής δαπάνης...

Σελ. 03

Δήμος Πάφου

Φόνος ή ατύχημα ο θάνατος της Lesya Bykova 
Θρίλερ με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις - Τι αναφέρεται στην πρώτη ιατρο-
δικαστική έκθεση… 
Όλα ανοιχτά παραμένουν σχετικά με τον θάνατο της 28χρονης Lesya 
Bykova και δεν αποκλείεται νέα ανατροπή στην υπόθεση. Αυτό θα εξαρτη-
θεί από το πόρισμα της καθηγήτριας ιατροδικαστικής Χαράς Σπηλιοπού-
λου η οποία αναμένει τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών και τοξικο-
λογικών εξετάσεων. 
Στην συνέχεια θα ενημερώσει τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος και θα δώ-
σει οδηγίες στην αστυνομία για τον χειρισμό της υπόθεσης. 
Την ίδια στιγμή οι ανακριτές στο ΤΑΕ Πάφου συνεχίζουν τις έρευνες για 
την υπόθεση σχετικά με την κατηγορία του φόνου εκ προ μελέτης.

Σελ. 05

Σκιαμαχίες στο παραλιακό
Παράνομες αποφάσεις, καταπάτηση δημόσιου χώρου σπατάλη δημόσιων κονδυλίων και δικαστικές διαδικασίες… 

“Ποτέ δεν ήταν αυτοσκοπός ο διορισμός”
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Γιώργος Σαξατέ

Θαρρείς πως ήταν χτες που το σαρανταήμερο μαζευόμα-
σταν όλοι στη αυλή της εκκλησιάς τα απογεύματα και 

ξαμολιόμασταν για να μαζέψουμε ξύλα για τη λαμπρατρζιά 
και το κάψιμο του Ιούδα. Μέχρι και τρία μέτρα πάνω από 
την περίφραξη έφτανε η στοίβα με τα ξύλα που μαζεύαμε.
Λες και ήταν χτες που ο κύριος Στέλιος κρατώντας τη μικρή 
βέργα στο χέρι, μας δίδασκε τα εγκώμια για να τα ψάλλουμε 
την Μεγάλη Παρασκευή. 
Ἅξιον ἐστι, μεγαλύνειν σε τόν ζωοδότην, τόν ἐν τῷ σταυρῷ 
τάς χεῖρας ἐκτείναντα, καί συντρίψαντα τό κράτος τοῦ 
ἐχθροῦ. 
Λες κι ο χρόνος να ήταν μια ανάσα που κράτησε κοντά πέντε 
δεκαετίες. Ίσαμε να ωριμάσουν τα μέσπιλα της Πάνω Κερύ-
νειας και να πάνε στην έκθεση ανθέων, για να τα θαυμάσει 
κόσμος και ντουνιάς…
Εικόνες που καταφέραμε να ξεδιαλέξουμε και να κρατήσουμε, 
εικόνες που μένουν παντοτινά σαν στάμπα στην καρδιά μας. 
Μετράμε το χρόνο μας με εκλογές και κινήσεις ιστορικές 
λέει, που ελπίζουμε να μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην 
αγαπημένη πόλη.
Η εκλογή του τάδε, η εκλογή του δείνα, η ένταξη, το άνοιγμα 
των οδοφραγμάτων…
Τίποτα. Τίποτα δεν στάθηκε ικανό να σβήσει τη δίψα μας, να 
κατασιγάσει τον πόθο μας για επιστροφή, να γιατρέψει τις 
πληγές του παρελθόντος.
Μια διαδρομή όλο αγκάθια, όλο μεταλλάξεις, με σειρήνες 
παντού να προσπαθούν να μας μαγέψουν, να μας παρασύ-
ρουν, να μας κάνουν να ξεχάσουμε…
“Η γης δεν έχει κρικέλια να την πάρουν στον ώμο και να 
φύγουν…”
Ο τόπος όμως υπάρχει ενόσω τον θυμόμαστε…
Aνταγωνιζόμαστε όλοι και ιδίως οι πολιτικοί, ποιος αγαπά 
πιότερο ετούτο τον τόπο, ποιος αγωνίζεται περισσότερο…
Σημασία όμως δεν έχει τι λέμε, αλλά τι κάνουμε. 
Βαρεθήκαμε τα λόγια, βαρεθήκαμε τις επετείους, βαρεθή-
καμε τις μεταλλάξεις.
Βαρεθήκαμε και τις υποσχέσεις. Μας βαρέθηκαν όμως και 
όλοι αυτοί, που δεν έζησαν που δεν γνώρισαν και ακούνε τις 
περιγραφές μας κουνώντας το κεφάλι βαριεστημένα, σαν παι-
δάκια που ακούνε το ίδιο παραμύθι για δέκατη φορά…
Η Άνοιξη μας αφήνει και φέτος με την ίδια γεύση που μας 
άφησαν όλες οι προηγούμενες. Μας πονά  όμως περισσότερο, 
γιατί μοιάζει ο καιρός με εκείνο που είχαμε στον τόπο μας.
Άφήστε αυτή την Άνοιξη να κυλήσει χωρίς να μας στρίψετε 
πάλι το μαχαίρι στην πληγή. Μην προσπαθείτε να φυλακίσε-
τε το μυαλό μας με τα λόγια σας.
Ε, εσείς ρουφιάνοι των λαών, αφήστε επί τέλους να σμίξει 
αδελφός με αδελφό.
Άν έχετε ιερό, αν έχετε Θεό…

Αδυσώπητος ο χρόνος!

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10&11

Αθλητικά
Πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη το πρωί η κλήρω-
ση του κυπέλλου Κύπρου. 
Η Πάφος κληρώθηκε με 
την Ομόνοια και η ΆΕΛ με 
τον Ολυμπιακό. 

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
Πριν το Πάσχα αναμένεται να 
ξεκαθαρίσει το θέμα των 4μη-
νων εξετάσεων στην Μέση 
εκπαίδευση και τι ακριβώς 
θα γίνει με τη δεύτερη εξέτα-
ση ενώ περί τα μέσα Μαΐου.

ΣΕΛΙΔΑ 4

Επικαιρότητα
ΚΕΠ στη Γεροσκήπου. 
Επιτακτική η ανάγκη να 
αξιοποιηθεί η ευκαιρία 
τονίζει η Ομάδας Πρω-
τοβουλίας Δημοτών Γε-
ροσκήπου και Άνατολι-

κής Πάφου 
ΣΕΛΙΔΑ  6

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1821-Οι Πετμεζαίοι επιτίθενται κατά των ανδρών 
του Τούρκου Διοικητή των Καλαβρύτων Άρναού-
τογλου στην περιοχή Παλαιοπύργου και τους απο-
κλείουν στους τρεις οχυρούς πύργους της πόλης.

1900-Ajax F.C.
Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Άγιαξ.

1921-Ο Κόκκινος Στρατός επιτίθεται στην Κροστάνδη.
Στρατεύματα με επικεφαλής τον Τρότσκι καταστέλ-
λουν την εξέγερση των ναυτών της Κροστάνδης.

1926-Ακαδημία Αθηνών
Ιδρύεται η Άκαδημία Άθηνών, με πρωτοβουλία του 

καθηγητή αστρονομίας Δημητρίου Άιγινήτη.

1962-Γαλλία και Αλγερία συμφωνούν να τερματί-
σουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες. Με την υπο-
γραφή της Συνθήκης του Εβιάν λήγει ο Άλγερινός 
Πόλεμος της Άνεξαρτησίας, που κράτησε επτά χρό-
νια και κόστισε τη ζωή σε 350.000 ανθρώπους.

2010-Γιώργος Παπανδρέου
Ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, προειδο-
ποιεί ότι ίσως η Ελλάδα να μην επιτύχει τους στό-
χους της, με πιθανή την προσφυγή στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, επιμένοντας, ωστόσο, σε ευ-
ρωπαϊκή λύση.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/2023-ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΤΗΛ 99655360

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2023-ΣΑΒΒΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΗΛ 99916203

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

Οδική συνείδηση και κυρτώματα 
Η ανάγκη για τοποθέτηση κυρτωμάτων είναι απότοκο 
της έλλειψης οδικής συνείδησης των Κυπρίων οδηγών

Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Άγιοι Τρόφιμος και Ευκαρπίων

Σ την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής συζη-
τήθηκε το πρόβλημα από την αλόγιστη χρήση 

κυρτωμάτων στο οδικό δίκτυο. Τα κυρτώματα εί-
ναι μέτρο κυκλοφοριακής ύφεσης με σκοπό να μην 
αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες ειδικά στις κα-
τοικημένες περιοχές, έξω από σχολεία, παιδικές 
χαρές και αλλού.
Η ανάγκη για τοποθέτηση κυρτωμάτων είναι από-
τοκο της έλλειψης οδικής συνείδησης των Κυπρί-
ων οδηγών. Οι σημάνσεις για το όριο ταχύτητας και 
πολλά άλλα προειδοποιητικά σήματα δεν ήταν αρ-
κετά. Οι πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν 
για δεκαετίες απέτυχαν να δημιουργήσουν οδη-
γούς με κουλτούρα ασφαλούς οδήγησης, με υψη-
λό αίσθημα ευθύνης, σεβασμού προς τους άλλους 
χρήστες του οδικού δικτύου και τους πεζούς. Έτσι 
αντί να επενδύσουμε στην πρόληψη, επενδύουμε 
συνεχώς σε μέτρα καταστολής, όπως είναι τα κυρ-
τώματα. Άυτό που έχει διαφανεί το τελευταίο δι-
άστημα είναι ότι τα κυρτώματα χρησιμοποιούνται 
αλόγιστα από τις τοπικές αρχές και το γεγονός αυτό 
έχει αρνητικές συνέπειες:

Πρώτον,  μελέτες έχουν δείξει ότι όπου χρησιμο-
ποιούνται κυρτώματα, αυτά είναι επιβλαβή προς 

το περιβάλλον και την δημόσια υγεία εξαιτίας των 
σωματιδίων που προκαλούνται από τα αναγκαστι-
κά απότομα φρένα των οχημάτων καθώς τα προ-
σεγγίζουν.
Δεύτερον, πολλά κυρτώματα κατασκευάστηκαν 
χωρίς να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 
(μήκος, ύψος, ράμπες ανάβασης και κατάβασης) 
και προκαλούν ζημιές στα οχήματα. Τρίτον, πολλά 
κυρτώματα παραμένουν χωρίς σήμανση και γίνο-
νται επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων, ειδικά 
το βράδυ.
Η υπερβολική χρήση ενός μέτρου, όπως τα κυρτώ-
ματα, δεν έχει στο τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Η θέση μας είναι να υπάρξει ο κατάλληλος συνδυα-
σμός των μέτρων οδικής ασφάλειας και ακόμα με-
γαλύτερη προσπάθεια στην πρόληψη και την ευαι-
σθητοποίηση.

Βαλεντίνος Φακοντής Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου, 
Μέλος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών

18/3/23 ΣΑΒΒΑτΟ Πίρπα Άλεξάνδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 80 Άπέναντι 

από το ΖΟΡΠΆ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου 26948222 26948222

19/3/23 ΚυριΑΚή Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1 

Άπέναντι από CAFÉ NERO στην Άγορά κέντρο πόλης Πάφος 26935495 99490987

20/3/23 ΔΕυτΕρΑ Τσέλεπου Λένια Ελευθερίου Βενιζέλου 91 Δρόμος Λυκεί-

ου Κύκκου, πριν τα φώτα round about Λεμεσού Πάφος 26954594 26949276

21/3/23 τριτή Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα Παλληκαρί-

δη 93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ 26949259 26222670

22/3/23  τΕτΑρτή Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι Πυροσβεστι-

κής Πάφος  26911313 99542075

22/3/23 τΕτΑρτή  Περικέντη Λεία Άποστόλου Παύλου 44 Β Εναντι περίπτε-

ρου ZIPEX Πάφος 26944070 26933248

23/3/23 ΠΕΜΠτή Πατατού Νικολέτα Άνεξαρτησίας 25 Δρομος Τεχνικής 

Σχολής προς Debenhams KORIVOS Πάφος 26950510 99578224

24/3/23 ΠΑρΑΣΚΕυή Κουτέπας Βασίλειος Άμάλθειας 2 Φώτα Νοσοκομείου 

Ευαγγελισμός Πάφος 26932999 99463268
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Σκιαμαχίες στο παραλιακό 
Παράνομες αποφάσεις, καταπάτηση δημόσιου χώρου, σπατάλη δημόσιων 
κονδυλίων και δικαστικές διαδικασίες… 

Η υπόθεση των σκιαδίων στην λεωφόρο Πο-
σειδώνος φέρνει και πάλι στην επιφάνεια 
το καθεστώς λειτουργίας του Δήμου και 

του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από 15χρόνια, 
η οποία χαρακτηρίζονταν από λανθασμένες και 
παράνομες αποφάσεις και σπατάλη δημόσιων 
κονδυλίων την απουσία ουσιαστικού ελέγχου. 
Αποτέλεσμα εκείνων των αποφάσεων, είναι τα 
σημερινά αδιέξοδα με τα οποία είναι αντιμέτω-
πος ο Δήμος, αλλά και οι επηρεαζόμενοι. 
Αυτή τη στιγμή η υπόθεση του παραλιακού μετώ-
που είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για παράνο-
μες αποφάσεις που λήφθηκαν πριν από 15χρόνια, 
ο ιδιοκτήτης επίσης ενός μεγάλου συγκροτήμα-
τος με καταστήματα έχει καταθέσει αγωγή κατά 
του Δήμου και ενοικιαστών για παράνομες επε-
κτάσεις, οι επηρεαζόμενοι έχουν εξασφαλίσει 17 
δικαστικά διατάγματα αναστολής εργασιών, ενώ 
από τα σκιάδια που κατασκευάστηκαν με χρή-
ματα του Δήμου και δαπανήθηκαν 700 χιλιάδες 
ευρώ, 15χρόνια μετά έχουν εξοφληθεί μόνον τα 
δύο και η τοπική αρχή εισέπραξε περίπου το 45% 
της συνολικής δαπάνης. 
Οι επηρεαζόμενοι παρουσιάζονται έτοιμοι να 
συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις. 
Αυτό που θέλουν είναι να ολοκληρωθούν το τα-
χύτερο οι εργασίες για να μπορούν να εργάζο-
νται απρόσκοπτα. 

Η απόφαση
Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, μετά 
την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες στην πα-
ραλιακή λεωφόρο θα ολοκληρωθούν σε 15 ημέ-
ρες το αργότερο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, 
εκεί και όπου επιτρέπεται  να γίνουν εργασίες 

από τον Δήμο θα προχωρήσουν και θα ολοκλη-
ρωθούν σε 10 με 15 ημέρες, ενώ για εκεί που 
υπάρχουν διατάγματα, θα αναμένουν τις απο-
φάσεις του δικαστηρίου. 
Το  Δημοτικό Συμβούλιο σε κλειστή συνεδρία την 
Τρίτη, συζήτησε εκ νέου το θέμα των σκιαδίων 
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά τις έντονες αντι-
δράσεις των καταστηματαρχών. 
Ο κ. Φαίδωνος επανάλαβε ότι τα σκιάδια είναι 
παράνομα και θα καταβληθούν προσπάθειες με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες να νομιμοποιηθούν.

Ανδρέας Χρυσάνθου 
Η υπόθεση των σκιαδίων στην Ποσειδώνος, έχει 
πολλές πτυχές και δυστυχώς δεν μπορεί να ξε-
καθαρίσει εύκολα και γρήγορα δηλώνει ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος της Αλληλεγγύης Ανδρέας 
Χρυσάνθου, αποδίδοντας την κατάσταση που δι-
αμορφώθηκε σε λανθασμένους χειρισμούς και 
αποφάσεις που λήφθηκαν από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο  το 2007 και 2008 όταν κατασκευάστηκαν 
τα σκιάδα. 
Από τις 62 οδηγίες που δόθηκαν τότε στον εργο-
λάβο, οι 58 δεν είχαν περάσει από την επιτρο-
πή παρακολούθησης του έργου και γι’ αυτό η 
υπόθεση του παραλιακού μετώπου είναι ενώπι-
ον του δικαστηρίου. Ανέφερε επίσης, ότι μόνον 
δύο από τους επαγγελματίες εξόφλησαν το χρέ-
ος τους προς τον Δήμο για τα σκιάδια και από τις 
700 χιλιάδες ευρώ που είχαν δαπανηθεί, ο Δή-
μος εισέπραξε περίπου το 45%. 
Η νομιμοποίηση αυτών των κατασκευών κατέλη-
ξε, ήταν σε εκκρεμότητα, διότι μεταξύ άλλων δι-
απιστώθηκε και ότι κάποια είχαν κατασκευαστεί 
σε μέρος δημόσιου χώρου. 
Υπό αυτά τα δεδομένα κατέληξε και τα νομικά 
μέτρα που έλαβαν οι επηρεαζόμενοι, ο Δήμος 
Πάφου, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 
ολοκληρώσει το έργο της τοπιοτέχνησης και να 
αναμένει τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τα 
σκιάδια.

Χριστάκης Νεοφύτου 
Μύλο χαρακτήρισε την υπόθεση με τα σκιάδια 
ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΣΥ Χριστάκης Νε-
οφύτου, σημειώνοντας πως οι αποφάσεις που 
λαμβάνονταν από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 
εμφανώς παράνομες. Δυστυχώς πρόσθεσε, άφη-
σαν εκτεθειμένους τους επαγγελματίες, οι οποίοι 

καλά έκαναν και προσέφυγαν στην δικαιοσύνη. 
Το πρόβλημα συνέχισε είναι ότι αυτή η κατάστα-
ση θα παραμείνει σε εκκρεμότητα, κάτι που δεν 
συμφέρει ούτε τον Δήμο ούτε τους επαγγελμα-
τίες.

Παναγιώτης Βορκάς 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ΕΔΕΚ Παναγιώτης 
Βορκάς, χαρακτήρισε ως ομηρία των επαγγελμα-
τιών της περιοχής τις αποφάσεις που είχαν λη-
φθεί το 2008 και υποστήριξε ότι σήμερα δεν πρέ-
πει να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Οι 
αποφάσεις συνέχισε, θα πρέπει να είναι νομότυ-
πες και να μην επιδέχονται αμφισβήτησης από 
κανένα. Δυστυχώς συνέχισε, με την τρόπο που 
επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα μέχρι 
τώρα, προκάλεσε δικαιολογημένες αντιδράσεις 
των επαγγελματιών. 
Χαρακτήρισε επίσης μονόδρομο την απόφαση 
που λήφθηκε στην τελευταία συνεδρίαση για 
ολοκλήρωση των εργασιών στο τμήμα της Ποσει-
δώνος που δεν σχετίζεται με τα διατάγματα των 
καταστηματαρχών. 

Βάσος Δημητρίου 
Σε γραπτή δήλωση του ο επικεφαλής της Δημο-
τικής Ομάδας της ΕΔΕΚ την οποία απέστειλε και 
στο Δημοτικό Σημειώνει «Έχω κάθε λόγο να εί-
μαι κάθετα υπέρ των κατεδαφίσεων γιατί είχα 
προειδοποιήσει από το 2007-2008 ως Δημοτι-

κός Σύμβουλος, ότι τέτοιες κατασκευές δεν επι-
τρέπονται. 
Είχα τότε προειδοποιήσει τον Μελετητή του Έρ-
γου ότι θα μας μπλέξει σε μπελάδες σαν Δήμο 
Πάφου και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα μετά από 
15 περίπου χρόνια. Είχα από τότε έντονες αντι-
παραθέσεις με τον Μελετητή του Έργου κύριο 
Μεσαρίτη ο οποίος μου καταχώρησε κατηγορία 
λιβέλου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.  Ανα-
γκάστηκε στο τέλος να αποσύρει χωρίς εγώ ποτέ 
να απολογηθώ όπως απαιτούσε. 
Είμαι της άποψης όμως, μετά από τόσα χρόνια, 
να απευθυνθούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
για νομιμοποίηση όλων των Σκιαδίων, περιλαμ-
βανομένων και των κάθετων πλαϊνών υαλοπι-
νάκων. Να σταματήσουν οι κατεδαφίσεις και να 
επανατοποθετηθούν αυτά που έχουν απομα-
κρυνθεί. 
Πιστεύω ότι τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί, θα 
δημιουργήσουν περαιτέρω καθυστερήσεις και 
εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου 
τεράστια οικονομικά προβλήματα θα δημιουρ-
γηθούν στην πόλη μας. Η αισθητική αναβάθμι-
ση των Σκιαδίων μπορεί να γίνει χωρίς δραστικές 
επεμβάσεις. Θα παρακαλούσα όπως στην Συνε-
δρία της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου 
της Τρίτης 14 Μαρτίου 2023 να είναι παρόντες 
ο Νομικός μας Σύμβουλος καθώς και ο Δικηγό-
ρος του Δήμου που χειρίζεται τις υποθέσεις των 
ενταλμάτων διακοπής των εργασιών».

Η υπόθεση του 
παραλιακού μετώπου 
είναι ενώπιον του 
Δικαστηρίου για 
παράνομες αποφάσεις 
που λήφθηκαν πριν 
από 15χρόνια

Ο Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοχούς 
Γιώτης Παπαχριστοφή, απορρί-

πτει τις καταγγελίες παραγόντων της 
περιοχής για παράνομες επεκτάσεις 
κέντρων αναψυχής στο Λατσί και για 
την ανέγερση πολυώροφης οικοδο-
μής σε τεμάχιο πρώην ξενοδοχείου 
δίχως να εκδοθούν σχετικές άδειες. 
Για την περίπτωση του κέντρου ανα-
ψυχής στο Λατσί, ανέφερε ότι με 
βάση ενημέρωση και από λειτουρ-
γό του Δήμου ο οποίος επισκέφθη-
κε 3 φορές τον χώρο δεν υπήρξε 
επέκταση, αλλά αντικατάσταση υφι-
στάμενου δαπέδου. Όλα τα κέντρα 

αναψυχής σε αυτό το σημείο είπε 
ο κ. Παπαχριστοφή, τα σκιάδια που 
έχουν προς την πλευρά της Θάλασ-
σας είναι παράνομα εδώ και 20 χρό-
νια. 
Ο κ. Παπαχριστοφή παραδέχθηκε ότι 
ο Δήμος εισπράττει τέλη για τα τρα-
πεζάκια που τοποθετούνται σε αυ-
τές τις παράνομες εξέδρες. Αυτές οι 
παράνομες κατασκευές είπε θα απο-
μακρυνθούν όταν  υλοποιηθεί ο σχε-
διασμός για την 3η φάση ανάπλασης 
στο Λατσί.  
Σε ότι αφορά τον μεταλλικό σκελε-
τό οικοδομής, ανέφερε ότι πρόκειται 

για ένα δείγμα που κατασκευάστη-
κε και δεν θα είναι σε μόνιμη βάση. 
Η εταιρία που αγόρασε τον χώρο 
σχεδιάζει να ανεγείρει ξενοδοχεια-
κή μονάδα 5 αστέρων με 900 κλίνες 
είπε και η μεταλλική κατασκευή εί-
ναι ένα δείγμα. 
Αυτή η ανάπτυξη είπε ο κ. Παπαχρι-
στοφή είναι ευπρόσδεκτη στην περι-
οχή και η εταιρία σκοπεύει να ακο-
λουθήσει όλες τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. Στόχος των ιδιοκτητών 
της μονάδας είναι να λειτουργήσει 
το 2024. Προς το παρόν εξασφαλί-
στηκαν άδειες για κατεδάφιση των 

κτηρίων που υπήρχαν στο τεμάχιο. 
Η επένδυση των Ισραηλινών ιδιοκτη-
τών ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ. Για το 2024 προβλέπεται 
να λειτουργήσει και η ξενοδοχειακή 
μονάδα που ξεκίνησε να ανεγείρεται 
πριν από 6 χρόνια για την οποία εί-
χαν εκδοθεί διατάγματα αναστολής 
εργασιών λόγω υπέρβασης των πο-
λεοδομικών όρων.  

Καταγγελίες για αυθαιρεσίες στο Λατσί 
Απορρίπτει ο Δήμαρχος και δίνει διαβεβαιώσεις 

Ο κ. Παπαχριστοφή παραδέχθηκε 
ότι ο Δήμος εισπράττει τέλη για τα 
τραπεζάκια που τοποθετούνται σε 

αυτές τις παράνομες εξέδρες.
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  Ριπές
Ιατροδικαστικό μπάχαλο 

Η ιστορία ενίοτε δυστυχώς επαναλαμβά-
νεται, όπως στην περίπτωση της Ιατρο-
δικαστικής Υπηρεσίας η οποία αντιμετω-

πίζει σωρεία προβλημάτων 
εδώ και χρόνια με την πολι-
τεία να περιορίζεται σε ημί-
μετρα. Η υπόθεση θανάτου 
της 28χρονης Bykova από την 
Ουκρανία, φέρνει και πάλι 
στην επιφάνεια τις αδυναμί-
ες και τα προβλήματα της ια-
τροδικαστικής υπηρεσίας, τα 
οποία είχαν επισημανθεί και 
πριν από 5 χρόνια με τον φρι-
χτό θάνατο της 46χρονης Πε-

τράνα Μίλκοβα την οποία είχαν κατασπαράξει 
σκύλοι στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου 
και τα τραύματα της τότε από τη 1η νεκροψία 
είχαν αποδοθεί σε γεωργικό μηχάνημα. 
Τώρα στην περίπτωση της Bykova το πόρισμα 
της νεκροψίας των ιατροδικαστών αμφισβητεί-
ται ήδη από την στιγμή που η νομική υπηρεσία 
κάλεσε καθηγήτρια ιατροδικαστικής από την Ελ-
λάδα να διενεργήσει την 2η νεκροψία που ζήτη-
σαν οι συνήγοροι του υπόπτου οι οποίοι διόρι-
σαν ιατροδικαστή τον ιδιώτη Μάριο Ματσάκη. 
Αυτό και μόνον δημιουργεί μείζον ζήτημα κα-
θώς η Γενική Εισαγγελία αμφισβητεί τουλάχι-
στον την ικανότητα των Κύπριων ιατροδικα-
στών. Πριν από 5 χρόνια η κυβέρνηση δια του 
Υπουργού Υγείας είχε απολογηθεί με γραπτή 
ανακοίνωση για την υπόθεση θανάτου της Πε-
τράνα Μίλκοβα. 
Αυτούσια η γραπτή ανακοίνωση: 
Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να εκφράσει τη 
λύπη του για την κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί και το γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί κατ’ 
επανάληψη νεκροτομές (πέντε συνολικά) σε 
εκλιπούσα από εγνωσμένου κύρους ιατροδικα-
στές. Θα θέλαμε να απολογηθούμε πρωτίστως 
για την ταλαιπωρία που υφίσταται η οικογέ-
νεια της εκλιπούσας. Αναγνωρίζουμε τα προ-
βλήματα του τομέα της ιατροδικαστικής, που 
πηγάζουν κυρίως από τη διοικητική δομή της 
Δημόσιας Υπηρεσίας. Εντοπίζουμε πως υπάρχει 
κενό ως προς τον τρόπο αξιολόγησης, ένα γενικό 
πρόβλημα που αφορά όλους τους ιατρικούς λει-
τουργούς που αξιολογούνται εν γένει με βάση 
τις διαδικασίες του Δημόσιου Τομέα. Η απουσία 
βέλτιστων πρακτικών, δεικτών απόδοσης και 
ποιοτικών ελέγχων, αποτελούν στο σύνολό τους 
προβλήματα, τα οποία θα επιλυθούν με την 
επικείμενη αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευ-
τηρίων. Εν αναμονή, όμως, της εφαρμογής της 
αυτονόμησης και επειδή τα προβλήματα αυτά 
δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται, ο 
Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανα-
ζητώντας πιθανές λύσεις στο πρόβλημα, πραγ-
ματοποιεί ήδη συναντήσεις τόσο ενδοϋπηρεσι-
ακά όσο και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
ώστε να ενημερωθεί λεπτομερώς. Ο Υπουργός 
Υγείας, ο οποίος έχει ήδη υπ’ όψιν του δύο πι-
θανές λύσεις, σε διαβούλευση και συνεννόηση 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα προ-
χωρήσει το συντομότερο δυνατό σε διορθωτικά 
μέτρα. Εν προκειμένω και μετά την ολοκλήρωση 
της ιατροδικαστικής εξέτασης που διέταξε ο Γε-
νικός Εισαγγελέας, θα υποβληθεί στον Υπουργό 
Υγείας, ως η αρμόδια Αρχή, έκθεση γεγονότων 
και εάν διαπιστωθεί ότι προκύπτει οποιοδήπο-
τε πειθαρχικό παράπτωμα, το Υπουργείο Υγείας 
θα προχωρήσει άμεσα στις δέουσες ενέργειες. 
Δυστυχώς 5 χρόνια μετά δεν έγινε οτιδήποτε και 
η Αγγελική Παππέτα που ήταν τότε ο ένας από 
τους ιατροδικαστές που είχαν κάνει την νεκρο-
ψία στην Μίλκοβα είναι σήμερα επικεφαλής της 
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Πριν το Πάσχα αναμένεται να ξεκαθα-
ρίσει το θέμα των 4μηνων εξετάσεων 

στην Μέση εκπαίδευση και τι ακριβώς θα 
γίνει με τη δεύτερη εξέταση ενώ περί τα 
μέσα Μαΐου θα ληφθούν αποφάσεις και 
για το τι θα γίνει μετά την κατάργηση των 
εξετάσεων και το σύστημα αξιολόγησης 
των μαθητών δήλωσε ο πρόεδρος της ομο-
σπονδίας συνδέσμων γονέων μέσης εκπαί-
δευσης Πάφου Χριστόδουλος Δημητρίου. 
Μιλώντας στο Radiocosmos ο κ. Δημητρίου 
επανέλαβε ότι οι γονείς θέλουν να υπάρχει 
αξιολόγηση των μαθητών και ζητούν όπως 
είπε την κατάργηση των ενδιάμεσων εξετά-
σεων και όχι των τελικών. 
Οι οργανωμένοι γονείς ανέφερε ο κ. Δη-
μητρίου εμπιστεύονται την νέα υπουργό 
Παιδείας και αναμένουν τις αποφάσεις της 
αφού και η ίδια από την έως τώρα πορεία 
της στο υπουργείο θώρει τους γονείς ως 
συνεργάτες της στα θέματα εκπαίδευσης.

Διαβεβαιώσεις 
Σύντομα  θα είναι έτοιμη η πρόταση του 
ΥΠΑΝ για τα τετράμηνα τη φετινή χρονιά, 
μετά από τη γνωμάτευση της Νομικής Υπη-
ρεσίας, την οποία αναμένουν εντός των 
ημερών, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλί-

δου. Η κ. Μιχαηλίδου συμμετείχε στις ερ-
γασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας, μετά από τη συνεδρία της οποί-
ας προέβη σε δηλώσεις για τα τετράμηνα, 
σημειώνοντας, ερωτηθείσα σχετικά, ότι 
«δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή 
μας». Όπως δήλωσε, «δουλεύουμε σε δύο 
επίπεδα. 
Το πρώτο επίπεδο αφορά στη φετινή χρο-
νιά και εντός της εβδομάδας θα έχουμε 
την πρότασή μας έτοιμη, μετά και από τη 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, την 
οποία αναμένουμε εντός των ημερών». Το 
κυριότερο όμως, σημείωσε, «για μας είναι 
να ολοκληρωθεί η διαβούλευση σχετικά 
με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, για το 
πώς δηλαδή θα αξιολογούνται οι μαθητές/
μαθήτριές μας, ανά τάξη, τα επόμενα χρό-
νια».  Αναφερόμενη στη συζήτηση κατά τη 
συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βου-
λής, είπε ότι επικεντρώθηκε και στα τετρά-
μηνα, που είναι ένα φλέγον και επείγον 
θέμα. Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποια σκέ-
ψη, η οποία κινείται πέραν των τετραμή-
νων, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι η πρόθεσή 

τους είναι να δουν το θέμα της αξιολόγη-
σης των μαθητών/τριών όχι αποσπασμα-
τικά και αποκομμένα από οτιδήποτε άλλο, 
αλλά πιο σφαιρικά, «να συνδεθεί δηλαδή 
με παιδαγωγικά μέτρα, όπως είναι η απο-
φόρτιση της ύλης, οι σύγχρονες παιδαγωγι-
κές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και αρκε-
τές άλλες θέσεις που θα συμπεριλάβουμε 
στην πρότασή μας για την αξιολόγηση των 
μαθητών/τριών». Ερωτηθείσα αν για την 
κατάργηση των τετραμήνων θα πρέπει να 
υποβληθεί πρόταση από την Κυβέρνηση 
και όχι από τα κόμματα, η Υπουργός ανέ-
φερε: «Ναι, το Υπουργείο θα καταθέσει στη 
Βουλή πρόταση, η οποία θα συζητηθεί και 
θα καταλήξουμε». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Παύ-
λος Μυλωνάς, στις δικές του δηλώσεις του 
είπε ότι θα περιμένουν να δουν την τελική 
πρόθεση της Υπουργού και επανέλαβε ότι 
«τόσο προσωπικά όσο και ως ΔΗΚΟ μαζί με 
τον συνάδελφο, Χρύσανθο Σαββίδη, αλλά 
και η Επιτροπή Παιδείας του ΔΗΚΟ, ομόφω-
να αποφάσισε τη στήριξη των προσπαθει-
ών για κατάργηση των τετραμήνων».

Διαβεβαιώσεις στην Βουλή 
Νέα πρόταση για τις εξετάσεις τετραμήνων  

Σύντομα  θα είναι έτοιμη 
η πρόταση του ΥΠΑΝ για 
τα τετράμηνα τη φετινή 
χρονιά, μετά από τη 
γνωμάτευση της Νομικής 
Υπηρεσίας.

Επί τάπητος τα θέματα τουρισμού  
Γνώστης των τουριστικών θεμάτων ο νέος Υφυπουργός Τουρισμού

Ο πρόεδρος της Εταιρίας Του-
ριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας 

(ΕΤΑΠ) Πάφου Κυριάκος Δρουσιώ-
της χαρακτηρίζει εποικοδομητική 
την πρώτη συνάντηση της εταιρίας 
με τον Υφυπουργό Τουρισμού και 
τόνισε ότι από το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζεται στις τουριστικές 
αγορές για την Κύπρο, φαίνεται 
ότι η τουριστική κίνηση το 2023 θα 
φθάσει στα επίπεδα του 2019. 
Για την σύσκεψη με τον Υφυπουρ-
γό, διευκρίνισε ότι είχαν κληθεί 
μόνον τα μέλη της ΕΤΑΠ και συζη-

τήθηκαν θέματα γενικότερου  εν-
διαφέροντος που αφορούσαν τις 
τουριστικές επιχειρήσεις και την 
δραστηριότητα της Εταιρίας Τουρι-
στικής Ανάπτυξης. 
Ενώπιον του αρμόδιου υπουργού 
πρόσθεσε, τέθηκαν και τα ζητήματα 
που ταλανίζουν την ξενοδοχειακή 
βιομηχανία, κυρίως σε ότι αφορά 
την εξεύρεση εργατικού δυναμι-
κού. 
Επίσης είπε, συζητήθηκε η οργά-
νωση παραλιών και η ασφάλεια 
των λουόμενων. Σε ανακοίνωση της 
ΕΤΑΠ, αναφέρεται ότι η συνάντη-
ση με τον Υφυπουργού Τουρισμού 
έγινε μέσα στο πλαίσιο περιοδείας 
του για γνωριμία με τους φορείς και 
τα ζητήματα  που απασχολούν την 
τουριστική Πάφο. Στην συνάντηση, 
παρέστησαν όλα σχεδόν τα μέλη 
του Δ.Σ της ΕΤΑΠ Πάφου, οι Δήμαρ-
χοι Πάφου, και Γεροσκήπου, Προ-
έδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, oι 
Προέδροι του ΕΒΕ και ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ Πά-
φου, εκπρόσωποι του ΣΤΕΚ και άλ-
λων φορέων. 
Μέσα σε πνεύμα αλληλοκατανό-
ησης προστίθεται, ο Υφυπουργός 

Τουρισμού έτυχε ενημέρωσης για 
σωρεία ζητημάτων που απασχο-
λούν τους φορείς του τουρισμού. 
Μεταξύ άλλων,  συζητήθηκαν θέ-
ματα προβολής, διείσδυσης σε νέες 
αγορές και ανάπτυξη υφιστάμενων, 
λειτουργία και διαχείριση παραλι-
ών,  νομοθετικές ρυθμίσεις που εί-
ναι σε εξέλιξη ή χρειάζονται να γί-
νουν καθώς και ζητήματα που δεν 
έχει το Υφυπουργείο άμεση εμπλο-
κή και τα οποία οι φορείς της Πά-
φου ζητούν ενεργότερη εμπλοκή 
του.  Όσον αφορά το έργο της μα-
ρίνας στην Πάφο, η θέση της ΕΤΑΠ 
ήταν έντονη τονίζοντας πως πρέ-
πει το κράτος να επιδείξει αποφα-
σιστικότητα και μέσα από τον συ-
ντονιστικό ρόλο του Υφυπουργείου 

τουρισμού να αποφευχθούν λάθη 
του παρελθόντος.   Ο Υφυπουργός 
Τουρισμού ενημέρωσε και αυτός με 
την σειρά του το Δ.Σ της ΕΤΑΠ για τα 
διάφορα ζητήματα παρεμβάσεις και 
προσπάθειες που έχει σε εξέλιξη το 
Υφυπουργείο ή αναμένεται να προ-
ωθήσει το επόμενο διάστημα, ενώ 
ιδιαίτερη μνεία έκανε για το αξιό-
λογο έργο που υλοποιεί κάθε χρόνο 
η ΕΤΑΠ.  Επιβεβαίωσε παράλληλα 
για την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ Υφυπουργείου και ΕΤΑΠ και 
αναβάθμιση του ρόλου των ΕΤΑΠ 
γενικότερα. ΕΤΑΠ και Υφυπουργός 
Τουρισμού συμφώνησαν σε διορ-
γάνωση δεύτερης συνάντησης τις 
επόμενες βδομάδες για εξέταση και 
άλλων σημαντικών ζητημάτων.  

Η συνάντηση με 
τον Υφυπουργού 
Τουρισμού έγινε 
μέσα στο πλαίσιο 
περιοδείας του για 
γνωριμία με τους 
φορείς και τα ζητήματα  
που απασχολούν την 
τουριστική Πάφο
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Ουδείς προφήτης 
στον τόπο του…

Μπορεί σε αυτό τον τόπο να έχου-
με πολλά στραβά. Μπορεί ακό-

μα πολλές φορές να εκνευριζόμαστε με 
όσα συμβαίνουν γύρω μας και να λέμε 
τη γνωστή φράση που χρησιμοποιούν οι 
νέοι: “δεν έχουμε υπόθεση”, αλλά δεν 
μπορεί σε αυτό τον τόπο να είμαστε όλοι 
άχρηστοι;
Σε αυτό το μικρό κομμάτι γης όπου κατα-
φέραμε να μοιράσουμε (και όχι να μοι-
ραστούμε), σε αυτή τη μικρή γωνιά του 
παράδεισου που κατορθώσαμε μέσα σε 
λίγα χρόνια να μετατρέψουμε σε ζού-
γκλα για να μην πούμε κόλαση, δεν μπο-
ρεί να μην υπάρχουν και σωστοί άνθρω-
ποι.
Σαφέστατα και υπάρχουν και μάλιστα 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι πολύ 
περισσότεροι από τους κακούς. 
Το σίγουρο όμως είναι ότι υπάρχουν 
ακόμα περισσότεροι μέτριοι και ημιμα-
θείς και δυστυχώς όπως έλεγε και ένας 
σοφός πρόγονός μας η ημιμάθεια είναι 
χειρότερη από την αμάθεια…
Θα λέγαμε λοιπόν ότι σε αυτό τον τόπο 
εκείνοι που κυριαρχούν σήμερα είναι οι 
μέτριοι και αυτό δεν είναι κάτι που ανα-
καλύψαμε εμείς, ούτε και κάτι το οποίο 
λέμε μόνο εμείς. Ας μην παραπονιόμα-
στε λοιπόν γιατί κινούμαστε πάντοτε 
στην μετριότητα.
Εκείνο που πρέπει όλοι να κατανοήσου-
με, είναι ότι έχουμε επιλογή, φτάνει να 
δεχθούμε ότι η αξιοκρατία θα πρέπει να 
προταχθεί από όλους μας.
Πόσοι αλήθεια συμπατριώτες μας, ακό-
μα και συμπολίτες μας, ή συγχωριανοί 
μας διαπρέπουν μακριά από τον τόπο 
μας, σε κάποια άλλη πόλη, αλλά κυρίως 
σε άλλη χώρα.
Δεν βγήκε άλλωστε τυχαία η ρήση “ου-
δείς προφήτης στον τόπο του…”
Η νοοτροπία λοιπόν του να μη δεχόμα-
στε ότι υπάρχουν κάποιοι καλύτεροι από 
εμάς, στην πολιτική, στον πολιτισμό, 
στην οικονομία και γενικά σε όλους τους 
τομείς της ζωής.
Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί οι δικοί μας άν-
θρωποι, οι άριστοι δεν διαπρέπουν στον 
τόπο μας και διαπρέπουν στο εξωτερικό 
συνήθως. Γιατί να μην εκμεταλλεύεται 
όλη αυτή τη γνώση σε διάφορους τομείς 
η χώρα ή η πόλη τους αλλά να τον απο-
λαμβάνουν άλλοι;
Τι είναι εκείνο που μας οδηγεί στο να 
αμφισβητούμε την αξία κάποιων όταν 
βρίσκονται ανάμεσά μας, ενώ εκτός, άλ-
λοι όχι μόνο την αναγνωρίζουν, αλλά και 
την αξιοποιούν;
Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναλογιστού-
με εάν θέλουμε να πάει μπροστά η κοι-
νότητα, η πόλη, η χώρα μας.
Μήπως όμως ο πραγματικός μας φόβος 
είναι μήπως αποκαλυφθεί η μετριότητά 
μας σε περίπτωση που προωθηθούν οι 
αληθινά καλοί και άριστοι;
Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέ-
λεξε σχετικά άγνωστους στο ευρύ κοινό 
για να στελεχώσει την κυβέρνησή του. 
Αυτό δε σημαίνει ότι δεν είναι ικανοί και 
αυτό θα το κρίνουμε αφού τους δώσου-
με την ευκαιρία να δείξουν τι αξίζουν.

‘‘η σύνταξη’’

Ευοίωνες προοπτικές για τουρισμό
Ανοίγουν τα ξενοδοχεία στην Πάφο αλλά δεν βρίσκουν προσωπικό…

Η φετινή τουριστική χρονιά θα είναι 
πολύ καλύτερη από την περσινή 
εκτιμά ο πρόεδρος του τοπικού 

ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης. Μιλώντας 
στο radiocomos ανέφερε ότι αυτό επιβε-
βαιώνεται από τις έως τώρα κρατήσεις, 
αλλά και το ενδιαφέρον που επιδεικνύε-
ται από την Βρετανική κυρίως αγορά. 

Σημαντική ωστόσο θεωρείται τα τελευ-
ταία χρόνια και η τουριστική  αγορά 
του Ισραήλ. Για την Γερμανική αγορά, 
ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι είναι ανά-
γκη να διατεθούν κονδύλια για την δια-
φημιστική εκστρατεία, ώστε να αυξηθεί 
το ενδιαφέρον για διακοπές στην Κύπρο. 
Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξε-
νοδόχων, δήλωσε ότι τις επόμενες δύο 
εβδομάδες θα επαναλειτουργήσουν σχε-
δόν όλα τα ξενοδοχεία στην Πάφο όμως 
πρόσθεσε υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις 
σε προσωπικό. 

Ν. Χατζηγεωργίου 
Ευοίωνες θα είναι οι προοπτικές για τον 
τουρισμό στην Πάφο για το 2023 σύμ-
φωνα και με τον Διευθυντή της ΕΤΑΠ 
Νάσο Χατζηγεωργίου. Μιλώντας στο 
Radiocosmos, εκτίμησε ότι με βάση τον 
προγραμματισμό και τις κρατήσεις, η 

Πάφος για φέτος μπορεί να ξεπεράσει 
τις επιδόσεις του 2019. 
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου μέχρι 
το τέλος Μαρτίου θα βρίσκονται σε πλή-
ρη λειτουργία όλες οι ξενοδοχειακές μο-
νάδες της επαρχίας, ενώ από την πρώτη 
εβδομάδα Απριλίου και την έναρξη των 
νέων πτητικών προγραμμάτων, αναμέ-
νονται ικανοποιητικές αφίξεις τουρι-
στών. 
Για την πρόσφατη τουριστική έκθεση 
του Βερολίνου, ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ 
ανέφερε ότι οι προοπτικές είναι αρκε-
τά καλές, αφού η αεροπορική σύνδεση 
με την Κύπρο είναι αρκετά καλή, ωστόσο 
είπε, για την Πάφο οι δύο με τρεις πτή-
σεις την εβδομάδα δεν μπορούν να κα-
λύψουν τις ανάγκες. Για αυτό πρόσθεσε, 
καταβάλλονται προσπάθειες για να ενι-
σχυθεί το πτητικό πρόγραμμα από την 
Γερμανία προς την Πάφο.

Ευοίωνες θα είναι 
οι προοπτικές για 
τον τουρισμό στην 
Πάφο για το 2023 
σύμφωνα και με τον 
Διευθυντή της ΕΤΑΠ 
Νάσο Χατζηγεωργίου. 

Φόνος ή ατύχημα ο θάνατος της Lesya Bykova  
Θρίλερ με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις - Τι αναφέρεται 
στην πρώτη ιατροδικαστική έκθεση… 
Όλα ανοιχτά παραμένουν σχετι-

κά με τον θάνατο της 28χρονης 
Lesya Bykova και δεν αποκλείεται 
νέα ανατροπή στην υπόθεση. Αυτό 
θα εξαρτηθεί από το πόρισμα της 
καθηγήτριας ιατροδικαστικής Χαράς 
Σπηλιοπούλου η οποία αναμένει τα 
αποτελέσματα των ιστοπαθολογι-
κών και τοξικολογικών εξετάσεων. 
Στην συνέχεια θα ενημερώσει τον 
Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος και θα 
δώσει οδηγίες στην αστυνομία για 
τον χειρισμό της υπόθεσης. 
Την ίδια στιγμή οι ανακριτές στο ΤΑΕ 
Πάφου συνεχίζουν τις έρευνες για 
την υπόθεση σχετικά με την κατηγο-
ρία του φόνου εκ προ μελέτης. 

Μπάχαλο 
Δεν είναι η πρώτη φορά που σε 
πολύ σοβαρά εγκλήματα επικρατεί 
μπάχαλο με τις ιατροδικαστικές εκ-
θέσεις και τα πορίσματα ιατροδικα-
στών. Χαρακτηριστική είναι η πε-
ρίπτωση της Πετράνα Μίλκοβα, η 
οποία είχε κατασπαραχτεί από σκυ-
λιά στην Γεροσκήπου και η 1η ια-
τροδικαστική έκθεση παρέπεμπε σε 
ατύχημα. Στην περίπτωση της τότε 
είχαν γίνει 4 νεκροψίες. 

Το πόρισμα της νεκροψίας
Ο «Αδέσμευτος», κατέχει το πόρι-
σμα της 1ης νεκροψίας που διενήρ-
γησαν οι Ιατροδικαστές Αγγελική 
Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, 
οι οποίοι ως αιτία θανάτου αναφέ-
ρουν: Πολλαπλές κακώσεις σώμα-
τος, (κεφαλής, λαιμού, κορμού και 
σπλάχνων), υπό διερεύνηση ιστο-
λογικές εξετάσεις τοξικολογικές και 
εξετάσεις DNA. Στα σχόλια οι δύο 
ιατροδικαστές που υπογράφουν το 
πόρισμα αναφέρουν χαρακτηριστι-
κά: «Οι κακώσεις στο λαιμό πρόσθια 
και οπίσθια επιφάνεια) τις έσω επι-
φάνειες των άνω άκρων, την περιο-

χή περινέου… δεν αποτελούν κακώ-
σεις που μπορεί κανείς πέραν πάσης 
αμφιβολίας να αποδώσει σε πτώση 
όπως αυτή που μας περιγράφηκε». 
Σημειώνουμε προσθέτουν «την πα-
ρουσία κατάγματος αριστερού πλά-
γιου τμήματος του υοειδούς οστού 
εικόνα που παρατηρείται σε περι-
πτώσεις στραγγαλισμού και που 
μόνο σε εξαιρετικά σπάνια περιστα-
τικά έχει περιγραφεί σε πτώσεις… τα 
οποία πέραν του ότι δεν θα αναμε-
νόταν σε πτώση όπως αυτή που μας 
περιγράφηκε (ειδικά χωρίς συνοδές 
κακώσεις στα παρακείμενα μαλακά 
μόρια όπως εδώ παρατηρείται) τα 
οποία κατά τη γνώμη μας εύλογα 
εγείρουν την υποχρέωση διερεύνη-
σης σεξουαλικού εγκλήματος σχετι-
ζόμενου με τον θάνατο αυτό. 

Αμφισβήτηση
Το πόρισμα της 1η νεκροψίας αμφι-
σβητεί ήδη ο ιατροδικαστής Μάρι-
ος Ματσάκης, που διορίστηκε από 
τους συνηγόρους υπεράσπισης του 
υπόπτου. Ο κ. Ματσάκης αμφισβη-
τεί τα ευρήματα της 1ης νεκροψί-
ας και αναμένεται να καταλήξει στο 
πόρισμα του μετά την ολοκλήρωση 
των εξετάσεων στα ρούχα του υπό-
πτου και της 28χρονης. 
Την Τετάρτη, η κ. Σπηλιοπούλου 
έκανε αυτοψία στην Πέτρα του Ρω-
μιού, όπου είχε εντοπιστεί νεκρή 
η 28χρονη και αμέσως μετά εξέτα-
σε την ύποπτο.  Η κ. Σπηλιοπούλου 
αναμένεται να ετοιμάσει σχετική έκ-
θεση με τα ευρήματα της και να ενη-
μερώσει τον Γενικό Εισαγγελέα. 
Αυτοψία διενήργησε και ο Ιατροδι-
καστής Μάριος Ματσάκης, ο οποί-
ος το βράδυ της Τρίτης είχε εξετάσει 
και τον ύποπτο. 
Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι από 
τα ευρήματα του στην σκηνή και 
από την εξέταση του υπόπτου, επι-

βεβαιώνονται όπως είπε οι ισχυρι-
σμοί του για τις εκδορές που έφερε, 
οι οποίες αποδίδονται στην αναρ-
ρίχηση και την καταρρίχηση στον 
γκρεμό στην προσπάθειά του  να δι-
ασώσει την 28χρονη.

Το ιστορικό 
Στη βάση της μαρτυρίας των ιατρο-
δικαστών, η Αστυνομία προχώρησε 
στη σύλληψη του συντρόφου της 
ηλικίας 31 ετών κατόχου ελληνικού 
διαβατηρίου και μόνιμου κάτοικου 
Κύπρου για διευκόλυνση των ανα-
κρίσεων. 
Ερωτηθείς σχετικά ο εκπρόσωπος 
τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πάφου Μιχάλης Νικολάου, ανέφερε 
ότι ο ύποπτος αρνείται οποιαδήπο-
τε ενοχή στην υπόθεση αν και επι-
βεβαιώνει, με την κατάθεσή του, 
ότι νωρίτερα βρισκόταν με το θύμα 
προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι 
πρόκειται για ατύχημα στην προ-
σπάθεια της άτυχης Lesya Bykova να 
αυτοφωτογραφηθεί με φόντο την 
Πέτρα του Ρωμιού. 
Ο ύποπτος όταν επικοινώνησε με 
την Αστυνομία, ανέφερε ο κ. Νικο-
λάου, είπε ότι ο ίδιος μαζί με φίλη 
του μετέβησαν στην περιοχή Πέτρα 
του Ρωμιού και στην προσπάθεια 
της η 28χρονη να βγάλει μια selfie 
έπεσε στον γκρεμό.

Σκαλίζουν τα τηλεπικοινωνιακά 
δεδομένα 
Η 28χρονη Ουκρανή βρισκόταν στην 
Κύπρο από τις 6 Ιανουαρίου με ει-
δική άδεια παραμονής από την Υπη-
ρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν 
ενδείξεις, οι οποίες διερευνώνται, 
ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αστυ-
νομίας, οι οποίες αναφέρουν ότι η 
Lesya Bykova είχε επισκεφθεί ξανά 
στο παρελθόν την Κύπρο. 
Με τον 31χρονο είχε πάρει μέρος σε 
γενέθλια φιλικού τους προσώπου 
και στην συνέχεια διασκέδασαν σε 
δισκοθήκη. 
Στο πλαίσιο των εξετάσεων, η Αστυ-
νομία θα μελετήσει τα τηλεπικοινω-
νιακά δεδομένα του δράστη αλλά 
και του θύματος, ενώ θα ληφθούν 
και καταθέσεις από τον προσωπι-
κό και το συγγενικό τους περιβάλ-
λον. Οι ανακριτές της υπόθεσης, δεν 
αποκλείουν το ενδεχόμενο ο δρά-
στης που ήταν θετικός σε ναρκοτέστ 
και αλκοτέστ, να στραγγάλισε το 
θύμα σε άλλο σημείο και να μετέφε-
ρε την σορό στην Πέτρα του Ρωμιού 
για να σκηνοθετήσει ατύχημα. 
Για τις εκδορές που είχε ο ίδιος στο 
σώμα του είχε αναφέρει ότι προκλή-
θηκαν στην προσπάθεια του να κα-
τέβει από απόκρημνο σημείο για να 
βοηθήσει το θύμα.



ΚΕΠ στη Γεροσκήπου
Επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιηθεί 
η ευκαιρία τονίζει η Ομάδας 
Πρωτοβουλίας Δημοτών 
Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου 
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Θ εωρώ καθήκον και υποχρέωσή μου να κατα-
θέσω την άποψή μου γύρω από το θέμα της 
δημιουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πο-

λίτη (ΚΕΠ) στη Γεροσκήπου, συμβάλλοντας στον γε-
νικότερο διάλογο που αναπτύσσεται το τελευταίο 
διάστημα, με την προσδοκία να καταλήξουμε στη 
συμφερότερη για τον τόπο απόφαση και, κυρίως, να 
την προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αναφέ-
ρει ο Πολιτιστικός Λειτουργός του Δήμου Γεροσκή-
που και Μέλος Ομάδας Πρωτοβουλίας Δημοτών Γε-
ροσκήπου και Ανατολικής Πάφου.
Όλοι, νομίζω, συμφωνούμε για την αναγκαιότητα δη-
μιουργίας ΚΕΠ στη Γεροσκήπου. Από τη λειτουργία 
του, θα προκύψουν άμεσα και έμμεσα οφέλη, τόσο 
για τους δημότες όσο και για τον Δήμο γενικότερα. 
Το προφανές όφελος είναι ότι οι κάτοικοι της Γερο-
σκήπου και των γειτονικών της κοινοτήτων θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις (ολοένα και αυξα-
νόμενες) υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ πλησιέστε-
ρα στον τόπο κατοικίας τους και θα βελτιωθεί η κα-
θημερινότητά τους. Συνάμα, σε βάθος χρόνου, λόγω 
και της ύπαρξης του ΚΕΠ, ο Δήμος θα αναδειχθεί ως 

συνεκτικό κέντρο εξυπηρέτησης της περιοχής, θα αυ-
ξηθεί η ελκυστικότητα της Γεροσκήπου και γενικότε-
ρα του νέου Δήμου ως τόπου μόνιμης κατοικίας, ενώ 
φυσιολογικά θα αναπτυχθεί και η επιχειρηματικότη-
τα. Αναμφίβολα, το ΚΕΠ είναι μια απαραίτητη υποδο-
μή για τον νέο Δήμο Ανατολικής Πάφου. 
Είναι σαφές, απ’ όσα έχουν ειπωθεί/γραφτεί μέχρι 
σήμερα, πως υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγί-
σεις όσον αφορά τη χωροθέτηση του ΚΕΠ. Η μία υπο-
στηρίζει τη δημιουργία του στο πρώην κτίριο της ΣΠΕ 
Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου (επί της οδού Δ. 
Σολωμού). 
Κύριος εκφραστής της άποψης αυτής είναι η Ομάδα 
Πρωτοβουλίας Δημοτών του Δήμου Ανατολικής Πά-
φου, στην οποία συμμετέχουν πολίτες απ’ όλες τις 
γεωγραφικές ενότητες του νέου Δήμου. Κάποιοι άλ-
λοι συνδημότες μας, αντίθετα, προτείνουν τη χωρο-
θέτησή του σε κάποιο άλλο σημείο, εκτιμώντας ότι 
θα δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στην 
περιοχή. 
Θα χαρακτήριζα την πρώτη προσέγγιση ως πραγ-
ματιστική. Ταυτίζεται με την πρόθεση του ίδιου του 

κράτους, αφού υπάρχει ειλημμένη απόφαση από το 
Υπουργικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση του συγκε-
κριμένου κτιρίου σε ΚΕΠ, απορρίπτοντας δις το αί-
τημα για παραχώρηση του τεμαχίου στον Δήμο. Στα 
συν του συγκεκριμένου χώρου, το ότι διαθέτει δικές 
του θέσεις στάθμευσης (πάνω από είκοσι), καθώς και 
η γειτνίασή του με δημόσιο χώρο στάθμευσης. Από 
τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση, το κτίριο και γε-
νικά ο χώρος, εκείνο που φαίνεται να χρειάζεται κυ-
ρίως είναι η ενεργοποίηση του Δήμου και η άσκηση 
πιέσεων για συντονισμό όλων των εμπλεκομένων 
κρατικών τμημάτων και υπηρεσιών, με στόχο την επί-
σπευση του έργου.
Θα χαρακτήριζα τη δεύτερη προσέγγιση ανεδαφική, 
αφού δε βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα και, 
κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Να επιλε-
γεί άλλος χώρος, λένε οι διαφωνούντες με την επιλο-
γή της πρώην ΣΠΕ. 
Αν υπάρχει καλύτερη επιλογή, όμως, γιατί δεν τέθηκε 
στη συζήτηση εδώ και τόσους μήνες που συζητείται 
το θέμα; Και αν υποθέσουμε ότι βρέθηκε το ιδανι-
κό κτίριο, ποιος θα καλύπτει το (υψηλό) ενοίκιο του; 

Θα έρθει το κράτος να διαφοροποιήσει την απόφα-
σή του έτσι απλά και να πάει στο ενοίκιο; Ή, μήπως, 
θα έρθει να επιλέξει ένα κρατικό τεμάχιο και στη συ-
νέχεια να δαπανήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για 
την ανέγερση του ΚΕΠ Γεροσκήπου; 
Ας είμαστε ρεαλιστές! Αν το κράτος προχωρήσει (στο 
σύντομο μέλλον) στη δημιουργία ΚΕΠ στη Γεροσκή-
που, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο κτίριο της πρώην 
Συνεργατικής. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό 
γρήγορα και δεν αναληφθούν πρωτοβουλίες από τον 
Δήμο για να πάρει σάρκα και οστά η απόφαση του 
Υπουργικού, η δημιουργία ΚΕΠ θα παραπεμφθεί στις 
ελληνικές καλένδες! Μάλιστα, αν φτάσουμε στο ση-
μείο να φέρουμε εμπόδια στην υλοποίηση του κρατι-
κού σχεδιασμού, ελλοχεύει ο κίνδυνος να ξυπνήσου-
με κάποια μέρα και να γίνουμε (εκ νέου) μάρτυρες 
της κατεδάφισης του υφιστάμενου κτιρίου και της 
αντικατάστασής του από κάποιο πολυώροφο ιδιωτι-
κής εταιρείας. Σε μια τέτοια περίπτωση, σίγουρα, θα 
έχουμε πραγματικό κυκλοφοριακό κομφούζιο στην 
περιοχή!

Νίκος Παλιός
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Η Μητρόπολη θα είναι 
αναπόσπαστο μέρος 
της κοινωνίας
Η Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη 
Πάφου Τυχικού Βρυώνη παρουσία του 
Αρχιεπισκόπου Γεωργίου…

Τ ελέστηκε το απόγευμα της περασμένης 
Κυριακής, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου 
Θεοδώρου στην Πάφο, η ενθρόνιση του 

νέου Μητροπολίτη Πάφου, Υπερτίμου καί Εξάρ-
χου Αρσινόης και Ρωμαίων Τυχικού στην πα-
ρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου.
Παρόντες ήταν και αρκετά μέλη της Ιεράς Συνό-
δου, οι αρχές της πόλης και της επαρχίας Πά-
φου, φορείς, κληρικοί και εκατοντάδες πιστοί.
Η ενθρόνιση ξεκίνησε με κωδωνοκρουσίες και 
υπό την ιαχή «άξιος». Ο Μητροπολίτης Τυχικός 
είναι ο 70ος Μητροπολίτης Πάφου. 
Στην ομιλία του στο πλαίσιο της ενθρόνισής 
του ο νέος Μητροπολίτης Πάφου διαβεβαίω-
σε τους παρευρισκόμενους ότι θα καταβάλει 
όλες του τις δυνάμεις για να φανεί αντάξιος της 
εμπιστοσύνης και της αγάπης του κόσμου. 
Ο Πάφου Τυχικός στάθηκε ιδιαίτερα στα αυξη-
μένα του καθήκοντα και τη σχέση που πρέπει 
να έχει ο Μητροπολίτης με τον κόσμο και την 
κοινωνία.

«Υπόσχομαι ότι σήμερα αρχίζει μια νέα προ-
σπάθεια για επικοινωνία με όλον τον κόσμο και 
κυρίως με τους νέους και τους απλούς ανθρώ-
πους, τον κόσμο της βιοπάλης και της καθη-
μερινής προσπάθειας για μια καλύτερη ζωή», 
είπε.  
Η Μητρόπολη θα είναι αναπόσπαστο μέρος της 
κοινωνίας, διαβεβαίωσε ο νέος Μητροπολίτης, 
ο οποίος ευχαρίστησε τον Ύψιστο για την ευλο-
γία του να αξιωθεί ταπεινά να διαδραματίσει 
ένα τόσο σημαντικό ρόλο. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος συνεχάρη 
τον νέο Μητροπολίτη Πάφου για την ανάληψη 
των καθηκόντων του εκφράζοντας την ευχή να 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του 
και να συνεχίσει το σπουδαίο έργο που άφη-
σαν ως παρακαταθήκη οι προκάτοχοί του. 
Μετά το πέρας της τελετής ενθρόνισης ο νέος 
Μητροπολίτης δέχθηκε συγχαρητήρια στο 
Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πά-
φου.

Χ. Πιττοκοπίτης
Και φέτος πράσινος 
τρυγητός…

Θα ισχύσει και φέτος το μέ-
τρο του Πράσινου τρυγητού, 

ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι 
προσπάθειες για οριστική αντι-
μετώπιση του αμπελουργικού 
Προβλήματος.
Σύμφωνα με τον επαρχιακό 
γραμματέα της ΠΕΚ Χαράλαμπο 
Πιττοκοπίτη, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες προετοιμάζονται για να επα-
ναληφθεί και για φέτος το μέτρο 
του πράσινου τρυγητού και σύ-
ντομα θα ανακοινωθούν επίση-
μα οι λεπτομέρειες. Ο κ Πιττο-
κοπίτης ανέφερε ότι το μέτρο θα 
ισχύσει κυρίως για τις ποικιλίες 
ξυνιστέρι και ντόπιο μαύρο.
Την ίδια ώρα είπε, οι Αγροτι-
κές Οργανώσεις συνεχίζουν να 
ασκούν πιέσεις στο αρμόδιο 
υπουργείο για μόνιμη αντιμετώ-
πιση του αμπελουργικού προ-
βλήματος.
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Ο Δίκαιος

Τον Υπουργό οικονομικών Μάκη Κεραυνό ο 
οποίος σίγουρα δεν θα κοιμάται ήσυχος με όλα 
αυτά που συμβαίνουν στο διεθνή τραπεζιτικό 
τομέα…

Τις διωκτικές αρχές που θα μείνουν εκτεθει-
μένες εάν αποδειχτεί τελικά ότι ο θάνατος της 
28χρονης Μπούκοβα οφείλεται σε δυστύχη-
μα…

Τη νομοθετική εξουσία που μετά από τόσα 
χρόνια που κατάφερε να θεσπίσει νομοθεσία 
για την τοποθέτηση καμερών τροχαίας τώρα 
θα χρειαστεί και νομοθεσία για κάμερες στους 
αστυνομικούς. Καλό 2030… 

Τους έχοντες εξουσία που καταφέρνουν να δι-
ατηρούν την ανθρωπιά τους η οποία δυστυχώς 
χάνεται στις μέρες μας… 

Τους μαθητές μας, τα σωματεία και τις οργα-
νώσεις που ετοιμάζονται για την παρέλαση της 
25ης Μαρτίου την ερχόμενη εβδομάδα…

Τα στομάχια μας που συνηθισμένα σε ένα σωρό 
κρέατα δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη 
νηστεία που υπαγορεύουν οι μέρες…

Τους ανόητους που κουβαλούν κατά χιλιάδες 
τις κροτίδες ενόψει του Πάσχα, αγνοώντας τον 
μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουμε όλοι και ιδι-
αίτερα μικρά παιδιά που έχουν πρόσβαση σε 
αυτές…

Τη γραφικότητά μας που δε λέει να μας εγκατα-
λείψει και κάθε που βρισκόμαστε στα δύσκολα 
να σου και ορισμένους να την επιβεβαιώνουν…

Τους υπέροχους εκκλησιαστικούς ύμνους που 
ψάλλονται στους εσπερινούς που θα τελούνται 
μέχρι και το Πάσχα σε όλες τις εκκλησίες μας…

Το όργιο της φύσης που συνεχίζεται χωρίς να 
επηρεάζεται ούτε από οικονομική κρίση, ούτε 
από πολέμους…

Τους λογής, λογής καρχαρίες που έπεσαν πάνω 
μας για να μας κατασπαράξουν…

Τον απλό κοσμάκη που αντέχει ακόμα και δεν 
έχει τρελαθεί με όσα βλέπει και ακούει καθημε-
ρινά γύρω του…

Τους “διάφορους παράγοντες” που ότι θυμού-
νται χαίρονται και νοιώθουν και αδικημένοι 
από πάνω που δεν γινόμαστε κοινωνοί των 
φοβερών απόψεων και ιδεών τους, θεός αν μας 
φυλάει...

Την υπομονή μας που κρατάει ακόμα γερά 
γιατί εάν τη χάσουμε και αυτή δε θα έχει μεί-
νει πλέον τίποτα για να μας σταματήσει στον 
κατήφορο…

Τα κόμματα ΔΗ.ΚΟ. και ΔΗ.ΣΥ. τα οποία ανα-
μένεται να περάσουν την περίοδο των Παθών 
όπου να ‘ναι αφού μέσα στους επόμενους μή-
νες θα πρέπει να ασχοληθούν με τα εσωκομμα-
τικά τους…

Τους έξυπνους πολιτευτές που πρέπει να έχουν 
υπόψη τους και την παροιμία για το έξυπνο 
πουλί…

Όσους τολμούν (και δυστυχώς είναι ελάχιστοι) 
να πουν το mea coulpa…

Αννίτα Δημητρίου 

Στα πάνω η πρόεδρος της 
Βουλής και πλέον η πρώτη 
γυναίκα πρόεδρος του ΔΗ-
ΣΥ με ένα ποσοστό που θα 
ζήλευαν πολλοί (69,01%). 
Κάθε επιτυχία κυρία πρόε-
δρε με την εκλογή σας απο-
δεικνύεται ότι οι γυναίκες 
μπορούν…

Κώστας Κουμής 

Στα πάνω και ο νέος υφυ-
πουργός τουρισμού που αν 
και Παραλιμνίτης επέλεξε 
την Πάφο να είναι ανάμεσα 
στις πρώτες επαρχίες που 
επισκέφθηκε  μετά την επί-
σημη ανάληψη των καθηκό-
ντων του...

Ποιος ελέγχει;

Την ώρα που αγωνιζόμαστε όλοι 
(ή σχεδόν όλοι) να ενισχύσου-

με και να κρατήσουμε το ΓεΣΥ, ως 
την μεγαλύτερη κατάκτηση των πο-
λιτών, αυτοί που έχουν την ευθύνη 
για την επίβλεψη και την ομαλή λει-
τουργία του Συστήματος, περί άλ-
λων τυρβάζουν.
Ναι υπάρχουν πολλά προβλήμα-
τα και στρεβλώσεις που πρέπει να 
διορθωθούν και σίγουρα δεν μπο-
ρούν να γίνουν όλα με τη μία.
Είναι όμως και κάποια προβλήματα, 
τα οποία, μπορεί να κοστίσουν και 
ζωές αθώων ασθενών και σε αυτά 
δεν μπορούν να γίνονται εκπτώσεις.
Σαφέστατα και οι νοσηλευτές, δια-
δραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
πορεία της υγείας κάθε ασθενούς, 
συνεπώς ο ρόλος τους ως στυλοβά-
τες του όλου εγχειρήματος είναι κα-
θοριστικός.
Έχουμε όμως πρόβλημα στην επάν-
δρωση των κρατικών και ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων, με επαρκώς καταρ-
τισμένους νοσηλευτές, και οι ελλεί-
ψεις νοσηλευτών σε όλες σχεδόν τις 
μονάδες είναι εμφανείς.  
Έτσι κάποιοι τουλάχιστον στον ιδιω-
τικό τομέα, που παραπονιούνται ότι 
δεν βρίσκουν νοσηλευτές, προσλαμ-
βάνουν άσχετους τους οποίους βα-
φτίζουν βοηθούς νοσηλευτές, αλλά 
στην πραγματικότητα καλούνται να 
κάνουν τη δουλειά του νοσηλευτή.
Γίνεται λοιπόν επαρκής έλεγχος σε 
αυτό τον τομέα της υγείας, ή ο κα-
θένας μπορεί να προσλάβει οποιον-
δήποτε βαφτίζοντάς τον απλά βοη-
θό νοσηλευτή;
Τώρα το γεγονός ότι ειδικά στον ι-
διωτικό τομέα δεν βρίσκουν πτυχι-
ούχους  νοσηλευτές να προσλάβουν 
ας σκεφτούν και λίγο τους μισθούς 
που δίνουν, αφού κανένας πτυχι-
ούχος νοσηλευτής δεν πρόκειται να 
δεχτεί αν εργάζεται με τον κατώτα-
το μισθό… 

Γεμάτο λακκούβες το οδικό δίκτυο της πόλης της 
Πάφου. Δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι 

γεμάτος τρύπες. Ακόμη και δρόμοι που επιστρώ-
θηκαν πρόσφατα, έχουν και αυτοί λακκούβες. 
Οι ευθύνες βαραίνουν ασφαλώς τον Δήμο Πάφου 
που οφείλει τουλάχιστον να κλείνει τις λακκούβες, 
για να γλυτώσουμε τουλάχιστον τα οχήματά μας. 
Κατανοούμε ότι γίνονται έργα για το καλό της πό-
λης, αλλά ρε παιδιά ακόμη και εκεί που δεν γίνο-
νται έργα, το οδικό δίκτυο είναι χάλια. 
Τώρα θα μου πείτε δρόμους δεν έχουμε, τις λακ-
κούβες θα σκεφτούμε;

Φτιάξτε το οδόστρωμα… 

Όνι Βαλακάρι 

Στα πάνω ο ποδοσφαι-
ριστής της Πάφου που 
στους τελευταίους αγώνες 
της ομάδας του ξεδίπλωσε 
το ποδοσφαιρικό του τα-
λέντο και απέδειξε ότι η ο-
μάδα του μπορεί να στηρί-
ζεται σ΄ αυτόν…

Κροτίδες 

Στα Κάτω οι 3 νεαροί Ε/Κ 
που συνελήφθησαν επ’ 
αυτοφώρω από την α-
στυνομία να φορτοεκ-
φορτώνουν χιλιάδες κρο-
τίδες –πέραν των 96 χι-
λιάδων -στα αυτοκίνητα 
τους με στόχο το εύκολο 
κέρδος... 

Γιατροί 

Στα κάτω όσοι από τους 
γιατρούς μας δεν τιμούν 
τον όρκο του Ιπποκράτη. 
Σύμφωνα με τον Ιππο-
κράτη, ο γιατρός πρέπει 
να έχει βαθιά μόρφωση, 
να είναι φιλάνθρωπος, 
πράος και σοβαρός, εχέ-
μυθος και εγκρατής...

Συμπολίτης μας με δημοσίευση στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανα-

φέρει ένα περίεργο περιστατικό με 
πρωταγωνίστρια κυπριακή τράπεζα. 
Όπως αναφέρει, πριν δέκα χρόνια έ-
βαλε σε τραπεζικό λογαριασμό 1000 
ευρώ για το εγγόνι του και όταν έλεγ-
ξε για να δει πόσο είχε αυξηθεί το πο-
σό με τους τόκους, έπεσε από τα σύν-
νεφα! 
Όχι μόνο δεν αυξήθηκε το ποσό, αλλά 
είναι λιγότερα κατά 0,18 σεντ.
Πάλι καλά δηλαδή που δεν του τα πή-
ραν όλα!

Απίστευτο κι όμως κυπριακό! 
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Πρόσκληση υποβολής προσφορών για α-
γορά διοικητικών υγειονομικών υπηρε-

σιών απευθύνει σε φοιτητές ή/και πτυχιού-
χους, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών 
του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για κάλυ-
ψη αναγκών των Υγειονομικών Υπηρεσιών 
σε θέματα που αφορούν την καταπολέμηση 
κουνουπιών στις Επαρχίες Λάρνακας και Λε-
μεσού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υ-
γείας οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στα πλαίσια σύμβασης δη-
μοσίου ενώ η τελευταία ημερομηνία υπο-
βολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22/03/2023 
και ώρα 09:00 π.μ.
Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι τρείς μήνες 

με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης για α-
κόμη τρείς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Δηλαδή αν καταλάβαμε καλά θέλουν πτυχι-
ούχους ακόμα και για να ψεκάζουν τα κου-
νούπια;

Πτυχιούχοι εργάτες;

Μεγάλο πρόβλημα να έχεις λεφτά την 
σήμερον ημέρα. Τρέχουν και δεν φτά-
νουν οι καταθέτες μετά τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τράπεζες σε Ηνωμέ-
νες Πολιτείες Αμερικής και Ελβετία…

Προσπαθεί ο Χριστοδουλίδης να τσου-
λήσουν οι διαδικασίες επίλυσης του Κυ-
πριακού αλλά όπως όλα δείχνουν όσο έ-
χουμε απέναντι Τατάρ, Ερντογάν και Σία, 
κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό…

Χαμός στο Συναγερμό με τους υποψηφί-
ους που θα διεκδικήσουν τις θέσεις στην 
ανώτατη ηγεσία του κόμματος. Εάν δεν 
τελειώσουν με τις εκλογές, η εσωστρέ-
φεια δεν πρόκειται να σταματήσει…

Η Αννίτα είναι η πρώτη γυναίκα πρό-
εδρος στο ΔΗΣΥ και η πρώτη γυναίκα 
πρόεδρος μεγάλου πολιτικού κόμματος 
στην Κύπρο. Ελπίζουμε πως δεν θα είναι 
και η τελευταία…

Για να είμαι ειλικρινής δεν μας εξέπληξε 
καθόλου που ο Ματσάκης, κατέβηκε τον 
γκρεμό στην Πέτρα του Ρωμιού για να 
κάνει αυτοψία για την πτώση της 28χρο-
νης Ουκρανής. Για να μην σας πούμε ό-
τι περιμέναμε να κάνει πτώση από ελι-
κόπτερο. Μια φορά καταδρομέας, πάντα 
καταδρομέας…

Άρχισαν και οι πρώτες αψιμαχίες μετα-
ξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, μετά την εκλογή Χρι-
στοδουλίδη. Αφορμή η απόφαση για κοι-
νές συνεδριάσεις των Υπουργικών Ελλά-
δας και Κύπρου…

Ακόμα δεν έχουν καταφέρει στη Βουλή 
να ολοκληρώσουν τη νομοθεσία που θα 
διέπει το πόθεν έσχες; Ε, που να προλά-
βουν τα παιδιά τόσες δουλειές έχουν ό-
λοι τους. Με αυτό θα ασχολούνται;

Το είδαμε κι αυτό! Όσοι αποχώρησαν 
οικειοθελώς από τις τράπεζες, εκμεταλ-
λευόμενοι τα διάφορα σχέδια, εκτός α-
πό την αποζημίωση θα λαμβάνουν και α-
νεργιακό και μάλιστα αναδρομικά!!! 

Την ίδια ώρα όσοι άλλοι εργαζόμενοι, 
άνω τω 63 ετών χάσουν τη δουλειά του 
για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται α-
νεργιακό επίδομα. Να χαρών εγώ δικαιο-
σύνη…

Περιμένουμε βέβαια να δούμε και πώς 
θα πολιτευτεί η παρούσα κυβέρνηση α-
ναφορικά με τα εργασιακά για τα οποία 
εκκρεμούν πολύ σημαντικά ζητήματα, 
γιατί για τα πιο Πάνω δεν ευθύνεται… 

Αυτή η Ντι Κάρλο ελπίζουμε να πετύχει 
ότι δεν πέτυχαν οι προκάτοχοί της και να 
καταφέρει να επανεκκινήσουν οι διαδι-
κασίες επίλυσης του Κυπριακού…

Τι να γίνεται άραγε ο Νίκαρος τώρα που 
έφυγε από την Προεδρία και βγήκε στη 
σύνταξη. Λέτε να κοιμάται ήσυχος;

Εάν οι γιατροί δεν μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στον αριθμό ασθενών που εξυ-
πηρετούν ας δέχονται λιγότερους…

Τα πάθη της ανθρωπότητας συνεχίζο-
νται και δυστυχώς μέχρι στιγμής μόνοι 
σταύρωση προβλέπεται… 

Μ. Κουλούμας

Όσοι πρέπει να υποβληθούν σε εργαστη-
ριακές εξετάσεις, θα υποβάλλονται  ε-

άν ο γιατρός τους το κρί-
νει απαραίτητο, τόνισε ο 
Μάριος Κουλούμας πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ασθενών Κύ-
πρου (ΟΣΑΚ). Μιλώντας 
στο radio cosmos χαιρέ-

τισε την πρόσφατη απόφαση του ΟΑΥ 
να εντάξει στο ΓΕΣΥ τη διενέργεια εργα-
στηριακών εξετάσεων για προληπτικούς 
λόγους. Απέδωσε τις αντιδράσεις σε πα-
ρερμηνεία από τα ΜΜΕ των όσων ανα-
φέρει στην ανακοίνωση του ο ΟΑΥ και τό-
νισε ότι όσοι πρέπει να υποβληθούν σε 
εξετάσεις θα υποβάλλονται όποτε το κρί-
νει απαραίτητο ο προσωπικός τους για-
τρός. 
Δηλαδή όλοι κ. Κουλούμα μου, γιατί σι-
γά μην μείνει Κυπραίος που δικαιούται 
εξετάσεις δωρεάν και δεν θα τις κάνει, ή 
γιατρός που θα του ζητήσουν και δεν θα 
τους τις γράψει…

Μπ. Άσαντ
Ο Σύρος Πρόεδρος, Μπασάρ αλ Άσαντ, 
δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τούρκο 

ομόλογό του, Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, μόνο εάν 
η Τουρκία αποσύρει τα 
στρατεύματά της από τη 
βόρεια Συρία, σύμφω-
να με συνέντευξη σε ρω-
σικά μέσα ενημέρωσης 

που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.
«(Οποιαδήποτε συνάντηση) συνδέεται 
με το να φτάσουμε στο σημείο όπου η 
Τουρκία είναι έτοιμη - πλήρως και χωρίς 
καμία αβεβαιότητα - για πλήρη απόσυρ-
ση από το συριακό έδαφος», δήλωσε ο 
Άσαντ στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο 
ειδήσεων RIA-Novosti.
«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον ο-
ποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
η συνάντησή μου με τον Ερντογάν», φέ-
ρεται να είπε ο Άσαντ.
Εδώ εμείς τους παρακαλούμε να συνα-
ντηθούμε παρά το γεγονός ότι στρογγυ-
λοκάθονται στην πατρίδα μας εδώ και 47 
χρόνια…

Ρ. Σούνακ

«Το Ηνωμένο Βασίλειο φροντίζει εδώ 
και γενιές τα Μάρμαρα του Έλγιν. Οι πι-

νακοθήκες και τα μου-
σεία μας χρηματοδοτού-
νται από τους φορολο-
γουμένους επειδή είναι 
ένα τεράστιο περιουσι-
ακό στοιχείο γι’ αυτή τη 
χώρα», δήλωσε ο Πρω-

θυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ρίσι 
Σούνακ, ερωτηθείς κατά πόσο σκοπεύει 
να αλλάξει τη νομοθεσία που απαγορεύ-
ει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει 
τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα.
«Μοιραζόμαστε αυτούς τους θησαυ-
ρούς με τον κόσμο και ο κόσμος έρχεται 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για να τους δει. Η 
συλλογή του Βρετανικού Μουσείου προ-
στατεύεται δια νόμου και δεν σχεδιάζου-
με να το αλλάξουμε αυτό», πρόσθεσε ο 
Βρετανός Πρωθυπουργός.Δηλαδή η βρε-
τανική νομοθεσία έχει νομιμοποιήσει 
την κλοπή του Έλγιν;

Ο Δίκαιος

Όλοι για την Αννίτα

Ι διαίτερη αδυναμία φαίνεται να έχουν στην 
Πάφο οι ιδιοκτήτες Κέντρων Αναψυχής, κα-

θώς τόσο ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπον-
δίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής 
(ΟΣΙΚΑ) Νεόφυτος Θρασυβούλου, όσο και ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ανα-
ψυχής Πάφου (ΣΙΚΑΠ) Άγγελος Ονησιφόρου, έ-
σπευσαν από τους πρώτους να αποστείλουν 
συγχαρητήριο μήνυμα στην πρόεδρο της Βουλής 
για την εκλογή της και ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ.
Τονίζουν μάλιστα ότι η Αννίτα, από τη θέση της 
ως Προέδρου της Βουλής έχει αναδείξει και προ-
ωθήσει πολλά από τα αιτήματα των κέντρων α-
ναψυχής και πιστεύουν ότι το ίδιο θα πράξει και 
ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.  

Θέλω να γίνω Υπουργός
Αχ να γινόμουν υπουργός να βγω απ’ τη μιζέρια, 
πλέον όμως το χώνεψα, μόνο τα δυο μου χέρια, 
θα με ταΐσουν δυστυχώς εμέ και τα παιδιά μου 

μέχρι να ρίξει ο Θεός μάννα μεσ’ την ποδιά μου…
Αλλά και πάλι σκέφτομαι γιατί να μη μου φέξει 

και να με κάνουν υπουργό με μία μόνο λέξη.
Να διαθέτω οδηγό, υπουργικά προνόμια 

και να ταΐζω μοναχός μάνα, παιδιά κι’ εγγόνια. 
Πάντως αν γίνω υπουργός τίποτα δε θα τάζω, 

θ’ αράξω στην καρέκλα μου και άλλους θα διατάζω.
Έτσι όπως κάνουν οι καλοί οι υπουργοί μας όλοι, 
Ταγοί, σφουγκοκωλάριοι, διαβόλοι και τριβόλοι.

Δεν θα σταθώ μπρος τον εχθρό με τα γυμνά μου χέρια  
κι ούτε θα ξεπατώνομαι χειμώνες καλοκαίρια.

Θα καρτερώ τη σύνταξη και τ’ άλλα ωφελήματα 
και μόνο εις τον πρόεδρο θα κάνω τα θελήματα…

Μια φορά κι ένα καιρό
Μ εγάλο παραμύθι έφτιαξαν οι Δυτικοί 

με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες για την Ουκρανία, ένα παραμύθι που το 
μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τελειώσει με 
το ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Ήδη ο ταλαίπωρος Ουκρανικός λαός πληρώ-
νει βαρύ τίμημα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες 
είναι οι νεκροί του πολέμου αυτού ο οποίος 
θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει αυτό οφείλεται 
ξεκάθαρα στην επιμονή των Αμερικανών να 
στριμώξουν τη Ρωσία και να μεγαλώσουν κι 
άλλο τη σφαίρα επιρροής τους.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι 
καταστροφικά για όλους αλλά το χειρότερο 
είναι ότι μπορεί να μας οδηγήσουν ακόμα 
και σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κάτι που 
θα είναι ολέθριο για την ανθρωπότητα.



Θύμωσε ο Μυριάνθους 

Καλύτερη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης σε ώρες αιχμής 
στην Λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου ζητά ο βουλευτής 

της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους. Σε παρέμβαση 
του στο Radiocomos κάλεσε την τροχονομι-
κή υπηρεσία του Δήμου και το τμήμα τροχαί-
ας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου του-
λάχιστον τις ώρες αιχμής πρωί και μεσημέρι 
να βρίσκονται στην περιοχή για να ρυθμίζουν 
την τροχαία κίνηση και να αποφεύγεται η  με-

γάλη ταλαιπωρία των οδηγών που διακινούνται στην περιο-
χή. Η παρέμβαση του κ. Μυριάνθους έγινε όταν ο ίδιος εί-
χε εγκλωβιστεί στην τροχαία κίνηση το πρωί της Τρίτης στην 
προσπάθεια του να μεταβεί στην Λευκωσία και χρειάστηκε 
30 λεπτά για να φθάσει από την Μεσόγη στον αυτοκινητό-
δρομο.

Έφυγε η Χριστιάνα 

Την Κυριακή το πρωί στις 11 στο Τεχνόπολις στην Πάφο 
θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού της Χρι-

στιάνας Μουζούρη. Ντυθείτε με χρώματα είναι η έκκληση 
της οικογένειας και των φίλων της. Μετά από σκληρή μάχη 
που έδωσε με τον καρκίνο η Χριστιάνα έφυγε το απόγευμα 
της περασμένης Κυριακής αθόρυβα αφού ακόμη και φιλικά 
της πρόσωπα δεν είχαν πληροφορηθεί την επιδείνωση της υ-
γεία της. 
Η Χριστιάνα Μουζούρη ήταν μια δραστήρια τολμηρή και ξε-
χωριστή γυναίκα  που πρωτοστατούσε σε κάθε αγώνα  στην 
Πάφο. Διακρίθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Pafos 2017 
με την δράση της ομάδας pease to pease. Η ομάδα είχε κατα-
σκευάσει τότε έργα με το σμυλί τα οποία κοσμούσαν σημεία 
στην Πάφο αλλά και στην κατεχόμενη Λευκωσία. 

Αποκαθίσταται η ομαλότητα στον ΔΗΣΥ 

Σ τον ΔΗΣΥ μετά την ήττα 
στις προεδρικές εκλο-

γές αρχίζει να εξομαλύνεται 
η κατάσταση με την εκλογή 
της Αννίτας Δημητρίου στην 
θέση του προέδρου. Η μεγά-
λη διαφορά που εξασφάλισε 
η κ. Δημητρίου είναι μια ση-
μαντική ασφαλιστική δικλεί-
δα για την ομαλότητα, όμως 
πολλά θα εξαρτηθούν από 
την συνέχεια. 
Η μάχη για την θέση του α-
ναπληρωτή αναμένεται κρί-
σιμη και ήδη έχουν ανακοι-
νωθεί 3 υποψηφιότητες ενώ 
ανοιχτό παραμένει και το εν-
δεχόμενο να διεκδικήσει την θέση και ο Γιάννης Καρούσος. Για το Πο-
λιτικό Γραφείο και τις θέσεις αντιπροέδρων τα πράγματα είναι ακόμη 
ασαφή. Η εσωστρέφεια στον ΔΗΣΥ είναι πολύ πιθανόν να κρατήσει μέ-
χρι τις Ευρωεκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη νέων τοπικών αρ-
χών. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι σε αυτές τις εκλογές ουσιαστικά 
θα κριθεί η νέα πρόεδρος του κόμματος.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Αυτή η εβδομάδα ήταν δύσκολη και πολύ πένθιμη 
για την Πόλη μας. Ξεκίνησε με τον υπό διερεύνη-
ση φόνο της 28χρονης από την Ουκρανία, και συ-
νεχίστηκε με άλλους δύο θανάτους νέων γυναικών. 
Χάσαμε την Χριστιάνα Μουζούρη και Ελένη Σιαη-
λή Δημοσθένους οι οποίες πάλεψαν με τον καρκίνο 
για αρκετά χρόνια. Δυστυχώς οι πρώτες μέρες της 
Άνοιξης ήταν πολύ μαύρες...

Για την περίπτωση της Bykova η υπόθεση άρχισε 
να μοιάζει με την περίπτωση της Μίλκοβα για την 
οποία είχαν γίνει 5 νεκροψίες για να καταλήξουν οι 
ιατροδικαστές ότι την είχαν κατασπαράξει τα σκυ-
λιά και ότι δεν είχε τραυματιστεί από γεωργικό μη-
χάνημα... 

Από την περασμένη Κυριακή, ανέλαβε και τυπι-
κά τα καθήκοντα του ο νέος Μητροπολίτης Πάφου 
Τυχικός. Σεμνά και ταπεινά οι τελετές ενθρόνισης 
όπως άλλωστε είναι και ο εκκλησιαστικός βίος του 
Τυχικού όλα αυτά τα χρόνια γεγονός που εκτιμήθη-
κε αν κρίνουμε και από το εκλογικό αποτέλεσμα...

Κατά τα άλλα το εκλογικό ποσοστό της Αννίτας 
Δημητρίου δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβήτησης 
όμως η ίδια αναμένεται να κριθεί στην 1η εκλο-
γική μάχη που θα είναι κρίσιμη για τον ΔΗΣΥ τον 
επόμενο χρόνο. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι ι-
κανοποιητικά τότε μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος 
κύκλος εσωστρέφειας στον ΔΗΣΥ με απρόβλεπτες 
εξελίξεις...

Στο ΑΚΕΛ δεν είναι όλα ρόδινα. Μπορεί το εκλογι-
κό αποτέλεσμα να μην ήταν ήττα. Υπάρχουν όμως 
αρκετά ζητήματα σε εκκρεμότητα και ένα από αυ-
τά είναι πως θα χειριστεί περιπτώσεις στελεχών ό-
πως η κ. Χαραλαμπίδου που απείχαν από την προε-
κλογική εκστρατεία...

Στα ευχάριστα μπορούμε να εντάξουμε ότι κά-
ποιοι υπουργοί της νέας κυβέρνησης δείχνουν ση-
μάδια καλά. Ένας από αυτούς είναι η νέα Υπουρ-
γός Παιδείας που φαίνεται να αφουγκράζεται την 
εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς. Επίσης κα-
λά δείγματα είχαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσω-
πο, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ε-
σωτερικών.

Για τις αυθαιρεσίες που καταγγέλλονται στο Λατσί 
και ευρύτερα στην Πόλη Χρυσοχούς... 

Στην Πάφο η περίφημη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου στην οποία υποτίθεται ότι θα λαμ-
βάνονταν αποφάσεις για τα έργα και τα σκιάδια, 
aπλώς έγινε το αυτονόητο. Προχωρούν τα έργα στα 
σημεία που δεν επηρεάζονται από τα διατάγματα 
για τα σκιάδια. Το θέμα με τα σκιάδια είναι να μείνει 
σε εκκρεμότητα για τα επόμενα 5 χρόνια... 

Στα καλά νέα για την Πάφο είναι η παράδοση του 
πάρκου της Ήβης Μαλιώτη και η αποκατασταθεί-
σα πινακοθήκη. Τα υπόλοιπα έργα είναι ακόμη σε 
εξέλιξη και αναμένεται η παράδοση τους ή τμημά-
των τους όπως είναι η περίπτωση της Λεωφόρου 
Ελλάδος... 

Οι φαιδρότητες στην πόλη μας περισσεύουν ό-
πως και οι παραγοντίσκοι που αυτολιβανίζονται 
και νομίζουν οι δύστυχοι πως είναι κάποιοι και ότι 
τους λαμβάνει και κανείς υπόψη... 

Η “μούγια”

Παίρνει σειρά το ΑΚΕΛ 

Η εκτίμηση της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΑΚΕΛ είναι ότι 

το αποτέλεσμα των εκλογών ε-
μπεριέχει θετικά και ελπιδοφό-
ρα στοιχεία τα οποία μπορούν 
να αξιοποιηθούν για να ενισχυ-
θεί γενικότερα η Αριστερά. Ο 
Ανδρέας Φακοντής επαρχιακός 
γραμματέας του ΑΚΕΛ και μέλος 
του Πολιτικού Γραφείου δήλωσε στο Radiocosmos ότι  στις 
Προεδρικές εκλογές υπήρξε καθολική συσπείρωση του κό-
σμου της Αριστεράς και υπήρξε συστράτευση με ανθρώπους 
από τον χώρο της οικολογίας, της κεντροαριστεράς αλλά και 
με πολλούς πολίτες που συμμερίζονται τις προοδευτικές αρ-
χές και αξίες. Όλα αυτά τα θετικά στοιχεία είπε ο κ. Φακοντής 
θα εκτιμηθούν στον προσυνεδριακό διάλογο για το συνέδριο 
που προγραμματίζεται το Φθινόπωρο. Σε ερώτηση αν θα λη-
φθούν πειθαρχικά μέτρα για όσα στελέχη ή μέλη δεν στήρι-
ξαν την επιλογή Μαυρογιάννη στις προεδρικές εκλογές ο κ. 
Φακοντής ανέφερε ότι η κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχω-
ριστά από τα συλλογικά όργανα. Ένα από τα ερωτήματα για 
το ΑΚΕΛ είναι τι θα κάνει με την περίπτωση της κ. Χαραλα-
μπίδου.

Περικύκλωσαν την Χλώρακα

Συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας με την συμμετοχή πέραν 
των 60 μελών της ΑΔΕ Πάφου, της ΥΚΑΝ, της ΜΜΑΔ και της ΥΑΜ 

πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε συγκρότημα  πολυκατοι-
κιών στη Χλώρακα το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο όμως συνέχιζαν να 
διαμένουν πρόσφυγες και αιτητές ασύλου.  Η περιοχή αποκλείστηκε 
από την Αστυνομία και η Χλώρακα έμοιαζε το πρωί της Τετάρτης υ-
πό αστυνομική κατάληψη. Σύμφωνα με την αστυνομία κατά την διάρ-
κεια της επιχείρησης στην οποία μετείχαν και μέλη της ΑΗΚ καθώς και 
εργαζόμενοι στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και διαπιστώθηκε ό-
τι οι ένοικοι 7 διαμερισμάτων έκλεβαν ηλεκτρική ενέργεια από παρα-
κείμενο υποσταθμό της ΑΗΚ. Παράλληλα συνελήφθησαν 3 άτομα για 
παράνομη κατοχή περιουσίας ενώ εντοπίστηκε και μια κλοπιμαία μο-
τοσικλέτα.

Αποφάσεις για Πράσινο Τρυγητό 

Θα ισχύσει και φέτος το μέτρο του Πράσινου τρυγητού, ενώ την ί-
δια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για οριστική αντιμετώπιση 

του αμπελουργικού Προβλήματος. Σύμφωνα με τον 
επαρχιακό γραμματέα της ΠΕΚ Χαράλαμπο Πιττοκο-
πίτη, οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζονται για να 
επαναληφθεί και για φέτος το μέτρο του πράσινου 
τρυγητού και σύντομα θα ανακοινωθούν επίσημα οι 
λεπτομέρειες του σχεδίου που θα εφαρμοστεί φέτος. 
Ο κ Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι το μέτρο θα ισχύσει κυ-

ρίως για τις ποικιλίες ξυνιστέρι και ντόπιο μαύρο. Την ίδια ώρα είπε, οι 
Αγροτικές Οργανώσεις συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στο αρμόδιο υ-
πουργείο για μόνιμη αντιμετώπιση του αμπελουργικού προβλήματος. 
Πάντως αρκετοί αμπελουργοί ακόμη δεν πήραν τις αποζημιώσεις για 
τα σταφύλια που έμειναν ατρύγητα. 
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Τ ην περασμένη Παρασκευή 10.03.2023 πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου 
συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Δ.Σ 

του Επιμελητηρίου Πάφου, της ΕΤΑΠ και του Πρύτανη 
του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού AUB 
Mediterraneo Pafos. 
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πά-
φου κύριος Γεώργιος Μάης, Ο τέως Πρόεδρος του 
ΕΒΕΠ και Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ κος Αντρέας Δημη-
τριάδης, ο Γραμματέας/ Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου 
κος Μαρίνος Στυλιανού, Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ κος Κυ-
ριάκος Δρουσιώτης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της 
ΕΤΑΠ κος Νάσος Χατζηγεωργίου ενώ από την πλευρά 
του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος παρευρέθηκε ο 
Πρύτανης Dr. Wassim El Hajj, καθηγητής Πληροφορι-
κής Επιστήμης και ο κος Γιάννης Άνθης, Λειτουργός 
Διοικητικών Υποθέσεων.
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε η δυνατό-
τητα στις αρχές του Ιδρύματος να ενημερώσουν τους 
Φορείς για τα 5 προπτυχιακά προγράμματα που θα 
λειτουργήσουν στο πανεπιστήμιο το BSc in Computer 
Science, BSc Psychology, BA in Philosophy, Politics and 
Economics, BSc in Industrial Engineering και Bachelor 
of Business Administration in Management εκτιμώ-
ντας ότι θα τροφοδοτήσουν την αγορά εργασίας τόσο 
της Κύπρου όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα ανα-
φέρθηκαν και στα δύο στοχευμένα Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα, το MSc in Engineering Management 
και το MSc in Business Analytics, επιστήμες και κα-
τάρτιση που διαφαίνεται ότι η οικονομία και η ζήτηση 

αγοράς εργασίας σε συνάρτηση με την εξέλιξη της τε-
χνολογίας έχει ανάγκη.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη συνεργασία του Πανε-
πιστημίου με το ΕΒΕ Πάφου και συμφωνήθηκε όπως 
σε κατοπινό στάδιο οι δύο Οργανισμοί προχωρήσουν 
στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας σε επίπε-
δα και τομείς που θα συμφωνηθούν. Ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Dr Wassim El Hajj, ενημέρωσε 
τους Φορείς για τους στόχους του Πανεπιστημίου να 
προσελκύσει φοιτητές τόσο από την Κύπρο, όσο και 
από την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ευρώπη και χώρες 
του Αραβικού κόλπου και δήλωσε αισιόδοξος από τις 
μέχρι τώρα έρευνες προσέλκυσης φοιτητών που διε-
ξάγει το Πανεπιστήμιο. 
Ακόμη αναφέρθηκε σε υποτροφίες που θα προσφέρει 
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Συνάντηση ΕΒΕ και ΕΤΑΠ 
με τον πρύτανη του AUB Mediterraneo Dr Wassim El Hajj

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας 

Τεχνικές Υπηρεσίες 
Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται οι πιό κάτω προσφορές για 
την χρονική περίοδο  μέχρι  την 31ην Μαΐου 2024 

ΚΣΧ/26(3α)-2023        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
ΚΣΧ/26(3β)-2023        ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ
ΚΣΧ/26(3γ)-2023         ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΚΣΧ/26(3δ)-2023        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER RUN
ΚΣΧ/2/6(3ε)-2023  ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP CONTAINER)

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και να απευθύνονται στον Πρόεδρο 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο 
προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας  ή να σταλούν με το ταχυδρομείο σε 
φάκελο  κατάλληλα  γραμματοσημασμένο, το αργότερο μέχρι τις 31.03.2023 και ώρα 12:00 
το μεσημέρι.

Το κριτήριο βάσει του οποίου το Κοινοτικό Συμβούλιο θα κατακυρώσει την προσφορά είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας (Άτομο επικοινωνίας Καραπάνος Κωνσταντίνος) 
στο τηλέφωνο  26273721  από τις 8.30 – 14.00 καθημερινά.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κενή Θέση Εργάτη Γενικών Καθηκόντων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση εργάτη γενικών 
καθηκόντων (Η θέση είναι πρώτου διορισμού). Η θέση είναι  κλίμακας Ε5 των Κυβερνητικών 
Εργατών (Ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές  € 1110,41). 

1.  Τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα, ευθύνες κλπ, περιέχονται στο σχετικό Σχέδιο 
Υπηρεσίας που έχει ετοιμασθεί από το Συμβούλιο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ανάλογα έντυπα καθώς και αίτηση από 
τα Γραφεία του Συμβουλίου (Μιχαλάκη Νικολάου 2, 8280 Μεσόγη) και για οποιανδήποτε 
πληροφορία στα τηλέφωνα: 26653537, 26 653440.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές θα υποβάλουν γραπτώς την αίτηση τους σε σφραγισμένο φάκελο, 
στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης όχι αργότερα από τις 12 το μεσημέρι της 
31/03/2023.  

Στο φάκελο να αναγράφεται:  «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ».

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ
18/03/2023

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ
Μιχαλάκη Νικολάου 2, 8280 Μεσόγη, Πάφος
Τηλ.: 26653537, 26653572, Φαξ: 26652214,
Email: ksmesogis@cytanet.com.cy 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου 
ζητά προσφορές για τη πώληση ισόγειας κατοικίας.

Στοιχεία: Αρ. Εγκραφής 0/9042  Φ./Σχ.46/100204 Τεμ.54.
Ελάχιστη τιμή πώλησης 60,000.00 ευρώ (εξήντα χιλιάδες)

Οι προσφορές να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Κοινοτικού 
Συμβουλίου και να συνοδεύονται με τραπεζική επιταγή η εγγυητική στο όνομα του Κοινοτικού 
Συμβουλίου με ελάχιστο ποσό 6,000.00 ευρώ (έξι χιλιάδες).

Τελευταία μέρα υποβολής προσφορών  η Παρασκευή  31/3/2023 ώρα δώδεκα το μεσημέρι.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν με τη λήξη της προθεσμίας ενώπιον όποιων ενδιαφερομένων το 
επιθυμούν.

Για πληροφορίες στα τηλ. 26722758-99421905

το Πανεπιστήμιο καθώς και το ενδιαφέρον του AUB 
Mediterraneo στο μέλλον να εγκαταστήσει και να λει-
τουργήσει Ερευνητικά Κέντρα. Τέλος, το Πανεπιστή-
μιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δήλωσε ότι στα 
σχέδια του βρίσκεται ψηλά η Ίδρυση και λειτουργίας 
Ιατρικής & Νοσηλευτικής Σχολής στην Πάφο.   
Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου κος Γεώργιος Μάης 
τόνισε την ανάγκη να ενδυναμώσουν οι δεσμοί και να 

εντατικοποιηθούν οι συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστη-
μιακής κοινότητας και Επιχειρηματικού κόσμου αφού 
τα οφέλη θα είναι  πολλαπλά και αμφίδρομα. Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ κος 
Κυριακός Δρουσιώτης καθώς και ο Αντιπρόεδρος του 
ΚΕΒΕ κος Αντρέας Δημητριάδης δηλώνοντας αμφότε-
ροι ότι θα στηρίξουν τις προσπάθειες του Πανεπιστη-
μιακού Ιδρύματος.  



Στο Κτήμα ήταν κάποτε ένας ρόκο-
λος ο Παναής, που δούλευε μι-
σταρκός σε έναν πελεκάνο. Ήταν 

αγαθός, και δεν έκοβε το 
μυαλό του. Από μικρόν ο 
μάστρος του τον παντρο-
λόγησε με μια συγγένισ-
σα του γεροντοκόρη, και 
για δώρο του γάμου τον 

άφησε να φτιάξει στο πελεκανιό μια και-
νούργια πόρτα για το σπίτι της νύφης. Ο 
Παναής την έφτιαξε χοντρή και ωραία, 
και όλο υπερηφανευόταν για την όμορ-
φη κατασκευή της καθώς έδειχνε καλά 
μαστορεμένη από καλό τεχνίτη, δηλαδή 
του λόγου του.
Παντρεύτηκε και νοικοκυρεύτηκε, τον 
πρώτο καιρό περνούσε καλά και ήταν 
ευτυχισμένος. Όμως σύντομα σύννεφα 
άρχισαν να επισκιάζουν το γάμο του.
Η γυναίκα του ήταν ιδιότροπη. Του μουρ-
μουρούσε, του έκανε παρατηρήσεις, τον 
διέτασσε. Δεν φτάνει που ήταν μεγάλη 
στα χρόνια και άσχημη, συνέχεια τον μά-
λωνε. Ήταν στρίγγλα και δρακούνα.
Δεν την άντεχε ο καημένος. Μαθημένος 
πριν, να ζει ήρεμα και ήσυχα στη μονα-
ξιά του, τώρα ζούσε αλλιώς, σε ένα περι-
βάλλον γεμάτο ένταση, και καταπίεση.
Έτσι μια μέρα αποφάσισε να την εγκα-
ταλείψει. Δεν ήθελε ούτε τα μάλια της, 
ούτε τα σπίτια της. Την πόρτα όμως που 
είχε φτιάξει ο ίδιος, την ήθελε, ήταν δική 
του. Έτσι μια μέρα έβγαλε την πόρτα 
από τους μεντεσέδες, τη φορτώθηκε και 
πήρε δρόμο να πάει σε άλλο τόπο να γυ-
ρέψει την τύχη του, και μην είδατε τον 
Παναή.
Περπάτησε ώρες πολλές και μέρες, έφτα-
σε στο ακρωτήρι του Κορμακίτη. Βρήκε 
δουλειά σε ένα γαιοκτήμονα με πολλά 
χωράφια, και ξεκίνησε μια νέα ζωή. 
Κάτω στα χωράφια το νέο αφεντικό είχε 
μια παράγκα όπου μέσα εγκαταστάθηκε 
και έφτιαξε το νοικοκυριό του. Σαν κα-
λός μάστρος τη συγύρισε, την ομόρφυ-
νε, αντικατέστησε και την παλιά σαρα-

κοφαγωμένη πόρτα με τη δική του την 
καινούργια. 
Ο καιρός περνούσε, ήταν ευχαριστημέ-
νος. Εργασία και χαρά, μοναξιά, ησυχία 
και ηρεμία. Δούλευε και δεν είχε κανε-
νός τη μουρμούρα καθώς ήταν υπάκου-
ος και εργαζόταν ευσυνείδητα. 
Μια Φθινοπωρινή μέρα τον επισκέφθηκε 
ο μάστρος του και του εξήγησε πως ένας 
ταύρος έκανε ζημιές στις ρέντες. Ερχό-
ταν κολυμπώντας από την Καραμανιά 
της Τουρκίας καθώς έλεγαν οι χωριανοί, 
και έτρωγε τις ρέντες. Αλλά δεν έφτανε 
μόνο αυτό, ήταν ένας πελλός βους, που 
κατέστρεφε τα μποστάνια. Όταν βοϊδό-
μυγες τον ενοχλούσαν, τρελαινόταν και 
για να γλυτώσει βουτούσε στη θάλασσα. 
Η απόσταση από την Καραμανιά έως το 
Ακρωτήριο Κορμακίτης ήταν λιγότερη 
από 40 μίλια, έτσι εύκολα κολυμπούσε 
έως τις ακτές της Κύπρου. 
Οι οίστροι είναι μύγες των βοδιών οι λε-
γόμενες βοϊδόμυγες, που κάθονται στα 
μάτια των κτηνών και τα ενοχλούν με 
αποτέλεσμα δεν τα αφήνουν να κοιμη-
θούν, τα τρελαίνουν.
-Γι’ αυτό λοιπόν, του είπε ο μάστρος του,
-θα παραφυλάς και όταν τον δείς, να τον 
πυροβολήσεις, να τον σκοτώσεις.
Ο Παναής έστρωσε ένα κρεββάτι με πο-
καλάμες κάτω από ένα δένδρο και τις 
νύχτες κοιμόταν εκεί, έχοντας το νου του 
στον ταύρο από την Καραμανιά. 
Ο καιρός πήρε να Φθινοπωριάζει, και οι 
νύχτες κατά το ξημέρωμα κρύωναν και 
γίνονταν λίγο παγερές. Έτσι τυλιγμένος 
σε μια παλιά χλαίνη και παρέα λίγο κρα-
σί να τον ζεσταίνει, λαγοκοιμόταν προ-
σέχοντας για τον βουν.
Μια μέρα που πήρε να χαράσσει, ξύ-
πνησε απότομα από θόρυβο σε κοντινή 
απόσταση. Ζαλισμένος από τον ύπνο και 
το ποτό, είδε μια σκιά βοδιού λίγα μέ-
τρα παραπέρα. Αμέσως όπλισε το όπλο 
που είχε παραμάσχαλα, σημάδεψε, και 
πυροβόλησε. Ύστερα πήρε ένα μαχαίρι 
κοφτερό που είχε γι’ αυτό το σκοπό, και 

έτρεξε προς το ζώο που είχε πέσει στη γη 
σκοτωμένο. Με επιδεξιότητα το έσφαξε 
για να φύγει το αίμα, ώστε να καταστεί 
καταλληλότερο για βρώση. Ύστερα ευ-
χαριστημένος σηκώθηκε να ξεκουρα-
στεί, σκεφτόμενος τα συχαρίκια που θα 
ελάμβανε.
Εν τω μεταξύ το φως είχε χαράξει καλά, 
και το σκοτάδι έφυγε. Και στέκοντας 
πάνω από το θήραμα του, ώ τι δυστυχία, 
η χαρά του έγινε λύπη, φόβος, τρομάρα. 
Τι είχε κάνει ο άμοιρος; Σκότωσε την 
γκαστρωμένη αγελάδα του αφεντικού. 
Στη σύγχυση του ύπνου, του ποτού, και 
του σκοταδιού, σύγχισε το ήμερο ζώο με 
τον ταύρο από την Καραμανιά. 
Τώρα το κακό είχε γίνει, και ο Παναής 
ντροπιασμένος και φοβισμένος, σκέφτη-
κε πως έπρεπε να πάρει την πόρτα του 
και να εξαφανιστεί από προσώπου γης. 
Έτσι πήρε δρόμο να πάει σε άλλο τόπο 
να γυρέψει την τύχη του, και μην είδατε 
τον Παναή.
Περπάτησε ώρες πολλές και μέρες, 
έφτασε στην Αθηαίνου. Γύρεψε δουλειά 
από τον παπά, και αυτός τον διόρισε κα-
ντηλανάφτη. Του έδωσε και μια κάμαρη 
δίπλα στο σπίτι του, και ο Παναής το 
μόνο που ζήτησε ήταν να του επιτρέψει 
να αντικαταστήσει την πόρτα με την δική 
του.
Ο καιρός περνούσε, ήταν όλα καλά και 
ήσυχα. Έτρωγε δωρεάν πρόσφορα και 
άρτους όσο ήθελε, ακόμα και ένα πιάτο 
φαγητό την ημέρα του έδινε η παπαδιά. 
Δεν ήθελε περισσότερα, ήθελε μόνο μια 
ήρεμη ζωή.
Η παπαδιά ήταν γκαστρωμένη, και ήρθε 
ο καιρός να γεννήσει. Έτσι τη μέρα που 
την έπιασαν οι πόνοι, ο παπάς τον πρό-
σταξε να πάρει το γαϊδούρι και να πάει 
στο διπλανό χωριό να φέρει τη μαμμού.
Καβαλίκεψε το γαϊδούρι ο Παναής, και 
ξεκίνησε. Όταν έκοψε κάμποσο δρόμο, 
ξεκαβαλίκεψε και κάθισε σε ένα ίσκιο, 
να ξεκουραστεί το ζώο. Όμως τον πήρε ο 
ύπνος, και όταν ξύπνησε το ζώο είχε φύ-

γει και χαθεί καθώς δεν το είχε δέσει.
Περπατητός λοιπόν, έφτασε στο σπίτι 
της μαμμούς και της είπε τα καθέκαστα.
-Και πως θα πάω στην Αθηαίνου,
Του λέγει,
-είμαι γριά και δεν μπορώ να περπατήσω.
Ο Παναής έκατσε σκέφτηκε, και της 
λέει,
-Είναι επείγον, η παπαδιά κοιλιοπονά  
και σε θέλει να πάεις. Θα σε φορτωθώ 
στη ράχη μου να σε πάρω.
Την φορτώθηκε λοιπόν στη ράχη, δρόμο 
παίρνει, δρόμο αφήνει, νύχτα πλέον, 
έφτασε στην αυλή του παπά. 
Ακούμπησε με τη ράχη πίσω πάνω στο 
καλντερίμι του πηγαδιού που ήταν στην 
αυλή για να την ξεφορτώσει, 
Αλλά αυτή καθώς γριά, δεν τα κατάφερε, 
έγειρε και έπεσε στο πηγάδι και πνίγηκε.
Ω τι δυστυχία, σκέφτηκε ο καημένος ο 
Παναής, πάλι εγίνηκε το κακό.
Στεναχωρημένος και φοβισμένος με 
το κρίμα στο λαιμό του, στην τρομάρα 
του την πολλή, αποφάσισε να φύγει, να 
εξαφανιστεί. Έβγαλε την πόρτα από την 
κάμαρη, την φορτώθηκε και χάθηκε στο 
σκοτάδι. Πήρε δρόμο να πάει σε άλλο 
τόπο να γυρέψει την τύχη του, και μην 
είδατε τον Παναή.
Περπάτησε ώρες πολλές και μέρες, 
έφτασε στο Κτήμα. Πήγε στον παλιό του 
μάστρο και τον παρακάλεσε να μεσολα-
βήσει να μερώσει με τη σύζυγο του.
Και αυτό εγίνηκε, έβαλε ξανά την πόρ-
τα στη θέση της και έζησε την υπόλοιπη 
του ζωή μαζί της, στη μιζέρια της και στη 
μουρμούρα της.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Ο πελλός που ην πόρτα, μην είδατε τον Παναγή Συμβάλλοντας 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. 

Ο Γενικός Γραμματέας «αντιπροσωπεύει ένα ορ-
γανισμό», ο οποίος λειτουργεί με βάση συγκε-

κριμένες αρχές. (αντί του ορθού: 
ο ΓΓ εκπροσωπεί ένα οργανισμό).
 Ο «εκπρόσωπος τής Honda» στην 
Πάφο. (αντί του ορθού: ο αντι-
πρόσωπος τής Honda).
N.B. (Σημειώστε): εκπροσωπώ: 1) 

ενεργώ για λογαριασμό κάποιου, είμαι εκπρό-
σωπός του: ο επίσκοπος εκπροσωπεί την Εκκλη-
σία. (Οι εκπρόσωποι των μαθητών πήγαν στο 
γραφείο του διευθυντή). 2) εκφράζω μία ομά-
δα/τάση (ιδεολογική/πολιτική/καλλιτεχνική): 
ο Νόαμ Τσόμσκι εκπροσωπεί τη Νέα Αριστερά 
στις Η.Π.Α. 
     Vs αντιπροσωπεύω: 1) βρίσκομαι κάπου με 
εντολή κάποιου και ενεργώ για λογαριασμό του,  
ενεργώ ως αντιπρόσωπός του, ως πληρεξούσιός 
του: Ο ΥΠΕΞ θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στο 
Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή. (Ο 
εμπορικός αντιπρόσωπος, για λογαριασμό άλ-
λου, διαπραγματεύεται για την πώληση/αγορά 
προϊόντων). 2) εκφράζω: η Αφροδίτη αντιπρο-
σωπεύει την ιδανική γυναίκα. 3) συνιστώ: Οι 
πτυχιούχοι μας αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό 
ποσοστό των ανέργων. (Γ. Μπαμπινιώτης) 
Χρήση των πιο πάνω λέξεων σε επιλεγμένα πα-
ραδείγματα: Ο δήμαρχος εκπροσωπεί το σύνολο 
των πολιτών.
Η συμπεριφορά των νέων αντιπροσωπεύει/εκ-
φράζει τα ήθη τής εποχής μας. 
Στο νέο υπουργικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται 
τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.
Ο πρεσβευτής αντιπροσωπεύει μία χώρα στο 
εξωτερικό.
Ο αντιδήμαρχος εκπροσώπησε τον δήμαρχο στο 
εθνικό μνημόσυνο. 
Παρακολούθησα τη διαδικασία εκλογής κοινο-
βουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ.
Ποιος είναι ο νέος μόνιμος εκπρόσωπος της Κύ-
πρου στον ΟΗΕ; Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσω-
πος είναι από την Πάφο. 
2. Η Πάφος είναι «σεισμογενής επαρχία» της 
Κύπρου. (αντί του ορθού: η Πάφος είναι σεισμο-
γόνος επαρχία της Κύπρου).
«Η Κύπρος βρίσκεται στη σεισμογενή ζώνη των 
Άλπεων-Ιμαλαίων, μέσα στην οποία εκδηλώ-
νεται το 15% των σεισμών παγκοσμίως».  (αντί 
του ορθού: Η Κύπρος βρίσκεται στη σεισμογόνο 
ζώνη των Άλπεων-Ιμαλαίων).   
 Τα σεισμογόνα νησιά δημιουργήθηκαν από σει-
σμούς. (αντί του ορθού: Τα σεισμογενή  νησιά 
δημιουργήθηκαν από σεισμούς).  Ίδε: ηφαιστει-
ο-γενής νήσος (Σαντορίνη)
Ν.Β. Σημειώστε: “σεισμο-γενής” είναι αυτός που 
γίνεται/έγινε από σεισμό, ενώ  
“σεισμο-γόνος” είναι αυτός που προκαλεί/γεννά 
σεισμούς. 
Το λεξικό επίθημα -γενής δηλώνει αυτό που έγι-
νε από κάτι: σεισμο-γενή/ηφαιστειο-γενή νησιά,  
λατινο-γενείς γλώσσες,  εξω-γενείς παράγοντες. 
Το -γόνος δηλώνει αυτό που προκαλεί κάτι, που 
κάνει κάτι: σεισμο-γόνο ρήγμα/ζώνη, καρκινο-
γόνες ουσίες,  σιελο-γόνος αδένας,  η χρήση 
δακρυ-γόνων από την αστυνομία.

Πηγές: Μπαμπινιώτης Γ.,  Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας Παπαζαφείρη I., Λάθη 
στη χρήση της γλώσσας μας.
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Σ την κοινότητα του Κάθηκα αναβιώνει 
μέχρι σήμερα, ένα διαφορετικό έθιμο 
του Πάσχα. Το έθιμο κατά το οποίο για 

σχεδόν 40 χρόνια οι κάτοικοι της κοινότητας 
αναπαριστούν την πορεία του Ιησού Χριστού, 
από το Πραιτόριο στο Γολγοθά, υλοποιείται 
κάθε χρόνο.
Η κοινότητα, σε συνεργασία με την Εκκλησι-
αστική Επιτροπή, οργανώνουν την αναπαρά-
σταση της πορείας προς την Σταύρωση, που 
αποτελεί πλέον ένα από τα δημοφιλέστερα 
έθιμα στην επαρχία μας, προσελκύοντας σε 
εποχές κανονικότητας μεγάλο αριθμό επισκε-
πτών από άλλες περιοχές αλλά και τουρίστες.
Στον ρόλο του Ιησού Χριστού είναι συνήθως ο 
Κοινοτάρχης του Κάθηκα, περιστοιχιζόμενος 
από μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και 
ομοχώριους του.
Πρόκειται για μια παράδοση την οποία παρά-
λαβαν και συνεχίζουν και διαβεβαιώνουν ότι 
θα παραδώσουν στις νεότερες γενιές. 

Το έθιμο τηρείται ευλαβικά τα τελευταία 30 
και πλέον χρόνια και έγινε με πρωτοβουλία 
του τότε ιερέα της κοινότητας Παπάσαββα 
Παπασάββα ο οποίος το είχε δει να γίνεται 
στα Ιεροσόλυμα.
Η αναπαράσταση του Θείου Δράματος στον 
Κάθηκα, πραγματοποιείται κάθε χρόνο, σε 

μια έκταση μήκους μισού χιλιομέτρου, αρχί-
ζοντας από το εκκλησάκι του Αγίου Ονουφρί-
ου και καταλήγοντας μέχρι την Παναγία την 
Ευαγγελίστρια, στο κέντρο του χωριού.
Ελπίδα όλων, φέτος το Πάσχα να επαναλά-
βουν την παράδοση με την μαζικότητα και τη 
μεγαλοπρέπεια που ίσχυε πάντοτε.

Το έθιμο της Σταύρωσης στον Κάθηκα
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Δ ικό μας άνθρωπο, θα μπορούσαμε να χαρακτηρί-
σουμε το νέο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνστα-
ντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος αποτελεί και το νε-

ότερο μέλος του κυβερνητικού σχηματισμού του Νίκου 
Χριστοδουλίδη.
Δεν χρειάστηκε λοιπόν να του το ζητήσουμε δεύτερη 
φορά, καθώς με την πρώτη κρούση, αποδέχτηκε το αίτη-
μά μας να παραχωρήσει την πρώτη του ουσιαστικά προ-
σωπική συνέντευξη στον “Αδέσμευτο”. 
Άλλωστε πρόκειται για την εφημερίδα στην οποία δημο-
σίευσε τα πρώτα του άρθρα και παρεμβάσεις όντας δη-
μοτικός σύμβουλος Πάφου.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 
1984 στην Πάφο.  Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ’ και ακολούθως εκπλήρωσε την στρατιωτική 
του θητεία. Είναι κάτοχος πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανι-
κού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού τίτλου 
στην Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβά-
νια των ΗΠΑ (UPenn).
Με το πέρας των σπουδών του επέστρεψε Κύπρο όπου 
και εργάστηκε ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός σε Αρχιτεκτο-
νικό γραφείο με έδρα τη Λεμεσό.
Από πολύ μικρή ηλικία, αναμείχθηκε με τα κοινά. Πρό-
εδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Α’ Λυ-
κείου Εθνάρχη Μακαρίου Πάφου. Πρόεδρος της ΦΠΚ 
Πρωτοπορίας Θεσσαλονίκης το 2008-2009 και εκπρόσω-
πός της στην ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης. 
Το 2012 εξελέγη Α’ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Παγκύπρια. Τον Αύγουστο 
του 2015 εξελέγη Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρα-
τικού Συναγερμού Πάφου, θέση που κατείχε μέχρι τον 
Μάιο του 2017.
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Πάφος 2017” και 
από το 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2022 ήταν μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου μέχρι που παραιτή-
θηκε από την θέση του.
Είναι νυμφευμένος με την Ειρήνη Σοφοκλέους με την 
οποία έχουν ένα γιο, τον Γιώργο.
Ερ.: Με ποια συναισθήματα αναλάβατε τα καθήκοντα 
του νέου Κυβερνητικού Εκπροσώπου; 
Απ.: Η εμπιστοσύνη που επέδειξε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας στο πρόσωπό μου, αποτελεί τιμή και ευθύνη. 
Ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας έχει διατελέσει Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος, ασκώντας τα καθήκοντά του με μεγάλη επιτυχία. 
Η ευθύνη που συνεπάγεται ο ρόλος που καλούμε να επι-
τελέσω είναι μεγάλη και είμαι αποφασισμένος να αφι-
ερώσω το σύνολο των δυνάμεών μου να ανταπεξέλθω 
επάξια. Ο ρόλος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου είναι η 
επικοινωνία του Κυβερνητικού έργου και αυτό σε συνάρ-
τηση με τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ίδιος ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας για έγκαιρη παρακολούθηση και 
υλοποίηση του Κυβερνητικού έργου αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία. Έχω άλλωστε την ισχυρή πεποίθηση, ότι απα-
ραίτητη προϋπόθεση μιας σύγχρονης κοινωνίας είναι οι 
πολίτες να είναι ενημερωμένοι έγκαιρα και έγκυρα. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδύεται και η επιτακτική 
ανάγκη αυτή η επικοινωνία να είναι αμφίδρομη και τα-
κτική. Δεν είναι ζήτημα βούλησης αλλά αυτό επιτάσσει 
η εποχή μας. Αν είναι κάτι που προσωπικά επιδιώκω εί-
ναι αυτή η επικοινωνία με τα ΜΜΕ αλλά και κατ’ επέκτα-
ση με την κοινωνία των πολιτών να ενδυναμωθεί ακόμα 
περισσότερο, εκτιμώ ότι αυτό θα συμβάλει σε ένα βαθ-
μό στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνί-
ας προς την πολιτική, αλλά και θα είναι ωφέλιμη για τον 
τρόπο που θα εκτελούμε τα καθήκοντά μας.
Ερ.: Αναμένατε τον συγκεκριμένο διορισμό;  

Απ.: Έχουμε μόλις ολοκληρώσει μια απαιτητική προεκλο-
γική περίοδο που εκ των πραγμάτων εστιάζαμε όλη μας 
την προσοχή σε αυτή. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας ήμουν ένα εκ των ατόμων που εκπροσωπού-
σα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, άρα ο ρόλος μου ήταν 
σχετικός. Παρόλα αυτά, ο διορισμός δεν ήταν ποτέ θέμα 
συζήτησης, ούτε ασφαλώς αυτοσκοπός. Υπό αυτό το πρί-
σμα τα χρονικά περιθώρια και οι ρυθμοί μας ήταν τέτοιοι 
που δεν εξετάζαμε την μετά των εκλογών περίοδο.
Ερ.: Ποια ήταν η αντίδραση των δικών σας ανθρώπων 

με δεδομένο ότι τα νέα καθήκοντα σας θα σας κρατούν 
συχνά μακριά τους;
Απ.: Νιώθω αληθινά ευλογημένος να απολαμβάνω τη 
στήριξη των δικών μου ανθρώπων σε κάθε μου βήμα. Η 
σύζυγός μου ιδιαίτερα, με στήριξε και με στηρίζει δια-
χρονικά, διασφαλίζοντας την ίδια ώρα και την αναγκαία 
ισορροπία μεταξύ των καθηκόντων και της οικογένειας. 
Οι γονείς, τα αδέλφια τόσο τα δικά μου όσο και της συ-
ζύγου αλλά και πολύ καλοί μας φίλοι με στηρίζουν και 
αυτό είναι κάτι που ειλικρινά με συγκινεί. 
Τα καθήκοντά μου σίγουρα θα με κρατούν συχνά μακριά 
τους, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κάποιος τα συχνά ταξίδια 
που θα έχουμε στο πρόγραμμά μας, παρόλα αυτά, η όσο 
το δυνατόν συχνότερη επαφή με τους δικούς μου είναι 
στις προτεραιότητές μου και επιδιώκω να τους βλέπω 
όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά μου. 

Της απώλειας χρόνου αισθάνομαι ότι υπερισχύει η ειλι-
κρινής αγάπη και η ικανοποίηση των δικών μου ανθρώ-
πων για την ευκαιρία που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
μου έδωσε. 
Ερ.: Είστε έτοιμος να μετακομίσετε από την Πάφο για 
να είστε πιο κοντά στο κέντρο όπου λαμβάνονται και 
οι αποφάσεις; 
Απ.: Λέω συχνά –με κάθε ευκαιρία- ότι την Πάφο δεν την 
αλλάζω με τίποτα.  Είναι εξάλλου η πόλη μου, η ηρεμία 
που μου προσφέρει είναι για εμένα ευεργετική. Τα κα-

θήκοντά μου όμως απαιτούν ένα γεμάτο πρόγραμμα και 
διαρκή παρουσία μου στη Λευκωσία. Η απόφαση να με-
τακομίσω Λευκωσία μαζί με τη σύζυγο και τον γιο μας 
ήταν ασφαλώς κοινή και λήφθηκε έχοντας κατά νου, ότι 
έστω και με το βεβαρημένο πρόγραμμά μου η επαφή με 
την οικογένεια δεν πρέπει να χαθεί. Ως εκ τούτου, για 
όσο καιρό θα ασκώ τα καθήκοντά μου θα μετακομίσω 
Λευκωσία και με την πρώτη ευκαιρία θα βρίσκομαι στην 
Πάφο, το έχω άλλωστε ανάγκη, αφού με ξεκουράζει.  
Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια πόλη που διασφαλί-
ζει την ποιότητα ζωής μας.
Ερ.: Πιστεύετε ότι οι πολίτες είναι καλά και σωστά ενη-
μερωμένοι για όσα συμβαίνουν στον τόπο μας; 
Απ.: Αισθάνομαι ότι παρόλο που ζούμε στην εποχή της 
πληροφορίας και που πλέον η πρόσβαση στην πληρο-
φορία είναι και πιο άμεση και πιο εύκολη, αρκετοί συ-

μπολίτες μας δεν λαμβάνουν την σωστή και έγκυρη ενη-
μέρωση.  Εδώ είναι βέβαια που καλούμαστε κι εμείς ως 
Κυβέρνηση να επικοινωνούμε ορθά, έγκυρα, έγκαιρα και 
νηφάλια τα πεπραγμένα. Εδώ είναι αν θέλετε και το με-
γάλο μας στοίχημα, η ορθή αξιοποίηση των δυνατοτή-
των της τεχνολογίας, η συχνή επαφή με όσους από εσάς 
υπηρετείτε την δημοσιογραφία και που αποτελείτε σε 
ένα μεγάλο βαθμό μεσάζοντες μεταξύ Κυβέρνησης και 
κοινωνίας. 
Το κυβερνητικό έργο, αλλά και οι εξελίξεις στη χώρα μας 
ευρύτερα, αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, αφορούν 
κατά την άποψή μου και σε μεγαλύτερο βαθμό τους νέ-
ους και τις νέες μας, αφού επηρεάζουν τις δικές τους ζωές 
και το μέλλον τους. 
Παρατηρώ ότι ειδικά οι νέοι μας απομακρύνονται από τα 
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και αυτό είναι κάτι που 
οφείλουμε να συγχρονίσουμε με τις δικές μας πρακτικές, 
να εκσυγχρονιστούμε και να παρέχουμε την πληροφόρη-
ση νηφάλια και ουσιαστικά.
Ερ.: Σκέφτεστε να θέσετε σε εφαρμογή κάποιες αλλαγές 
στον τρόπο ενημέρωσης των πολίτων; 
Απ.:  Ήδη έχω ξεκινήσει και προτίθεμαι να συνεχίσω μια 
σειρά επαφών με ΜΜΕ για να ανταλλάξουμε απόψεις και 
εισηγήσεις για καλύτερες πρακτικές και μεθόδους που θα 
συμβάλουν στην ενημέρωση των πολιτών. 
Μελετώ βέβαια και τι πρακτικές ακολουθούν ομόλογοί 
μου στο εξωτερικό για να προσαρμόσουμε όσα εκτιμούμε 
ότι θα είναι ωφέλιμα και χρήσιμα.  Στο επόμενο διάστημα 
ευελπιστώ να είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε κάποιες 
από αυτές τις αλλαγές, παρόλο που η εξέλιξη θα πρέπει 
να είναι και διαρκής και δυναμική διαδικασία. Εκτιμώ ότι 
ο διάλογος και η παραγωγική συνεργασία θα συμβάλουν 
σε αυτή την προσπάθεια που στοχεύει το αυτονόητο, την 
υπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου της κοινωνίας. 
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άλλωστε, έχει επα-
ναλάβει σε αρκετές περιστάσεις την προσήλωσή του στην 
επαφή με την κοινωνία και τα οφέλη από αυτή.

Ερ.: Πώς νοιώσατε όταν πριν καλά - καλά αναλάβετε τα 
καθήκοντά σας κληθήκατε να ασχοληθείτε με την τραγω-
δία στα Τέμπη; 
Απ.: Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη μας βύθισε σε θλί-
ψη και μας συγκλόνισε.  Η είδηση της τραγωδίας την πρώτη 
μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας ήταν όπως αντιλαμ-
βάνεστε ότι χειρότερο. Η πρώτη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου ξεκίνησε τηρώντας μονόλεπτη σιγή για τα θύ-
ματα του δυστυχήματος. Τα δεκάδες θύματα, νεαρά στην 
πλειοψηφία τους, και οι συνθήκες που έγινε, συνέβαλαν 
στην τραγικότητα. Ιδιαίτερα δε η είδηση ότι ανάμεσα στα 
θύματα ήταν δυο συμπατριώτες μας, ο Κυπριανός και η 
συμπολίτισσά μας Αναστασία, όπως αντιλαμβάνεστε μας 
καθήλωσε.  Οι πρώτες δημόσιες μου δηλώσεις αφορού-
σαν δυστυχώς αυτή την εθνική τραγωδία που αυτονόητα 
επισκίασε την ανάληψη καθηκόντων της νέας Κυβέρνη-
σης. Αυτό που οφείλουμε να πράξουμε για να τιμήσουμε 
τη μνήμη αυτών των παιδιών είναι να μην περιοριστούμε 
σε μεγαλόστομα λόγια και θεωρητικές υποδείξεις αλλά να 
αντλήσουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα ως προς την 
σημαντικότητα των υποδομών μιας σύγχρονης χώρας, των 
μηχανισμών παρακολούθησης των έργων, την αξιοκρατία 
και την λογοδοσία. Πλέον αυτά δεν μπορούν να είναι μόνο 
συνθήματα αφού είναι προφανές ότι οι όποιες παραλεί-
ψεις και παθογένειες μπορούν να αποβούν μοιραίες.

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης
«Ποτέ δεν ήταν αυτοσκοπός ο διορισμός»
Ο συμπολίτης μας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλά στον “Αδέσμευτο” για το σημαντι-
κό πόστο που ανέλαβε και την ζωή του μακριά από την αγαπημένη του Πάφο…

“Η εμπιστοσύνη που επέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πρόσωπό μου, αποτελεί τιμή και 
ευθύνη. Ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει διατελέσει 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ασκώντας τα καθήκοντά του με μεγάλη επιτυχία…”

“Λέω συχνά –με κάθε ευκαιρία- ότι την Πάφο δεν την αλλάζω με τίποτα.  Είναι εξάλλου η πόλη μου, 
η ηρεμία που μου προσφέρει είναι για εμένα ευεργετική…”

“Οι πρώτες δημόσιες μου δηλώσεις αφορούσαν δυ-
στυχώς αυτή την εθνική τραγωδία που αυτονόητα 
επισκίασε την ανάληψη καθηκόντων της νέας Κυ-
βέρνησης...”



Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Ν α μιλήσουν για το έγκλημα τα καλοταϊσμέ-
να σκυλιά των κομμάτων, όπως τους απο-
καλεί ένας καλός μου φίλος. Να κάνει «χα-

ρακίρι» ο βουλευτής του κόμματος που αναβάθμισε 
τον 59χρονο αποθηκάριο σε σταθμάρχη Λάρισας, 
για να’ ναι κοντά στο σπίτι του αφενός, και αφετέ-
ρου να παίρνει αυξημένο μισθό. Αναβάθμιση με 
μια υποτυπώδη εκπαίδευση λίγων εβδομάδων αντί 
3 χρόνια που είναι ο κανόνας στην Ευρώπη. Τώρα, 
μετά το έγκλημα, ψάχνουν εναγωνίως «τον τράγο» 
για να τον διαπομπεύσουν. Ολόιδια νοοτροπία και 
στην Κύπρο. Πρωταθλητές στο περιβόητο ρουσφέτι 
για να «σάζουμε» τους ανίκανους σε βάρος των ικα-
νών, για να τους έχουμε πελάτες να μας ψηφίζουν. 
Σταθμάρχης λοιπόν χωρίς εμπειρία και με ελάχιστη 
εκπαίδευση. Ένα μόνο άτομο, να κρατά στα χέρια 
του τις ζωές 400 επιβατών του τρένου. Ένας σταθ-
μάρχης μετά τις 11 το βράδυ, αντί δύο ή τριών. Ο 
δεύτερος και ο τρίτος σταθμάρχης, που τουλάχιστο 
ο ένας θα έπρεπε να βρίσκεται μαζί με τον πρώτο, 
την κοπάνησαν μια με μιάμιση ώρα πριν το ατύχη-
μα! Γιατί απαιτούνται τουλάχιστο δύο άτομα; Για 
πολύ απλούς λόγους ρε γα…., αν μη τι άλλο, αν συμ-
βεί κάτι στον ένα να αναλάβει ο άλλος, όπως στο αε-
ροπλάνο που υπάρχει κυβερνήτης και συγκυβερνή-
της. Επί 12 λεπτά οι δύο αμαξοστοιχίες βρίσκονταν 
σε τροχιά σύγκρουσης χωρίς να πάρει χαμπάρι. Την 
ίδια μέρα 28/2 το πρωί, λένε, επανέλαβε ο ίδιος 
σταθμάρχης το λάθος του με τον προαστιακό σιδη-
ρόδρομο της Λάρισας, αλλά το λάθος διορθώθηκε 
από τον πρωινό μηχανοδηγό!
Οδύνη, οργή και προπάντων θρήνος, στην πατρίδα 
που γέννησε την τραγωδία και τη ζει στο πετσί της 
κάθε λίγα χρόνια. Πατρίδα σε αποσύνθεση που βα-
δίζει για δεκαετίες τώρα στο κουτουρού.   
Σύστημα τηλεδιοίκησης, η πιο απλή σημερινή ηλε-
κτρονική εφαρμογή που εποπτεύει τα τρένα, για 
να παρακολουθούνται αυτόματα οι αμαξοστοιχί-
ες και εύκολα να διορθώνονται τυχόν ανθρώπινα 
λάθη, για να αποφεύγονται δυστυχήματα. Μέρος 
της εγκαταστάθηκε, λένε, πριν λίγα χρόνια στα πιο 
σημαντικά σημεία του σιδηροδρομικού συστήματος 
αλλά ξηλώθηκε από κλέφτες των συστημάτων επι-
τήρησης, αφού το δίκτυο δεν είναι περιφραγμένο! 
Όποιος δηλαδή το θελήσει μπορεί να εκτροχιάσει 
ένα τρένο! 
Δεκάδες νεκροί, πολλαπλάσιοι οι τραυματίες, εκα-
τομμύρια οι άλλοι με τα χιλιάδες γιατί! Ένας πόνος 
που δεν θα γιατρευτεί ποτέ. Ένας λαός με ανίκανες 
ηγεσίες που εναλλάσσονται στην εξουσία. Νέοι 
όμως, που ενώ τα βαγόνια, είτε καίγονταν είτε ήταν 
αναποδογυρισμένα παρέδιδαν μαθήματα αλληλεγ-
γύης σώζοντας ζωές: Ναι ρε το προζύμι υπάρχει για 
μια καλύτερη κοινωνία και όχι κράτος περίγελος της 
Ευρώπης! 
Όλος ο ελληνισμός συγκλονισμένος. Εγκληματικές 
παραλείψεις. Τα τρένα πήγαιναν στα τυφλά με-
ταφέροντας χιλιάδες άτομα. Η απόλυτη διάλυση 
στο όνομα της Δημοκρατίας. Μέχρι την …επόμενη 
φορά, που το ρουσφέτι, η εξυπηρέτηση των ημέτε-
ρων, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, θα στείλει 
και άλλους πολίτες στον τάφο!
Αγανάκτηση, οργή σε ένα κράτος που ξεχειλίζει από 
«διανοούμενους», κατόχους πτυχίων, μάστερ και 
δοκτοράτων, για να αναπαύονται στις δόξες τους 
και να φιγουράρει η χώρα στον …πάτο της Ευρώπης. 
Και η Κύπρος να ακολουθεί κατά πόδας, να βολεύει 
για δεκαετίες ανίκανους με βασικό προσόν την κομ-
ματική ταυτότητα!

Α.Τρακκίδης, Γεροσκήπου.

Τα Τέμπη μάτωσαν ξανά 
και θα ξαναματώσουν 
με τέτοια νοοτροπία!

Η αληθοφάνεια του αφηγήματός 
μας, ότι η δημοκρατική φιλελεύ-
θερη Δύση σέβεται το διεθνές 

δίκαιο και τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και τηρεί 
συνθήκες και υποσχέ-
σεις ενώ η αυταρχική 
Ανατολή παραβαίνει τα 
ως άνω, μπορεί να κρι-

θεί βάσει ιστορικών  γεγονότων. 
1. Το 1993, συνήφθη διμερής συμφωνία 
μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για μερικό  πυ-
ρηνικό αφοπλισμό της Ρωσίας μετά από 
την κατάρρευση της Σοβιετικής  Ένω-
σης (Program Megatons to Megawatts). 
Η Ρωσία εκπλήρωσε τις  υποχρεώσεις 
της  επί 20 χρόνια. Έως το 2013 τέθηκαν 
εκτός στρατιωτικής  διαθεσιμότητας 500 
τόνοι ουρανίου, ισοδύναμοι με 20.000 
πυρηνικές κεφαλές. 
2. Το 1996 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
υιοθέτησε την Πολυμερή Συνθήκη για  
Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δο-
κιμών (Comprehensive Nuclear-Test Ban 
Treaty). Η Ρωσία επικύρωσε τη Συνθήκη 
ενώ οι ΗΠΑ δεν την επικύρωσαν. 
3. Όσον αφορά την Πολυμερή Σύμβα-
ση για την απαγόρευση των Χημικών  
Όπλων (Chemical Weapons Convention, 
σε ισχύ 1997) για τη διεθνή ασφάλεια, η  
μεν Ρωσία ολοκλήρωσε  τη σχετική διερ-
γασία το 2017, οι δε ΗΠΑ μετέθεσαν την  
προθεσμία για εκκαθάριση των χημικών 
τους όπλων από το έτος 2007 στο 2023. 
4. Η Συμφωνία για την ανακύκλωση 
πλουτωνίου (2000 Russia-U.S. Plutonium 
Agreement) προέβλεπε αμοιβαίες ενέρ-
γειες ΗΠΑ Ρωσίας για την μη αναστρέ-

ψιμη  μετατροπή του πλουτωνίου, μέσω 
μεταποίησης και καύσης σε αντιδραστή-
ρα. Η_Ρωσία προχώρησε σε παρασκευή 
καυσίμου και κατασκευή αντιδραστήρα 
(στην  πόλη Zheleznovodsk της Σιβηρίας) 
ενώ οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν. 
5. Το 2001, οι ΗΠΑ αποχώρησαν από 
τη Συνθήκη του Κιότο (Kyoto Protocol,  
1997) για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώ-
πιση του φαινομένου του θερμοκηπίου 
και  της κλιματικής αλλαγής, όταν ο πρό-
εδρος George Bush junior αμφισβήτησε 
την  επιστημονική βάση του Φαινομένου 
του Θερμοκηπίου. 
6. Το 2002 επί Προέδρου George Bush 
junior, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από 
την  Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστι-
κούς Πυραύλους (Anti-Ballistic Missile, 
ABM Treaty, 1972), υπονομεύοντας 
την αρχή της Αμοιβαίας Εξασφαλισμέ-
νης  Καταστροφής (Mutually Assured 
Destruction). 
7. Το 2019 επί προέδρου Donald Trump, 
οι ΗΠΑ κατάργησαν τη Συνθήκη για τον  
περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων, 
συνθήκη για τον περιορισμό των  πυρη-
νικών όπλων μεσαίου βεληνεκούς (INF 
Treaty, 1987). 
8. Η Δύση παραβίασε την υπόσχεσή της 
στη Ρωσία στο πλαίσιο της Συνθήκης 
2+4  του 1990, επεκτείνοντας το ΝΑΤΟ 
ανατολικά ακόμα και σε χώρες του τέως  
Σοβιετικού μπλοκ (Ουγγαρία, Τσεχία Πο-
λωνία 1999, Εσθονία Λετονία Λιθουανία  
Σλοβενία Σλοβακία Βουλγαρία Ρουμανία 
2004, Κροατία Αλβανία 2009, Μαυρο-
βούνιο 2018, Βόρεια Μακεδονία 2020). 
9. Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν την πρόθεσή τους 

να εγκαταστήσουν αντιπυραυλική ασπί-
δα στη γειτονιά της Ρωσίας, κατά πα-
ράβαση της συμφωνίας Ρωσίας-ΝΑΤΟ 
1997.  Το 2008 άσκησαν πίεση στους 
Ευρωπαίους να προσκαλέσουν Γεωργία 
και  Ουκρανία για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το 
2014 έγινε αμερικανοκίνητο πραξικόπη-
μα  στην Ουκρανία.
10. Οι συμφωνίες του Μινσκ (2014 και 
2015) με εγγυητές Γερμανία και Γαλλία  
ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Η πρώην κα-
γκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel 
και  ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας 
François Hollande δήλωσαν ότι οι συμ-
φωνίες  έγιναν για να δοθεί χρόνος στην 
Ουκρανία να ενισχύσει τον στρατό του 
εναντίον  της Ρωσίας.  
11. To 2023, ένα χρόνο μετά τη Ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος 
Πούτιν  ανακοίνωσε ότι η Ρωσία παγώ-
νει τη συμμετοχή της  στη συνθήκη για 
τα πυρηνικά  (START-ΙΙ treaty), ισχυριζό-
μενος ότι η Ουάσινγκτον έθεσε εμπόδια 
στις  ρωσικές επιθεωρήσεις στις ΗΠΑ 
παραβιάζοντας τη βασική αρχή της συν-
θήκης. 
12. Τουλάχιστον μέχρι το 2022, το Ρω-
σικό δόγμα χρήσης πυρηνικών διατυ-
πώθηκε  ως το «δεύτερο πλήγμα» δηλ. 
η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά 
όπλα ως  αντίποινα μόνο αν πρώτα τα 
χρησιμοποιούσε ο αντίπαλος. Σε αντίθε-
ση, οι ΗΠΑ  έχουν διατυπώσει το δόγμα 
«πρώτης χρήσης» πυρηνικών. 
13. Μελέτη «Στρατιωτικής Παρέμβα-
σης» στο Πανεπιστήμιο Tufts στη Βο-
στώνη  αναφέρει ότι μεταξύ 1950 και 
2017, οι ΗΠΑ επενέβησαν σε ξένα κρά-

τη εκατόν  είκοσι δύο (122) φορές. Το 
«Costs of War Project» του Πανεπιστημί-
ου Brown  εξηγεί ότι ο πόλεμος κατά της 
τρομοκρατίας έχει χρησιμοποιηθεί από 
τις ΗΠΑ ως  δικαιολογία για επιχειρήσεις 
σχεδόν στις μισές χώρες του κόσμου, πα-
ραβιάζοντας τη Συνθήκη της Βεστφαλίας 
(Peace of Westphalia, 1648) που  αναφέ-
ρει ότι εσωτερικές υποθέσεις ενός κρά-
τους αφορούν το ίδιο το κράτος και  δεν 
επιτρέπονται παρεμβάσεις από τρίτους 
(Westfalian sovereignty). Η  παρέμβαση 
των ΗΠΑ σε ξένα κράτη παραβιάζει την 
ιδέα του κυρίαρχου κράτους,  κεντρικού 
πυλώνα του διεθνούς δικαίου. 
Δεδομένων όλων των ως άνω τίθεται το 
ερώτημα: Δικαιούται η Δύση να επαίρε-
ται  για σεβασμό του διεθνούς δικαίου; 
Τα δυτικά ΜΜΕ διαδίδουν ότι η παραβί-
αση της κυριαρχίας των διαφόρων κρα-
τών  από τη Δύση, δηλαδή η παραβίαση 
της συνθήκης της Βεστφαλίας, γίνεται 
για καλό σκοπό. 
Όμως, έχουμε πειστεί ότι έπρεπε η Δύση 
να εισβάλει στο Ιράκ και να  βομβαρδί-
σει τη Λιβύη επειδή ο Σαντάμ Χουσεϊν 
και ο Μουαμάρ Καντάφι,  αντίστοιχα, 
ήταν ‘σατανικοί δικτάτορες’; Ότι έπρε-
πε να στηρίξουμε την  τρομοκρατική ορ-
γάνωση του ΙSIS για να ανατρέψουμε 
το καθεστώς του Άσαντ στη  Συρία; Ότι 
θα πρέπει να γίνει καθεστωτική αλλαγή 
σε Ρωσία και Βόρεια Κορέα για  τον ίδιο 
λόγο; Μήπως έπεται η Κίνα;

της Ελένης Σαββάκη, 
Ομότιμης Καθηγήτριας Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλους του ΙΗΑ

Πως η Δύση έχασε τη Ρωσία

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συμπλήρω-
σε ήδη ένα χρόνο. Και προοιωνίζεται ένας 
μακροχρόνιος πόλεμος.

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει 
την Ευρώπη είναι μια ιστορία  κατα-
στροφικών πολέμων.
Η Ε.Ε οικοδομήθηκε στις στάχτες και 
τα ερείπια που προκάλεσε ο πολυαί-
μακτος Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλε-

μος, με πρωταρχικό στόχο να προωθήσει την ειρή-
νη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνεργασία, 
την αλληλεγγύη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Στην Ευρώπη και το κόσμο.
Η Ε.Ε των 27 είναι η ισχυρότερη ένωση κρατών σε 
ολόκληρο τον πλανήτη.
Θεμελιακός πυλώνας προαγωγής των στόχων της 
Ε.Ε. και της παρέμβασης στη διεθνή πολιτική σκηνή 
είναι αυτός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πο-
λιτικής ασφάλειας.
Ατυχώς, η Ε.Ε παρά την πολιτική και οικονομική της 
ισχύ, απέτυχε μέχρι σήμερα να καταστεί ορατή στη 
διεθνή πολιτική σκηνή, αναδεικνύοντας ένα αυτό-
νομο ρόλο για προαγωγή των πιο πάνω στόχων.
Κατά κανόνα συμπεριφέρεται, ενεργεί και δρα με 
βάση τις αποφάσεις και τις πολιτικές επιλογές της 
Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Η έναρξη της παράνομης Ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, κατά κατάφωρη παραβίαση των κανόνων 
του Διεθνούς Δικαίου και της τελικής πράξης του Ελ-
σίνκι, αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη 
παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών σε πολιτικό και δι-
πλωματικό επίπεδο για τερματισμό ενός καταστρο-
φικού πολέμου και επίτευξης ειρήνης. Σε μια περιο-
χή της Ευρώπης. Δική της περιοχή. Αποδεικνύοντας 
με αυτό τον τρόπο ότι πράγματι η Ε.Ε είναι δύναμη 
ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας.
Αντί τούτου παρέμεινε μουγγή, άνευρη και παράλυ-
τη. Καθιστάμενη και πάλι ουραγός της υπερατλαντι-
κής δύναμης, αποποιούμενη της διεκδίκησης ενός 
αυτόνομου ανεξάρτητου και ακηδεμόνευτου ρόλου. 
Αφήνοντας την αυταρχική και επιδρομική Τουρκία 
να παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός που μεσολαβεί, 
με την σύμφωνη μάλιστα γνώμη των αντιμαχόμε-
νων πλευρών. Της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Το πιο τραγικό είναι ότι η Ε.Ε, η οποία έχασε μια μο-
ναδική ευκαιρία να αναδείξει ένα ρόλο στη βάση 
των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, μετατράπηκε σε 
ουραγό των ΗΠΑ, σε μια επιχείρηση επανοικοδόμη-
σης ενός ψυχρού πολέμου που η ανθρωπότητα πί-
στεψε ότι ανήκει  οριστικά στο παρελθόν.
Ασφαλώς, ορθά η Ε.Ε καταδίκασε με δριμύτητα την 
Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και ορθά επέβαλε 
κυρώσεις παρά το γεγονός ότι αυτές ήδη λειτουρ-
γούν ως «μπούμερανγκ» για τις Ευρωπαϊκές κοινω-
νίες, κάτι που έπρεπε προφανώς να προεκτιμηθεί, 
ώστε οι  κυρώσεις να είναι τέτοιες που να αποτρέ-

πουν την εξέλιξη τιμωρίας των Ευρωπαίων πολι-
τών. Ωστόσο αντί της επιλογής περαιτέρω στρατι-
ωτικοποίησης της σύρραξης με προμήθεια οπλικών 
συστημάτων, η ηγεσία της Ε.Ε στο ανώτατο επίπε-
δο όφειλε να προστρέξει στη Μόσχα και το Κίεβο, 
με συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια μιας στι-
βαρής πρωτοβουλίας για άμεσο τερματισμό των 
εχθροπραξιών και έναρξη διαπραγματεύσεων για 
επίτευξη μόνιμης ειρήνης. Στη βάση ασφαλώς των 
αρχών του Διεθνούς Δικαίου για σεβασμό της κυρι-
αρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρα-
νίας.
Δυστυχώς δεν πρόκειται για αστοχία ή αδεξιότητα 
στην εφαρμογή μιας πολιτικής, αλλά για τραγική 
ανεπάρκεια. Η Ε.Ε απέτυχε να αξιοποιήσει μια μο-
ναδική ευκαιρία για να αναδειχθεί ηγέτιδα δύνα-
μη ειρήνης και ασφάλειας στον κόσμο. Απεκδύθη-
κε, αποποιήθηκε και απεμπόλησε τον ιστορικό της 
ρόλο. 
Επιφέροντας Ρωγμές στην ρήση του Ζακ Ντελόρ ότι 
«Η Ε.Ε αποτελεί το μεγαλύτερο θαύμα της ιστορίας 
σε καιρό ειρήνης».
Σημ.: Δεν είναι αργά, έστω και τώρα, ιδιαίτερα μετά 
τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο, να υπάρξει ευρω-
παϊκή πρωτοβουλία για άμεση εκεχειρία και έναρξη 
διαπραγματεύσεων για συνολική ειρηνευτική συμ-
φωνία. Είναι χρέος  της Ε.Ε να πρωταγωνιστήσει για 
την αποτροπή μιας ψυχροπολεμικής παλινόρθωσης 
και στη διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας, σταθε-
ρότητας και ειρήνης στο κόσμο.

Πρωτοβουλία της Ε.Ε για τη Ρωσοουκρανική κρίση
Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων



Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης 
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Ε ίναι μια αδυσώπητη αλληλοσύνδεση αιτιών 
και αποτελεσμάτων, στην οποία μόνο η ζω-
ώδης, η βιολογική, η ενστικτώδης ζωή είναι 

απόλυτα υποταγμένη. Ποιο είναι 
π.χ. το πεπρωμένο μιας κότας; 
Δεν μπορεί να γίνει ούτε βασιλιάς, 
ούτε ποιητής, ούτε μουσικός, είναι 
προορισμένη για την κατσαρόλα. 
Το πεπρωμένο της κότας είναι η 
κατσαρόλα. Όλα τα όντα έχουν 

έτσι το δικό τους πεπρωμένο. Για να μπορέσετε να 
γλυτώσετε από το πεπρωμένο σας, πρέπει να στα-
ματήσετε να είστε σκλάβος, αδύναμος, υπόδουλος 
σε αυτή την κατώτερη ζωή, όπου τίποτα δεν εξαρ-
τάται από σας: το να αναπνέει κανείς, να τεκνοποι-
εί, να τρώει, να πίνει, να κοιμάται. Αυτή είναι μια 
ζωή που απέχει ακόμη πολύ από το να είναι αλη-
θινή, φωτεινή, θεϊκή. Η θεϊκή ζωή αρχίζει όταν το 
ανθρώπινο ον αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο 
ένα στομάχι, μια κοιλιά, ένα σεξ, ένα όν φτιαγμέ-
νο από σάρκα και οστά, από μύες, αλλά επίσης ένα 
πνεύμα, και όταν αρχίζει, σαν πνεύμα, να θέλει να 
ενεργεί στο τομέα το για να δημιουργεί έργα ύψι-
στα, φωτεινά, μεγαλειώδη. Τότε, ναι, ξεφεύγει από 
το πεπρωμένο, γιατί αν ταυτίζεστε με το φυσικό 
σώμα, το πεπρωμένο είναι να αρρωστήσετε, να 
πεθάνετε, να σας μεταφέρουν σε ένα νεκροταφείο 
και να σαπίσετε εκεί μέσα. Να, αυτό εδώ το πεπρω-
μένο είναι ήδη καθορισμένο, δεν μπορεί κανείς 
να γλιτώσει από αυτό. Όλοι οι άνθρωποι που δεν 
έχουν το φώς της επιστήμης των Μυστών ζουν βυ-
θισμένοι στο πεπρωμένο τους. Και χωρίς διακοπή 
σπρώχνονται, καταπιέζονται και βασανίζονται. Ο 
κόσμος του πεπρωμένου είναι αδυσώπητος. Όταν ο 
άνθρωπος είναι υπόδουλος του, είτε είναι βασιλιάς 
η αυτοκράτορας, αυτό το πεπρωμένο είναι αλύγι-
στο, εκπληρώνεται, και να το κεφάλι το που πέφτει 
στην καρμανιόλα. Είναι πολύ δύσκολο να γλυτώσει 
κανείς από το πεπρωμένο γιατί, επί πολλές παλιές 
ενσαρκώσεις, συχνά εργάστηκε για να δημιουργή-
σει ένα βαρύ κάρμα. Λοιπόν, οι νόμοι των αιτιών 
και των αποτελεσμάτων είναι απόλυτοι, και το πε-
πρωμένο, που δεν έχει συνείδηση και δεν αισθάνε-
ται κανένα έλεος, εφαρμόζεται επίσης αλάνθαστα 
όπως και ένας φυσικός νόμος: χτυπάτε ένα ποτήρι 
και γίνεται κομμάτια. Νόμοι πιστοί και αληθινοί, να 
το πεπρωμένο. Σε αυτή την ενσάρκωση έχουμε τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες 
για την επόμενη: αρκεί να είμαστε συνειδητοί και 
να το ξέρουμε. Λοιπόν, συνοψίζω: όλα τα όντα και 
είναι πάρα πολλά στη γη, που αφήνονται να οδη-
γούνται μόνο από τα ένστικτα τους, από τις φυσικές 
τους ανάγκες, χωρίς να κάνουν καμιά πνευματική 
εργασία, δεν μπορούν να αλλάξουν το πεπρωμένο 
τους, ότι έχει αποφασιστεί για λογαριασμό τους θα 
πραγματοποιηθεί. Ενώ τα όντα που εργάζονται με 
θέρμη για να πλησιάσουν σε αυτό τον κόσμο του 
φωτός και της αγάπης, μπορούν να γλυτώσουν από 
αυτό. Το πεπρωμένο είναι σκληρό και αμείλικτο, 
θα έχουν όμως σταματήσει να είναι ολοκληρωτικά 
στην εξουσία του: θα ζουν στο εξής σε μια πιο αι-
θέρια περιοχή όπου θα παίρνουν στοιχεία που θα 
εξουδετερώνουν τις βλαβερές επιρροές. Αυτά που 
σας είπα είναι πολύ σημαντικά. Στο εξής θα ξέρετε 
ότι αν αρκείστε να ζείτε όπως όλος ο κόσμος χωρίς 
να κάνετε τίποτα στα ανώτερα επίπεδα, δεν θα 
μπορέσετε να αλλάξετε σπουδαία πράγματα στο 
πεπρωμένο σας, δεν θα μπορέσετε να δημιουρ-
γήσετε το δικό σας μέλλον, αφού υποκύπτετε σ’ 
αυτό πού ήδη υπάρχει. Άλλωστε, μπορεί να έχετε 
ένα «καλό πεπρωμένο». Υπάρχουν πεπρωμένα που 
φαινομενικά είναι πολύ ευνοϊκά, π.χ. ο προορισμός 
των ανθρώπων που ζουν στο πλούτο, την αφθονία, 
την ησυχία: κανείς δεν τους ενοχλεί, τρώνε, πίνουν, 
κάνουν παιδιά ..μια ζωή θαυμάσια! Υπάρχουν άλ-
λοι άνθρωποι που εργάζονται, που αγωνίζονται, 
που υποφέρουν, που δεν έχουν πια τίποτα και οι 
Μύστες βλέπουν πως, στην πραγματικότητα, η ζωή 
τους είναι πιο καρποφόρα από τη ζωή αυτών των 
φαινομενικά ευνοούμενων ανθρώπων.
Έχετε μεγάλες δυνατότητες, γιατί αυτά που σας 
γράφω, σας προετοιμάζουν και σας εξηγούν με 
ποιο τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μέλλον 
πραγματικά υπέροχο. Σας έδωσα σήμερα, απόλυτες 
αλήθειες.

Τι είναι το πεπρομένο

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Π ριν από εννέα περίπου χρόνια, η τότε 
Facebook είχε πάρει τη μεγάλη απόφαση 
να διαχωρίσει το Messenger από την κύ-

ρια εφαρμογή και να του δώσει νέα υπόσταση ως 
ξεχωριστή εφαρμογή μηνυμάτων με στόχο να προ-
σφέρει στους χρήστες μια καλύτερη και πιο ολο-
κληρωμένη εμπειρία χρήσης.
Τώρα, όμως, η Meta, φαίνεται πως πήρε την από-
φαση να ενώσει και πάλι τις δύο εφαρμογές με τις 
σχετικές δοκιμές να έχουν ξεκινήσει ήδη από τον 
περασμένο Δεκέμβριο.
Θέλοντας να ανταγωνιστεί το TikTok, η Meta στο-
χεύει να αλλάξει το Facebook και από μία εφαρ-

μογή όπου κάποιος βρίσκει απλά τους φίλους και 
τους συγγενείς του, να την κάνει μία πλατφόρμα 
εξερεύνησης και διασκέδασης.
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του 
Facebook, Tom Alison, το Facebook όχι μόνο δεν πέ-
θανε αλλά είναι πιο δυνατό από ποτέ διαθέτοντας 
σήμερα πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρήστες. 
Ο κύριος λόγος που το Messenger ενσωματώνεται 
ξανά στο Facebook, είναι για να μπορούν οι χρή-
στες να μοιράζονται τα όσα ανακαλύπτουν στο κοι-
νωνικό δίκτυο μέσω μηνυμάτων χωρίς να χρειά-
ζεται να βγουν από το Facebook και να μπουν σε 
άλλη εφαρμογή.

Το Messenger ενσωματώνεται ξανά στο Facebook
H τεχνολογία έχει γίνει ένα κομμάτι της καθημερινής μας ζωής...
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Θέλεις να δώσεις χρώμα, ενέργεια και ζωντάνια στο 
σπίτι σου, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις ριζικές αλλα-

γές στη διακόσμηση του; Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύ-
ουν ότι τα λουλούδια εσωτερικού χώρου προσελκύουν 
θετική ενέργεια και φέρνουν την ευτυχία μέσα στο σπίτι!

ΚΑΤΙΦΕΣ - Tagetes Marigold
Ανήκει στην οικογένεια compositae σύνθετα. Είναι φυτά 
ετήσια, πολύ ανθεκτικά και εύκολης καλλιέργειας. Το 
φύλλωμά τους είναι πολύ σχισμένο, πράσινο σκούρο και 
αναδίδει χαρακτηριστική οσμή όταν τρίβεται.
Τα άνθη βγαίνουν πάνω σε κούφιους μίσχους που εξο-
γκώνονται στο άκρο τους. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες 
ανάλογα με το μέγεθος του άνθους τους και το ύψος του 
φυτού. Η ποικιλία Tagetes  erecta Africa έχει όρθια και 
θαμνώδη ανάπτυξη με δυνατούς βλαστούς και άνθη με-
γάλα, διπλά, κίτρινα ή πορτοκαλόχρωμα και με ύψος από 
50-90 εκ. Μπορεί να φυτευτεί  και να ανθίσει σχεδόν καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του έτους αλλά η ανοιξιάτικη άνθιση μέ-
χρι τα τέλη του Οκτωβρίου είναι η πιο εντυπωσιακή διό-
τι δίδει δυνατά άνθη και πλούσιο φύλλωμα.  Η ποικιλία 
Tagetes patula. 
Είναι φυτό με χαμηλή ανάπτυξη και απλωτή που το ύψος 
της δεν ξεπερνά τα 40 εκ. Άνθη μονά ή διπλά με χρώμα-
τα κίτρινο ή πορτοκαλί σκούρο. Οι ποικιλίες αυτές είναι 
κατάλληλες για την ομαδική φύτευση στον κήπο ή για 
μπορντούρες.
Οι κατιφέδες γενικά σπέρνονται τον Μάρτιο- Απρίλιο και 
αφού αποκτήσουν ικανοποιητικό μέγεθος μεταφυτεύο-
νται στην οριστική τους θέση στον κήπο και σε αποστά-

σεις από 30-60 εκ. ανάλογα με το ύψος και την ποικιλία 
καθώς και την ανάπτυξη που έχει το κάθε είδος.  Δεν 
έχουν πολλές απαιτήσεις σε χώματα θέλουν όμως ηλιό-
λουστες θέσεις. 

ΜΥΟΣΩΤΙΣ - Myosotis alpestris
Ανήκει στην οικογένεια Boraginaceae. Είναι το γνωστό 
φυτό με την ονομασία «Μη με λησμόνει». Είναι φυτό κα-
τάλληλο για μια περίοδο και έχει ύψος 15-30 εκ. με φύλ-
λωμα τριχωτό και μικρά άνθη μπλε-λευκά, ροζ, πάνω σε 
μικρούς μίσχους. Υπάρχουν οι νάνες ποικιλίες ύψους 12 
εκ. περίπου και οι υψηλές που φτάνουν τα 25 εκ. Ευδοκι-
μεί σε όλα τα χώματα και σε όλες τις εκθέσεις. Σπέρνεται 
την Άνοιξη ή το Καλοκαίρι και μεταφυτεύεται σε αποστά-
σεις 20-25 εκ. 
Χρησιμοποιείται για ομαδική φύτευση, σε μπορντούρες, 

βραχόκηπους, ζαρντινιέρες.  Το φυτό αυτό μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και ως μελισσοτροφικό, τα δε άνθη του σαν 
κομμένα λουλούδια στα ανθοδοχεία.
ΛΟΜΠΕΛΙΑ - Lobelia erinus
Οικογένεια Λομπελίδου-Lobeliaceae. Είναι ετήσιο φυτό 
ύψους 10-15 εκ. που σχηματίζει μετά μια πολύ πυκνή και 
πολύ διακλαδισμένη τούφα, με μικρά φύλλα και πολλά 
άνθη, μπλε χρώματος και με δύο λευκές κηλίδες στο κέ-
ντρο. Ανθίζει συνέχεια από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. 
Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη και σε όλες τις εκθέσεις.  
Δεν αντέχει στο πολύ κρύο και για αυτό σπέρνεται το φθι-
νόπωρο στα θερμότερα μέρη και νωρίς την Άνοιξη στα 
ψυχρότερα. Είναι απαραίτητη η μεταφύτευση και φυτεύ-
εται είτε ομαδικά, είτε σε μπορντούρες βραχόκηπους, 
ζαρντινιέρες και γλάστρες.

ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΑ-Potrulaca grandiflora
Ανήκει στην οικογένεια portulacaceae Πορτουλακίδου. Εί-
ναι ετήσιο φυτό ύψους 15-20 εκ. με φύλλα μικρά, κυλιν-
δρικά και άνθη μονά ή διπλά σε πολλούς χρωματισμούς. 
Λευκά, κίτρινα, ρόδινα, πορτοκαλί, κόκκινα κλπ. 
Έχει ωραία άνθΙση που ανθίζει όλο το Καλοκαίρι από την 
ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση ενώ το βράδυ τα άνθη 
κλείνουν. Ευδοκιμεί σε όλα τα χώματα ακόμη και στα 
ξηρά αλλά πρέπει να έχει  ηλιόλουστες εκθέσεις και εί-
ναι πολύ ανθεκτικό και στις παράλιες περιοχές. Σπέρνεται 
την Άνοιξη και μεταφυτεύεται όταν τα φυτά αποκτήσουν 
ύψος 10 εκ. Είναι κατάλληλο για ομαδική φύτευση μπορ-
ντούρες, βραχόκηπους και ζαρντινιέρες. Τα ποτίσματά 
του είναι μειωμένα.

Φυτά εσωτερικού χώρου...

Αξίζει να έχω στο κινητό μου 5G;

Το αν αξίζει ή όχι να έχουμε στο κινητό μας 5G εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες, όπως η περιοχή που δι-

αμένουμε, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στο κινητό 
μας και ο πάροχος που μας προσφέρει την υπηρεσία.
Αν χρησιμοποιούμε το κινητό μας κυρίως για βασικές κα-
θημερινές λειτουργίες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, απο-
στολή και λήψη μηνυμάτων και πλοήγηση στο διαδίκτυο 
τότε ίσως το 5G να μην είναι απαραίτητο για εμάς.
Αντιθέτως όσοι χρησιμοποιούν το κινητό τους για παιχνί-
δια, βίντεο, και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας 
(Virtual Reality) τότε σίγουρα το 5G μπορεί να προσφέ-
ρει υψηλές ταχύτητες και εν τέλει καλύτερη εμπειρία στο 
χρήστη.
Επιπλέον, το 5G μπορεί να είναι χρήσιμο για τη σύνδεση 
με άλλες συσκευές στο σπίτι ή στο γραφείο μας μέσω της 
τεχνολογίας του Internet of Things (IoT).
Συνολικά, αξίζει να εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα 

κόστη του 5G ανάλογα με τις ανάγκες μας. Εάν η περιο-
χή που ζούμε διαθέτει ένα πλήρως αναπτυγμένο δίκτυο 
5G, τότε το να κάνουμε αναβάθμιση αγοράζοντας ένα κι-
νητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το 5G μπορεί να αξίζει 
την επένδυση.
Επίσης, να σημειωθεί ότι η τεχνολογία 5G είναι ακόμα σε 
εξέλιξη και οι πάροχοι εξακολουθούν να αναπτύσσουν 

και να βελτιώνουν τα δίκτυα τους. Επομένως, μπορεί να 
αξίζει να περιμένουμε λίγο ακόμα πριν αποφασίσουμε να 
αγοράσουμε ένα νέο κινητό τηλέφωνο που να υποστηρί-
ζει τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι η υποστήριξη του 
5G στο κινητό μας δεν είναι το μόνο σημαντικό χαρακτη-
ριστικό. Υπάρχουν πολλά άλλα χαρακτηριστικά που πρέ-
πει να προσέξουμε όταν αγοράζουμε μια νέα συσκευή, 
όπως για παράδειγμα ο επεξεργαστής και η μνήμη, ο 
αποθηκευτικός χώρος, η ανάλυση της οθόνης, η διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας και η ποιότητα της κάμερας.
Συμπερασματικά, η απόφαση για το 5G είναι καθαρά υπο-
κειμενική. Αν αυτό που αναζητούμε είναι οι ταχύτητες δε-
δομένων και ζούμε σε περιοχή με καλή κάλυψη, τότε σί-
γουρα το 5G αξίζει την επένδυση. Διαφορετικά καλό είναι 
να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία 
μελλοντικά καθώς είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. 
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Πώς μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά 
να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες

Τα οφέλη 
της νηστείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαμηνύει 
ότι τα πιο κρίσιμα χρόνια για να διαμορ-
φώσει ένα παιδί μια ισορροπημένη δια-

τροφή είναι τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του. 
Μια σωστή διατροφή κατά τη διάρκεια της βρεφι-
κής και νηπιακής ηλικίας θα μπορέσει να εξασφα-
λίσει τη βέλτιστη ανάπτυξη της υγείας του.
Η σωματική εξέλιξη των παιδιών από τον 12ο μήνα 
και μετά πραγματοποιείται με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς και παράλληλα εμφανίζουν μεγάλες αλ-
λαγές στη συμπεριφορά τους καθώς πλησιάζοντας 
στα πρώτα γενέθλια αρχίζουν να διαφοροποιούν 
τον εαυτό τους. Αρχίζουν να αποκτούν πρωτοβου-
λίες, να δημιουργούν τη δική τους προσωπικότητα 
και προσπαθούν να νιώσουν ανεξάρτητα.
Για να μπορέσει ένα παιδί να μεγαλώσει σε ένα 
υγιές διατροφικό περιβάλλον θα πρέπει πρωτί-
στως οι γονείς να βάλουν τις βάσεις και να το βο-
ηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι γονείς 
θα πρέπει να αντιληφθούν ότι εκείνοι είναι που 
θέτουν τους κανόνες και βάζουν τα όρια. Επειδή, 
όμως, δεν προλαβαίνουμε στην καθημερινότητα 
να ελέγχουμε τα πάντα γι’ αυτό καλό είναι να μά-
θουμε στο παιδί μας να μπορεί να αναλάβει και 
αυτό ορισμένες ευθύνες.
Ποιος, λοιπόν, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο 
«Χρυσός» κανόνας στη διατροφή των παιδιών; 
Αφενός οι γονείς είναι αυτοί που θα επιλέξουν το 
είδος των τροφών που θα υπάρχουν στο σπίτι, τον 
τρόπο μαγειρέματός τους, την ώρα, τη συχνότητα 
και τον τόπο του κάθε γεύματος. Αφετέρου τα παι-
διά θα επιλέξουν αν θα φάνε, πόσο θα φάνε και με 
τι ρυθμό θα φάνε.
Παρακάτω παρατίθενται κάποιες χρήσιμες συμ-

βουλές για μια πιο υγιεινή διατροφή των παιδιών:
• Μπορείτε να του προσφέρετε ποικιλία τροφίμων 
και μάλιστα καλό είναι αυτά τα τρόφιμα να είναι 
της εποχής.
• Να αφήνετε τα παιδιά να αποφασίζουν ποιες 
από τις τροφές που τους δίνετε θα φάνε αλλά και 
την ποσότητα την οποία θέλουν να φάνε.
• Να μην χρησιμοποιείτε το φαγητό ως τιμωρία ή 
επιβράβευση. 
• Κατά τη διάρκεια των γευμάτων καλό είναι οι τη-
λεοράσεις, τα κινητά και τα τάμπλετ να μην παρα-
σύρουν και να μην αποπροσανατολίζουν την προ-
σοχή του παιδιού από το γεύμα του.
• Μια ωραία ιδέα θα ήταν να συμμετέχει το παιδί 
και να σας βοηθάει την ώρα του μαγειρέματος.
• Επίσης, μπορείτε να παίρνετε τα παιδιά μαζί σας 
στο σούπερ μάρκετ και να τους εξηγείτε τα τρόφι-
μα που αγοράζετε και τη διατροφική τους αξία.
• Δώστε έμφαση στα φρούτα και στα λαχανικά για 
μεγαλύτερη απορρόφηση φυτοχημικών συστατι-
κών.
• Σε εβδομαδιαία βάση καλό είναι να τρώνε 1-2 
φορές την εβδομάδα ψάρι, 1 φορά κόκκινο κρέας 
όπως μοσχάρι, 1-2 φορές την εβδομάδα όσπρια ή 
λαδερά φαγητά και τις υπόλοιπες ημέρες άσπρο 
κρέας όπως κοτόπουλο ή άλλο πιάτο με βάση τα 
ζυμαρικά.
• Τα καλύτερα ποτά για τα παιδιά είναι το νερό 
και το γάλα αφού δεν βλάπτουν το δόντια τους. Οι 
χυμοί είναι όξινοι και έχουν μεγάλη περιεκτικότη-
τα σε σάκχαρα, ακόμα και οι 100% φυσικοί χυμοί 
έχουν φυσικά σάκχαρα.
• Τα μέλη της οικογένειας καλό είναι να τρώνε όλοι 
το ίδιο φαγητό και να μην γίνονται διακρίσεις και 

χατίρια.
• Μην ξεχνάτε να δείχνετε ευαισθησία απέναντι 
στις ανάγκες του παιδιού σας. Βοηθήστε το καθώς 
μεγαλώνει να αντιλαμβάνεται τα σημάδια πείνας 
και κορεσμού του ώστε να μπορέσει να αποκτή-
σει μια καλή και υγιή σχέση με το φαγητό και το 
σώμα του.
Οι παραπάνω συμβουλές σε θεωρητικό επίπεδο 
ακούγονται ιδανικές δεν παύουν, όμως, στην πρά-
ξη να είναι ρεαλιστικές. Στο χέρι μας είναι να μά-
θουμε το παιδί μας να τρέφεται υγιεινά και σωστά. 
Όταν του προσφέρουμε διαρκώς γρήγορο και έτοι-
μο φαγητό και ανθυγιεινά σνακ σίγουρα δεν μπο-
ρούμε να έχουμε την αξίωση να μάθει τι σημαίνει 
σωστή διατροφή. Εάν ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 
ακολουθούν ένα υγιεινό τρόπο διατροφής όπως 
περιγράψαμε παραπάνω και βάλουν στη ζωή τους 
σταδιακά και τον αθλητισμό, οι πιθανότητες είναι 
ότι θα έχουν ένα υγιές σωματικό βάρος, υγεία και 
ευεξία.

Μ ε τον όρο Νηστεία (Νήστις, ση-
μαίνει αυτός που δεν εσθίει, που 

δεν τρώγει) από την αρχαιότητα περι-
γράφεται η μείωση των ζωικών τροφών 
και η χορτοφαγία με σημαντικά οφέλη 
για τον ανθρώπινο οργανισμό, οφέλη 
που αναφέρονται ακόμα και σε αρχαία 
ελληνικά ιατρικά κείμενα, σε κωμωδίες 
του Αριστοφάνη και στα πολεμικά έπη. 
Για παράδειγμα, πριν από τους πολέ-
μους γνωρίζουμε ότι οι Λακεδαιμόνιοι, 
και αργότερα οι Ρωμαίοι στρατιώτες, 
νήστευαν για να τονώσουν το ανοσο-
ποιητικό τους και να προετοιμάσουν το 
πνεύμα τους για τις επερχόμενες δυ-
σκολίες.
Η νηστεία, όπως την ξέρουμε και την 
εφαρμόζουμε σήμερα στον χριστιανικό 
κόσμο, ξεκινάει πολύ πριν τον 10ο αι-
ώνα από τους ίδιους τους Αποστόλους 
και στη συνέχεια από την Α' Οικουμενι-
κή Σύνοδο. Οι καθολικοί έχουν και αυ-
τοί τη νηστεία αλλά μόνο από κρέας όχι 
από γαλακτοκομικά. 
Στην Κύπρο και στην Ελλάδα η νηστεία 
είναι μέρος της εθνικής κουζίνας απο-
κλείοντας ολοκληρωτικά το κρέας και 
τα γαλακτοκομικά και μάλιστα για σχε-
δόν μισό χρόνο. Οι πιο σημαντικές νη-
στείες της Εκκλησίας είναι τα Χριστού-
γεννα, οι 40 μέρες πριν από το Πάσχα, 
ειδικά οι ημέρες τους Πάθους (Τετάρ-
τη και Παρασκευή) και οι πρώτες δύο 
εβδομάδες από τη γιορτή της Παναγίας 
το Δεκαπενταύγουστο.
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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 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

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 
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Κ Ο Λ Υ Β Α  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο Υ
Παραδοσιακά σπιτικά κόλυβα κατά παραγγελία

Τηλ. 96 23 99 85 (Αμαλία Χαραλάμπους)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας τελεί το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο 

των πεσόντων ηρώων της κοινότητας,
ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2023 8:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης Τσάδας.

Του μνημόσυνου θα προστεί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Τυχικός.
 Επιμνημόσυνο λόγο εκ μέρους της κυβέρνησης θα εκφωνήσει 

η έντιμη Πρόεδρος της Βουλής , κα Αννίτα Δημητρίου.
 Θα ακολουθήσει δεξίωση και θα προσφερθούν καφές και αλμυρά στο χώρο των κτιρίων 

του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Εκ του Κ.Σ. Τσάδας

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

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ ΣΑΔ ΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καθαρισμός Οικοπέδων και Τεμαχίων 

σ την κοινότητα Τσάδας για το 2023

Τσάδα,
13/02/2023

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

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

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

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

Εκ του Κ.Σ. Τσάδας

   ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αρ. Προσφοράς: Κ.Σ.Κ   03/2023

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών ζητεί από Ασφαλιστικές εταιρείες  
οικονομικές προτάσεις για την ομαδική Ασφάλιση Οχημάτων, Κτιρίων, 
Εξοπλισμού και Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνη για 
περίοδο 2 χρόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στον Γραμματέα του 
Συμβουλίου κ. Σπύρο Κόλιαρο στο τηλ. 26812812 και 99624968 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο κουτί προσφορών του ΚΣ Κουκλιών 
αυτοπροσώπως η από εξουσιοδοτημένο άτομο, στο γραφείο του ΚΣ 
Κουκλιών στην οδό Αποστόλου Λουκά 16, 8500, Κούκλια – Πάφος 
τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών  20 Μαρτίου 2023 και ώρα 
14:00. 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε από καρδιάς, όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια και 
λουλούδια, έκαναν εισφορές, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο συμπαραστάθηκαν στη μεγάλη δοκιμασία και το βαρύ μας πένθος για τον πρόωρο 
χαμό της λατρευτής μας

ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Που απεβίωσε την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και κηδεύσαμε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.
Σύζυγος, τέκνα, γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς



Ο θίασος του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Ράλλυ 
έφθασε στην τρίτη του στά-

ση για φέτος, το ιδιαίτερο και άκρως 
απαιτητικό Ράλλυ Μεξικού.
Η «κλασική» τριάδα των πρώτων 
αγώνων του WRC επιστρέφει και 
πάλι φέτος, αφού μετά τα ιδιαίτε-
ρα Ράλλυ Μόντε Κάρλο και Ράλλυ 
Σουηδίας σειρά έχει το Ράλλυ Με-
ξικού, με τα αυτοκίνητα να πατούν 
για πρώτη φορά χώμα την φετινή 
σεζόν.
Το Ράλλυ Μεξικού επανήλθε φέτος 
στο καλεντάρι του WRC μετά το 2020. 
Τότε ήταν ο τελευταίος αγώνας του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού πριν 
το παγκόσμιο lockdown λόγω της 
πανδημίας. Μάλιστα ο αγώνας είχε 
σταματήσει μία ημέρα νωρίτερα για 
να μπορέσουν πληρώματα και ομά-
δες να επιστρέψουν στην Ευρώπη.                                                                                           
Φυσικά βάση του αγώνα είναι η 
πόλη Leon, που αποτελεί την στα-
θερή βάση του αγώνα από το 1998.
Οι συνθήκες που κάνουν ιδιαίτερο 
το Ράλλυ Μεξικού είναι το πολύ 
υψηλό υψόμετρο, με τους κινητή-
ρες λόγω της έλλειψης οξυγόνου να 
έχουν λιγότερη ιπποδύναμη. Η λι-

γότερη ιπποδύναμη φέρνει και αλ-
λαγές και στον τρόπο οδήγησης, με 
τους οδηγούς να πρέπει να οδηγούν 
αρκετά πιο «καθαρά» αποφεύγο-
ντας τις περιττές πλαγιολισθήσεις. 
Λόγω της μικρότερης πυκνότητας 
του αέρα σημαντικό είναι και το 
κομμάτι της ψύξης τόσο του κινητή-
ρα όσο και του νέου στοιχείου, της 
μπαταρίας των αυτοκινήτων.
Φέτος για είναι η πρώτη φορά που 
τα νέα υβριδικά Rally1 αυτοκίνητα 
του WRC θα βρεθούν στις ειδικές 
του Ράλλυ Μεξικού, με τους οδη-
γούς να είναι περίεργοι να δουν 
πως θα τους βοηθήσει η επιπλέον 
ιπποδύναμη από την μπαταρία.
Για το Ράλλυ Μεξικού στο bucket 
του Toyota GR Yaris Rally1 επιστρέ-
φει ο Sebastien Ogier, ο οποίος στο-
χεύει στην 7η νίκη του στον συγκε-
κριμένο αγώνα.
Στα άλλα τρία Yaris Rally1 θα βρε-
θούν οι Kalle Rovanpera, Elfyn Evans 
και ο Takamoto Katsuta, με τον τε-
λευταίο να μην μπορεί να συλλέξει 
βαθμούς για το πρωτάθλημα κατα-
σκευαστών.
Αλλαγές υπάρχουν και στο line-up 
της Hyundai για το Ράλλυ Μεξι-

κού, με τον Dani Sordo να παίρνει 
τα πηδάλια στο τρίτο Hyundai i20N 
Rally1, δίπλα στους Thierry Neuville 
και Esapekka Lappi, που είναι και οι 
μόνιμοι οδηγοί της ομάδας.
Με τρία Ford Puma Rally1 θα συμ-
μετέχει η ομάδα της M-Sport Ford, 
με τους Ott Tanak, Pierre-Louis 
Loubet και Ιορδάνη Σερδερίδη. 
Ο Εσθονός θα έχει δύσκολο έργο 
στις ειδικές της Παρασκευής καθώς 
λόγω βαθμολογίας θα ξεκινά πρώ-
τος και θα «σκουπίζει» την αγωνι-
στική γραμμή.
Αρκετό ενδιαφέρον έχουν και οι 
συμμετοχές στο WRC2, με τα ονό-
ματα των Gus Greensmith, Oliver 
Solberg, Nikolay Gryazin, Emil 
Lindholm και Adrien Fourmaux να 
φιγουράρουν στην λίστα συμμετο-
χών.
Το Ράλλυ Μεξικού δεν μπορεί να 
ανταγωνιστεί τον αριθμό συμμετο-
χών των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών 
αγώνων, με μόλις 32 πληρώματα να 
έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Φέτος το πρόγραμμα του αγώνα 
περιλαμβάνει 23 ειδικές διαδρομές 
και 320,71 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
Η δράση ξεκίνησε το απόγευμα 

της Πέμπτης με το Shakedown, 
με την πρώτη επίσημη χρονο-
μέτρηση να ξεκίνησε τα ξημε-
ρώματα της Παρασκευής με 
δύο υπερειδικές διαδρομές.                                                                                                             
Την Παρασκευή το μεσημέρι ξεκί-
νησε η μάχη στις χωμάτινες ειδι-
κές διαδρομές, με το πρώτο σκέ-
λος του αγώνα να περιλαμβάνει 
125,84 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Το 

Σάββατο είναι η μεγαλύτερη ημέρα 
του αγώνα με 9 ειδικές διαδρομές 
και 128,32 αγωνιστικά χιλιόμετρα.                                                                                                                        
Η τελευταία ημέρα του αγώνα πε-
ριλαμβάνει 4 ειδικές διαδρομές, με 
μονό πέρασμα, με την PowerStage 
να είναι στην φημισμένη ειδική El 
Brinco, όπου είχε την θεαματική 
έξοδο ο Kris Meeke λίγα μέτρα πριν 
τον τερματισμό.
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Το ιδιαίτερο Ράλλυ Μεξικού αποτελεί τον τρίτο 
γύρο του WRC και  θα δ ιεξαχθεί  από τ ις  16 έως τ ις 
19 Μαρτ ίου περιλαμβάνοντας 23 ε ιδ ικές δ ιαδρομές

Ο Θωμά κέρδισε και στο Σταυροβούνι!

Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα 

η αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος, 

με τον Μάριο Ευριπίδου…

Τα νέα των ομάδων μας, 

με φιλοξενούμενους στο στούντιο 

και όλη η αθλητική επικαιρότητα…

Η Πάφος, κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα, 

Παίζει Μπάλα… 

στο Ράδιο Κόσμος 95,2 FM stereo…

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

με τον Μάριο Ευριπίδου…
Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250 SMS στο 99313100

Ο Νίκος Θωμά κέρδισε και  τον δεύτερο αγώνα του 
πρωταθλήματος ταχύτητας!

Με τον αγώνα ταχύτητας στο "Σταυρο-
βούνι" την Κυριακή 12 Μαρτίου συνε-

χίστηκε το  πρωταθλήματος  ταχύτητας με τη 
συμμετοχή 32 οδηγών. Συνδιοργανωτές ήταν 
η Λέσχη Αυτοκινήτου Λεμεσού και η Λέσχη 
Αυτοκινήτου Παραλιμνιού.
Η επάνοδος στην αγωνιστική δράση του Νί-
κου Θωμά συνεχίζεται με νίκη καθώς πίσω 
από το τιμόνι ενός SEMOG BRAVO SPORT 
κατάφερε να γράψει το 01:21.34 στην δεύ-
τερη χρονομετρημένη διαδρομή  και να φύ-
γει νικητής από το Σταυροβούνι. Η επιστρο-
φή στην αγωνιστική δράση και για τον Πέτρο 
Πέτρου με το Mitsubishi Lancer Evo VII συνο-
δεύτηκε με την δεύτερη θέση γενικής, με κα-
λύτερο χρόνο το 01:23.62 μπροστά από τον 
Κύρο Γεωργίου με ακόμα ένα SEMOG BRAVO 
SPORT. Ο περσινός πρωταθλητής Γιάννος Ιω-
αννίδης με Mitsubishi Lancer Evo VII με χρό-
νο  01:25.08, δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει 
κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση και 
να κερδίσει την RCS2.
Στην πέμπτη θέση με χρόνο 01:25.85 τερμά-
τισε  ο Λούκας Χριστοφόρου με ακόμα ένα 
SEMOG BRAVO SPORT  ακολουθούμενος  από 
τον νεαρό Μιλτιάδη Μιλτιάδου με SPEEDCAR 
WONDER που ήταν και ο νικητής στην RCK2 

και στην έβδομη θέση γενικής με Mitsubishi 
Lancer Evo VI τερμάτισε ο Κωσταντίνος Σιώ-
φερος. Την  πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο 
Δημήτρης Πιερή, Μάριος Παύλου και Σταύ-
ρος Αντωνίου όλοι με  Mitsubishi Lancer Evo.
Την δικίνητη κατηγορία κέρδισε ο περσινός 
πρωταθλητής Παναγιώτης Ξενοφώντος με το 
Honda Civic πετυχαίνοντας τον καλύτερο χρό-
νο 01:31.51. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι 
Κλε-άνθης Έλληνας/Νικόλας Ψύλλος με Ford 
Fiesta DYTKO κέρδισαν την RCL1,και ο Θωμάς 
Θεοφάνους με Peugeot  106 την RCS1.



Π αρότι υπάρχουν αρκετές 
μαθηματικές ελπίδες για 
ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πε-
τύχει. Ο λόγος για τον Ακρίτα Χλώ-
ρακας που βρίσκεται ουραγός στον 
βαθμολογικό πίνακα του Β’ ομί-
λου με 12 βαθμούς, 9 μακριά από 
τη ζώνη παραμονής. Αυτό σημαίνει 
ότι θα πρέπει να κερδίσει ο Ακρίτας 
τρία παιχνίδια και οι άλλες ομάδες 
που κινδυνεύουν, να χάσουν! Μι-
λάμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα 
με πολύ λίγες έως ελάχιστες πιθα-
νότητες. 
Ο Ακρίτας, λοιπόν, βρίσκεται σε 
εξαιρετικά δύσκολη θέση, και όπως 
όλα δείχνουν, θα επιστρέψει εκεί 
που παραδοσιακά ανήκει, στη Β’ 
κατηγορία. Τώρα, εάν την επόμενη 
χρονιά επιλέξει και πάλι την άνοδο 
στα μεγάλα σαλόνια, είναι κάτι που 
θα αποφασίσουν στη Χλώρακα και 
δεν είναι της ώρας. 
Η αιτία της κακής πορείας και του 
υποβιβασμού είναι ο κακός προ-
γραμματισμός. Παρόλο που υπήρχε 

χρήμα, εφόσον μιλάμε για επενδυ-
τές στην ομάδα της Χλώρακας, όφει-
λαν να στελεχώσουν ικανοποιητικά 
την ομάδα και όχι με νεαρούς και 
άπειρους ποδοσφαιριστές. Οι τε-
λευταίοι που φταίνε είναι σίγουρα 
οι παίκτες. Όπως και να έχει, ένας 
υποβιβασμός δεν είναι ντροπή, και 
όπως γράψαμε και πιο πάνω, εάν 

το επιθυμούν, μπορούν να επανα-
φέρουν άμεσα την ομάδα στα με-
γάλα σαλόνια. Όσο για τη συνέχεια, 
στα παιχνίδια που απομένουν, τε-
χνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές 
καλούνται να δείξουν την απαραί-
τητη σοβαρότητα, και να πάρουν 
όσο το δυνατό περισσότερους βαθ-
μούς και εμπειρίες.  

Ακρίτας Χλώρακας: Επιστρέφει 
εκεί που παραδοσιακά ανήκει
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Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Τη φανέλα του Θεουλή

Επιμένει ο γνωστός φίλαθλος της Πάφος 
FC Ηρόδοτος Νεοφύτου να ζητά τη φανέ-

λα του διαιτητή Θεουλή Χρυσοβαλάντη…
Τη φανέλα του διαιτητή Θεουλή Χρυσοβα-
λάντη επιμένει να ζητά ο φίλαθλος της Πά-
φου ως ενθύμιο για τις πολύ συχνές παρου-
σίες του στα παιχνίδια της παφιακής ομάδας. Πάντως, αν συμβεί αυτό θα είναι 
παγκόσμιο γεγονός, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο. 

Λίγο περίεργη η κατάσταση που επικρατεί στην Πά-
φος fc. Εκεί που η ομάδα ήταν στην κορυφή του βαθ-

μολογικού πίνακα, παραδίδοντας μάλιστα μαθήματα σύγ-
χρονου ποδοσφαίρου, «γκρεμίστηκε» με τον ερχομό του 
2023. 

2 Ιανουαρίου έρχεται η ήττα από την ΑΕΚ Λάρνακας 
μέσα στο Αρένα και ακολούθησαν, ισοπαλία με τον 

Απόλλωνα, ήττα από Ομόνοια, ήττα από Νέα Σαλαμίνα, 
ήττα και από την Ανόρθωση και οι ισοπαλίες με τον Άρη 
και Ολυμπιακό. Οι από Ομόνοια, Ν. Σαλαμίνα και Ανόρθω-
ση πέραν του ότι στοίχισαν, επιβάρυνε και το κλίμα στην 
ομάδα μιας και καμιά από τις προαναφερθέντες ομάδες 
δεν ήταν στα καλύτερά τους. 

Ασφαλώς, κανείς δεν περίμενε αυτή την ξέφρενη πο-
ρεία της ομάδας του πρώτου γύρου, ούτε κανείς πε-

ρίμενε την ομάδα να είναι αήττητη, αλλά όταν μια ομάδα, 
όπως η Πάφος fc, με τέτοιο πλούσιο ρόστερ καταγράφει 
μια τόσο εντυπωσιακή πορεία, και με ένα προπονητή πρω-
ταθλητή, σου δίνει το δικαίωμα να πιστεύεις ότι η ομάδα 
μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Καθόλου τυχαίο άλ-
λωστε και το σύνθημα που δονούσε το Στέλιος Κυριακίδης 
(εεε οοο φέρτε το πρωτάθλημα μες το Παφιακό).

Σήμερα, κανείς δεν μιλάει για πρωτάθλημα, καθώς 
αυξήθηκαν οι μνηστήρες, με την ομάδα της Πάφου 

να έχει χάσει την ετικέτα του φαβορί με τα όσα ακολούθη-
σαν εντός του 2023.

Είναι γεγονός ότι η εκρηκτικότητα που είχε η ομάδα 
του Χένινγκ Μπεργκ έχει χαθεί. Όπως έχει χαθεί και 

το καλό και ουσιαστικό ποδόσφαιρο που έπαιζε.  
Όπως και να έχει, η χρονιά στην Πάφο θα θεωρηθεί επιτυ-
χημένη εάν κατακτήσει την 3η θέση που οδηγεί στην Ευρώ-
πη, ή κατακτήσει το τρόπαιο του κυπέλλου. 

Στόχος της Πάφος fc είναι η κατάκτηση του κυπέλλου και εκεί 
πρέπει να επικεντρωθεί η ομάδα. Αν έρθει κάτι καλό στο πρω-
τάθλημα καλώς, αν όχι, δεν πειράζει. 

Τι πάθατε όλοι και θέλετε
 τη φανέλα μου;;; Σπόντες. . .

Πρωτάθλημα...

«Θα ήθελαν η ομάδα να είναι σε διαφορετική 
θέση» δήλωσε ο Ο Γενικός Διευθυντής της 

Πάφος FC, Χάρης Θεοχάρους στον Super Sport 
FM όταν ρωτήθηκε εάν είναι ευχαριστημένοι με 
την θέση που έχει η ομάδα σήμερα: «Σίγουρα 
δεν τους ικανοποιεί και αυτούς η όλη κατάστα-
ση, θα ήθελαν η ομάδα να είναι σε διαφορετική 
θέση. Θεωρώ αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει 
ήταν η δική μας. Κι αυτή η προσπάθεια εκτιμή-
θηκε και από τους ιδιοκτήτες που ήταν στο γήπε-
δο». Είναι εμφανές λοιπόν ότι οι ιδιοκτήτες της 
ομάδας ήθελαν κάτι παραπάνω στη φετινή χρο-
νιά και όχι απλά την 3η θέση. Αυτά, για αυτούς 
που υποστηρίζουν ότι η ομάδα δεν μπορούσε 
για το πρωτάθλημα, όταν τον πρώτο γύρο ήταν 
στην κορυφή και έπαιζε μακράν το καλύτερο πο-
δόσφαιρο από τις άλλες ομάδες.   

Ο Κώστας Κοκκονής αναλαμβάνει υπηρεσιακός 
στην ομάδα της Πέγειας έως τη λήξη του πρωτα-

θλήματος. Μετά το διαζύγιο με τον Νικόλα Μαρτίδη, 
η διοίκηση της Πέγειας κάλεσε τον κύριο Κοκκονή να 
αναλάβει την ομάδα για τη συνέχεια. Είναι καιρός εκεί 
στην Πέγεια να δώσουν τη σκυτάλη στον Κώστα από 
την αρχή της σεζόν και όχι να τον καλούν όποτε έχουν 
πρόβλημα. 

Δηλώνει ΠΑΡΟΝ ο Κοκκονής

Η Πέγεια fc ανακοίνωσε το πρωί της Τε-
τάρτης την κοινή συναινέσει λύση της 

συνεργασίας με τον προπονητή Νικόλα 
Μαρτίδη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωμα-
τείου, το διαζύγιο ήρθε «για το καλό της 
ομάδας και για να επανέλθει η ηρεμία». 
Με αυτό αφήνεται να νοηθεί ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά στην ομάδα της Πέγειας στα 
τελευταία παιχνίδια που έφερε και την 
απόλυση του προπονητή. 
Πάντως, είναι γεγονός ότι η ομάδα της Πέ-
γειας επεδίωξε άνοδο στα μεγάλα σαλό-
νια, αλλά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτε-
λέσματα, λιγόστεψαν τις πιθανότητες. 
Σήμερα, η ομάδα της Πέγειας είναι στην 
5η θέση με 38 βαθμούς, δύο λιγότερους 

από την 4η Ομόνοια και τέσσερις από την 
3η προνομιούχο θέση που κατέχει ο Εθνι-
κός Άχνας. 
Αυτούσια η ανακοίνωση Το Σωματείο και 
ο Προπονητής συμφώνησαν από κοινού 
την λύση της συνεργασίας για το καλό της 
ομάδας και για να επανέλθει η ηρεμία. Ο 
Νικόλας Μαρτίδης φεύγει πάνω απ’ όλα 
σαν φίλος και έχει προσφέρει στα μέγιστα 
για την ομάδα, δουλεύοντας σκληρά στο 
γήπεδο, ανεβάζοντας την επίπεδο ποδο-
σφαιρικά και φέρνοντας την στην διεκδίκη-
ση ενός από τις τρείς θέσεις που οδηγούν 
στην Ά κατηγορία. Νικόλα σε ευχαριστού-
με για όλα και ευχόμαστε καλή συνέχεια 
και καλή επιτυχία σε ότι κάνεις. 
Δεν λέμε αντίο αλλά λέμε στο επανιδείν» 

Πέγεια 2014: 
Τέλος ο Μαρτίδης...

Κοντά στον στόχο της ανόδου βρί-
σκονται ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυσοχούς 

και Γεροσκήπου fc. 
Η ΕΝΑΔ με προπονητή τον Κώστα Καϊφα 
πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πο-
ρεία και όπως όλα δείχνουν θα ανέβει 

στη Β’ κατηγορία για πρώτη φορά στην 
ιστορία της. 
Άνοδο, όπως όλα δείχνουν, θα πανηγυ-
ρίσει και η Γεροσκήπου. Η ομάδα του 
Δημήτρη Ιωάννου θα ανέβει για πρώτη 
φορά στο πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας.

Ανεβαίνουν ΕΝΑΔ και Γεροσκήπου



Π άφος fc εναντίον Ομόνοιας και Ολυμπια-
κός εναντίον ΑΕΛ είναι τα δύο ζευγάρια της 
ημιτελικής φάσης του κυπέλλου Κύπρου. Οι 

νικήτριες ομάδες των δύο αγώνων που θα προκύ-
ψουν από τις δύο αναμετρήσεις, θα αγωνιστούν 
στον τελικό με την τροπαιούχο να κερδίζει συμμε-
τοχή στο conference league. 
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ομάδα με το πιο πλή-
ρες ρόστερ και συνεπώς τους καλύτερους ποδο-
σφαιριστές είναι η Πάφος fc, χωρίς αυτό να σημαί-
νει οτιδήποτε. Από την άλλη, η πιο βαριά φανέλα 
και συνεπώς η πιο έμπειρη, είναι η Ομόνοια Λευ-
κωσίας. ΑΕΛ και Ολυμπιακός μπορεί να μην κουβα-
λάνε επίθετα στην πλάτη τους, ωστόσο, κανείς δεν 
μπορεί να τους ξεγράψει. 

Πάφος fc – Ομόνοια
Το μεγάλο παιχνίδι που έβγαλε η κληρωτίδα ήταν 
αυτό της Πάφος fc με την Ομόνοια. Η ομάδα με το 
πιο πλούσιο ρόστερ αντιμετωπίζει την ομάδα με 
την πιο βαριά φανέλα. 
Πρόκειται για ένα παιχνίδι χωρίς φαβορί. Πάντως, η 
προϊστορία, όσο αφορά τις δύο ομάδες στις μεταξύ 
τους αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα βαραίνει υπέρ 
της παφιακής ομάδας. 

Προϊστορία
Δεκατέσσερις φορές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες Πά-
φος fc και Ομόνοια από την αγωνιστική περίοδο 
2015-16 έως σήμερα. Η Πάφος fc υπερτερεί κατά 
κράτος της Ομόνοιας, καθώς στα μεταξύ τους παι-

χνίδια έχει πετύχει έξι νίκες, έναντι τρεις της Ομό-
νοιας. Πέντε παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. 
Αναλυτικά τι έγινε στις 14 μεταξύ τους αναμετρή-
σεις σε αγώνες πρωταθλήματος: 2015-2016 Ομό-
νοια –Πάφος 6-0, Πάφος –Ομόνοια 2-1. 2017-18 
Ομόνοια–Πάφος 3-0, Πάφος –Ομόνοια 2-1. 2018-
19 Ομόνοια–Πάφος 2-4, Πάφος –Ομόνοια 1-0. 
2019/20 Πάφος –Ομόνοια 2-1, Ομόνοια – Πάφος 
0-0. 2020/21 Πάφος–Ομόνοια 2-2, Ομόνοια – Πά-
φος 2-1. 2021/22 Ομόνοια – Πάφος 1-1, Ομόνοια – 
Πάφος 1-1 και 2022/23 Πάφος - Ομόνοια 3-0, Ομό-

νοια – Πάφος 0-0. 

Αγωνιστικά
Τώρα στα αγωνιστικά, είναι γεγονός ότι η Ομόνοια 
έχει βελτιωθεί αισθητά με τον Σοφρώνη Αυγουστή 
στον πάγκο και παίζει πολύ καλύτερα σε σύγκριση 
με προηγούμενα παιχνίδια. Τα ίδια ισχύουν και για 
την Πάφο που άρχισε να συνέρχεται από την «αγω-
νιστική κοιλιά» και να παίζει και πάλι καλό ποδό-
σφαιρο. Με τα δεδομένα αυτά δεν μπορεί κανείς να 
δώσει ετικέτα φαβορί στη μια, ή στην άλλη ομάδα.   

Ολυμπιακός – ΑΕΛ 
Ετικέτα φαβορί δεν μπορεί να δώσει κανείς ούτε 
στην άλλη αναμέτρηση. Ολυμπιακός και ΑΕΛ παρου-
σιάζονται σχεδόν ισοδύναμες αγωνιστικά και αναμέ-
νεται να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας.
Να σημειώσουμε ότι, όλες οι ομάδες ήθελαν για 
αντίπαλο τον Ολυμπιακό, μιας και θεωρείται η πιο 
αδύναμη ομάδα, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει κάτι. 
Στον θεσμό του κυπέλλου είναι αλλιώς τα δεδομέ-
να και οι αναμετρήσεις θα κριθούν μέσα από τις δύο 
αναμετρήσεις και όχι από τον πρώτο αγώνα.

Η προκήρυξη
Ο Τελικός Κυπέλλου Α’ Β’ Κατηγορίας θα διεξαχθεί 
στο ΓΣΠ, με τις εξής παραμέτρους, σε περίπτωση που 
μια από τις δύο ομάδες του τελικού είναι ομάδα που 
χρησιμοποιεί σαν έδρα της, το στάδιο ΓΣΠ:
H ομάδα που δεν έχει σαν έδρα το ΓΣΠ θα πάρει:
– Το 60% των καθαρών εισπράξεων (σε περίπτωση 
που τα έσοδα αποφασιστεί να δοθούν στις ομάδες)
– Τη Δυτική κερκίδα του Σταδίου (κάτω διάζωμα), κα-
θώς επίσης και μία από τις κερκίδες Βόρεια ή Νότια.
Αν η ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας είναι μία από τις ομάδες 
του τελικού, η ομάδα που δεν έχει σαν έδρα το ΓΣΠ 
θα πάρει την Νότια κερκίδα. 
Ο λόγος που όρισε η ΚΟΠ τον τελικό κυπέλλου αρχές 
Ιουνίου και όχι τέλη Μαΐου είναι γιατί ο «μαραθώνι-
ος» του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί το τελευ-
ταίο σαββατοκύριακο του Μάη. Δηλαδή, οι τελευταί-
ες αγωνιστικές και των δύο ομίλων θα διεξαχθούν το 
σαββατοκύριακο 27/28 Μαΐου.

Πάφος fc – Ομόνοια και Ολυμπιακός – ΑΕΛ 
Ο δρόμος για τον τελικό και η έξοδος στην Ευρώπη 
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