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Κουτσοκούμνης: «Είμαι εντελώς καθαρός» – Φανιέρος: «Κουβέντες του καφενέ»

Πλήρη διερεύνηση των περί σικέ ζητά η ΚΟΠ

Για ασήμαντη αφορμή, 
σύμφωνα με την Αστυνο-
μία, ένας 16χρονος στο χω-
ριό Ασπρογιά, έριξε πυρο-
βολισμό εναντίον 38χρο-
νου ομοχώριου του, χωρίς 
ευτυχώς σοβαρότερες συ-
νέπειες. Το περιστατικό 
συνέβη ενωρίς το βράδυ 
της Πέμπτης στην μικρή 
κοινότητα του διαμερίσμα-
τος Παναγιάς και τα μεσά-
νυχτα ο φερόμενος ως 
δράστης, μαζί με νεαρή 
φίλη του που τον συνό-
δευε την ώρα του επεισο-
δίου, συνελήφθησαν από 
την Αστυνομία.
Σε σχετική καταγγελία 
προέβη 38χρονος κάτοι-
κος Ασπρογιάς, ο οποίος 
ανέφερε ότι δέχθηκε έναν 
πυροβολισμό από κυνηγε-
τικό όπλο και κατονόμασε 
ως δράστη 16χρονο. Αστυ-
νομικοί έσπευσαν στη 
σκηνή, διαπιστώνοντας ότι 
δεν είχε τραυματισθεί κα-
νείς κατά το επεισόδιο, 
ενώ ο 16χρονος που φέρε-
ται ως ο δράστης είχε 
εγκαταλείψει τη σκηνή, 
όπως και νεαρή κοπέλα 
που σύμφωνα με την κα-
ταγγελία τον συνόδευε την 
ώρα εκείνη.

              ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

     ΑΣΠΡΟΓΙΑ
16χρονος 
πυροβόλησε 
38χρονο

ΠΛΗΡΗ διερεύνηση των όσων αναφέρονται στο χθεσινό 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» ζητά ο πρόεδρος 
της ΚΟΠ Κωστάκης Κουτσοκούμνης. Στο δημοσίευμα, 
σύμφωνα με το οποίο παρατίθενται διάλογοι μεταξύ του 
Νίκου Λίλλη με τον δικηγόρο του Γιώργο Γεωργίου, γίνεται 
αναφορά για στημένα παιχνίδια στο κυπριακό ποδόσφαι-
ρο, αλλά και για διαπλοκές παραγόντων του ποδοσφαί-
ρου και προέδρων σωματείων. Στο δημοσίευμα εμπλέ-
κεται το όνομα του προέδρου της ΚΟΠ, καθώς και του 
αναπληρωτή προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου Κού-
μα, όπως επίσης και του προέδρου της ΑΕΛ Ανδρέα Σο-

φοκλέους, του Ερμή Λούκα Φανιέρου και της Ανόρθωσης 
Χρήστου Πουλλαΐδη. Αναφορά γίνεται και για εμπλοκή 
διαιτητών στο όλο παρασκήνιο του Κυπριακού Ποδοσφαί-
ρου. Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος της ΚΟΠ, εκφράζο-
ντας την επιφύλαξη για το κατά πόσο οι συνομιλίες που 
δημοσιεύονται έγιναν όντως και δεν έχουν παραποιηθεί, 
δήλωσε ότι η ΚΟΠ ζητά την πλήρη διερεύνηση των όσων 
αναφέρονται στο δημοσίευμα. Ενημέρωσε μάλιστα τα 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για να συνεδριάσουν 
για το θέμα. Πρόσθεσε ακόμα ότι η εισήγηση του προς 
την ΚΟΠ θα είναι ότι τουλάχιστον τον κ. Λίλλη θα πρέπει 

να τον καλέσουν για να δώσει διευκρινίσεις για τα όσα 
αναφέρονται. Σχετικά με τα όσα αφορούν προσωπικά τον 
ίδιο στο δημοσίευμα, δήλωσε κατηγορηματικά «εντελώς 
καθαρός». «Έχω δηλώσει ότι θέτω τον εαυτό μου στη 
διάθεση του οποιουδήποτε. Ακόμα και το τραπεζικό 
απόρρητο», συμπλήρωσε.

Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, 
αναφέροντας ότι θα πάρει κάποια συμβουλή για το πώς 
τον επηρεάζουν τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ερμή Λούκας Φανιέρος 
από την εκπομπή του MEGA «Ενημέρωση Τώρα», έδωσε 

απαντήσεις στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το όνομά 
του, χαρακτηρίζοντάς τα «κουβέντες που γίνονται σε 
καφενεία». «Εγώ είμαι έτοιμος να μιλήσω σε όποιον και 
αν μου το ζητήσει», σημείωσε. «Πάνω απ’ όλα με λυπεί 
αυτό που λέγεται ότι πρέπει να βγάλουμε κάποιους (από 
τη μέση) για τα τηλεοπτικά δικαιώματα (των ποδοσφαι-
ρικών αγώνων)». Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας 
Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η Αστυ-
νομία θα εξετάσει μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα το κατά 
πόσον τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, χρήζουν 
περαιτέρω έρευνας. ΦΡΙΞΟΣ ΔΑΛΙΤΗΣ

ΤΗΝ ιδανικότερη λύση για το συμφέρον του 5χρονου Ρόμεο, η 
μητέρα του οποίου πέθανε σε διαμέρισμα– τρώγλη στη Λάρνακα, 
ψάχνουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Νομική Υπηρεσία και 
Δικαστήριο. Χθες ήταν ορισμένο για ακρόαση στο Δικαστήριο 
Λάρνακας το διάταγμα που εκδόθηκε αναθέτοντας προσωρινά 
τη γονική μέριμνα του παιδιού στο Γραφείο Ευημερίας. Όπως 
αναφέρθηκε από τη λειτουργό του Γραφείου που παρακολουθεί 
την περίπτωση, από τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να 
εντοπισθούν οι παππούδες του παιδιού, φαίνεται πως βρέθηκε η 
γιαγιά του (θετή μητέρα της μητέρας του) και η θεία του παιδιού. 
Επειδή δεν υπάρχει στη μέση πατέρας, ο πλησιέστερος συγγενής 
για ν’ αναλάβει τη φροντίδα του σύμφωνα με τον νόμο είναι οι 
παππούδες (όπως έγινε και στην περίπτωση της τραγωδίας της 
Ήλιος). Για το θέμα υπάρχει συνεχής επαφή του Γραφείου Ευημε-
ρίας και της Ρουμάνικης πρεσβείας ώστε να διαφανεί κατά πόσον 
η γιαγιά του παιδιού και η θεία του είναι σε θέση να αναλάβουν 
την κηδεμονία του.  Ενόψει των διεργασιών που γίνονται, το Δι-
καστήριο ανέβαλε την απόφασή του για το κατά πόσον θα μονι-
μοποιήσει ή όχι το διάταγμα που εξέδωσε υπέρ του Γραφείου 
Ευημερίας, για τις 27 Φεβρουαρίου.  Όσον αφορά στον πραγμα-
τικό πατέρα του παιδιού, δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη, παρόλο που 
νομικά τίθεται και θέμα του γάμου της μητέρας με αλλοδαπό ο 
οποίος κηρύχθηκε εικονικός, ωστόσο δεν διαλύθηκε. Ο αλλοδα-
πός έχει απελαθεί. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΧΙ ένα, όχι δύο, αλλά έντεκα 
συνολικά λεωφορεία γεμάτα 
κυρίως με πρόσφυγες θα κα-
τευθυνθούν την ερχόμενη 
Κυριακή από τις ελεύθερες 
περιοχές προς την κατεχόμε-
νη Κοντέα. Εξακόσια περίπου 
άτομα, έχουν προβεί σε σχε-
τική προκράτηση για να μπο-
ρέσουν έτσι να 
μεταβούν εκεί και 
να παραστούν 
στον πρώτο εσπε-
ρινό που θα τελε-
στεί μετά από 40 
ολόκληρα χρόνια, 
στον ναό του Αγίου Χαραλά-
μπους, παραμονή της εορτής 
του πολιούχου αγίου της 
κοινότητας.

Η εκκλησία του Αγίου Χα-
ραλάμπους στην Κοντέα κτί-
στηκε τον 18ο αιώνα και είναι 
η κύρια εκκλησία της κοινότη-
τας, στην οποία μάλιστα μέχρι 
και το 1974, γινόταν μεγάλη 
πανήγυρη κάθε χρόνο, τέ-
τοιες μέρες.

Οι κατοχικές αρχές επέ-
τρεψαν τη μετατροπή της εκ-

κλησίας σε σχολή χορού, 
όμως με προσπάθεια του Ομί-
λου Κληρονομιάς Κοντέας και 
του Κοινοτικού Συμβουλίου 
της κατεχόμενης κοινότητας, 
ο ναός αναστηλώθηκε.

Τον αυριανό εσπερινό –
παραμονή της γιορτής του 
Αγίου Χαραλάμπους– που θα 

αρχίσει στη μία 
μετά το μεση-
μέρι, θα τελέ-
σει ο ηλικίας 84 
ετών σήμερα 
ιερέας της κοι-
νότητας Πάτερ 

Αναστάσης, μαζί με τον πάτερ 
Παναγιώτη Προδρόμου και 
τον Επίσκοπο Μεσαορίας 
Γρηγόριο.

Η εικόνα του Αγίου Χαρα-
λάμπους που βρισκόταν στην 
εκκλησία μέχρι το 1974 εντο-
πίστηκε στο Τρίκωμο και κα-
ταβάλλονται προσπάθειες να 
επιτρέψουν οι κατοχικές αρ-
χές να μεταφερθεί αύριο 
στην Κοντέα, ειδικά για τον 
εσπερινό. 

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ για εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος κατέθεσε χθες το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλο-
ντιστών, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρής 
περιβαλλοντικής καταστροφής από μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη, 
που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στην κοινότητα Άλασ-
σας της επαρχίας Λεμεσού. 

«Έχουμε σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τη συγκεκριμένη 
ανάπτυξη γιατί η συγκεκριμένη ιδιωτική γη, μέχρι και δύο ημέρες 
πριν τις προεδρικές εκλογές του 2008, συμπεριλαμβανόταν σε 
ζώνη προστασίας του φράγματος», ανέφερε ο βουλευτής του 
Κινήματος Γιώργος Περδίκης.

Ωστόσο, σημειώνει, με απόφαση του τότε υπουργού Εσωτε-
ρικών ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2008, που δημοσιεύτηκε 
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Φεβρουαρίου 
2008, αναθεωρήθηκε η δήλωση πολιτικής προς όφελος της εν 
λόγω εταιρείας, με αποτέλεσμα να τροποποιηθούν τα σχέδια των 
πολεοδομικών ζωνών και ο συντελεστής δόμησης και κάλυψης 
από 1% (ζώνη προστασίας Ζ3) να αναβαθμιστεί σε 40% συντελε-
στής δόμησης και 25% ποσοστό κάλυψης (οικιστική ζώνη Η4). 

Οι Οικολόγοι θεωρούν πως πρέπει να συζητηθεί το θέμα στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος το συντομότερο δυνατό, για να ξεκαθα-
ρίσει με βάση ποια κριτήρια η συγκεκριμένη περιοχή άλλαξε 
καθεστώς και από ζώνη προστασίας ξαφνικά έγινε περιοχή κα-
τάλληλη για ανάπτυξη.

Αύριο Κυριακή
για τη γιορτή

Αγ. Χαραλάμπους

Προσωρινά το παιδί στο Γραφείο Ευημερίας

Ο Περδίκης εγείρει ζήτημα ζωνών

Βρέθηκε η γιαγιά και θεία
του Ρόμεο στη Ρουμανία

Στη Βουλή η προτεινόμενη 
ανάπτυξη στον Κούρη

Αποκαλυπτική στην κατάθεσή της η σύζυγος του Λίλλη
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ

Π ρος συλλήψεις εμπλεκομένων προσώπων 
οδεύει η Αστυνομία για τη διαρροή στον 
Τύπο συνομιλιών σε δικηγορικό γραφείο, 

που αφορούσαν το σκάνδαλο της Cyta στη Δρομο-
λαξιά. Η κατάθεση της συζύγου του Νίκου Λίλλη, 
Κατερίνας, μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση, 
θεωρείται πλέον κλειδί για τις περαιτέρω εξελίξεις.

Μετά από σύσκεψη χθες στη Γενική Εισαγγελία 
με τους ανακριτές της Αστυνομίας αποφασίστηκαν 
συγκεκριμένες ενέργειες γύρω από την υπόθεση 
και δεν αποκλείεται να κληθεί για ανάκριση ένας 
δικηγόρος. Όπως αποκάλυψε χθες ο «Φ», η σύζυ-
γος του Λίλλη κατονόμασε πρόσωπο στο οποίο 

φέρεται να έδωσε μαγνη-
τοταινίες από συναντή-
σεις που έγιναν στο γρα-
φείο του δικηγόρου Γιώρ-
γου Γεωργίου και που 
αφορούσαν την υπόθε-
ση. Η ίδια ανέφερε ότι 
ηχογράφησε τις συνομι-

λίες για προστασία του συζύγου της και στη συνέ-
χεια τις έδωσε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση με 
σκοπό τη φύλαξή τους. Η κατάθεση της συζύγου 
του Λίλλη που δόθηκε σε μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας 
κράτησε αρκετές ώρες χθες και θα αξιολογηθεί το 
Σαββατοκύριακο, ώστε την ερχόμενη Δευτέρα να 
γίνουν κινήσεις.

Η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας 
λοχίας Νικολέτα Τυρίμου, δεν απέκλεισε χθες το 
ενδεχόμενο συλλήψεων. Όπως είπε, αν μέσα από 
τις καταθέσεις που θα ληφθούν προκύψουν στοι-
χεία που δικαιολογούν συλλήψεις, τότε αυτό θα 
γίνει. Για την υπόθεση έχει ήδη δώσει κατάθεση 
και ο δικηγόρος Γ. Γεωργίου και άλλα δύο 
πρόσωπα. 

Και ενώ αναμένονται εξελίξεις τη Δευτέρα, 
ξέσπασε κόντρα μεταξύ ΑΚΕΛ και Βοηθού Γενικού 
Εισαγγελέα για το θέμα. Σύμφωνα με τον εκπρό-
σωπο Τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαΐδη, από το 
περιεχόμενο όσων είδαν το φως της δημοσιότη-
τας, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη διαχεί-
ριση του θέματος από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας 
και ειδικότερα του Β. Γ. Εισαγγελέα». Ο κ. Ερωτο-
κρίτου, καλείται από το ΑΚΕΛ, να απαντήσει κατά 

πόσον αποτελούν ή όχι αλήθεια τα όσα καταμαρ-
τυρούνται στις συνδιαλέξεις για το ρόλο του, γιατί 
μέχρι και αυτή τη στιγμή ουδείς από όσους φέρο-
νται να εμπλέκονται σε καμιά περίπτωση αμφισβή-
τησε τα όσα επί της ουσίας έχουν αποκαλυφθεί: 
Πότε έλεγε την αλήθεια ο κ. Ερωτοκρίτου; Όταν 
διέψευδε κατηγορηματικά τα περί συναλλαγής και 
συμφωνίας με βασικό ύποπτο στην υπόθεση ή 
τώρα που επικαλείται συνήθεις διαδικασίες που 

ακολουθούνται από τη Νομική Υπηρεσία;
Ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου σε δήλωσή του ανέφερε 

πως είναι έκδηλη η έλλειψη σεβασμού εκ μέρους 
κάποιων προς τους θεσμούς και πρόσθεσε ότι «δεν 
έχω τίποτα ν’ απαντήσω προς τον κ. Λουκαΐδη, ούτε 
και του αναγνωρίζω το δικαίωμα να με ανακρίνει 
τηλεοπτικά. 

Αν έχει εισηγήσεις ή απορίες να πάει ως μάρ-
τυρας στο Δικαστήριο να τις πει».

Έπονται συλλήψεις για τις διαρροές
ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΥΣΤΗΝΕΙ Ο ΧΑΣΙΚΟΣ

Ο υπουργός Συγκοινωνιών Τάσος Μητσό-
πουλος χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα, περί 
παρεμβάσεων του ως κακόβουλα και αστή-
ρικτα. «Ποτέ μου δεν διανοήθηκα να κάνω 
παρεμβάσεις ούτε ακόμα και για τον πατέρα 
μου και η τοποθέτησή μου είναι σαφής και 
ξεκάθαρη. Η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το 
έργο της απερίσπαστη, με αντικειμενικότη-
τα, με ακριβοδίκαιο τρόπο και χωρίς παρεμ-
βάσεις και αυτή είναι η στάση ζωής που θέ-
λω να ακολουθήσω», κατέληξε ο κ. Μητσό-
πουλος. Ο ΥΠΕΣ Σωκράτης Χάσικος επανήλ-
θε χθες για το θέμα και συνέστησε υπομονή, 
εμπιστοσύνη στο δικαστήριο και στη Δικαιο-
σύνη. Όπως είπε, εκεί θα κριθεί κατά πόσον 
αυτοί που οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικα-
στηρίου με τις γνωστές κατηγορίες είναι 
ένοχοι ή αθώοι. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν 
ασχολείται με κουβέντες του καφενείου, 
όταν ρωτήθηκε αν δέχθηκε πιέσεις από συ-
ναδέλφους του και τόνισε ότι απατώνται οι-
κτρώς όσοι μπορεί να υποκαταστήσουν το 
δικαστήριο, με κοριούς. 

Ένοχος ο ιερέας που βίασε την αδελφότεκνή του
ΕΒΓΑΛΕ τα ράσα μέσα στο εδώλιο του Κα-
κουργιοδικείου Λευκωσίας, μόλις οι τρεις 
Δικαστές ανακοίνωσαν ομόφωνα ότι τον κρί-
νουν ένοχο για το βιασμό της 26χρονης αδελ-
φότεκνης του.
 Ο 42χρονος ιερέας αφού έμεινε με το παντε-
λόνι και ένα τρικό που φορούσε κάτω από τα 
ράσα, και αφού του τοποθετήθηκαν χειροπέ-
δες που τον συνέδεαν με άλλους αδικοπρα-
γούντες οδηγήθηκε από το Δικαστήριο στις 
Κεντρικές Φυλακές. Εκεί θα παραμείνει μέχρι 
την ερχόμενη Παρασκευή 14 του μήνα οπότε 
θα μεταφερθεί και πάλι στο Κακουργιοδικείο 
Λευκωσίας όπου ο συνήγορος του θα αγο-

ρεύσει για μετριασμό της ποινής, η οποία θα 
επιβληθεί αργότερα. Το Κακουργιοδικείο με 
σύνθεση τους Δικαστές Λένα Δημητριάδου-
Ανδρέου (Πρόεδρο), Ελενα 
Εφραίμ και Χαράλαμπο Χαρα-
λάμπους (Πάρεδροι) κρίνο-
ντας τον κατηγορούμενο ένο-
χο, τόνισαν ότι αποδέχονται 
στην ολότητα της τη μαρτυρία 
που παρουσίασε η Κατηγο-
ρούσα Αρχή που εκπροσωπείτο από τη δικη-
γόρο της Δημοκρατίας Κρίστια Κυθραιώτου. 

Το αδίκημα διαπράχθηκε τέλη Μαΐου αρ-
χές Ιουνίου 2013 ενώ η καταγγελία της 

26χρονης έγινε στις 11 Ιουνίου 2013. Με την 
καταγγελία της η παραπονούμενη παρέδωσε 
και ένα σεντόνι πάνω στο οποίο έγινε η απο-

τρόπαια πράξη και πάνω στο 
οποίο εντοπίστηκαν σπερμα-
τικά κύτταρα και γενετικό υλι-
κό του κατηγορούμενου. 

Σύμφωνα με την απόφαση 
του Κακουργιοδικείου μετά το 
αδίκημα ο κατηγορούμενος 

είχε προτείνει ποσό €1.000 για να μην μιλή-
σει για το βιασμό. Η παραπονούμενη δεν 
αποδέχθηκε την προσφορά και έκανε καταγ-
γελία στην Αστυνομία, αφού δεν μπορούσε 

–όσο και αν προσπάθησε– να ξεχάσει το 
έγκλημα. 

Η νεαρή άφησε άριστη εντύπωση στο Δι-
καστήριο ως μάρτυρας αλήθειας, ενώ ήταν 
έκδηλο, σύμφωνα με την απόφαση του Κα-
κουργιοδικείου, ότι είχε πονέσει και είχε 
πληγωθεί από το όλο συμβάν και δεν ήταν 
καθόλου ευτυχής που αναγκαζόταν να αφη-
γηθεί τα γεγονότα –κατά τη διάρκεια της 
ακρόασης της υπόθεσης– που περιστοίχιζαν 
το όλο συμβάν με τον κατηγορούμενο θείο 
της, όπως δεν ήταν και για το γεγονός ότι 
βρισκόταν στο έδρανο του μάρτυρα. 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Έβγαλε τα ράσα και
 πήγε υπό κράτηση 

στις Φυλακές

Στη Γιόλου κουζίνα από το «Τόξο της ελπίδας»
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ επιτυχία πραγματοποιήθη-
καν χθες, τα εγκαίνια της κουζίνας στο 
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Γιόλου, 
στα πλαίσια του προγράμματος «Μαγει-
ρεύω και Προσφέρω» του Ιδρύματος Σο-
φία για τα Παιδιά, ένα εγχείρημα που 
πραγματοποιείται ήδη με απόλυτη επιτυ-
χία στο Γ’ Ολοήμερο Δημοτικό Σωτήρας.

Από χτες και για όλη τη χρονιά, τα παι-
διά του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
της Γιόλου θα έχουν κάθε μεσημέρι ζεστό 
φαγητό στο τραπέζι τους, ενώ κανένα 
παιδί δεν θα στερηθεί ξανά τη σίτισή του. 

Το Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά -με τη 
βοήθεια των φίλων και των χορηγών του- 
εγκαινίασε επίσημα το πρόγραμμά του 
«Μαγειρεύω και Προσφέρω», με τη λει-
τουργία της ολοκαίνουργιας κουζίνας που 
παρέδωσε στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχο-
λείο.    Σε σύμπραξη με τη Μύρνα Παττίχη 
και τον Φιλελεύθερο, το Ίδρυμα κατάφε-
ρε με τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Το 
Τόξο της Ελπίδας» που πραγματοποιήθη-
κε στις 21 Δεκεμβρίου 2013, να συγκε-

ντρώσει το σημαντικό ποσό των €95 χιλιά-
δων, και έτσι σήμερα το μεγαλεπήβολο 
αυτό σχέδιο παίρνει σάρκα και οστά.   

Μία ομάδα μαθητών έπιασε δουλειά 
στο πλευρό άνεργων μαμάδων που στη-
ρίζουν το πρόγραμμα, ετοιμάζοντας ένα 
παραδοσιακό κυπριακό γεύμα, με φαγη-
τά που συνήθιζαν να έχουν 
οι γιαγιάδες και οι παππού-
δες μας στο τραπέζι τους, 
όπως φασόλια, φακές και 
λουβιά.

Το «παρών» τους στην 
εκδήλωση έδωσαν εκπρό-
σωποι του Ιδρύματος Σο-
φία για τα Παιδιά και του Φιλελευθέρου, 
του Ομίλου Σιακόλα, που βοήθησε με τη 
δωρεά του στη δημιουργία της συγκεκρι-
μένης κουζίνας, του Thanos Hotels που 
στήριξε το πρόγραμμα, η κ. Μύρνα Παττί-
χη, ο κοινοτάρχης Γιόλου, Σταύρος Βρα-
χνός, καθώς και επιθεωρητές από το 
Υπουργείο Παιδείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κ. 

Μύρνα Παττίχη δώρισε στο κάθε παιδί 
ξεχωριστά, την εικονογραφημένη τετρά-
τομη σειρά βιβλιοθήκης για παιδιά και 
νέους «Ιστορία της Κύπρου», μια έκδοση 
του Φιλελεύθερου. «Αν η αλληλεγγύη 
μας στον συνάνθρωπο θεωρείται γενικά 
ως εκδήλωση αλτρουισμού, στις σημερι-

νές, απρόσμενες και 
επώδυνες συνθήκες 
που περνά ο τόπος μας, 
η εθελοντική προσφο-
ρά πρέπει να αποτελέ-
σει τρόπο ζωής και κα-
νόνα καθολικής συμπε-
ριφοράς» σημείωσε 

στην ομιλία της. Δανειζόμενη στίχους από 
τον Γιάννη Ρίτσο, η κ. Παττίχη επεσήμανε 
ακόμη πως «Για να πραγματοποιηθεί το 
όραμα και να μετουσιωθούν σε πράξη οι 
στίχοι του Ποιητή “κανένας δεν υπάρχει, 
χωρίς τη βοήθεια του άλλου” και “η Αρετή 
μας είναι η αμοιβαία μας χρησιμότητα”, 
συντονισμένη ήταν η δράση πολλών» και 
ευχαρίστησε με τη σειρά της, εκ βάθους 

ψυχής, όλους όσοι συμμετείχαν και χορή-
γησαν την εκδήλωση το «Τόξο της Ελπί-
δας» και βοήθησαν να συνεχιστεί και να 
επεκταθεί το πρόγραμμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες δόθηκαν στη 
διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της 
Γιόλου Μαρία Φιλιππίδου, στον διευθυντή 
του Ολοήμερου Κώστα Νικολάου, στον 
πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων Ανδρέα 
Ανδρέου και στον Μιχάλη Σάββα, από τις 
τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας που βοήθησαν στη διεκπεραίωση 
των εργασιών.  

Όλες οι κουζίνες αναμένεται να είναι 
έτοιμες και να λειτουργήσουν μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου. Θα ακολουθήσουν 
τα εγκαίνια της κουζίνας στο Ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Χοιροκοιτίας 
την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ αμέσως 
μετά θα ακολουθήσει το Ολοήμερο Δη-
μοτικό Σχολείο Αψιούς, το Δημοτικό Απαι-
σιάς και το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Κυπερούντας, δωρεά του δημοσιογραφι-
κού ομίλου Ο Φιλελεύθερος. 

Τα παιδιά του Ολοήμε-
ρου θα έχουν κάθε 

μεσημέρι ζεστό φαγητό 
στο τραπέζι τους

Δικηγόρος 
κατονομάζεται 
ότι πήρε τις 
ηχογραφήσεις

Με έντεκα λεωφορεία 
σε εσπερινό Κοντέας


