
Απαράδεκτη χαρακτη-
ρίζουν την στάση του 
Τμ. Δασών συντεχνίες 
κάνοντας λόγο για α-
ναλγησία η οποία διο-
γκώνει τα προβλήματα 
600 και πλέον δασο-
πυροσβεστών που βρί-

σκονται σε αβεβαιότητα όσο αφορά τις συνθήκες 
εργασίας τους...

Σελ. 07

Ολική ανατροπή στο 
σενάριο του φόνου της 
Bykova
Ο 31χρονος σύντρο-
φος της που από την 
πρώτη στιγμή δήλωνε 
αθώος αφέθηκε ελεύ-
θερος, καθώς μετά από 
14 ημέρες Αστυνομία 
– Νομική Υπηρεσία και 

Ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
28χρονη lesya Bykova δεν δολοφονήθηκε…

Σελ. 04

Η Πάφος γιορτάζει τι-
μά με λαμπρότητα και 
μεγάλη παρέλαση την 
επέτειο της Εθνικής Πα-
λιγγενεσίας. την κυβέρ-
νηση εκπροσωπεί ο Δι-
ευθυντής του Γραφείου 
του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους...
Σελ. 14
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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Βαφεάδης

Τι διαβεβαιώσεις έδωσε ο Υπουργός Μεταφο-
ρών για όλα τα σημαντικά θέματα της δικαιο-
δοσίας του στην επαρχία μας…

Σελ. 02

Φ. Φαίδωνος

Απέσυρε πυροβολώντας την υποψηφιότητά του 
για τη θέση του Αναπληρωτή προέδρου του ΔΗ-
ΣΥ, κάνοντας λόγο για διαχωρισμό…

Σελ. 05

Σ. Ζανούππας

Ο Δ. Σ. Πάφου εισηγείται τη διάλυση του Ταμεί-
ου των δικηγόρων και τον διαμοιρασμό των πε-
ριουσιακών του στοιχείων με τρόπο δίκαιο…

Σελ. 04

www.cosmosnews.com.cy

Δ. ΠΑΦΟΥ
Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκλη-

ρώθηκε η σύ-
σκεψη του 
Δημάρχου 
Πάφου με εκ-
προσώπους 
των συντεχνι-
ών μετά την 
προκήρυξη 

της 24ωρης απεργίας στο Δήμο Πάφου 
για τις 4 Απριλίου…

Σελ. 07

Τις προτεραιότητες του από την ανάληψη των καθηκόντων του στην Μητρόπολη 
Πάφου αναπτύσσει στην συνέντευξη του στον “Αδέσμευτο” ο Μητροπολίτης Πάφου 
Τυχικός Βρυώνη. Δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να είναι κοντά σε όλο τον κόσμο  της 
Μητροπολιτικής του περιφέρειας και θα εργαστεί για το καλό της εκκλησίας και των 
ανθρώπων που διαμένουν ή επισκέπτονται την Πάφο. Χαρακτηρίζει το οικονομικό, 
ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Μητρόπολης και αναφέρεται στις προ-
σπάθειες που πρέπει να γίνουν, για να προστατευτούν αρχαία Βυζαντινά Μνημεία 
στην Επαρχία, ενώ τονίζει ότι η Πάφος χρειάζεται ένα νέο Καθεδρικό Ναό, αλλα και 
εκκλησίες σε περιοχές που αναπτύχθηκαν οικιστικά τα τελευταία χρόνια…

Σελ. 16

Συνέντευξη: Μητροπολίτης Τυχικός

Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει επίσημα, 
τα ξενοδοχεία γεμίζουν κόσμο, οι εκτιμήσεις 
για τη φετινή σεζόν είναι ότι θα ξεπεράσει κά-
θε προηγούμενο και η εικόνα στην τουριστική 
περιοχή της Κάτω Πάφου είναι επιεικώς απο-
γοητευτική.
Τρέχουν να προλάβουν οι υπεύθυνοι του εργο-
ταξίου, για να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα 
παράδοσης του έργου, αλλά η εικόνα που επι-
κρατεί αυτήν τη στιγμή κάνει τον κόσμο να δι-
ατηρεί τις αμφιβολίες του για το αν θα τελειώ-
σουν εγκαίρως τα έργα, καθώς άρχισε ήδη η 
κάθοδος των τουριστών, οι οποίοι αναμένεται 
να αυξηθούν σημαντικά ενόψει και του Πάσχα 
των καθολικών…

Σελ. 03

Δήμος Πάφου

Καίει το λειτουργικό κόστος τις επιχειρήσεις
Επαναπροσδιορισμό του τουριστικού μοντέλου προτείνει ο ΣΤΕΚ 
Μεγάλο πλήγμα η απουσία Κυπρίων για το παρεχόμενο τουριστικό προ-
ϊόν… 
Στην παρουσία του υφυπουργού Τουρισμού, πρεσβευτών, κυβερνητικών 
αξιωματούχων και επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα από Κύπρο, Ελ-
λάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 22 
Μαρτίου, το Συνέδριο του ΣΤΕΚ με θέμα «Τουρισμός: Η πορεία προς τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη». 
Στο Συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα όπως o επαναπροσδιορισμός του 
τουριστικού μοντέλου μέσα από τα κριτήρια ESG, τη βιωσιμότητα, την τε-
χνολογία και τον ανθρώπινο παράγοντα και γενικά οι προκλήσεις και οι 
προοπτικές για ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν...

Σελ. 05

Construction site
Επιβάλλετε η άμεση ολοκλήρωση των εργασιών στο παραλιακό αφού ήδη ξεκίνησε η τουριστική περίοδος… 

Η Πάφος χρειάζεται νέο Καθεδρικό Ναό…

25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Μην ξεχνάτε, τα ξημερώματα της Κυριακής 26 
Μαρτίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χει-
μερινής ώρας και θα πρέπει να μετακινήσουμε 
τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.
Συγκεκριμένα, οι δείκτες του ρολογιού θα με-
τακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από τις 
03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής στις 04:00.
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Γιώργος Σαξατέ

Η σημερινή τάξη πραγμάτων αναμφισβήτητα απαιτεί 
κάποιο εχθρό πάντα ενόψει, όπως δηλαδή γινόταν 

και στο παρελθόν, πριν ακόμα τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, 
οπόταν ανέτειλε ο υπαρκτός σοσιαλισμός.
Συνεχίστηκε αυτό με τον ψυχρό πόλεμο και τον εξοπλι-
στικό ανταγωνισμό, μέχρι που ήρθε η διάλυση της πάλαι 
ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, με το ΝΑΤΟ να αρπάζει την ευ-
καιρία, (παρά το γεγονός ότι έλεγε πως δεν θα το κάνει) 
και να εξαπλώνεται βαθμιαία μέχρι τα σύνορα της Ρωσί-
ας. Παρ’ όλα αυτά όμως η Ρωσία δεν έπαψε να είναι με-
γάλη δύναμη και το αντίπαλο δέος των Αμερικανών και 
γενικότερα των δυτικών.
Η Ρωσία εξακολουθούσε να αποκτά δύναμη και οικονομι-
κή ευρωστία και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους δυτικούς 
οι οποίοι έπρεπε να βρουν τρόπο να την σταματήσουν.
Κάπως έτσι φτάσαμε στην Ουκρανία και τον πόλεμο, των 
χωρών του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας. Ένα πόλεμο που θα λέ-
γαμε ότι έκαναν τα πάντα για να προκαλέσουν κυρίως οι 
Αμερικανο-βρετανοί.
Θα ήταν πολύ υποκριτικό να μην βλέπαμε σήμερα ότι 
πρόκειται ακριβώς για ένα τέτοιο πόλεμο, δηλαδή του 
ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας.
Αυτός ο πόλεμος μας επηρεάζει πλέον όλους και όλοι 
εμείς ψάχνουμε να βρούμε γιατί πρέπει να πληρώνουμε 
το κόστος ενός πολέμου που δεν μας αφορά.
Ιδιαίτερα στην Κύπρο δεν μπορούμε να μην νοιώσουμε 
πίκρα για τον τρόπο που οι κατά τα άλλα σύμμαχοί μας 
συμπεριφέρθηκαν όταν η Τουρκία επιτέθηκε και κατέλα-
βε το 40% του νησιού μας, το οποίο κατέχει μέχρι σήμε-
ρα. Η Τουρκία μάλιστα είχε εισβάλει χρησιμοποιώντας 
ακριβώς την ίδια δικαιολογία με την Ρωσία η οποία εισέ-
βαλε στην Ουκρανία για να προστατεύσει το Ρωσόφω-
νο πληθυσμό.
Ας μην γελιόμαστε όμως, ο πόλεμος είναι με τη δυτική 
φιλελεύθερη μονοπολική τάξη και αυτούς που διαφω-
νούν με αυτήν και έχουν συνταχθεί με τους Ρώσους, οι 
οποίοι προς το παρόν δεν λαμβάνουν ενεργό μέρος, σε 
αντίθεση με τους δυτικούς οι οποίοι εκτός από τον πα-
κτωλό χρημάτων, όπλων και πυρομαχικών που προσφέ-
ρουν στον Ζελένσκι, προσφέρουν και ουσιαστική βοή-
θεια με πληροφορίες και οργάνωση των αντεπιθέσεων 
του Ουκρανικού στρατού.
Και ενώ όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι αναρωτιόμαστε τι 
χρειάζεται αυτός ο πόλεμος και ποιος είναι ο πραγματι-
κός εχθρός, ακούμε ότι πχ η Κούβα είναι στη λίστα των 
Αμερικανών για υπόθαλψη τρομοκρατών, και ότι δεν 
πρόκειται να βγει!!!
Η Κίνα προσπαθεί να προτείνει κάποια συμβιβαστι-
κή λύση, αλλά κανείς δεν ακούει, ποιος είναι τελικά ο 
εχθρός σε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση;  

Ποιος είναι ο εχθρός;

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10&11

Αθλητικά
Αγώνες Α και Β’ κατη-
γορίας δεν θα έχουμε 
αυτό το Σαββατοκύρια-
κο λόγω της Εθνικής, θα 
έχουμε όμως μικρών κα-
τηγοριών. 

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
Καίει το λειτουργικό κόστος 
τις επιχειρήσεις. Επαναπροσ-
διορισμό του τουριστικού 
μοντέλου προτείνει ο ΣΤΕΚ. 
Μεγάλο πλήγμα  η απουσία 
Κυπρίων… 

ΣΕΛΙΔΑ 5

Επικαιρότητα
Μένει ως μέρος του μαρ-
τυρικού υλικού η πρώτη 
κατάθεση του 75χρονου 
Βρετανού κατοίκου Πά-
φου, ο οποίος κατηγο-
ρείται για φόνο της συ-

ζύγου του.       
                                                      ΣΕΛΙΔΑ  6

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1807 Ο Γεώργιος Κάνινγκ, από τους ένθερ-
μους υποστηρικτές της ελληνικής ανεξαρ-
τησίας, γίνεται υπουργός Εξωτερικών στην 
Αγγλία. Προς τιμήν του υπάρχει η πλατεία 
Κάνιγγος.

1821 Η Ελλάδα ανακηρύσσει την ανεξαρτη-
σία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και ξεκινά η εθνικοαπελευθερωτική επανά-
σταση.

1833 Σαν σήμερα πεθαίνει ο Αδαμάντιος Κο-
ραής, γιατρός και ένας από τους πρωτεργά-
τες του νεοελληνικού Διαφωτισμού.

1857 Πεθαίνει ο Γουίλιαμ Κολγκέιτ, αγγλος 
επιχειρηματίας, ιδρυτής της γνωστής εταιρί-
ας ειδών ατομικής υγιεινής.

1884 Σαν σήμερα εγκαινιάζεται στην Αθήνα 
το μεγαλύτερο θεραπευτήριο των Βαλκανί-
ων, ο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Η πρώ-
τη εισαγωγή ασθενούς θα γίνει στις 13 Απρι-
λίου

1896 Αρχίζουν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες στην Αθήνα σύμφωνα με το Ιου-
λιανό ημερολόγιο (6η Απριλίου σύμφωνα με 
το Γρηγοριανό).
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3/2023-ΤΣΙΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99603235

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3/2023-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΗΛ 99340242

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

Συνάντηση Χρ. Σαββίδη - Βαφεάδη... 
Τι διαβεβαιώσεις έδωσε ο Υπουργός Μεταφορών για όλα τα 
σημαντικά θέματα της δικαιοδοσίας του στην επαρχία μας…

Γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821 και τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου! 

Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφειάδη, 

είχε ο Βουλευτής Πάφου του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος Χρύσανθος Σαββίδης. Συζήτησαν ζητήμα-
τα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουρ-
γείου Μεταφορών και απασχολούν την Επαρχία 
Πάφου. Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, τέθηκαν τα 
ζητήματα που αφορούν τον Δρόμο Αεροδρομί-
ου Πάφου- Γεροσκήπου, τον Δρόμο Τάφοι των 
Βασιλέων- Κόλπος των Κοραλλίων, την πρόοδο 
των έργων δρόμου Πάφου - Πόλις Χρυσοχούς, 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την δημιουργία 
υπέργειας διάβασης επί της Λεωφόρου Τάσσου 
Παπαδόπουλου. 
Για τον δρόμο Πάφου - Πόλις Χρυσοχούς, ο 
Υπουργός, ανέφερε ότι το έργο προχωρά κανο-
νικά και το δεύτερο κομμάτι του δρόμου από το 
Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς βρίσκεται 
στο στάδιο της περιβαλλοντικής μελέτης. 
Για τον δρόμο Αεροδρομίου Πάφου - Γεροσκή-
που, ανέφερε ότι αναμένει απάντηση από την 
περιβαλλοντική αρχή και ανάλογα με το αποτέ-

λεσμά της, θα προχωρήσει και το έργο. Για τον 
δρόμο Τάφοι των Βασιλέων μέχρι τον Κόλπο Κο-

ραλλίων, ο κ. Βαφειάδης, υποσχέθηκε να προχω-
ρήσει την διαδικασία, έτσι ώστε να ξεκινήσει το 
έργο το συντομότερο. 
Αναφορικά με την δημιουργία υπέργειας διά-
βασης επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπου-
λου, ο κ. Βαφειάδης τόνισε ότι το συγκεκριμέ-
νο έργο είναι υψίστης σημασίας καθώς αφορά 
την ασφάλεια των μαθητών και ενημέρωσε τον 
κ. Σαββίδη ότι θα επικοινωνήσει με το Υπουργείο 
Εσωτερικών για να τροχιοδρομηθεί το συντομό-
τερο δυνατόν. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο 
Υπουργός ανέφερε ότι είναι θέμα μηνών να ανα-
βαθμιστεί ο στόλος της ΟΣΥΠΑ. 
Ο κ Σαββίδης, ενημέρωσε τον υπουργό και για τα 
μπάζα που τοποθετούνται σε γόνιμα χωράφια των 
κατοίκων Μέσα Χωριού με αποτέλεσμα να κατα-
στρέφονται περιουσίες και ο Υπουργός υποσχέ-
θηκε ότι θα γίνει προσπάθεια για ανεύρεση άλ-
λων χώρων ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα 
στις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής.

25/3/23 ΣΑββΑτο Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 
Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809
26/3/23 ΚυριΑΚΗ  Ηλιάδης Ηλίας Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 
Δίπλα από Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544
26/3/23 ΚυριΑΚΗ Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγο-
ράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 99513254
27/3/23 ΔΕυτΕρΑ Μακαρίου Γεώργιος Νεαπόλεως 20 Τέρμα δρόμου εκ-
κλησίας Αποστόλου Παύλου Πάφος 26936989 26938949
28/3/23 τριτΗ Παπούδας Αριστοτέλης Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 Περιοχή 
Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl Πάφος 26811750 26952138
29/3/23 τΕτΑρτΗ Αγαθοκλέους Άντρη Ελευθερίου Βενιζέλου 24 Μετοχικό 
Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφος 26933820 99094932
29/3/23 τΕτΑρτΗ Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα 
Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762
30/3/23 ΠΕμΠτΗ Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα έ-
ναντι χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434
31/3/23 ΠΑρΑΣΚΕυΗ  Στυλιανού Χαράλαμπος Αχέπανς 4 Εναντι Γενικού 
Νοσοκομείου Πάφου Αναβαργός 26600020 99351125
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Construction site
Επιβάλλετε η άμεση ολοκλήρωση των εργασιών στο παραλιακό, αφού 
ήδη ξεκίνησε η τουριστική περίοδος…

Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει επί-
σημα, τα ξενοδοχεία γεμίζουν κόσμο, οι 
εκτιμήσεις για τη φετινή σεζόν είναι ότι 

θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και η εικόνα 
στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου είναι 
επιεικώς απογοητευτική.
Τρέχουν να προλάβουν οι υπεύθυνοι του εργο-
ταξίου, για να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα 
παράδοσης του έργου, αλλά η εικόνα που επι-
κρατεί αυτήν τη στιγμή κάνει τον κόσμο να δι-
ατηρεί τις αμφιβολίες του για το αν θα τελειώ-

σουν εγκαίρως τα έργα, καθώς άρχισε ήδη η 
κάθοδος των τουριστών, οι οποίοι αναμένεται 
να αυξηθούν σημαντικά ενόψει και του Πάσχα 
των καθολικών.

Καταστηματάρχες σε απόγνωση
Απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι παρουσι-
άζονται οι καταστηματάρχες, καθώς όπως υπο-
στηρίζουν μιλώντας στον Αδέσμευτο, μετά τα 
δύο χρόνια οικονομικών δυσκολιών που επέφε-
ρε η πανδημία του Κορονοϊού, καλούνται να ζή-
σουν εκ νέου παρόμοιες δύσκολες καταστάσεις. 
Ανοίγουν όπως υποστηρίζουν καθημερινά τα 
καταστήματά τους, ο κόσμος μετά βίας και μετ’ 
εμποδίων μπαίνει μέσα και ας μην ξεχνάμε το 
θόρυβο και τη σκόνη που υφίστανται καθημε-
ρινά.
Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών αναγκάστηκαν να 
βγουν σε πλαστικές καρέκλες και να κάθονται 
αρκετά μέτρα μακριά από το κατάστημά τους, 
προκειμένου να προωθήσουν τις υπηρεσίες 
τους, ή να προσελκύσουν κόσμο αφού είναι 
πρακτικά δύσκολο για τους τουρίστες να εισέλ-
θουν στα καταστήματα.
Ήταν λάθος η χρονική στιγμή που ξεκίνησαν τα 
έργα. Έπρεπε να αρχίσουν νωρίτερα επισημαί-
νουν οι περισσότεροι από τους επηρεαζόμε-
νους.
Επικίνδυνα χαρακτήρισαν και οι τουρίστες τα 

έργα, καθώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία να με-
ταβούν στα καταστήματα και στα καφεστιατό-
ρια της περιοχής και χαρακτηρίζουν την πόλη 
ως construction site.

Υποσχέσεις δόθηκαν
Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, μετά 
την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, είχε διαβεβαιώσει την περασμένη 
εβδομάδα, ότι οι εργασίες στην παραλιακή λε-
ωφόρο θα ολοκληρωθούν σε 15 ημέρες το αρ-
γότερο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εκεί και 
όπου επιτρέπεται  να γίνουν εργασίες από τον 
Δήμο θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν 

σε 10 με 15 ημέρες, ενώ για εκεί που υπάρχουν 
διατάγματα, θα αναμένουν τις αποφάσεις του 
δικαστηρίου. 
Το  Δημοτικό Συμβούλιο σε κλειστή συνεδρία 
την Τρίτη, συζήτησε εκ νέου το θέμα των σκια-
δίων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά τις έντο-
νες αντιδράσεις των καταστηματαρχών. 
Ο κ. Φαίδωνος επανάλαβε ότι τα σκιάδια είναι 
παράνομα και θα καταβληθούν προσπάθειες με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες να νομιμοποιηθούν.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι αρκετοί καταστηματάρ-
χες (17 συγκεκριμένα) εξασφάλισαν δικαστικά 
διατάγματα αναστολής εργασιών αναφορικά με 
την κατεδάφιση των σκιαδίων τους.

Επικίνδυνα 
χαρακτήρισαν και οι 
τουρίστες τα έργα, 
καθώς υπάρχει μεγάλη 
δυσκολία να μεταβούν 
στα καταστήματα και 
στα καφεστιατόρια 
της περιοχής και 
χαρακτηρίζουν την πόλη 
ως construction site
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  Ριπές
Το μέγεθος μετράει 

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αναταρα-
χή με την χρεωκοπία Αμερικανικών και 
Ελβετικών τραπεζών, κατέδειξε ότι τελικά 

το μέγεθος είναι καθοριστικός 
παράγοντες για τις πολιτικές 
αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε έλα τα επίπεδα και σε όλες 
τις χώρες και τους υπερεθνι-
κούς οργανισμούς. 
Αν τα οικονομικά επιτελεία 
επιχειρούσαν στην περίπτω-
ση της  αμερικανικής και της 
ελβετικής τράπεζας να κά-
νουν ότι έκαναν οι Βρυξέλ-
λες με την Λαϊκή Τράπεζα και 

τους Κύπριους καταθέτες, η παγκόσμια οικονο-
μία θα βυθίζονταν σε μια κρίση που το κραχ του 
1929 θα φάνταζε πολύ μικρό. 
Όμως τελικά το μέγεθος αυτών των τραπεζών 
και το ντόμινο χρεοκοπιών που θα προκαλούσε, 
υποχρέωσε τις κυβερνήσεις στις ΗΠΑ και την Ελ-
βετία να παρέμβουν και να καλύψουν τους με-
τόχους των τραπεζών και τους επενδυτές. 
Βέβαια είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμη-
θούν οι συνέπειες στο παγκόσμιο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, όμως για την ώρα αποσοβή-
θηκε το ντόμινο χρεωκοπιών. 
Πολλοί έσπευσαν να εκτιμήσουν ότι ο τρόπος 
που αντιμετωπίστηκε η παρούσα χρηματοπι-
στωτική κρίση έχει να κάνει με την εμπειρία που 
αποκτήθηκε από την κρίση του 2007 -2008. 
Ασφαλώς τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετι-
κά, όμως το κυρίαρχο στοιχείο είναι το μέγεθος 
αυτών των τραπεζών και οι συνέπειες που θα 
υπήρχαν. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντή-
σεις που δόθηκαν από αξιωματούχους ευρωπα-
ϊκών θεσμικών οργάνων του χρηματοπιστωτικού 
τομέα στον Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη. 
Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές των τραπεζών, 
θεωρούν ότι η χρηματοπιστωτική κρίση που 
ξέσπασε μετά την κατάρρευση της silicon valey, 
αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά τόσο από τις 
Αμερικανικές, όσο και τις ελβετικές αρχές και 
δεν προβλέπουν ότι θα επηρεαστούν συστημι-
κές τράπεζες της ευρωζώνης. 
Αυτές οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν στο ευρωπαϊ-
κό κοινοβούλιο δήλωσε στο Radiocosmos o ευ-
ρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης. 
Ο ίδιος είπε, υπέβαλε ερώτημα σε εκπροσώ-
πους θεσμών για τον τρόπο που αντιμετωπί-
στηκε η κατάρρευση της Λαϊκής και υπήρξε 
πρόσθεσε παραδοχή ότι το οριζόντιο κούρεμα 
των καταθέσεων ήταν άδικο. Στην παρούσα χρη-
ματοπιστωτική κρίση πρόσθεσε κρίθηκε ότι δεν 
θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο και είναι 
φανερό συνέχισε ότι το μέγεθος των τραπεζών 
παίζει ρόλο. Αν ακολουθούνταν τώρα είπε ο κ. 
Μαυρίδης το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην 
Κύπρο, θα υπήρχε ντόμινο χρεοκοπίας τραπεζών 
με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια 
οικονομία. 
Οι παραδοχές των ευρωπαίων αξιωματούχων 
γίνονται τώρα εκ του ασφαλούς βέβαια, αλλά 
κανένας δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι 
αν είχαν επανάληψη του φαινομένου της Λαϊκής 
δεν θα λαμβάνονταν και πάλι οι ίδιες αποφά-
σεις. Διότι σε τελική ανάλυση το μέγεθος μετρά-
ει πάντα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε και για 
άλλα ζητήματα που αφορούν την χώρα μας και 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά το κυπριακό. 
Βλέπουμε για παράδειγμα τον τρόπο που συ-
μπεριφέρονται οι ευρωπαίοι στην περίπτωση 
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η εισβολή της 
Τουρκίας στην Κύπρο και οι απειλές που εκτο-
ξεύει συχνά πυκνά η Άγκυρα ακόμη και για την 
Ελλάδα. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Μη βιώσιμο θεωρεί ότι είναι το Ταμείο 
Συντάξεως Δικηγόρων ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Πάφου, ο οποίος και εισηγείται 
την διάλυση του Ταμείου και τον διαμοι-
ρασμό των περιουσιακών στοιχείων του με 
τρόπο δίκαιο. Σε διάσκεψη Τύπου την Πέ-
μπτη στο παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Πάφου, 
ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πά-
φου Σάββας Ζανούππας, είπε ότι το θέμα εί-
ναι πολύ σοβαρό καθ’ ότι προϋπόθεση για 
την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγό-
ρου είναι η καταβολή της εισφοράς στο Τα-
μείο Συντάξεως Δικηγόρων. Ως εκ τούτου 
συνέχισε, εάν κάποιος δικηγόρος δεν κα-
ταβάλει τη μηνιαία εισφορά των 40 ευρώ 
η οποία σιωπηρά καταβάλλεται στο τέλος 

κάθε χρόνου για όλο το ποσό των 480 ευρώ, 
τότε δεν του δίνεται το δικαίωμα να ασκήσει 
το επάγγελμα του. 
Πρόσθεσε πως το ζήτημα αυτό, δηλαδή της 
σύνδεσης της πάγιας εισφοράς προς το Τα-
μείο και κατά πόσο αυτό έρχεται σε σύ-
γκρουση με το Άρθρο 25 του Συντάγματος, 
απασχόλησε το Συμβούλιο του Ταμείου από 
την άνοιξη του 2021. Προς το σκοπό αυτό 
συνέχισε, ζητήθηκε γνωμάτευση από τον δι-
κηγόρο Ανδρέα Αγγελίδη, η οποία δόθηκε 
στις 16.6.21, σύμφωνα με την οποία τίθεται 
θέμα αντισυνταγματικότητας. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε η στιγμή να 
λεχθούν δημοσίως τα πράγματα ως έχουν 
και να ενημερωθούν τόσο οι 400 δικηγόροι 
της Πάφου, αλλά και οι υπόλοιποι 4.500 δι-
κηγόροι των άλλων επαρχιών για την εικόνα 
του Ταμείου, αλλά και τις θέσεις του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Πάφου. 
Ο κ. Ζανούππας σημείωσε πως σε διάφορες 
συναντήσεις που έγιναν από τον Σεπτέμβρη 
του 2021 μέχρι και σήμερα, προκρίθηκε ότι 
από την στιγμή που το Ταμείο δεν μπορεί να 
αποδώσει και να πληρώσει αυτά που υπό-
σχεται, θα πρέπει να εξεταστεί και το θέμα 
της μετατροπής του σε Ταμείο Προνοίας. Η 

φιλοσοφία είπε, ήταν να κρατηθούν κάποια 
χρήματα για τους υφιστάμενους συνταξιού-
χους – δικαιούχους και τα υπόλοιπα να δι-
αμοιραστούν ή να πιστωθούν σε ατομικές 
μερίδες των υπολοίπων εν ενεργεία δικηγό-
ρων βάσει των μηνών υπηρεσίας το οποίο 
σύμφωνα με την έκθεση ανέρχεται σε 63,00 
ευρώ ανά μήνα. Τα χρήματα αυτά πλέον 
που θα προστεθούν από την επαγγελματική 
δραστηριότητα του κάθε δικηγόρου, θα εί-
ναι διαθέσιμα σε αυτόν, όταν αυτός δικαι-
ούται να συνταξιοδοτηθεί. Πρόσθεσε επί-
σης πως ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου, 
εισηγείται την διάλυση του Ταμείου και τον 
διαμοιρασμό των περιουσιακών στοιχείων 
του Ταμείου με τρόπο δίκαιο.

Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου  
Ζητούν κατάργηση ή διαφοροποίηση του Ταμείου Συντάξεων  

Τα χρήματα αυτά πλέον που 
θα προστεθούν από την 
επαγγελματική δραστηριότητα 
του κάθε δικηγόρου, θα είναι 
διαθέσιμα σε αυτόν, όταν αυτός 
δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί.

Ολική ανατροπή στο σενάριο 
του φόνου της Bykova  
Ο 31χρονος σύντροφος της που από την πρώτη στιγμή 
δήλωνε αθώος αφέθηκε ελεύθερος…

Ν έα δεδομένα προκύπτουν 
από τα ευρήματα της 2ης 
νεκροψίας που διενήρ-

γησε στη σορό της Lesya Bykova 
η καθηγήτρια ιατροδικαστικής 
Χαρά Σπηλιοπούλου, η οποία πα-
ρέδωσε μέρος του πορίσματος 
της με το οποίο σύμφωνα με πλη-
ροφορίες ανατρέπεται το αρχικό 
σενάριο του φόνου. 
Μετά από 14 ημέρες Αστυνομία 
– Νομική Υπηρεσία και Ιατροδικα-
στές κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι η 28χρονη lesya Bykova δεν 
δολοφονήθηκε. Δεν στραγγαλί-
στηκε ούτε και κακοποιήθηκε σε-
ξουαλικά. Ο 31χρονος σύντροφος 
της που από την πρώτη στιγμή δή-

λωνε αθώος αφέθηκε ελεύθερος. 
Τώρα ο φάκελος θα συμπληρωθεί 
και θα διαβιβαστεί για θανατική 
ανάκριση. Ποιος θα πείσει τώρα 
τους γονείς και του συγγενείς της  
Lesya  ότι τα πράγματα το μοιραίο 
πρωινό της 11ης Μαρτίου πέραν 
πάσης αμφιβολίας διαδραματί-
στηκαν όπως τα παρουσιάζει ο 
σύντροφος της.  
Η υπόθεση του φόνου εκ προ με-
λέτης, είχε αρχίσει να διερευνά-
ται από το ΤΑΕ Πάφου μετά την 
έκθεση της 1ης νεκροψίας που 
διενήργησαν οι κύπριοι ιατρο-
δικαστές Αγγελική Παπέτα και 
Οθρόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι 
είχαν συμπεράνει πως υπήρχαν 
στοιχεία στραγγαλισμού και σε-
ξουαλικού εγκλήματος. 
Από την έκθεση της κ. Σπηλιο-
πούλου προκύπτει ότι δεν εντοπί-
στηκαν στοιχεία που συνηγορούν 
στον στραγγαλισμό, παρά το γε-
γονός ότι διαπίστωσε και η ίδια 
κάταγμα υοειδούς οστού. 
Ωστόσο όπως εκτιμάται, σε μια 
τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να 
υπάρχουν και άλλα στοιχεία από 
την σύσφιξη του λαιμού και ίχνη 
σε άλλα όργανα όπως είναι τα 
μάτια. 
Εκτός από την έκθεση της κ. Σπη-
λιοπούλου η Νομική Υπηρεσία θα 
έχει στα χέρια της και το μαρτυ-

ρικό υλικό που προέκυψε από τις 
καταθέσεις και τις εξετάσεις των 
ανακριτών του ΤΑΕ Πάφου. 
Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν και 
θα δοθούν οδηγίες από την Νομι-
κή Υπηρεσία για τον χειρισμό της 
υπόθεσης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από 
τις εξετάσεις της Αστυνομίας και 
το μαρτυρικό υλικό που συγκε-
ντρώθηκε, δεν προκύπτουν στοι-
χεία που να οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα του φόνου. 
Αντίθετα, επιβεβαιώνονται ισχυ-
ρισμοί του 31χρονου ότι πρόκει-
ται για ατύχημα. Με αυτά τα δε-
δομένα εκτιμάται ότι η Αστυνομία 
θα αποσύρει την κατηγορίες του 
φόνου εκ προμελέτης και είναι 
πολύ πιθανόν ο ύποπτος να αφε-
θεί ελεύθερος. Η υπόθεση ωστό-
σο θα μείνει ανοιχτή μέχρι να 
ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις 
ιστοπαθολογικές – τοξικολογικές 
και DNA. Επίσης θα εξεταστούν 
τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα 

του 31χρονου και της Bykova. 

Μένουν εκτεθειμένοι 
Από τα συμπεράσματα της κ. Σπη-
λιοπούλου μένουν εκτεθειμένοι 
οι λειτουργοί της Ιατροδικαστι-
κής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέτα 
και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι 
οποίοι είχαν συμπεράνει στραγ-
γαλισμό και σεξουαλικό έγκλημα. 
Αυτό ανοίγει για ακόμη μια φορά 
το κεφάλαιο της Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας του τρόπου λειτουρ-
γίας της και τον χειρισμό των 
διαφόρων υποθέσεων. Ανάλογα 
θέματα είχαν παρουσιαστεί και 
στο παρελθόν με πιο χαρακτηρι-
στική την περίπτωση της Petruna 
Milkova η οποία το 2018 είχε κα-
τασπαραχθεί από σκυλιά και το 1ο 
πόρισμα των Ιατροδικαστών ήταν 
ότι είχε τραυματιστεί από γεωργι-
κό μηχάνημα. Τότε χρειάστηκε να 
διενεργηθούν 5 νεκροψίες για να 
μπορεί η υπόθεση να σταθεί ενώ-
πιον των δικαστηρίων. 

Η υπόθεση του φόνου 
εκ προ μελέτης, είχε 
αρχίσει να διερευνάται 
από το ΤΑΕ Πάφου 
μετά την έκθεση 
της 1ης νεκροψίας 
που διενήργησαν οι 
κύπριοι ιατροδικαστές 
Αγγελική Παπέτα 
και Οθρόδοξος 
Ορθοδόξου
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Τι μπορούμε να 
περιμένουμε από 
την Ευρώπη;

Θα μπορούσε άραγε η ενεργότερη 
εμπλοκή της Ευρωπαϊκής ένω-

σης να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες 
επίλυσης του Κυπριακού, δεδομένης 
της άτεγκτης στάσης της Άγκυρας και 
του Ερσίν Τατάρ;
Και πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέ-
τοιο από τη στιγμή που ήδη ο Τουρκο-
κύπριος ηγέτης έχει δηλώσει πως σε 
μια τέτοια περίπτωση θα παραιτηθεί;
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί πρόβλημα 
για μας, καθώς η όποια αλλαγή στά-
σης ξεκάθαρα δεν εξαρτάται ούτε από 
τον Τατάρ, ούτε από τους Τουρκοκύ-
πριους, παρά μόνο από την Άγκυρα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πά-
ντως Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε 
ότι: «Πραγματικά πιστεύω πως η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει κα-
ταλυτικό ρόλο στο να φέρει την τουρ-
κική πλευρά πίσω στο τραπέζι και, 
μέσω διαπραγματεύσεων από το ση-
μείο στο οποίο σταμάτησαν το 2017 
στο Κραν Μοντανά, να φτάσουμε σε 
λύση του Κυπριακού».
Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, το ζή-
τημα όμως είναι εάν υπάρχει η πολιτι-
κή βούληση ανάμεσα στους 27 ηγέτες 
της ΕΕ για να κάνουν κάτι τέτοιο.
Από τη στιγμή μάλιστα που η Τουρ-
κία έχει κάνει σαφές ότι δεν επιθυ-
μεί κάτι τέτοιο, και ασκείται ήδη δι-
πλό «βέτο» στις προσπάθειες του 
Προέδρου της Δημοκρατίας για την 
επανέναρξη των συνομιλιών και την 
ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ. Τόσο ο 
Ερσίν Τατάρ όσο και η Άγκυρα ουδό-
λως επιθυμούν την επανέναρξη των 
συνομιλιών, εκτός και αν γίνει δεκτή 
η αλλαγή της βάσης τους, στη λογι-
κή της ισότιμης κυριαρχίας, γεγονός 
που δυσκολεύει όχι μόνο τις προσπά-
θειες του Προέδρου, αλλά και των Ην. 
Εθνών προκειμένου να δημιουργηθεί 
θετικό κλίμα. 
Πώς λοιπόν θα διοριστεί διαμεσολα-
βητής όταν δεν γίνεται δεκτός από την 
Άγκυρα και την Τουρκοκυπριακή Κοι-
νότητα; 
Αλλά κι αν γίνει δεκτός ή αν διοριστεί 
από την ΕΕ, παρά τις όποιες ενστάσεις, 
ποιοι θα είναι οι όροι εντολής του; Θα 
είναι η προώθηση των ανωτέρω συ-
γκλίσεων μέχρι το τελευταίο μίλι της 
λύσης για ένα νέο Κραν Μοντάνα ή 
θα είναι η κατοχύρωση των αρχών 
και αξιών της ΕΕ σε μία δημοκρατι-
κή λύση, που δεν θα είναι διχοτομική 
και δεν θα διαλύει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, αλλά θα επανενσωματώνει 
τα εδάφη και τους Τουρκοκύπριους σε 
αυτήν; Απορίες και διλήμματα που θα 
βρούμε μπροστά μας ούτως ή άλλως, 
αλλά μακάρι να βγει τελικά κάτι θετι-
κό από όλη αυτή την προσπάθεια.
Στο σημείο άλλωστε που βρισκόμαστε 
σήμερα, κάθε προσπάθεια για επανέ-
ναρξη του διαλόγου, είναι πολύτιμη, 
ή εν πάση περιπτώση καλύτερη από 
το να μην κάνουμε τίποτα…

‘‘η σύνταξη’’

Καίει το λειτουργικό κόστος τις επιχειρήσεις
Επαναπροσδιορισμό του τουριστικού μοντέλου προτείνει ο ΣΤΕΚ 
Μεγάλο πλήγμα η απουσία Κυπρίων για το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν… 

Σ την παρουσία του υφυπουργού 
Τουρισμού, πρεσβευτών, κυβερ-
νητικών αξιωματούχων και επι-

χειρηματιών του τουριστικού τομέα 
από Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες 
του εξωτερικού πραγματοποιήθηκε, 
την Τετάρτη 22 Μαρτίου, το Συνέδριο 
του ΣΤΕΚ με θέμα «Τουρισμός: Η πο-
ρεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη». 
Στο Συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα 
όπως o επαναπροσδιορισμός του του-
ριστικού μοντέλου μέσα από τα κριτή-
ρια ESG, τη βιωσιμότητα, την τεχνολο-
γία και τον ανθρώπινο παράγοντα και 
γενικά οι προκλήσεις και οι προοπτικές 
για ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαι-
ρία να ενημερωθούν, επίσης, για τα 
ευρήματα της έρευνας, την οποία διε-
νήργησαν από κοινού ο ΣΤΕΚ με το KES 
College και αφορούσε την έλλειψη προ-
σωπικού στα ξενοδοχεία, στον εντο-
πισμό εμποδίων και στη διαμόρφωση 
κινήτρων για την προσέλκυση προσω-
πικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία 
στο άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον. 

Κατά τον χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ 
μέρους του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Υφυπουρ-
γός Τουρισμού, κ. Κώστας Κουμής ανέ-
φερε πως ο τουρισμός αποτελεί ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο στην πορεία προς 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την οποία η 
προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή και 
αποτελεί υποχρέωση όλων μας. Κατά 
τη συμμετοχή του σε  συζήτηση στρογ-
γυλής τραπέζης, ο κ. Κουμής τόνισε πως 
τα ζητήματα της βιωσιμότητας θα πρέ-
πει να επιλυθούν σήμερα γιατί αλλιώς 
θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμε-
να χρόνια. 
Για τη φετινή τουριστική χρονιά ανέφε-
ρε πως στόχος είναι να υπάρξει αύξηση 
των τουριστικών αφίξεων της τάξης του 
5%-10% σε σύγκριση με πέρυσι. 

Καίει το λειτουργικό κόστος 
Ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ, κ. Άκης Βαβλίτης 
τόνισε πως κοινή συνισταμένη πλέον 
για τον τουρισμό είναι η αβεβαιότητα. 
«Οι προκλήσεις είναι πολλές και δια-
δοχικές και το λειτουργικό κόστος έχει 
εκτοξευτεί λόγω πολλών παραγόντων 
επηρεάζοντας όχι απλώς την κερδο-
φορία αλλά και τη βιωσιμότητα επιχει-
ρήσεων του τομέα. Γι’ αυτό θεωρούμε 
αναγκαίο να προσφερθούν στην πλη-
γείσα ξενοδοχειακή βιομηχανία ειδικά 
επενδυτικά σχέδια χορηγιών ώστε να 
υποβοηθηθεί για να εισέλθει στην επο-
χή της βιώσιμης ανάπτυξης». 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 
300 ατόμων, ενώ ανάμεσα στους ομι-
λητές ήταν εκπρόσωποι από μεγάλους 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδρύμα-
τα όπως Grand Hyatt Athens, TUI Care 
Foundation, Expedia Group και Hermes 
Airports. Τα πορίσματα του Συνεδρίου 
θα είναι διαθέσιμα στους σύνεδρους το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Έρευνα 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου του Συνδέ-
σμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου 
(ΣΤΕΚ), ο Δημήτρης Σαρρής, διευθυντής 
του Ερευνητικού Κέντρου KES (μη κερ-
δοσκοπικός, ερευνητικός οργανισμός, 
παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας 
που διενήργησε το κέντρο, με δείγμα 59 
διευθυντικά στελέχη από 67 ξενοδοχει-
ακές μονάδες της Κύπρου, δυναμικότη-
τας 18.500 κλινών. Τα αποτελέσματα 
αναδεικνύουν την έλλειψη προσωπικού 
ως το σημαντικότερο πρόβλημα κυρίως 
για 4άστερα και 5άστερα ξενοδοχεία, 
φαινόμενο που σύμφωνα με την έρευνα 
επηρεάζει πολύ σημαντικά την ποιότητα 
των υπηρεσιών.
Πρέπει να καταγραφεί ως θετική και 
χρήσιμη η επιλογή του ΣΤΕΚ να περιλά-
βει την παρουσίαση αυτής της έρευνας 
στο συνέδριό του, σε μια εποχή που, 
στην προσπάθεια μεγάλης μερίδας επι-
χειρηματιών του τουρισμού να πείσουν 
για την ανάγκη αδειοδότησης πρόσθε-
του δυναμικού από τρίτες χώρες, παρα-
κάμπτονται ή διαστρεβλώνονται ή αμ-
φισβητούνται οι οικονομικές πτυχές του 

θέματος. Σύμφωνα με την έρευνα, κύρι-
ες αιτίες για την έλλειψη προσωπικού 
θεωρούνται η εποχικότητα του επαγγέλ-
ματος, η έλλειψη καταρτισμένου προσω-
πικού, ο μισθός και οι ώρες εργασίας. 
Και οι τέσσερις αιτίες (όχι μόνο οι δύο 
τελευταίες) συνδέονται άρρηκτα με το 
οικονομικό υπόβαθρο της εργασιακής 
σχέσης ξενοδοχείου και υπαλλήλου. 
Σύμφωνα με τον κ. Σαρρή, οι ερωτηθέ-
ντες (διευθυντικά στελέχη, θυμίζω, όχι 
υπάλληλοι, όχι συντεχνιακοί) ανέφεραν 
ότι η αύξηση της μερικής απασχόλησης 
δεν θεωρείται κίνητρο για προσέλκυση 
ντόπιου προσωπικού. 
Η έρευνα έδειξε πως η πρόσληψη προ-
σωπικού από τρίτες χώρες φαίνεται να 
βοηθά στην κάλυψη των αναγκών του 
τουρισμού φέτος, ωστόσο η λύση φαίνε-
ται να χάνει τη δυναμική της σε βάθος 
5ετίας. Είναι σημαντικό που ο κ. Σαρρής 
-μέσα από την ίδια την έρευνα προφα-
νώς- χαρακτήρισε την «πάρα πολύ με-
γάλη έλλειψη Κυπρίων στη στελέχωση 
της τουριστικής βιομηχανίας» ως «πάρα 
πολύ μεγάλο πλήγμα για το παρεχόμενο 
τουριστικό προϊόν».

Έρευνα έδειξε 
πως η πρόσληψη 
προσωπικού από 
τρίτες χώρες φαίνεται 
να βοηθά στην 
κάλυψη των αναγκών 
του τουρισμού φέτος, 
ωστόσο η λύση 
φαίνεται να χάνει 
τη δυναμική της σε 
βάθος 5ετίας.  

Απέσυρε την υποψηφιότητα του πυροβολώντας 
Κάποιοι έφεραν μέσα στις πολιτικές διεργασίες του κόμματος τον διαχωρισμό σε αυτούς που 
βρέθηκαν στην μεριά των νικητών στις προεδρικές εκλογές και σε «φιλοαριστερούς»...

Με βολές αποχώρησε από την 
κούρσα για την εκλογή ανα-

πληρωτή προέδρου στον ΔΗΣΥ ο 
Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαί-
δωνος προβαίνοντας σε επισημάν-
σεις για την συνοχή του κόμματος το 
οποίος όπως αναφέρει κάποιοι έφε-
ραν μέσα στις πολιτικές διεργασίες 
τον διαχωρισμό για αυτούς που βρέ-
θηκαν στην μεριά των νικητών στις 
προεδρικές εκλογές και σε «φιλοα-
ριστερούς», κάτι που όπως σημει-
ώνει ζημιώνει ανεπανόρθωτα την 
συνοχή του κόμματος. Στην ανακοί-
νωση με την οποία εξηγεί την από-
συρση της υποψηφιότητας του ο κ. 
Φαίδωνος τονίζει ότι τα όσα έχουν 
συμβεί τα τελευταία χρόνια κυρίως 
πίσω από κλειστές πόρτες αλλά με-
ρικές φορές και δημόσια έχουν δη-
μιουργήσει ένα πολιτικό περιβάλ-
λον στον Δημοκρατικό Συναγερμό 
πολύ δύσκολο. Με αυτά τα δεδομέ-

να πολιτικοί της νέας γενιάς έχουν 
ρόλο να διαδραματίσουν και οφεί-
λουν να είναι παρόν σε πολιτικές και 
εκλογικές διεργασίες. Το δικό του 
ενδιαφέρον συνεχίζει εκδηλώθηκε 
ακριβώς ψηλαφώντας όλα αυτά που 
συμβαίνουν στο Δημοκρατικό Συνα-
γερμό. Εκτιμά ότι πολύ δύσκολα θα 
γίνουν σωστές αξιολογήσεις και θα 
γίνουν σωστές επιλογές. Η προσπά-
θεια κάποιων να φέρουν μέσα στις 
πολιτικές διεργασίες τον διαχωρι-
σμό για αυτούς που βρέθηκαν στην 
μεριά των νικητών στις προεδρικές 
εκλογές και σε «φιλοαριστερούς», 
εκτιμώ ότι ζημιώνει ανεπανόρθωτα 
την συνοχή του κόμματος. Ως επίσης 
και η μεγάλη συζήτηση που προω-
θείται σκοπίμως από κάποιους για 
τον ρόλο του κόμματος έναντι της 
νέας κυβέρνησης επισκιάζοντας την 
ουσιαστική συζήτηση για τις πραγ-
ματικές ανάγκες του Δημοκρατικού 

Συναγερμού.  

Υποψηφιότητες σκοπιμότητας 
Πιστεύω αναφέρει ο κ. Φαίδωνος 
ότι το πολιτικό κλίμα εντός του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού, όπως δι-
αμορφώνεται σήμερα, δεν επιτρέ-
πει να ακουστούν όλες οι αλήθειες 
και η επιλογή του κατευνασμού και 
της διαχείρισης σε μικρή κλίμακα εί-
ναι αυτό που θα επικρατήσει. Επει-
δή προσθέτει ως πολίτικος «δεν συ-
νηθίζω να κρύβω αλήθειες και θα 
ήμουν υποχρεωμένος να απαντή-
σω σε όλα αυτά προτάσσοντας αυτό 
που θεωρώ πολιτικά ορθό, ανεξαρ-
τήτως  προσωπικού κόστους, έχω 
αποφασίσει να αποσύρω το ενδια-
φέρον μου για διεκδίκηση οποιου-
δήποτε κομματικού αξιώματος στην 
παρούσα πολιτική συγκυρία. Την 
ίδια ώρα, υποβολή υποψηφιοτήτων 
με σκοπιμότητες είναι ότι χειρότερο 

και εκτιμώ ότι δεν το αποφύγαμε. Ο 
κ. Φαίδωνος δηλώνει ότι θα παρα-
μείνει όπως πάντοτε στην μεριά των 
πολιτικών που δεν διστάζουν ανε-
ξαρτήτως πολιτικού κόστους να υπη-
ρετούν το συμφέρον της πατρίδας 
και το κοινό καλό  μέσα από καθαρό 
πολιτικό λόγο αλλά και θα συνεχίσει 
όπου και αν βρεθεί να μετουσιώνει 
τα λόγια σε πράξεις και τις ιδέες σε 
έργα.



ΑπόφΑση ΚΑΚόυργιόδιΚειόυ  
Μένει η πρώτη κατάθεση του 
φερόμενου συζυγοκτόνου 
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Μ ένει ως μέρος του μαρτυρικού υλικού η 
πρώτη κατάθεση του 75χρονου Βρετα-
νού, ο οποίος κατηγορείται για φόνο της 

συζύγου του. Το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου 
ανακοίνωσε την Τρίτη την απορριπτική του απόφα-
ση στις ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης του, 
οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει ότι η 1η κατάθεση του 
ήταν θεληματική. 
Ο πρόεδρος του τριμελούς δικαστηρίου ανέγνωσε 
την ομόφωνη απόφαση του σώματος για την δίκη 
εντός δικής που διεξήχθη  προκειμένου να διευκρινι-
σθεί κατά πόσο έγιναν θεληματικά ορισμένες δηλώ-
σεις - παραδοχές του κατηγορούμενου. 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν υποστηρίξει ότι ο 
πελάτης τους έπασχε από την διαταραχή της ακραί-

ας μορφής αποστασιοποίησης, όταν ομολογούσε 
την διάπραξη της δολοφονίας της συζύγου του, κάτι 
που απέρριψε το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποδέ-
χθηκε την θέση ότι η νοητική του κατάσταση ήταν 
τέτοια που του επέτρεπε να αντιλαμβάνεται όσα 
έλεγε και όσα παραδέχθηκε και σε πολίτες αλλά και 
αστυνομικούς ότι δηλαδή επέφερε τον θάνατο στην 
σύζυγο του, επειδή ήταν σοβαρά άρρωστη και δεν 
μπορούσε να την βλέπει να υποφέρει, και ότι ο ίδιος 
επιχείρησε να θέσει τέρμα στην ζωή του. 
Το δικαστήριο τόνισε ότι η εντύπωση που σχημάτι-
σαν είναι ότι νηφάλιος ο κατηγορούμενος προχώρη-
σε στην ομολογία του αυτή. Με δεδομένη αυτή την 
θέση του Κακουργιοδικείου η εκδίκαση της υπόθε-
σης θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις μαρτύρων την 
εξέταση και αντεξέταση τους. Για την υπόθεση συ-
νεχίζεται και το ενδιαφέρον βρετανικών μέσων ενη-
μέρωσης τα οποία παρακολουθούν λεπτομερώς την 
δικαστική διαδικασία και καλύπτουν με αναλυτικά 
ρεπορτάζ κάθε εξέλιξη. Μάλιστα βρετανικά ΜΜΕ 
φιλοξένησαν δηλώσεις της κόρης του μετά την εν-
διάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείου η οποία 
παρουσιάστηκε απογοητευμένη διότι δεν λήφθη-
καν υπόψη καταθέσεις κορυφαίου βρετανού ψυχι-
άτρου. 
Η υπόθεση ορίστηκε για συνέχιση στις 28 Μαρτίου 
και ο κατηγορούμενος παραμένει προφυλακισμένος.

Τ α μύρτιλα, γνωστά για τις αντιφλεγμονώ-
δεις ιδιότητές τους και τα πλούσια σε φυ-
τικές ίνες πράσινα φασόλια, προστέθηκαν 

στη φετινή «βρώμικη δωδεκάδα» των μη βιολο-
γικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη περιεκτικό-
τητα σε χημικά και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με 
την Environmental Working Group, μια μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση περιβαλλοντικής υγείας. 
Οι ερευνητές της οργάνωσης ανέλυσαν δεδομέ-
να δοκιμών σε 46.569 δείγματα 46 φρούτων και 
λαχανικών που διεξήχθησαν από το Υπουργείο 
Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). 
Κάθε χρόνο, υπάλληλοι του USDA αναλύουν 
φρούτα και λαχανικά για 251 διαφορετικά φυ-
τοφάρμακα. Η λίστα των επιβαρυμένων τροφών 
αναλυτικά για το 2023 – Φράουλες – Σπανάκι– 
Λάχανο, σέσκουλα– Ροδάκινα – Αχλάδια– Νε-
κταρίνια– Μήλα – Σταφύλια– Πιπεριές, καυτε-
ρές πιπεριές– Κεράσια– Μύρτιλα– Φασολάκια. 
Σύμφωνα με την έκθεση, ανιχνεύθηκαν συνολι-
κά 210 φυτοφάρμακα σε 12 τρόφιμα. Η λαχανί-
δα και το άγριο λάχανο περιείχαν τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό διαφορετικών φυτοφαρμάκων – 103 
είδη – ενώ οι καυτερές και οι απλές πιπεριές, 
101 είδη. 
«Ορισμένες από τις αναλύσεις του USDA δεί-
χνουν ίχνη φυτοφαρμάκων που έχουν απα-
γορευτεί προ πολλού από την Υπηρεσία Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος. Χρειάζεται πολύ 
αυστηρότερη ομοσπονδιακή ρύθμιση και επο-
πτεία αυτών των χημικών ουσιών», αναφέ-
ρει η έκθεση. «Τα φυτοφάρμακα είναι τοξικά 
εξ ορισμού» δήλωσε η Τζέιν Χούλιχαν, πρώην 
αντιπρόεδρος έρευνας της EWG, η οποία δεν 
συμμετείχε στην έκθεση. «Σκοπός τους είναι 
να βλάπτουν τους ζωντανούς οργανισμούς και 
αυτή η εγγενής τοξικότητα έχει επιπτώσεις στην 
υγεία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του 
πιθανού κινδύνου για ορμονική δυσλειτουρ-
γία, καρκίνο και βλάβη στον αναπτυσσόμενο 
εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα», πρόσθεσε. 
Υπάρχουν όμως και καλά νέα.

Πιο ασφαλή 
Η EWG συνέταξε μια λίστα με λαχανικά και 
φρούτα τα οποία έχουν τη χαμηλότερη περι-
εκτικότητα σε φυτοφάρμακα. Σχεδόν το 65% 
των τροφίμων της λίστας δεν είχαν ανιχνεύσι-
μα επίπεδα φυτοφαρμάκων. Φρούτα και λα-
χανικά με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε 
φυτοφάρμακα– Αβοκάντο– Γλυκό καλαμπόκι– 
Ανανάς– Κρεμμύδια– Παπάγια– Κατεψυγμένος 
αρακάς– Σπαράγγια– Πεπόνι– Ακτινίδιο– Λάχα-
νο– Μανιτάρια– Μάνγκο – Γλυκοπατάτες– Καρ-
πούζι– Καρότα. Όταν ελέγχθηκαν για τελευταία 
φορά το 2014, τα μύρτιλα περιείχαν ίχνη από 50 
διαφορετικά φυτοφάρμακα. 

Οι δοκιμές το 2020 και το 2021 ανίχνευσαν 54 
διαφορετικά φυτοφάρμακα – περίπου την ίδια 
ποσότητα. Δύο εντομοκτόνα, το phosmet και το 

malathion, βρέθηκαν σχεδόν στο 10% των δειγ-
μάτων, αν και τα επίπεδα έχουν μειωθεί την τε-
λευταία δεκαετία. Μια υψηλή δόση αυτών των 
χημικών ουσιών, μπορεί να προκαλέσει δυσκο-
λία στην αναπνοή, ναυτία, μείωση του καρδια-
κού ρυθμού, εμετό, αδυναμία, παράλυση και 
επιληπτικές κρίσεις, σύμφωνα με τα Κέντρα 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). 
Γιατί τα επίπεδα ορισμένων φυτοφαρμάκων εί-
ναι υψηλότερα σήμερα από ό,τι στο παρελθόν; 
«Παρατηρούμε μείωση χρήσης ορισμένων φυ-
τοφαρμάκων από τις αρχές της δεκαετίας του 
‘90 όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για την 
προστασία της ποιότητας των τροφίμων», δή-
λωσε ο Αλέξις Τέμκιν, τοξικολόγος στην EWG. 
«Παρατηρούμε όμως και αύξηση στη χρήση άλ-
λων φυτοφαρμάκων τα οποία μπορεί να μην εί-
ναι ασφαλέστερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο υπάρχει μια προσπάθεια για τη συνολική 
μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων».

Επιλέξτε βιολογικά, προτείνουν οι ειδικοί
Πολλά φρούτα και λαχανικά με υψηλότερα επί-
πεδα φυτοφαρμάκων είναι ζωτικής σημασί-
ας για μια ισορροπημένη διατροφή, οπότε δεν 
θα πρέπει να σταματήσετε να τα καταναλώνε-
τε, συμβουλεύουν οι ειδικοί. Αν και τα βιολογι-
κά φρούτα και λαχανικά δεν είναι πιο θρεπτικά, 
έχουν ελάχιστα έως καθόλου υπολείμματα φυ-
τοφαρμάκων, εξήγησε ο Τέμκιν. «Όταν ένα άτο-
μο καταναλώνει βιολογικά φρούτα και λαχανι-
κά, τα επίπεδα των φυτοφαρμάκων στα ούρα 
του μειώνονται ραγδαία», πρόσθεσε. «Εάν τα 
βιολογικά προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα ή είναι 
πολύ ακριβά, θα συνιστούσα οπωσδήποτε να 
τα ξεφλουδίζετε και να τα πλένετε σχολαστικά 
με νερό», συμβουλεύει ο Τέμκιν. «Αποφύγετε 
τα απορρυπαντικά. Το ξέπλυμα με νερό θα μει-
ώσει τα επίπεδα των φυτοφαρμάκων». Ο Οργα-
νισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ συμ-
βουλεύει επίσης:
– Πλύσιμο χεριών με ζεστό νερό και σαπούνι για 
20 δευτερόλεπτα πριν και μετά την προετοιμα-
σία των φρέσκων προϊόντων.
– Ξέπλυμα των προϊόντων πριν από το ξεφλού-
δισμα, ώστε να μην μεταφέρονται βρωμιά και 
βακτήρια από το μαχαίρι στο φρούτο ή το λα-
χανικό.
– Χρήση μιας καθαρής βούρτσας λαχανικών για 
να τρίβετε φρούτα ή λαχανικά με σκληρή φλού-
δα, όπως τα μήλα και τα πεπόνια.
– Στέγνωμα των προϊόντων με καθαρό πανί ή 
χαρτοπετσέτα για περαιτέρω μείωση των βα-
κτηρίων που μπορεί να υπάρχουν.

Τρώμε δηληΤηριΑ   
Ποια τρόφιμα είναι πιο επιβαρυμένα
Τοξικά φυτοφάρμακα σε φρούτα 
και λαχανικά 
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Προειδοποιητική απεργία 
στον Δήμο Πάφου 
Συνάντηση συνδικαλιστών με το 
δήμαρχο μετά από τρία χρόνια…

Χ ωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώ-
θηκε η σύσκεψη του Δημάρχου Πάφου 
με εκπροσώπους των συντεχνιών μετά 

την προκήρυξη της 24ωρης απεργίας στο Δήμο 
Πάφου για τις 4 Απριλίου. Στην σύσκεψη έγινε 
ανταλλαγή απόψεων και θέσεων και συμφωνή-
θηκε να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες σε 
μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία πριν την 
απεργία. 
Εκπρόσωποι των συντεχνιών, χαιρέτισαν την 
πρόσκληση για διάλογο που έλαβαν από τον 
Δήμαρχο Πάφου μετά από σχεδόν 3 χρόνια και 
τόνισαν ότι αν υπάρξει καλή θέληση μπορεί να 
υπάρξει συμφωνία. 
Ο συνδικαλιστής της ΣΕΚ Νίκος Νικολάου δήλω-
σε στο Radiocosmos, ότι σε κάθε περίπτωση αν 
υπάρξει συμφωνία θα ενημερωθούν οι εργαζό-
μενοι του Δήμου οι οποίοι σε νέα γενική συνέ-
λευση θα λάβουν τις αποφάσεις τους.

Δεν αναστέλλονται τα μέτρα
Στο μεταξύ, σε 24ωρη απεργία προειδοποιητική 
απεργία θα κατέλθουν στις 4 Απριλίου, οι εργα-
ζόμενοι του Δήμου Πάφου, μετά από απόφαση 

που λήφθηκε στη Γενική Συνέλευση που πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. 
Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πάφου, διαμαρτύ-
ρονται για την απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου να αποκόπτονται οι απολαβές τους τις 
δύο πρώτες μέρες άδειας ασθένειας, καθώς και 
παλαιότερα θέματα που εκκρεμούν σχετικά με 
την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργα-
σίας. Για τις συντεχνίες και τους εργατοϋπαλλή-
λους του Δήμου σε εκκρεμότητα παραμένουν 
ακόμη θέματα που σχετίζονται με την καταβο-
λή καθυστερημένων οφειλών στο Ταμείο Ευ-
ημερίας με τους εργαζόμενους να ζητούν την 
δημιουργία νέων κανονισμών λειτουργίας του 
Ταμείου. Χρονίζει επίσης η εκκρεμότητα  σε 
σχέση με το ωράριο των μελών της Υπηρεσίας 
Τροχονομίας, με τις συντεχνίες να ζητούν από 
το 2022 συνάντηση για διευθέτηση του θέμα-
τος λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Περί 
Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 
2002 (Ν63(Ι)2002, καθώς και άλλα συνταξιοδο-
τική δικαιώματα των υπαλλήλων. Για τα θέματα 
αυτά οι εργαζόμενοι είχαν κατέλθει σε απεργι-
ακές κινητοποιήσεις κα το 2022. 

Οι συντεχνίες είχαν ζητήσει εκ νέου την μελά-
βηση του Υπουργείου Εργασίας τον περασμένο 
Δεκέμβριο και μάλιστα είχε καθοριστεί συνά-
ντηση πλην όμως δεν παρουσιάστηκε η πλευρά 
του Δήμου. Από τότε η Μεσολαβητική Υπηρε-
σία δεν έχει στείλει επιστολή προκαλώντας την 
δυσαρέσκεια των εργαζομένων. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις οι εργαζό-
μενοι στον Δήμο Πάφου είναι αποφασισμένοι 
να κλιμακώσουν τις απεργιακές κινητοποιή-
σεις. Εκπρόσωποι των Συντεχνιών δηλώνουν 
ότι δεν έχουν καμιά επαφή με την τοπική αρχή 
η οποία όπως υποστηρίζουν διαχειρίζεται τα 
θέματα τους με αυταρχισμό. Σε δηλώσεις στο 
Radiocosmos o συνδικαλιστής της ΠΕΟ Δημή-
τρης Επιφανίου εξέφρασε παράπονα και για 
την έλλειψη επικοινωνίας με την επιτροπή προ-
σωπικού του Δήμου. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
Μαρίνος Στυλιανού σε παρέμβαση του υπο-
σχέθηκε ότι θα εγγράψει θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για το θέμα της άδειας ασθενείας 
των υπαλλήλων και υποσχέθηκε ότι η Επιτροπή 
Προσωπικού θα καλέσει τις συντεχνίες και θα 
διαβουλευτεί μαζί τους. 

Αβεβαιότητα για 
δασοπυροσβέστες 

Απαράδεκτη χαρακτηρίζουν την στάση 
του Τμήματος Δασών συντεχνίες κά-

νοντας λόγο για αναλγησία που επιδεικνύ-
ει και η οποία διογκώνει τα προβλήματα 
600 και πλέον δασοπυροσβεστών οι οποί-
οι βρίσκονται σε αβεβαιότητα όσο αφορά 
τις συνθήκες που καλούνται να εργαστούν. 
Ενώ διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Μάρτη με τις θερμοκρασίες να 
είναι πιο ψηλές από τα κανονικά επίπεδα 
και με σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιών που 
ήδη αρχίσαν να εκδηλώνονται, σύμφωνα 
με την ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, «παρόλες τις ενέργει-
ες που έχει προβεί το τελευταίο διάστημα 
ως συντεχνία, το Τμήμα Δασών καθυστε-
ρεί να επεκτείνει την περίοδο της δασοπυ-
ρόσβεσης, δεν προχωρεί στην δημιουργία 
σχεδίου υπηρεσίας του δασοπυροσβέστη, 
δεν εφαρμόζει ίση μεταχείριση του προ-
σωπικού όταν είναι στην δασοπυρόσβεση, 
δεν προχωρεί στην υλοποίηση του καθολι-
κού και ολόχρονου συστήματος βάρδιας 
για να υπάρχει πάντα προσωπικό που να 
ανταποκρίνεται άμεσα τόσο στις πυρκα-
γιές αλλά και να φροντίζει την προστασία 
των δασών από την παράνομη υλοτομία, 
τον καθαρισμό τον δρόμων από την πτώ-
ση των βράχων/δέντρων, την επιτήρηση 
και προστασία μονοπατιών της φύσης, το 
άναμμα των φωτιών στους εκδρομικούς 
χώρους και το καψάλισμα κλαδεμάτων». 
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ΕαιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Μάρτιο που μας έδειξε και φέτος τα 
δόντια του, με τις πρόσφατες βροχές και 
χιόνια που έφερε…

Αυτούς που οφείλουν στους δημοσιογρά-
φους το γεγονός ότι τους ξέρει κάποιος 
εκτός από την μάνα και τους συγγενείς τους 
και αντί να νοιώθουν ευγνωμοσύνη, ρίχνουν 
με κάθε ευκαιρία πέτρες, οι οποίες όμως θα 
στραφούν σύντομα εναντίον τους…

Άσχετο: Αυτός που μένει σε γυάλινο σπίτι 
είναι καλύτερα να μην ρίχνει πέτρες…

Το παραλιακό μέτωπο της Πάφου, που θυ-
μίζει αυτή την περίοδο εποχές ανάπλασης… 

Τους υπερήλικές μας που πολύ συχνά 
πέφτουν θύματα απατεώνων οι οποί-
οι παίζουν με την υγεία προσφιλών τους 
προσώπων…

Τους εκατοντάδες που θα παρελάσουν 
σήμερα στην Πάφο, για την εθνική επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου 1821…

Τις κάμπιες των πεύκων που δυστυχώς 
μοιάζουν πολύ με τα γνωστά μαρτάκια 
και πολλοί την παθαίνουν από αυτή την 
ομοιότητα…

Την Άνοιξη που συνεχίζει το έργο της χω-
ρίς να καταλαβαίνει ούτε από κρίση, ούτε 
από τουρισμό, ούτε από απουσίες…

Τους Λάζαρους, τις πασχαλιές και τα άλλα 
Ανοιξιάτικα μπουμπούκια, που ομορφαί-
νουν τη ζωή μας αυτές τις Άγιες μέρες...

Xαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις 
λογισμοίς, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και 
Αγγέλων οφθαλμοίς, χαίρε ότι υπάρχεις 
Βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις 
τον βαστάζοντα πάντα…

Χαίρε κι εσύ, ευτυχισμένε νεοκύπριε, που 
ο κόσμος να χαλάσει, εσύ δε χαλάς τη ζα-
χαρένια σου και τη σούβλα σου, με αμνο-
ερίφια Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, 
κατεχομένων, Ακάμα και λοιπά...

Τα νηστίσιμα φαγητά που έχουν αυτό 
το καιρό την τιμητική τους... αφού αυτό 
καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος ως νη-
στεία...

Τους χιλιάδες φοιτητές μας που θα επα-
νακάμψουν στην πατρίδα για να περά-
σουν τις διακοπές του Πάσχα, με φλα-
ούνες, πασκιές και λοιπές πασχαλιάτικες 
λιχουδιές...

Τις Ηνωμένες Πολιτείες που διατάζουν κι 
εμάς όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους 
που εκτελούμε πιστά κάθε οδηγία, όπως 
την πρόσφατη για αποστολή βλημάτων 
πυροβολικού στην Ουκρανία…

Τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
που δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν μαζί 
μας γιατί ασχολούνται με την Ουκρανία…

Τους ανθισμένους κάμπους και βουνά 
της πατρίδας μας που εξακολουθούν να 
τραγουδούν και να ευωδιάζουν τις ψυχές 
μας…

Ποπή Κανάρη 

Στα πάνω η Υπουργός Υγεί-
ας για τις αιφνιδιαστικές ε-
πισκέψεις της στα ΤΑΕΠ των 
νοσοκομείων για καταγρα-
φή των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν…

Αθηνά Μιχαηλίδου 

Στα πάνω και η Υπουργός 
της Παιδείας που αρχίζει 
πρωτοβουλίες για την αντι-
μετώπιση των θεμάτων που 
αφορούν τις εξετάσεις τε-
τραμήνων…

Ποιος πληρώνει;

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι μια οι-
κογένεια ευρωπαϊκών δημοκρατικών χω-

ρών, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συνεργάζο-
νται για την ειρήνη και την ευημερία. Δεν είναι 
ένα κράτος που επιδιώκει να υποκαταστήσει 
τα υπάρχοντα κράτη ούτε απλώς ένας οργανι-
σμός για τη διεθνή συνεργασία. Η Ε.Ε. είναι ό-
ντως μοναδική. Τα κράτη-μέλη της έχουν θε-
σπίσει κοινά θεσμικά όργανα στα οποία εκχω-
ρούν ορισμένες εξουσίες τους, έτσι ώστε να 
είναι δυνατόν να λαμβάνονται δημοκρατικές 
αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκε-
κριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι ι-
στορικές ρίζες της Ε. Ε. ανάγονται στον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιδέα για την ένωση 
αυτή γεννήθηκε από την αποφασιστικότητα 
των Ευρωπαίων να αποτρέψουν την επανάλη-
ψη ενός παρόμοιου αιματηρού και καταστρο-
φικού πολέμου...»
Όλα αυτά φαίνεται πώς τα ξέχασαν οι σημε-
ρινοί ηγέτες της όμως, οι οποίοι βλέπουν τη 
σφαγή που γίνεται στην Ουκρανία, χωρίς αν 
κάνουν τίποτε απολύτως για να σταματήσουν 
το μακελειό. Η Ενωση μάλιστα που δημιουρ-
γήθηκε κυρίως για να μην έχουμε ξανά πό-
λεμο στην Ευρώπη, με την συμπεριφορά της 
μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον όλεθρο 
ενός Γ΄ παγκοσμίου πολέμου. «Ο χρόνος πιέ-
ζει: πρέπει να παραδώσουμε περισσότερα πυ-
ρομαχικά για το πυροβολικό και πρέπει να το 
κάνουμε πιο γρήγορα», αυτά είναι λόγια ό-
χι κανενός τυχαίου αλλά του Ζοζέπ Μπορέλ, 
ο οποίος είναι ο επικεφαλής της διπλωματί-
ας της ΕΕ.
Ζητεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν για την 
αγορά πυρομαχικών για την Ουκρανία τα 2 δι-
σεκατομμύρια ευρώ που κατανεμήθηκαν τον 
Δεκέμβριο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για 
την Ειρήνη, ταμείο που χρησιμοποιείται από 
το ξέσπασμα του πολέμου για να παραδίδο-
νται όπλα και πυρομαχικά στο Κίεβο.
Ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα δαπανηθεί για 
να αναπληρωθούν τα στοκ πυρομαχικών των 
κρατών μελών, έναντι 1.000 ως 1.300 ευρώ α-
νά οβίδα, διευκρίνισε. Για κάθε οβίδα δαπα-
νώνται μέχρι σήμερα 4.000 ευρώ και οι τιμές 
ανεβαίνουν.
Ποιος πληρώνει για όλα αυτά; Απορείτε;

Κάποτε πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με το πο-
δόσφαιρο. Τα όσα συμβαίνουν και με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο κουκουλώνονται, δεν τιμούν κανέ-
να. Πρόσφατα είχαμε επιστολή μιας ομάδας ποδο-
σφαίρου ότι το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας είναι έ-
να μπάχαλο, αφήνοντας να νοηθεί ότι συμβαίνουν 
πολλά. 
Την επομένη, αντί λοιπόν να ξεκινήσει κάποια έρευ-
να, βγήκε μια άλλη ανακοίνωση και λέει με λίγα λό-
για ότι όλα είναι μέλι γάλα και το θέμα θεωρείται 
λήξαν. Ότι πάθετε από δω και πέρα, χαλάλι σας.

Ποδόσφαιρο…

Τουρίστες 

Πάνω οι  Τουρίστες που ε-
πιλέγουν την Πάφο για τις 
διακοπές τους, ιδιαίτερα 
όλοι αυτοί που αντιμετω-
πίζουν και κάποια κινητικά 
προβλήματα…   

Φαίδωνας Φαίδωνος 

Στα κάτω ο δήμαρχος της 
Πάφου που αγνοεί την ε-
πιτροπή Εργασιακών Σχέ-
σεων του Υπουργείου και 
δεν παρευρίσκεται στις 
συνεδρίες της για επίλυ-
ση προβλημάτων των ερ-
γαζομένων …

Οδηγοί 

Στα κάτω οι οδηγοί που ό-
χι μόνο δεν σέβονται τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας καθώς και όλους 
τους άλλους χρήστες του 
δρόμου…

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κλεφτρόνια 
κλέβουν πλέον τα πάντα. Οχήματα, καύσι-

μα, ελαστικά, σιδερικά, χαλκό, καλάμια ψαρέ-
ματος, ακόμα και εσώρουχα! 
Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην 
Πάφο και γενικότερα στην Κύπρο είναι απί-
στευτο. Εκεί που αφήναμε τα πάντα στην αυλή 
μας αφύλακτα, πλέον δεν μπορούμε. 
Το θέμα πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες 
αρχές. Το ότι υπάρχει ανεκτικότητα, επιτρέπει 
στα κλεφτρόνια να δρουν ανενόχλητα. 
Η λύση είναι μία και αφορά και αφορά την αύ-
ξηση της αστυνόμευσης ακόμη και στις γειτο-
νιές. 

Κλέβουν τα πάντα πλέον…



POSEIDONOS AVE, P.O. BOX 60182, CY 8101, PAFOS CYPRUS  
Tel.: +357 2696 5866 - Fax: +357 26 96 4370

E-mail: cbh@cbh-cyprus.com  -  reservations@cbh-cyprus.com  -  http://www.cbh-cyprus.com

A Tradition of Excellence



“Αδέσμευτος”  25 Μαρτίου 2023Σελίδα 10 σ χόλ ι α

Γ ια πρώτη φορά πλήγωσε αυτούς που α-
γαπούσε η Ελένη Σιαηλή Δημοσθένους. 

Τους πλήγωσε γιατί δεν κατάφερε να βγει 
νικήτρια από την μάχη που έδινε τα τελευ-
ταία χρόνια με τον καρκίνο. Έφυγε όμως με 
το κεφάλι ψηλά, δίνοντας μάχη μέχρι την 
τελευταία στιγμή. Ακόμα και όταν όλοι πί-
στευαν, ότι δεν υπήρχε επιστροφή, η Ελένη 
επέστρεφε και ποτέ δεν σκέφτηκε να εγκα-
ταλείψει την μάχη.
Νικήτρια η Ελένη που έφερε πολλές νίκες 
στην Πάφο μέσα στους στίβους με τα χρώ-
ματα του ΓΣ Κόριβος, δεν συμβιβάστηκε πο-
τέ με την ήττα.
Έφυγε όμως με το κεφάλι ψηλά, χωρίς ποτέ 
να παραπονεθεί για όσα αγόγγυστα υπέφε-
ρε, και βρήκε τη λύτρωση στη γειτονιά των 

αγγέλων.
Στο καλό Ελένη, θα είσαι πάντα στο μυαλό 
και τη σκέψη μας, παράδειγμα για όλους, ό-
σους δίνουν το δικό τους αγώνα…

Η μάχη της Ελένης

2 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανεμή-
θηκαν τον Δεκέμβριο στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό για την Ειρήνη, θα διαθέσει η 
ΕΕ για όπλα και πυρομαχικά στο Κίεβο!!!

Πολύ κακό για το τίποτα με την πρόταση 
του Προέδρου για ενεργότερη εμπλοκή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπά-
θειες επίλυσης του Κυπριακού. Πιστεύει 
κανείς το αντίθετο;

Η ΠΑΣΥΚΙ ζητά απόδοση ευθυνών και ε-
φαρμογή στην πράξη στοχευμένων ε-
νεργειών, που θα διασφαλίσουν την βι-
ωσιμότητα των Δημοσίων Νοσηλευτηρί-
ων. Ένας- ένας μπείτε κι εσείς στην ου-
ρά…

Αυτές οι συνεκπαιδεύσεις που κάνει η 
Εθνική Φρουρά με του Αμερικανούς, εί-
ναι σαν να κάνει προπόνηση η Πάφος fc 
με την Μπαρτσελόνα…

Είναι να μην πάρει μπρος ο Μάριος Μα-
τσάκης. Έτσι και πάρει, ούτε ψύλλος στον 
κόρφο του…

Δηλαδή τόσα χρόνια που έλεγαν ότι βελ-
τιώνουν τα Τμήματα Ατυχημάτων και Ε-
πειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των νο-
σοκομείων μας, μας δούλευαν κανονικά;

Ετοιμαστείτε όλοι γιατί φέτος προβλέ-
πεται πολύ μεγάλο ρεύμα επισκεπτών 
στην Κύπρο και βεβαίως στην Πάφο…

Στην Κάτω Πάφο πάντως θα ήταν χρήσι-
μο να λειτουργήσουν και θαλάσσια τα-
ξί. Μόνο έτσι θα μπορούν οι τουρίστες 
να πάνε από το ξενοδοχείο τους στο λι-
μανάκι…

Τελειώνετε εκεί στο ΤΕΠΑΚ. Να λειτουρ-
γήσετε την Σχολή Τουριστικών επαγγελ-
μάτων γιατί δεν υπάρχει ειδικευμένο 
προσωπικό, ούτε για δείγμα…

Γιατί δεν παροτρύνουν τους νέους μας 
απόφοιτους Λυκείων να σπουδάσουν 
νοσηλευτές, αφού έχουμε τόση μεγάλη 
έλλειψη;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μέρος του 
προβλήματος του πολέμου στην Ουκρα-
νία και όχι της λύσης. Πότε θα το κατα-
λάβουν αυτό οι Δυτικοί σύμμαχοι;

Πέρα από την διαπλοκή η οποία διαχρο-
νικά διαβρώνει τον κοινωνικό και πολι-
τικό ιστό, υπάρχει και ανοχή που επιδει-
κνύεται από τους θεσμούς του κράτους, 
σε πολλές και διάφορες παρανομίες…

Και νέο κόμμα στα σκαριά αυτή τη φο-
ρά από τους διαγραμμένους και δυσα-
ρεστημένους της ΕΔΕΚ, αλλά και άλλες 
προσωπικότητες, οι οποίες ωστόσο δεν 
θα λέγαμε ότι δεν πρεσβεύουν ακριβώς 
ότι και οι προερχόμενοι από τη ΕΔΕΚ στο 
Κυπριακό και σε κάποια άλλα θέματα αρ-
χών…

Το να κατέχει κάποιος ένα οποιοδήποτε 
αιρετό αξίωμα, δεν το καθιστά αυτόμα-
τα και ικανό να διεκδικεί μεγαλύτερο…

Είναι σίγουρο ότι δεν κινδυνεύουν οι 
καταθέτες από κάποιο νέο τραπεζικό 
τράνταγμα;

Κ. Ηροδότου

Αυτά τα είναι οχυρωμένο το τραπεζικό 
μας σύστημα με αφορμή την πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση 
σε Ελβετία και Αμερική, τα 
έχουμε ξανακούσει και γι’ 
αυτό δεν μπορούμε να αι-
σθανόμαστε ήσυχοι.
Αυτό που ξέρουμε και έ-
χει αποδειχτεί μάλιστα, 

είναι, ότι κάποιοι θέλουν τους καταθέτες 
και τους δανειολήπτες να είναι εντελώς 
απροετοίμαστοι σε τέτοιου είδους κρίση, 
ώστε να πληρώσουν το μεγαλύτερο δυνα-
τό τίμημα.
Και γιατί να μην το πράξουν άλλωστε αυ-
τό οι τραπεζίτες αφού ποτέ σχεδόν δεν έ-
χουν κληθεί να πληρώσουν τα σπασμένα, 
τα οποία πληρώνουν οι συνήθεις ύποπτοι, 
δηλαδή εμείς…
Έτσι δεν πάθαμε και το 2013 αλλά και πολ-
λές άλλες φορές; Οπόταν αγαπητέ κύριε 
Ηροδότου, άσε μας να ανησυχούμε και 
κοίταξε να κάνεις ότι μπορείς για να μην 
πάθουμε πάλι κανένα στραπάτσο…

Ε. Τατάρ

Εάν η Τουρκία αλλάξει πολιτική στο Κυπρι-
ακό μετά τις 14 Μαΐου, τότε ο Ερσίν Τατάρ 

δηλώνει ότι θα παραιτη-
θεί και θα γυρίσει στο τη-
λεοπτικό κανάλι που ανή-
κει στην οικογένειά του.
Δήλωσε μάλιστα ότι «Εγώ 
έτσι γεννήθηκα κι έτσι θα 
πεθάνω. Εγώ δεν μπορώ ν’ 

ακολουθώ γραμμή ζιγκ ζαγκ». 
Ωστόσο, είπε ο Ερσίν Τατάρ, δεν πιστεύ-
ει πως η Τουρκία πρόκειται ν’ αλλάξει πο-
λιτική στην Κύπρο από δω και πέρα γιατί 
το Κυπριακό είναι μια «εθνική υπόθεση», 
και η Τουρκία – συνέχισε – έχει μια εθνι-
κή πολιτική, η οποία «σκεπάζει και τα κόμ-
ματα».
Εμείς πάλι δεν μπορούμε αν το κρύψουμε 
ότι δεν θα στεναχωρηθούμε καθόλου εάν 
ο Τατάρ πάει σπίτι όπου έτσι και αλλιώς 
θα τον στείλουν οι Τουρκοκύπριοι στις ε-
πόμενες εκλογές. Αλλά αν πάει μια ώρα 
αρχύτερα τόσο το καλύτερο…

Α. Βαφεάδης

Μόνο βούρδουλα δεν προνοεί νομοσχέ-
διο το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή και 

στοχεύει στη μείωση των 
ρύπων που προκαλούνται 
από τις οδικές μεταφορές, 
οι οποίες στην Κύπρο θεω-
ρούνται υπεύθυνες για το 
50% των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου (κυ-

ρίως C02).
Στη νομοθεσία, «Ο περί του Καθορισμού 
Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμο-
σφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμο-
κηπίου που προέρχονται από τις Οδικές 
Μεταφορές Νόμος του 2023», γίνεται α-
ναφορά σε περιοχές στις οποίες θα απα-
γορεύεται με διάταγμα η διακίνηση ρυπο-
γόνων οχημάτων και όποιος συλλαμβάνε-
ται να παρανομεί, θα είναι αντιμέτωπος 
με βαρύτατες  ποινές, που προβλέπουν 
μέχρι και φυλάκιση!!!  Μήπως κύριε Βα-
φεάδη μου να φτιάχνατε πρώτα δημόσι-
ες συγκοινωνίες της προκοπής και μετά να 
σταυρώσετε τους οδηγούς, που αγόρασαν 
αυτοκίνητα που εσείς εγκρίνατε την εισα-
γωγή τους; 

Ο Δίκαιος

Στολίδι αλλά…
Δ εν διαφωνούμε ότι το Πάρκο Ήβης Μαλ-

λιώτη σε συνδυασμό με την ανακαίνιση 

της Δημοτικής Πινακοθήκης, δίνουν μια ό-
μορφη νότα στην περιοχή, αλλά κακά τα ψέ-

ματα. Εάν δεν αξιοποιηθεί και το μεγάλο αρ-
χοντικό που εφάπτεται του πάρκου, δεν πρό-
κειται να ολοκληρωθεί η αναζωογόνηση της 
περιοχής. 
Το συγκεκριμένο κτίριο, στο οποίο έζησε, ο 
γνωστός λόγιος Φίλων Παυλίδης,   υπέρο-
χο δείγμα διατηρητέου, στο  παρελθόν, εί-
χε μετατραπεί σε ξενοδοχείο, αλλά εγκατα-
λείφθηκε και απ’ ότι γνωρίζουμε οι νέοι ιδι-
οκτήτες σκοπεύουν αν το αξιοποιήσουν, κά-
τι που ελπίζουμε να γίνει σύντομα, με τρόπο 
που να ευνοείται η νευραλγική αυτή περιο-
χή του κέντρου…  

Επέτειος 25ης Μαρτίου
Αφήστε πια το διοικητή και ακούστε με εμένα, 

ελάτε να γιορτάσουμε μαζί το 21. 
Φορέστε όλοι το λοιπόν τσαρούχια, φουστανέλα 
και στο λαιμό σας φίλτατοι κρεμάστε καμπανέλα. 
Να κουδουνίζει ολημερίς μήπως και μας ξυπνήσει 

μην έρθει πάλι η τρόικα κόντρα να μας ξυρίσει.
Να θυμηθούμε όλοι μαζί το έπος των προγόνων 

αυτό της τότε εποχής και όχι των πατρόνων, 
που μας ορίζουν σήμερα, μας άγουν και μας φέρουν, 

να θυμηθούμε τα παλιά μήπως μας συνεφέρουν.
Τι μας ποτίζουν σήμερα το έχω απορία 

κι έχουμε φύγει εντελώς απ’ την ορθή πορεία. 
Ψάχνουμε ν’ ανορθώσουμε το ηθικό μα πούν’ το, 
πολύ φοβάμαι φίλοι μου πηγαίνουμε για φούντο.
Πέστα κι εσύ ρε Θοδωρή με τα χρυσά σπιρούνια 

που για μεγάλο ευχαριστώ σε ρίξαν στα μπουντρούμια…

Μα ούτε ένα Υφυπουργό;

Καμιά φορά, από αυτούς που στέλνει η 
κυβέρνηση να την εκπροσωπήσουν σε 

κορυφαίες εκδηλώσεις στις διάφορες πό-
λεις, φαίνεται και πόσο την υπολογίζουν.
Στους σημερινούς εορτασμούς για την επέ-
τειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, την κυβέρ-
νηση θα εκπροσωπήσει ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Χαράλαμπος Χαραλάμπους!!!
Για να πω την αλήθεια, εμείς θα περιμένα-
με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο 
Λετυμπιώτη, ο οποίος είνα9ι και συμπολίτης 
μας, και έχει άρρηκτος δεσμούς με την Πάφο 
κάτι που δηλώνει και ο ίδιος.
Και καλά δεν ευκαιρούσε κανείς από τους 11 

Υπουργούς εκτός του κ. Λετυμπιώτη, αλλά 
να μην μας στείλουν έστω έναν από τους υ-
φυπουργό από τους έξι Υφυπουργούς;
Πάλι κακά δηλαδή που δεν μας είπαν ότι 
την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η έπαρχος 
Μαίρη Λάμπρου και να καθαρίσουν όλοι χω-
ρίς να χρειαστεί να έρθει κάποιος μέχρι την 
Πάφο…



Τρόμαξαν αλλά…

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης εκτιμά πως η πρό-
σφατη Χρηματοπιστωτική αναταραχή που ξέσπασε μετά την 

κατάρρευση της αμερικανικής και ελβετικής τράπεζας, δεν θα έ-
χει ουσιαστικές συνέπειες στην Παγκόσμια Οικονομία. Μακρο-
πρόθεσμα είπε κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τι είδους συνέ-
πειες θα υπάρξουν. Σε ότι αφορά τον κατασκευαστικό τομέα στην 
Κύπρο και τον κλάδο της παραθεριστικής κατοικίας παρά την αρ-
χική ανησυχία που υπήρξε δεν επηρεάζεται. Για την πρόσβαση σε 
δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες ο κ. Μάης τόνισε ότι υπάρχουν 
πολλοί περιορισμοί και δυσκολίες όμως πρόσθεσε αυτό ίσως να 
προστάτευσε και αρκετές επιχειρήσεις. Γενικότερα ανέφερε ότι 
στους δύο κλάδους υπάρχει αισιοδοξία ότι οι αναπτυξιακές τά-
σεις θα κινηθούν σε καλύτερα επίπεδα το 2023. 

Ο covid συνεχίζει να σκοτώνει

Ο covid συνεχίζει να σκοτώνει πολλαπλάσιους ανθρώπους 
συγκριτικά με την γρίπη και αυτό δεν θα πρέπει να υποτι-

μάται επισημαίνει ο καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας Πέτρος Καραγιάννης. Σε παρέμβαση του στο 
Radiocosmos o κ. Καραγιάννης έφερε ως παράδειγμα ότι φέτος 
τον χειμώνα καταγράφηκαν 14 θάνατοι από την γρίπη ενώ μό-
νον την περασμένη εβδομάδα λόγω covid πέθαναν 6 άνθρωποι. 
Ο covid συνέχισε εξασθενεί όμως δεν θα εξαφανιστεί και θα συ-
νεχίσει να προσβάλει ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και 
ανεμβολίαστους.

Σε λειτουργία οι επαύλεις στην Πέγεια

Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε λειτουργία σχεδόν όλα τα 
ξενοδοχεία της Πέγειας ενώ ήδη λειτουργούν οι εκατοντάδες ε-

παύλεις που είναι διαθέσιμες στους τουρίστες. Ο Δήμαρχος της Πέγει-
ας Μαρίνος Λάμπρου εκτίμησε ότι το 2023 προδιαγράφεται ότι θα εί-
ναι μια πολύ καλή χρονιά για τα τουριστικά καταλύματα της περιοχής 
ενώ αυξημένοι θα είναι και πολιτικοί γάμοι. Ήδη πρόσθεσε οι κρατή-
σεις για τις επαύλεις παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον.  Σε ότι α-
φορά τις οργανωμένες παραλίες ο κ.  Λάμπρου ανέφερε ότι γίνονται 
προετοιμασίες για να είναι έτοιμες από τις αρχές Απριλίου με κρεβα-
τάκια και ομπρέλες.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Μετά από 14 ημέρες Αστυνομία – Νομική Υπηρε-
σία και Ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι η 28χρονη lesya Bykova δεν δολοφονήθηκε. Δεν 
στραγγαλίστηκε ούτε και κακοποιήθηκε σεξουαλι-
κά. Ο 31χρονος σύντροφος της που από την πρώ-
τη στιγμή δήλωνε αθώος αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα 
ο φάκελος θα συμπληρωθεί και θα διαβιβαστεί για 
θανατική ανάκριση. Ποιος θα πείσει τώρα τους γο-
νείς και του συγγενείς της  Lesya  ότι τα πράγματα το 
μοιραίο πρωινό της 11ης Μαρτίου πέραν πάσης αμ-
φιβολίας διαδραματίστηκαν όπως τα παρουσιάζει ο 
σύντροφος της; Το πόρισμα της κ. Σπηλιοπούλου α-
φήνει εκτεθειμένους του Κύπριους Ιατροδικαστές 
οι οποίοι είχαν διαπιστώσει ίχνη στραγγαλισμού και 
σεξουαλικής κακοποίησης. Με την Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία θα ασχοληθεί κανείς ή θα περιμένουμε το 
επόμενο σοβαρό έγκλημα για να κάνουμε πάλι δι-
απιστώσεις...

Επικοινωνιακά τουλάχιστον η 1η συμμετοχή του 
προέδρου της Δημοκρατίας στην σύνοδο κορυφής 
της Ε.Ε ήταν απολύτως επιτυχημένη. Συνομίλησε 
και φωτογραφήθηκε με όλους τους επικεφαλής των 
ευρωπαϊκών θεσμών και τον Γ.Γ του ΟΗΕ. Επί της 
ουσίας για την πρόταση του ενεργότερες εμπλοκής 
της Ε.Ε στο Κυπριακό ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτε 
νεότερο πέραν από τις καλές προθέσεις...  

Απέσυρε την υποψηφιότητα του για την θέση του 
αναπληρωτή προέδρου στον ΔΗΣΥ ο Δήμαρχος 
Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, προβάλλοντας ως 
επιχείρημα το αρνητικό και διχαστικό κλίμα καταγ-
γέλλοντας παράλληλα υποβολή υποψηφιοτήτων 
σκοπιμότητας.  Προφανώς δεν είχε διαγνώσει σω-
στά το κλίμα και το έδαφος στο οποίο θα κινούνταν 
όταν ανακοίνωνε την υποψηφιότητα του...  

Δεν απάντησε ο Δήμαρχος Πάφου αν θα επανα-
διεκδικήσει την Δημαρχία στην Πάφο. Ο ίδιος εί-
χε δηλώσει ότι αν εκλέγονταν αναπληρωτής πρό-
εδρος στον ΔΗΣΥ δεν θα ήταν υποψήφιος. Τώρα; Η 
απάντηση βέβαια είναι εύλογη αλλά προκαλεί με-
γάλη συζήτηση το γεγονός ότι ο ίδιος αποφεύγει δη-
μόσια να απαντήσει τι θα πράξει...

Επισήμανση: Όσοι νομίζουν ότι επειδή υποστήρι-
ξαν την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη μπορούν 
να συμπεριφέρονται στον επαγγελματικό τους χώ-
ρο ή στις κοινωνικές τους δραστηριότητες ωσάν να 
έχουν ασυλία ή και να αποφασίζουν και να διατάσ-
σουν, θα βρεθούν προ μεγάλων και δυσάρεστων για 
τους ίδιους εκπλήξεων. Αυτές οι εποχές παρήλθαν 
ανεπιστρεπτί... 

Στην πανδημοτική συγκέντρωση του Δήμου Πόλε-
ως Χρυσοχούς δεν παρέστησαν συνολικά 5 Δημο-
τικοί Σύμβουλοι οι οποίοι σε πολλά θέματα δια-
φωνούν με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή και 
πλειοψηφούν στις συνεδριάσεις. Στο ερώτημα για-
τί δεν ήταν παρόντες η απάντηση που δίνουν είναι 
ότι η συγκέντρωση ήταν στημένη. Αυτό όμως το ε-
πιχείρημα δεν μπορεί να πείσει. Η πανδημοτική ή-
ταν μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους 
και να πείσουν... 

Ο Μάρτης φέτος αποδεικνύεται όσο άστατος χα-
ρακτηρίζεται και στις λαϊκές παροιμίες. Το πρωί εί-
ναι χειμώνας και το μεσημέρι καλοκαίρι... 

Προτροπή: Αύριο μην αλλάζεται μόνον την ώρα 
αλλάξτε και τις συνήθειες σας…  

Η “μούγια”

Εκλογικός πυρετός στον ΔΗΣΥ 

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, απο-
φάσισε όπως το Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος πραγ-

ματοποιηθεί το Σάββατο 29 Απριλίου, ενώ η 
8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την α-
νάδειξη αναπληρωτή προέδρου, αντιπροέ-
δρων, της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ και των 25 
μελών του Πολιτικού Γραφείου,  πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο, 6 Μαΐου. Το Πολιτικό 
Γραφείο όρισε  ως ημέρα υποβολής υποψη-

φιοτήτων την Τρίτη 4 Απριλίου. Απομένει να καθοριστεί και η 
ημερομηνία για την ανάδειξη των επαρχιακών επιτροπών. Ο 
νυν επαρχιακός γραμματέα του ΔΗΣΥ Λίνος Τσοκάς όταν ρω-
τήθηκε από το radiocosmos ανέφερε ότι δεν θα διεκδικήσει 
θέση για το Πολιτικό γραφείο και εντός των ημερών θα απο-
φασίσει εάν θα επαναδιεκδικήσει τη θέση του επαρχιακού 
γραμματέα, αφού όπως ανέφερε μετά από παρότρυνση αρ-
κετών μελών και στελεχών του κόμματος βλέπει θετικά ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο.

Αλλαγές πλάνων 

Α λλάζουν οι σχεδιασμοί για τα σχολεία στο Κέντρο της Πάφου. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της σχολικής εφορίας Μιχάλη Χαραλά-

μπους το 7ο Δημοτικό σχολείο θα παραμείνει στις υφιστάμενες εγκα-
ταστάσεις του ενώ θα ανεγερθούν νέες εγκαταστάσεις στον χώρο του 
νηπιαγωγείου για να στεγάσουν το Νικολαιδειο Γυμνάσιο. Σύμφωνα 
με τον κ Χαραλάμπους ο σχεδιασμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και σύ-
ντομα θα προκηρυχθούν προσφορές και για τα δυο σχολεία. 
Ο σχεδιασμός αυτός εξελίσσεται ήδη με καθυστέρηση ενός χρόνου και 
αν υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων 
τότε θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στον Γυμνασιακό κύκλο 
με την στέγαση των μαθητών. Όλα τα γυμνάσια είναι υπερπλήρη εδώ 
και χρόνια και οι ανάγκες καλύπτονται με προκατασκευασμένες  αί-
θουσες.  

Φρένο σε πλειστηριασμό 

Τ ο Επαρχιακό δικαστήριο  Πάφου εξέδωσε χθες προσωρινό διάταγ-
μα με το οποίο απαγορεύει σε τράπεζα  να πωλήσει την περιουσία 

οφειλέτη μέχρι την εκδίκαση της αγωγής. Η απόφαση 
του επαρχιακού δικαστηρίου χαρακτηρίζεται σημα-
ντική καθώς είναι από τις ελάχιστες που εκδόθηκαν 
και αφορούν τράπεζες που επιχειρούν να βγάλουν σε 
πλειστηριασμό περιουσίες οφειλετών. Ο Δικηγόρος 
Σάββας Ζανούπας που εκπροσώπησε στην υπόθεση 
τους οφειλέτες χαρακτήρισε την απόφαση πολύ ση-

μαντική και καταδεικνύεται όπως είπε ότι οι οφειλέτες έχουν όπλα να 
αμυνθούν.  Την απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου Πάφου χαιρέ-
τισε ο σύνδεσμος κατά της ασυδοσίας των τραπεζών.
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Σ υνεχίζονται σήμερα οι επίσημοι εορτασμοί για 
την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, με την κα-
θιερωμένη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου 

Θεοδώρου, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων 
Αγωνιστών στον Αγώνα του 1821 και κατάθεση στεφά-
νων από τις αρχές της πόλης. Τον πανηγυρικό της ημέ-
ρας θα εκφωνήσει ο Λειτουργός Α΄ Μ. Ε. Δρ Γιώργος 
Κουτσίδης, ενώ την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Δι-
ευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας Χαράλαμπος Χαραλάμπους.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις, που συντονίζονται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού Εθνικών Ε-πετείων 
στην Πάφο, περιλαμβάνουν ακόμη στέψη μνημείων 
από Μαθητές, Σωματεία και Οργανώσεις και ενδοσχο-
λικούς εορτασμούς (20 Μαρτίου – 1η Απριλίου).
Ο Δήμος Πάφου τιμά από χτες Παρασκευή 24  Μαρτίου 
και σήμερα Σάββατο 25 Μαρτίου, δύο μεγάλα ορόση-
μα της πορείας του Ελληνισμού, την 25η Μαρτίου 1821 
και την 1η Απριλίου 1955. Στις δύσκολες στιγμές, που 
διέρχεται ο τόπος μας και ολόκληρο το Έθνος, η στροφή 
όλων σ’ ένα ταξίδι Μνήμης είναι υπό τις περιστάσεις, 
υπέρτατο χρέος και καθήκον. Στο Μαρκίδειο Δημοτικό 
Θέατρο Πάφου, πραγματοποιήθηκε χτες βράδυ, Εορτα-
στική Εκδήλωση για την Ιστορική Εθνεγερσία.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλία από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. της Εταιρείας Μελέτης Νεότερης και Σύγχρο-
νης Ιστορίας «Ιωάννης Καποδίστριας» Δρ Ανδρέα Κού-
κο με θέμα: Η Επανάσταση του 1821, Διαχρονική Πηγή 
Έμπνευσης για τους Αγώνες του Κυπριακού Ελληνι-
σμού, χαιρετισμό από τον Δήμαρ-χο Πάφου Φαίδωνα 
Φαίδωνος και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Σύνολο 
Εντέχνου του Μουσικού Σχολείου Πάφου.

Παρέλαση
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την σημερινή μεγά-
λη παρέλαση και ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι, θα 
εφαρμοστούν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
περιοχή όπου θα διεξαχθεί, για σκοπούς ομαλής διεξα-
γωγής της εκδήλωσης και διευκόλυνση των πολιτών. 
Η παρέλαση θα έχει αφετηρία το Μνημείο Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ΄ και Αντίστασης με κατεύθυνση το κέ-ντρο 
της πόλης μέσω της Λεωφόρου Γεωργίου Γρίβα – Δι-
γενή. Από τις 9.00 π.μ. μέχρι και τις 12.30 μ.μ. θα εί-
ναι κλειστές για την κυκλοφορία οχημάτων και άλλων 
τροχοφόρων η Λεωφόρος Γρίβα–Διγενή και όλες οι πά-
ροδοί της, το τμήμα της Λεωφόρου Ευαγόρα Παλληκα-
ρίδη από την Πλατεία Κέννεντυ μέχρι τη συμβολή της 
με την οδό Χαράλαμπου Μούσκου, το τμήμα της οδού 
Νίκου Αντωνιάδη από τη συμβολή της με την οδό Παλ-
λάδος (Γραφεία Π.Ε.Ο.) μέχρι την Πλατεία Κέννεντυ 
και το τμήμα της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου από 
τη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Κυπριανού (πρώ-
ην Γραφεία Τμήματος Οικονομικών του Δήμου) μέχρι 
τη συμβολή της με τις οδούς Γλάδστωνος και Νικοδή-
μου Μυλωνά. 
Για τη στάθμευση των οχημάτων θα χρησιμοποιούνται 
οι εξής χώροι: Χώρος Στάθμευσης πρώην Αστυ-νομικού 
Σταθμού (Πλατείας Κέννεντυ), γήπεδο Ζ΄ Δημοτικού 
Σχολείου (είσοδος από οδό Γρηγόρη Αυ-ξεντίου), Ιακώ-
βειο Στάδιο (είσοδος από οδό Γρηγόρη Αυξεντίου), Χώ-
ρος Στάθμευσης Καραβέλλα και χώρος παρά το Μνη-
μείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού (Λεωφόρος 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη). 
Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την 
έκτακτη τροχαία σήμανση και τις οδηγίες των επί καθή-

κοντι μελών της Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πάφου και των Τροχονόμων του Δήμου Πάφου προς 
αποφυγήν αχρείαστης ταλαιπωρίας και κινδύνων πρό-
κλησης ατυχημάτων.

Πρόγραμμα
Αναλυτικά το σημερινό εορταστικό πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει: 6.30 π.μ. α) Κωδωνοκρουσίες. β) Εωθι-
νό στους δρόμους της πόλης από τη Φιλαρμονική του 
Δήμου Πάφου. Η Φιλαρμονική θα διέλθει από τις Λε-
ωφόρους Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Αθανασίου Διάκου, 
Νεόφυτου Νικολάΐδη, Νικολάου Νικολάΐδη και θα τερ-
ματίσει στο Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου. 
7.15 π.μ. Έπαρση της σημαίας στον προαύλιο χώρο του 
Λυκείου Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου. Παιανίζει η 
Φιλαρμονική και αποδίδει τιμές απόσπασμα της Εθνι-
κής Φρουράς. 10.00 π.μ. Δοξολογία στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Θεοδώρου, χοροστατούντος του Πανιερο-
τάτου Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Τυχικού, συμπαραστα-
τούμενου από τον Ιερό Κλήρο της πόλης. Απόσπασμα 
της Εθνικής Φρουράς θα απονέμει τιμές. Θα παιανίζει η 
Φιλαρμονική. Τον πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο Λειτουρ-
γός Α’ Μέσης Εκπαίδευσης Δρ Γιώργος Κουτσίδης.
10.45 π.μ Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφά-
νων στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πά-
φου, από τις Αρχές της Πάφου υπέρ των πεσόντων των 
δύο Εθνικών Επε-τείων. Της δέησης θα προστεί ο Πα-
νιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Τυχικός. Απόδο-
ση τιμών από απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς με τη 
συνοδεία της Φιλαρμονικής και ανάκρουση του Εθνι-
κού Ύμνου. 11.15 π.μ. Παρέλαση στη Λεωφόρο Γεωργί-
ου Γ ρίβα - Διγενή, την Πλατεία Κέννετυ και τη Λεωφό-

ρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Συμμετέχουν: Σωματεία και 
Οργανώσεις, Πρόσκοποι, μαθητές και μαθήτριες των 
Σχολείων Μέσης,  Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και τμήματα της Εθνι-
κής Φρου-ράς. Της Παρέλασης θα ηγείται η Φιλαρμονι-
κή του Δήμου Πάφου.
Τον χαιρετισμό της Παρέλασης θα δεχθεί εκ μέρους της 
Κυβέρνησης ο Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, με τους 
λοιπούς επισήμους, από εξέδρα στον χώρο του Λυκεί-
ου Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου. Τελετάρχες της Πα-
ρέλασης : ο Β.Δ. Α’ Βάκης Ευα-γόρου και ο ΤΧΗΣ Θεό-
δωρος Στόκκος. Τη Φιλαρμονική διευθύνει ο μαέστρος 
Ζαχαρίας Ευαγγέλου.6.30 μ.μ. Υποστολή της σημαίας 
στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Α’ Εθνάρχη Μακαρί-
ου Γ’ Πάφου. Απόδοση τιμών από απόσπασμα της Εθνι-
κής Φρουράς υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής. 7.00 
- 9.00 μ.μ. Κοινή Δεξίωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πά-
φου, της Εθνικής Φρουράς, του Συνδέσμου Εφέδρων 
Αξιωματικών Πάφου και του Δήμου Πάφου στη Λέσχη 
Εθνικής Φρουράς (Λεωφόρος Γ. Γρίβα - Διγενή).
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Οι Εορτασμοί των Εθνικών Επετείων στην Πάφο

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Αι-
μοδοσία του Οδοντιατρικού Συλ-
λόγου Πάφου σήμερα 18 Μαρτίου 

2023 στη καφετέρια PINGOUINO.

Σύνθημα της Αιμοδοσίας αυτής του Οδοντιατρι-
κού Συλλόγου Πάφου ήταν: ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ - ΔΩΣΕ 
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΖΩΗ. 
Οι Οδοντίατροι Πάφου και φίλοι αυτών με με-
γάλη προθυμία και αγάπη ήλθαν να συμμετέ-
χουν στην αιμοδοσία αυτή και να τιμήσουν με 
την πράξη τους την μνήμη της αδικοχαμένης συ-
ναδέλφου και συμπολίτισσας  μας Αναστασίας 
αδαμιδου που χάθηκε τόσο πρόωρα και άδικα 
στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Το Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πά-
φου αποφάσισε ομόφωνα να καθιερώσει κάθε 
χρόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο την Αιμοδοσία 
αυτή που θα είναι αφιερωμένη στην συνάδελ-
φο μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ.
Ταυτόχρονα με την Αιμοδοσία έγινε δειγματο-

ληψία για δότη μυελού των οστών.
Σε όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση δόθη-
καν μπλουζάκια με το σύνθημα της Αιμοδοσί-
ας και είδη στοματικής υγιεινής με την ευγενή 

προσφορά της Εταιρείας Γρηγόρη Χ Γρηγορίου.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου, ευχαριστεί 
θερμά όλους τους αιμοδότες που συμμετείχαν, 
το προσωπικό της Τράπεζας Αίματος του Γενι-
κού Νοσοκομείου Πάφου που βοήθησαν στην 
διοργάνωση της Αιμοδοσίας και την διεύθυν-
ση της καφετέριας PINGOUINO που αφιλοκερ-
δώς παραχώρησε το χώρο και προσέφερε καφέ-
δες, χυμούς και νερό σε όλους που συμμετείχαν 
στην εκδήλωση.
Ευχή μας τονίζεται σε ανακοίνωση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Συλλόγου, όσο πιο πολλοί 
πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να προσφέ-
ρουν το πολυτιμότερο αγαθό  στους συνανθρώ-
πους  που έχουν ανάγκη.
ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ - ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Η εταιρεία Apollonia Management Ltd αναζητεί συ-

νεργάτες / ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι διαθέτουν 

καινούρια, μοντέρνα ή ανακαινισμένα, Διαμερίσματα, 

Κατοικίες, Εξοχικά, Βίλλες, Καταστήματα, Γραφεία ή 

αποθήκες για (διεθνής) εταιρικούς συνεργάτες και θε-

σμικούς επενδυτές για ενοικίαση ή αγορά Ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 Τηλέφωνο επικοινωνίας, 70008122

 Κινητό, 99342257 

(24 ώρες εξυπηρέτηση συνεργατών)

 E-mail: info@apollonia.com.cy 

Apollonia Management Ltd
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Αιμοδοσία στη μνήμη της Αναστασίας
Οργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πάφου



Μετά την Τούρκικη εισβολή και 
τον πόλεμο του 1974 η οικο-
νομία της Κύπρου όπως ήταν 

φυσικό καταστράφηκε 
σχεδόν ολοσχερώς. Πολ-
λοί άνθρωποι ξενιτεύ-
τηκαν άλλοι δια παντός, 
πολλοί για να δουλέψουν 
σε ξένες χώρες κυρίως 

στις Αραβικές, και άλλοι στα καράβια.
Αλλά η πλειονότης του πληθυσμού, 
στράφηκε στο πρωτογενή τομέα εργασί-
ας. Τα πρώτα χρόνια όλα δύσκολα, πολ-
λοί καταστηματάρχες έκλειναν τις επι-
χειρήσεις τους καθώς ο κόσμος ψώνιζε 
μόνο τα προς το ζην, ο τουρισμός ήταν 
ελάχιστος από το φόβο εχθροπραξιών, 
και η προσπάθεια επιβίωσης και ανά-
καμψης πολύ σκληρή.
Αλλά το αγωνιστικό πνεύμα των Κυπρί-
ων και η εγκαρτέρηση στα δεινά τους, 
βοήθησε σιγά σιγά η οικονομία να ανα-
πτυχθεί με ραγδαίο τρόπο. Ξοδεύοντας 
μόνο για τα απαραίτητα καθώς οι δου-
λειές λιγοστές και τα χρήματα λιγότερα, 
προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν και 
να ορθοποδήσουν.
Έτσι έκαναν τη συμφορά πρόκληση για 
επανάκτηση των χαμένων κόπων τους, 
και επιδόθηκαν κυρίως στη Γεωργία, στο 
πατροπαράδοτο αυτό επάγγελμα των 
προγόνων τους. Με το θερμό κλίμα του 
τόπου και τα εύφορα εδάφη, κατάφεραν 
οι παραγωγοί να παράξουν πρώιμα προ-
ϊόντα για την ντόπια αγορά καθώς και 
για εξαγωγή.
Έτσι εγώ τυχερός, ερχόμενος από τα κα-
ράβια και έχοντας κάποιες οικονομίες, 
μαζί με τον πατέρα μου ασχολήθηκα με 
το επάγγελμα του πράτη. Αγόραζα τα Γε-
ωργικά προϊόντα και τα μεταπωλούσα 
στις άλλες επαρχίες. Η δουλειά πολλή, 
αλλά και εξ ίσου σκληρή.
Ολημερίς φόρτωνα καθημερινά εκτός 
Σαββάτου και ολονυχτίς ταξίδευα στη 
Λευκωσία για να μεταφέρω τα προϊό-
ντα. Κάθε Σάββατο φρόντιζα να ξεκι-
νώ ενωρίς το ταξίδι της επιστροφής, και 
φτάνοντας στο Κτήμα την άραζα στο κα-
φενείο – σουβλατζίδικο του Μωυσή. Ευ-

ρισκόταν δίπλα στο παζάρι, στην οδό 
Πάφου Χρυσάνθου ενός κεντρικού δρό-
μου που ήταν στεγασμένα τα πλείστα 
καταστήματα όλων των λογιών της επο-
χής εκείνης.
Κάθε Σάββατο ο δρόμος γέμιζε κόσμο 
από όλα τα χωριά, γιατί οι χωρικοί πά-
ντα αυτή τη μέρα άφηναν τις δουλειές 
τους, έβαζαν τα καλά τους και με τα λε-
ωφορεία κατέβαιναν είτε για να πουλή-
σουν τα προϊόντα τους, είτε για να ψω-
νίσουν. 
Στο δρόμο αυτό που συνόρευε με το πα-
ζάρι, κάθε τέτοια φορά γινόταν το αδι-
αχώρητο. Έτσι μου άρεσε να κάθομαι 
στο απέναντι πεζοδρόμιο του Μωυσή 
ο οποίος έβαζε μια μεγάλη σειρά καρέ-
κλες απέναντι που είχε το μαγαζί, ένα μι-
κρούτσικο μαγαζί που αυτός έψηνε σου-
βλάκια και η καλή γυναίκα του σέρβιρε 
καφέδες, αναψυκτικά, λεμονάδες, τρια-
ντάφυλλα και μουχαλλεπιά.
Εκεί συναντιόμουν με φίλους και τρώ-
γοντας ή πίνοντας, χαζεύαμε και φλερ-
τάραμε τα νεαρά κορίτσια που πήγαινε-
έλα, ήθελαν να εκθέσουν την ομορφιά 
τους και τα κομψά φορέματα που ντύνο-
νταν εκείνη τη μέρα. Τα φλερτ γίνονταν 
διακριτικά χωρίς οι νέοι να ενοχλούν τις 
νέες παρά μόνο παίζοντας με τις ματιές, 
καθώς εκείνες τις εποχές συνήθως πίσω 
ακολουθούσε και κάποιος αδερφός για 
να τις προσέχει. Έτσι όταν σε κάποιων 
νεαρών τα κορίτσια ενέδειναν εξ απο-
στάσεως, τα παντρολογήματα γίνονταν 
με προξενιό. Πολλοί γνωστοί μου πα-
ντρεύτηκαν δι’ αυτού του τρόπου, το 
ίδιο έλαχε και σε μένα παρ’ όλο που τα-
ξίδευσα σε πολλές χώρες όπου αυτά τα 
ήθη ήταν ξεπερασμένα. 
Δίπλα από το σουβλατζίδικο ήταν ένα 
μικρό κατάστημα που πουλούσε παπού-
τσια. Ένα Σάββατο είδα μέσα να στέκει 
μια πανέμορφη κοπέλα που αμέσως με 
εντυπωσίασε. Ήταν μελαχρινή με κατά-
μαυρα μακριά μαλλιά και συνεσταλμέ-
νο ύφος. Αμέσως ρώτησα τους φίλους 
μου και μου είπαν πως ήταν η κόρη του 
μαγαζάτορα και πως τώρα που τέλειω-
σε το γυμνάσιο ερχόταν και βοηθούσε 

τους γονείς της. Αλλά να μην ελπίζω μου 
συμπλήρωσαν, γιατί ήταν πολύφερνη 
νύφη, και οι γονείς της θα ενδιαφέρο-
νταν μόνο για μια καλή τύχη.
Σκέφτηκα μέσα μου να μην ασχοληθώ, 
αφού δεν θα είχα την τύχη, όμως το εν-
διαφέρον μου ήταν μεγάλο, έτσι την κοί-
ταζα επίμονα. Αυτή η επιμονή μου την 
έκανε να με προσέξει. Στα επίμονα μου 
κοιτάγματα, άρχισε να ενδίδει, και κάθε 
λίγο, έστρεφε και αυτή το βλέμμα της 
πάνω μου.
Από εκείνη τη μέρα έγινα τακτικός θαμώ-
νας του Μωυσή. Από ενωρίς μόλις άνοι-
γαν τα καταστήματα, ευρισκόμουν καθι-
σμένος απέναντι και έπινα τον καφέ μου.
Το απόμακρο φλερτ κράτησε μέρες, και 
όταν πίστεψα πως ήθελε και αυτή, και 
ότι υπήρχε ανταπόκριση, έστειλα προ-
ξενητάδες. 
Οι μέρες περνούσαν όμως, και απάντη-
ση δεν είχα. Έτσι παρακάλεσα ένα ξά-
δερφο μου μεγάλο στην ηλικία, να πάει 
στα ίσα να τους ρωτήσει.
Δυστυχώς τα μαντάτα δεν ήταν καλά, 
δεν με ήθελαν για γαμπρό τους με τη δι-
καιολογία ότι ο πατέρας μου ήταν χαρ-
τοπαίκτης, και ο θείος μου το ίδιο, αλλά 
επιπλέον ο θείος μου ήταν και ξακου-
στός γυναικάς, έτσι θα μπορούσα να εί-
μαι και εγώ το ίδιο, και στα χέρια μου η 
κόρη τους να μην περνούσε καλά.
Αυτή την εξήγηση έδωσε η μάνα της κοπέ-
λας, και εγώ πληγώθηκα συναισθηματικά, 
αλλά περισσότερο θίχτηκε το εγώ μου.
Έτσι νευριασμένος αποφάσισα να μην 
δώσω συνέχεια.
Σταμάτησα να πηγαίνω στο καφενεδά-
κι, και είπα να τους προσπεράσω. Για 
μια βδομάδα στα μακρινά ταξίδια μου 
σκυφτός στο τιμόνι οδηγώντας, προσπα-
θούσα να ξεδιαλύνω μέσα μου αν ήμουν 
περισσότερο νευριασμένος, ή ερωτευ-
μένος.
Στην εβδομάδα επάνω ακριβώς μια Δευ-
τέρα, έφθασα στη Πάφο κατά τις μεση-
μεριανές ώρες. Είχα καθυστερήσει στο 
παζάρι γιατί κάθε Δευτέρα εισέπραττα 
από τους μεσητεμπόρους το αντίτιμο της 
πώλησης των προϊόντων μου όλης της 

προηγούμενης εβδομάδας. Ασυναίσθη-
τα αντί να πάω στη δουλειά μου, πάρ-
καρα το φορτηγό και πήγα στο γνωστό 
στέκι να πιώ ένα καφέ. Παράγγειλα και 
έγειρα πίσω στην καρέκλα με το βλέμμα 
μου να στρέφεται που αλλού;
Είδα την όμορφη κόρη που μόλις με πρό-
σεξε βγήκε έξω, στάθηκε στο πεζοδρό-
μιο και ένιωσα πως με κοίταζε με προ-
σμονή.
Της χαμογέλασα πλατιά, και το ίδιο χα-
μογέλασε και αυτή.
Έχω ένα καλό, σε όλα τα ξαφνικά και δύ-
σκολα ο νους μου κατεβάζει φαεινές ιδέ-
ες. Έτσι πριν να μου φέρουν τον καφέ, 
σηκώθηκα και πήγα ολόισια στο μαγα-
ζί. Χαιρέτησα την κόρη, με χαιρέτησε με 
ένα πλατύ χαμόγελο, και της είπα θέλω 
να αγοράσω παπούτσια. Μπήκαμε μέσα 
και με ορθάνοιχτο στόμα οι γονείς της 
έμειναν να με κοιτάζουν. Εγώ θέλοντας 
να εντυπωσιάσω τη μάνα καθώς κατά-
λαβα πως αυτή έκανε κουμάντο, την 
έπιασα κουβέντα, και μαζί με τη κόρη 
της με βοήθησαν να βρω τα παπούτσια 
που ήθελα. Μου τα έβαλαν σε ένα σα-
κούλι, και αποτεινόμενος στη μάνα, τη 
ρώτησα πόσα χρωστάω.  
Έβαλα το χέρι στη μια τσέπη και έβγα-
λα ένα χοντρό μάτσο χαρτονομισμάτων 
αξίας πολλών χιλιάδων λιρών, ύστερα 
τα έβαλα πίσω και από την άλλη τσέπη 
έβγαλα ένα άλλο χοντρό μάτσο μικρό-
τερων χαρτονομισμάτων αλλά και αυτά 
αξίας πολλών χιλιάδων, για να πληρώσω. 
Και με την άκρη του ματιού μου παρα-
κολουθούσα την αντίδραση της μάνας, 
έχοντας μια ελπίδα να την εντυπωσιάσω 
και να μου δώσει την κόρη της.
Την ίδια εβδομάδα έγιναν τα λογιάσμα-
τα και την επόμενη τα χαρτώματα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Όταν θέλει η πεθεράΣυμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας  
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καταγράφει τα πιο κάτω λάθη, τα οποία τείνουν να 
γίνουν αποδεκτά. 
    
 1. «Οι εξελίξεις στη χώρα μας αφορούν περισσό-

τερο τους νέους μας, αφού επη-
ρεάζουν τις  δικές τους “ζωές” και 
το μέλλον τους». (αντί του ορθού: 
επηρεάζουν τη ζωή τους).
«Οι “πολιτικές” που εφαρμόστη-

καν απέτυχαν να δημιουργήσουν οδηγούς με 
κουλτούρα ασφαλούς οδήγησης». (αντί του ορ-
θού: η πολιτική που εφαρμόστηκε).
«Η Πάφος δεν κατάφερε στα “πλαίσια” της με-
ταρρύθμισης τής τοπικής αυτοδιοίκησης να επε-
κταθεί εδαφικά». (αντί του ορθού: στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης).
2. «Το εκλογικό ποσοστό της Α.Δ. δεν “επιδέχεται 
καμίας αμφισβήτησης”. (αντί του ορθού: δεν επι-
δέχεται καμία αμφισβήτηση). [επιδέχομαι + αιτ.]
3. «Οι προσωπικοί γιατροί δεν μπορούν να αντα-
πεξέλθουν “άμεσα” στον αυξημένο όγκο εργασί-
ας τους». (αντί του ορθού: δεν μπορούν να αντα-
πεξέλθουν αμέσως).
«Το υπουργείο Υγείας “θα προχωρήσει άμε-
σα” στις δέουσες ενέργειες». (αντί του ορθού: 
θα προχωρήσει αμέσως). Σημειώστε: αμέσως 
(immediately) χρονικό επίρρ., πότε; = χωρίς καθυ-
στέρηση. άμεσα:  (directly) (τροπικό επίρρ., πώς;) 
= απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου. Σήμε-
ρα, στη μεγάλη μας πλειονότητα,  χρησιμοποι-
ούμε το “άμεσα” σε όλες τις περιπτώσεις με την 
αντίληψη ότι είναι τύπος της δημοτικής. (Γ. Μπα-
μπινιώτης) 
4. «Προσλαμβάνουν οποιονδήποτε, βαπτίζοντάς 
τον “απλά” βοηθό νοσηλευτή». (αντί του ορθού: 
βαφτίζοντάς το απλώς νοσηλευτή). Σημειώστε: 
απλά (simply) με απλό τρόπο. Vs  απλώς  (only) 
μόνο αυτό και όχι άλλο.  
5. «Κύριος στόχος μου είναι η δημιουργία μιας 
πόλης με “πολύ περισσότερο” πράσινο». (αντί 
του ορθού: με περισσότερο πράσινο). Σημειώστε: 
πολύς – περισσότερος  - πλείστος. Η λέξη “πολύ” 
πλεονάζει.
6. «Οι πολιτικοί “ανταγωνίζονται” ποιος αγαπά 
περισσότερο αυτόν τον τόπο». (αντί του ορθού: 
συναγωνίζονται) N.B. (Σημειώστε): ανταγωνίζο-
μαι (rival) (δηλώνει αντιπαλότητα) Vs συναγωνί-
ζομαι (compete) 1. αμιλλώμαι, αγωνίζομαι από 
κοινού με κάποιον 2. είμαι στο ίδιο επίπεδο με 
άλλους: Τα ξενοδοχεία μας συναγωνίζονται σε 
ανέσεις αυτά της Αγίας Νάπας.
7. «Σαν μέλος του δημοτικού συμβουλίου, πόσο 
ικανοποιημένοι είστε;» (αντί του ορθού: ως μέλος 
= είσαι μέλος (σαν μέλος = μοιάζεις με μέλος)  - 
Είχα προειδοποιήσει “σαν δημοτικός σύμβουλος” 
ότι τέτοιες κατασκευές δεν επιτρέπονται». (αντί 
του ορθού: ως δημοτικός σύμβουλος (σαν μέλος = 
μοιάζεις με μέλος). [σαν, για παρομοιώσεις]
8. «Η είδηση της τραγωδίας των Τεμπών την πρώ-
τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας ήταν ότι 
χειρότερο». (ότι, χωρίς υποδιαστολή = πως) (αντί 
της ορθής γραφής με υποδιαστολή = οτιδήποτε: 
ό,τι χειρότερο) Είμαι ευχαριστημένος με ό,τι έχω 
και ό,τι είμαι.   
9.  «Την ταινία “Η όπερα της πεντάρας” θα προ-
λογίσει ο δρ.  Στυλιανού». (αντί της ορθής γραφής 
“δρ” χωρίς τελεία, γιατί η σύντμηση τελειώνει με 
το ίδιο γράμμα (ρ).
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. ,  Λεξικό της Ν. Ελληνι-
κής 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.

Η 25η Μαρτίου είναι μια διπλή γιορτή που ενώ-
νει όλους τους Έλληνες και τονώνει το αίσθη-
μα πατριωτισμού και της πίστης τους, ενώ ση-

ματοδοτεί στις καρδιές μας πως το Πάσχα πλησιάζει.
Τη μέρα αυτή γιορτάζουν οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι τον 
Ευαγγελισμό (Ευ+αγγελία, δηλαδή «καλή είδηση») της 
Θεοτόκου, την ενανθρώπιση του Θεού.
Μετά από χιλιάδες χρόνια είναι η μέρα που επέλεξε 
και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός το 1821 για να ευλο-
γήσει στη Μονή της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα το 
λάβαρο της ελληνικής επανάστασης. Έπειτα από 400 
χρόνια, οι Έλληνες οργανώθηκαν σε ένα ενιαίο κίνημα 
αντίστασης απέναντι στην οθωμανική σκλαβιά.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ όμως, για ποιο λόγο ακολου-
θούμε τα έθιμα της ημέρας αυτής; Ποια είναι η ση-
μασία τους; Γιατί τρώμε μπακαλιάρο και σκορδαλιά; 
Παράλληλα, οι Αθηναίοι σπάνια γνωρίζουν για όλα τα 
άλλα έθιμα που υπάρχουν στις υπόλοιπες γωνιές της 

χώρας.
Πέρα από τις παρελάσεις, παρατηρείται μια μεγάλη 
ποικιλομορφία όσον αφορά τα έθιμα αυτής της μέρας, 
όπου πολλά μέρη γύρω από την Ελλάδα έχουν το δικό 
τους μοναδικό τρόπο να γιορτάσουν την πίστη τους 
και την ελευθερία.

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο;
Το έθιμο για την 25η Μαρτίου θέλει στο οικογενειακό 
τραπέζι να προσφέρεται μπακαλιάρος συνοδεία σκορ-
δαλιάς. Η εξήγηση για τη γευστική αυτή συνήθεια εί-
ναι αρκετά απλή κι έχει να κάνει κυρίως με την αδυνα-
μία των κατοίκων της ενδοχώρας να προμηθεύονται 
άμεσα και οικονομικά φρέσκο ψάρι.
Παρά το ότι ο μπακαλιάρος δεν είναι ένα «ελληνικό» 
ψάρι, καθώς απαντάται κυρίως στις ακτές του βορειο-
ανατολικού Ατλαντικού, το γεγονός ότι γίνεται παστός 
τον καθιστά ένα τρόφιμο φθηνό κι εύκολο στη συντή-

ρηση.
Ο μπακαλιάρος έφτασε στο ελληνικό τραπέζι περίπου 
τον 15ο αιώνα και καθιερώθηκε άμεσα ως το εθνικό 
φαγητό της 25ης Μαρτίου, καθώς με εξαίρεση τα νη-
σιά μας, το φρέσκο ψάρι αποτελούσε πολυτέλεια για 
τους φτωχούς κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Έτσι, ο παστός μπακαλιάρος, που δεν χρειαζόταν ιδιαί-
τερη συντήρηση, αποτέλεσε την εύκολη και φθηνή συ-
νάμα λύση, έθιμο που κρατά μέχρι τις μέρες μας.

Ήθη και έθιμα της 25ης Μαρτίου
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Τ ις προτεραιότητες του από την ανάληψη των 
καθηκόντων του στην Μητρόπολη Πάφου ανα-
πτύσσει στην συνέντευξη του στον “Αδέσμευτο” 

ο Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός Βρυώνη. Δηλώνει ότι 
θα προσπαθήσει να είναι κοντά σε όλο τον κόσμο  της 
Μητροπολιτικής του περιφέρειας και θα εργαστεί για το 
καλό της εκκλησίας και των ανθρώπων που διαμένουν ή 
επισκέπτονται την Πάφο. Χαρακτηρίζει το οικονομικό, ως 
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Μητρόπολης 
και αναφέρεται στις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν, 
για να προστατευτούν αρχαία Βυζαντινά Μνημεία στην 
Επαρχία, ενώ τονίζει ότι η Πάφος χρειάζεται ένα νέο Κα-
θεδρικό Ναό, αλλα και εκκλησίες σε περιοχές που ανα-
πτύχθηκαν οικιστικά τα τελευταία χρόνια.

Ερ.: Πανιερότατε αναλάβατε πρόσφατα τα καθήκοντα 
σας στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου ποιες είναι οι προτε-
ραιότητες με την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων;
Απ.: Κύρια προτεραιότητα με τη βοήθεια του Θεού να 
δω από κοντά όλους τους συνεργάτες μου και εδώ στη 
Μητρόπολη τους Ιερείς, ηγουμένους, και προϊσταμένους 
των Μονών, όλους αυτούς που θα πορευτούμε μαζί για 
το καλό της εκκλησίας ως συνόλου και των ανθρώπων 
που κατοικούν, διαμένουν ή επισκέπτονται την Πάφο 
προσκυνηματικώς και να δούμε πως μπορούμε όλοι να 
βοηθήσουμε στο έργο της Εκκλησίας που είναι και φι-
λαθρωπικό, κοινωνικό, εθνικό αλλα πρωτίστως είναι και 
πνευματικό. Όλα τα άλλα, βοηθούν τον άνθρωπο κυρί-
ως στην παρούσα ζωή, το πνευματικό έργο,  βοηθά τον 
άνθρωπο στην παρούσα ζωή αλλά με προοπτική και την 
αιωνιότητα για αυτό και χρειαζόμαστε, ο κόσμος της Πά-
φου να ανέβει και πνευματικά, με βάση τη διδασκαλία 
του Ευαγγελίου, των Αγίων Πατέρων και όλων των Αγίων.  
Επομένως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι 
να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να δούμε το έργο που 
κάνει ο καθένας και πώς δουλεύει, να εξετάσουμε πώς 
μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το έργο και να το αυξή-
σουμε για το καλό όλων μας.   

Ερ.: Έχετε κάποιες σκέψεις για τον κάθε τομέα ξεχωρι-
στά; Πώς θα ενισχυθεί για παράδειγμα το φιλανθρωπι-
κό και το πνευματικό έργο της Μητρόπολης;
Απ.: Δυστυχώς η Μητρόπολη Πάφου, δεν έχει την οικο-
νομική ευχέρεια να βοηθά οικονομικά, κάνουμε ότι μπο-
ρούμε και οι προκάτοχοι μου τόσο ο Γεώργιος, όσο και 
ο μακαριστός Χρυσόστομος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοποι 
Κύπρου,   βοηθούσαν όσο μπορούσαν τις Μητροπόλεις. 
Τώρα πρέπει να γίνει μια σωστή εργασία, ώστε να βοη-
θούμε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη και να 
αποφεύγονται οι  σπατάλες. Πολλές φορές αυτοί που 
πραγματικά το έχουν ανάγκη δεν το λένε και πρέπει εμείς 
να τους βρούμε μέσω των ενοριών, αφού εμείς εδώ στην 
Μητρόπολη δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει σε 
όλες τις ενορίες. Φυσικά όλα γίνονται με προσοχή και 
τα χρήματα της εκκλησίας δίνονται σε ανθρώπους που 
πραγματικά έχουν ανάγκη. 

Ερ.: Το οικονομικό  δηλαδή είναι  ένα από τα ζητήματα 
που απασχολεί τη Μητρόπολη Πάφου; 
Απ.: Είναι το πιο σοβαρό μας ζήτημα, γιατί όταν δεν έχεις 
τους οικονομικούς πόρους, δεν μπορείς να βοηθήσεις 
ούτε τις εκκλησίες σου, αλλά ούτε και τους ανθρώπους 
που το έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό πρέπει να βρούμε τους 
τρόπους για να έχουμε πόρους, ώστε να μπορούμε να 
βοηθήσουμε.

Ερ.: Πέρα από τις εισφορές των πιστών και τα έσοδα 
από κάποια ακίνητα, από πού αντλείται τους οικονομι-
κούς σας πόρους; 

Απ.: Τα έσοδα μας είναι λίγα αυτό μπορώ να πω τώρα, 
αφού ακόμα δεν έχω μελετήσει με λεπτομέρεια τα οικο-
νομικά μας… 

Ερ.: Το πνευματικό έργο της Μητρόπολης πως θα το ενι-
σχύσετε πανιερότατε; 
Απ.: Με περισσότερες ομιλίες, κατηχητικά και με προ-
ώθηση της Βυζαντινής Μουσικής. Οι  συνεργάτες μου 
πρέπει να δουλέψουν για να βοηθήσουν τους ανθρώ-
πους να ανέλθουν πνευματικά να έχουν μετάνοια, να 
εξομολογούνται και να εκκλησιάζονται. Όλα αυτά πρέπει 
να καλλιεργηθούν στον κόσμο και όπως στο σπίτι μας 
έχουμε καθρέφτη και εξετάζουμε τον εαυτό μας ώστε 
να φαίνεται καλά, έτσι πρέπει να έχουμε και καθρέφτη 
για να καθρεφτίζουμε την ψυχή μας έναντι του θεού 
που είναι πανταχού παρόν και μας βλέπει. Δυστυχώς η 
σημερινή κοινωνία βλέπει τα εξωτερικά και έχει αφήσει 

τα εσωτερικά. 
 
Ερ.: Για το κοινωνικό έργο της εκκλησίας τι θα πράξετε;
Απ.: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο 
της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας αλλά και ολόκλη-
ρης της Κύπρου, τους  νεαρούς, αλλα και τα άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας σε όλες τις ενορίες.  

Ερ.: Τι προγραμματίζετε ώστε να έρθουν πιο κοντά στην 
εκκλησία οι νέοι άνθρωποι;
Απ.: Πέρα από το κατηχητικό, θέλω πάρα πολύ να βοηθή-

σω ο κόσμος να αγαπήσει την Βυζαντινή Μουσική και θα 
έπρεπε και το κράτος να συμβάλει στην καλλιέργεια της 
Μουσικής και να μάθουμε την  Βυζαντινή Μουσική που 
είναι η Ελληνική Μουσική που πήρε η εκκλησία την επαύ-
ξησε και γραφήκαν οι ωραιότατοι θρησκευτικοί ύμνοι, γι’ 
αυτό και θα πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, να 
αγαπήσει την Βυζαντινή Μουσική, να έχουμε περισσότε-
ρους και καλύτερους Ιερείς και  ψάλτες, ενώ και οι πιστοί 
να μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα τις λειτουργίες 
και να βιώνουν αυτά που γίνονται στην εκκλησία. 

Ερ.: Η Πάφος αντιμετωπίζει πρόβλημα στελέχωσης με 
ιερείς; 
Απ.: Στην Πάφο έχουμε τους περισσότερους Ιερείς από 
όλες τις Μητροπόλεις της Κύπρου και καλύπτουμε σχεδόν 
όλα τα χωριά. Το μεγάλο μας πρόβλημα, είναι ότι έχουμε 
πολλά μικρά χωριά με λιγοστούς κατοίκους και προσπα-

θούμε χωριά που δεν έχουν Ιερέα να βρούμε κάποιον 
ευλαβή άνθρωπο και να τον χειροτονήσουμε. Προσπα-
θούμε να προωθηθούν στην Ιεροσύνη νέοι άνθρωποι 
που αγαπούν την εκκλησία και  ευτυχώς την τελευταία 
δεκαετία έχουμε πολλούς νέους στην Επαρχία μας που 
έγιναν Ιερείς, έγγαμοι και άγαμοι και αυτό είναι πολύ εν-
θαρρυντικό. Όπου υπάρχουν Ιερείς που είναι ευλαβής οι 
εκκλησίες μας γεμίζουν και από νέους.

Ερ.: Εξετάσατε το ενδεχόμενο κάποιοι να έχουν γίνει Ιε-
ρείς μόνο για βιοποριστικούς λόγους;

Απ.: Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, όμως 
πρέπει και  εμείς πριν γίνει κάποιος Ιερέας, να του δώ-
σουμε να καταλάβει  ότι η ιεροσύνη δεν γίνεται για τα 
χρήματα, αλλά πρέπει να αγαπά την εκκλησία και τους 
συνανθρώπους του και πριν χειροτονηθεί ο οποιοσδή-
ποτε, εξετάζουμε εάν πραγματικά το θέλει. Ο άνθρωπος 
αλλάζει, φτάνει να τον βοηθήσουμε και να σταθούμε δί-
πλα του…

Ερ.: Ποια είναι τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν  
εκκλησιαστικά μνημεία στην Πάφο και πως θα τα επι-
λύσετε;
Απ.: Η Πάφος είναι ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος 
με πάρα πολλά Βυζαντινά Μνημεία, ναούς, ερείπια ναών 
και τοιχογραφίες και δυστυχώς πολλά είναι στην εγκατά-
ληψη ή έχουν καταστραφεί και για τούτο μεγάλη ευθύνη 
πιστεύω ότι φέρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η εκάστο-
τε κυβέρνηση που δεν έδωσαν την δέουσα προσοχή για 
να γίνει σωστική επέμβαση, να γίνει ένα στέγαστρο, να 
σωθούν τοιχογραφίες και να διασωθούν εκκλησιαστικά  
μνημεία που είναι η ιστορία και η παράδοση μας. Πρέ-
πει να δοθεί προτεραιότητα στην Πάφο και να σωθούν 
αυτά τα μνημεία που βρίσκονται ακόμα και σε Τουρκο-
κυπριακές κοινότητες. Εμείς σαν Μητρόπολη δεν έχουμε 
δυστυχώς την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουμε, 
γι’ αυτό και το κράτος θα πρέπει να έρθει και να μας βο-
ηθήσει. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στον Άγιο Γεννάδιο 
στο Μωρό Νερό, που εδώ και μια δεκαετία, κάνω αγώνα 
για να διασωθεί αλλα δυστυχώς, έμεινε στην εγκατάλει-
ψη και κινδυνεύει να πέσει. 

Ερ.: Το  αρμόδιο τμήμα γνωρίζει αυτά τα  προβλήματα;   
Απ.: Έχω καταγράψει όλα τα μνημεία που βρίσκονται 
στον Ακάμα και άλλου και μπορούμε να κάνουμε έναν κα-
τάλογο με τις προτεραιότητες για να συντηρηθούν, του-
λάχιστον όσα δεν είναι σε ενορίες. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
μας βοηθά, αλλά θέλουμε κάτι περισσότερο. 
Τώρα για τους Ιερούς Ναούς, οι συντηρήσεις γίνονται 
από τις εκκλησιαστικές επιτροπές με τη συμβολή και των 
ιδίων των πιστών. Σε μικρές κοινότητες που οι κάτοικοι 
είναι λιγοστοί, τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτό και 
το κράτος θα πρέπει όπως συντηρεί τους δρόμους να 
φροντίζει και για τους ναούς που είναι το «κέντρο» για 
την κάθε κοινότητα.   

Ερ.:  Στην Πόλη της Πάφου τι γίνεται με τους σχεδια-
σμούς ανέγερσης Μητροπολιτικού ναού στον Δημό-
σιο Κήπο; Υπάρχουν σκέψεις για ανέγερση και άλλων 
Ναών;
Απ.: Στην Πόλη της Πάφου, στο κέντρο, έμειναν μόνο μα-
γαζιά. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια τάση φυγής 
των κατοίκων προς τις περιοχές Αναβαργού – Μεσόγης 
και Κονιών. Για το Αναβαργός, δωρήθηκε τεμάχιο γης για 
να κτιστεί ένας μεγάλος Ναός για τις ανάγκες των πιστών 
και θα προχωρήσουμε όταν βρεθούν τα χρήματα. Για τον 
Νέο Καθεδρικό Ναό, οι προσπάθειες χρονολογούνται, 
υπάρχει ανάγκη και ελπίζω όλοι και οι φορείς της Πάφου 
να συνειδητοποιήσουν αυτή την ανάγκη. 

Ερ.: Πανιερότατε είμαστε λίγες εβδομάδες πριν από το 
Πάσχα με αφορμή και των εντοπισμό χιλιάδων κροτί-
δων από την αστυνομία ποιο είναι το μήνυμα σας για 
τους νέους;
Απ.: Δυστυχώς όταν δεν ξέρουμε την ουσία της Χριστιανι-
κής πίστης μας, αρκούμαστε στα πυροτεχνήματα και στα 
άλλα τα οποία δίνουν προσωρινή χαρά και ικανοποίηση, 
αλλά δεν μας γεμίζουν. Άμα γευτούμε την αγάπη του Χρι-
στού, της εκκλησίας και των Αγίων, θα δούμε που πρέπει 
να δώσουμε περισσότερο βάρος… 

Μητροπολίτης τυχίκος

«Η Πάφος χρειάζεται νέο Καθεδρικό Ναό»
Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, εστιάζει στα σοβαρότερα προβλήματα της περιφέρειας του,
αλλά και τις λύσεις που προτείνει…

«…την τελευταία δεκαετία έχουμε πολλούς νέους στην Επαρχία μας που έγιναν Ιερείς, έγγαμοι και 
άγαμοι και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό...»

«...Για τον Νέο Καθεδρικό Ναό, οι προσπάθειες χρονολογούνται, υπάρχει ανάγκη και ελπίζω όλοι 
και οι φορείς της Πάφου να συνειδητοποιήσουν αυτή την ανάγκη…»
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Τ ο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε διεθνές 
ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου Προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίδας Επιτρόπου 

για τα Παιδιά, για εγκλήματα πο-
λέμου που αφορούν στην εκτόπιση 
και βίαιη μετακίνηση παιδιών, την 
ίδια ώρα που γενικότερα η Ρωσία 
κατηγορείται δημόσια και για άλλα 
εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας από δυτικές χώρες, κάτι που 
φυσικά η Ρωσία αρνείται ότι πράττει στο πλαίσιο 
του πολέμου στην Ουκρανία. Το Διεθνές Ποινικό Δι-
καστήριο ιδρύθηκε το 1998 στη βάση του Καταστα-
τικού της Ρώμης και ξεκίνησε την λειτουργία του το 
2002 με την κύρωση του Καταστατικού από 60 κράτη 
ως προβλέπεται στο Άρθρο 126 του Καταστατικού. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το Καταστατι-
κό στις 15 Οκτωβρίου 1998 και το επικύρωσε στις 7 
Μαρτίου 2002, ούσα το 55ο κράτος που το έπραττε 
τούτο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο Διεθνές Ποινι-
κό Δικαστήριο έχουν προσχωρήσει μέχρι σήμερα 123 
κράτη, ενώ σημαντικά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, 
η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, η Ινδονησία και η Τουρ-
κία, μεταξύ άλλων, δεν έχουν προσχωρήσει στο Κα-
ταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθι-
στώντας την δικαιοδοσία του περιορισμένη σε σχέση 
με αυτά τα κράτη. 
Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρί-
ου είναι παγκόσμια και αφορά, σύμφωνα με το Άρ-
θρο 5 του Καταστατικού του, το έγκλημα της γενο-
κτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα 
εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης, 
ενώ σχετικό είναι το δίκαιο του πολέμου και το δι-
εθνές ανθρωπιστικό δίκαιο όπως εκπηγάζει από τις 
Συμβάσεις της Γενεύης.  Στην περίπτωση του εντάλ-
ματος που έχει εκδοθεί εναντίον του Ρώσου Προέ-
δρου και της Ρωσίδας Επιτρόπου των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού, η διαδικασία ξεκίνησε από τον Εισαγ-
γελέα του ΔΠΠ Karim Khan (Chief Prosecutor, ICC). 
Στο παρόν στάδιο το ένταλμα φαίνεται να έχει συμ-
βολικό χαρακτήρα αφού δύσκολα θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί, λόγω του ότι η Ρωσία δεν είναι συμβαλ-
λόμενο μέρος και, χωρίς αλλαγή στην πολιτική εξου-
σία της χώρας, δεν θα εξέδιδε τον Πρόεδρό της. Εν-
δεχομένως, συμβαλλόμενο κράτος θα μπορούσε να 
ικανοποιήσει το ένταλμα σύλληψης σε περίπτωση 
που ο Ρώσος Πρόεδρος ή η Ρωσίδα Επίτροπος βρε-
θούν στην επικράτειά τους, αλλά είναι γεγονός ότι 
ο κ. Πούτιν ειδικά έχει περιορίσει κατά πολύ τα ταξί-
δια του στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 – ενδει-
κτικά αναφέρεται ότι έκτοτε, ο Ρώσος Πρόεδρος έχει 
πραγματοποιήσει μόνο 8 ταξίδια στο εξωτερικό (σε 7 
φιλορωσικά κράτη πρώην μέλη της Σοβιετικής Ένω-
σης και στο Ιράν), ενώ παράλληλα υπάρχει το προη-
γούμενο του Σουδανού Προέδρου Ομάρ αλ Μπασίρ 
εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης 
και ενώ είχε ταξιδέψει στη Νότιο Αφρίκη το 2015 στο 
πλαίσιο της Συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης και 
παρόλο το γεγονός ότι δικαστήριο της χώρας είχε ζη-
τήσει την απαγόρευση εξόδου από την χώρα μέχρι 
την εξέταση του διεθνούς εντάλματος, η Κυβέρνηση 
της Νοτίου Αφρικής του επέτρεψε την έξοδο και επι-
στροφή του στο Σουδάν.  Καταληκτικά, η έκδοση του 
διεθνούς εντάλματος κατά του Ρώσου Πρόεδρου δύ-
σκολα θα μπορούσε στο παρόν στάδιο να εκτελεστεί, 
λόγω της ύπαρξης των σχεδόν ανυπέρβλητων εμπο-
δίων που έχουν παρατεθεί συνοπτικά πιο πάνω. Το 
γεγονός φυσικά από μόνο του, ότι εκδόθηκε ένα τέ-
τοιο ένταλμα είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι ο 
αρχηγός ενός κράτους – υπερδύναμης καταζητείται 
πλέον για εγκλήματα πολέμου. Η ιστορία θα κατα-
δείξει, όμως, την κατάληξη του θέματος.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και 
η έκδοση εντάλματος σύλληψης

κατά του Ρώσου Προέδρου

Σ τα εβδομήντα έξη ακόμη προ-
σπαθώ να δω το είναι μου, το 
μέσα μου και το απέξω μου που 

αρχής και το τέλος. Η καθυστέρηση ξε-
κάθαρη και μένα παράδειγμα τραντα-
χτό και ο καθένας να μιλήσει ότι θέ-
λει και ότι καταλάβει. Αποχή από τα 
μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. «Ψωμί, 
παιδεία, ελευθερία»! Φοιτητές εκα-
τόν σαράντα πέντε η τάξη του 73. Απέ-
χουν 145. Σε νησί του Αργοσαρωνικού 
εκδρομή αναψυχής 58 (πέρασαν πολύ 
όμορφα). Στο σπίτι τους ύπνο από το 
ξενύχτι της προηγούμενης 42 (οργα-
νωμένο γλέντι). Στα συντεχνιακά, κόμ-
ματα (κομμάτια) έξη.
Αδιάφοροι για ζωή, του μπλα μπλα και 
αρώματα με φραπεδάκι τριάντα επτά. 
Και δύο χαζοκούμπαροι στα σκαλιά 
του Πανεπιστημίου απέχουν και δεί-
χνουν το παρόν τους στην αποχή. Και 
ο φασίστας, σπιούνος «χαφιές» πή-
γαινε και ερχότανε απορημένος, τι 
διάβολο και κάθονται εδώ τα κοπέλια. 
Δεν πίστευε στα μάθκια του!
Μέσα στους «ανένταχτους» αδιάφο-
ρους καμιά δεκαπενταριά σπασίκλες 
της μάμας και του μπαμπά (πατέρα)! 
που κάνανε όμορφα διεγερτικά ξεφα-
ντώματα χωρίς σκέψεις πρόγραμμα!
Εμείς και οι «άλλοι». Βυθισμένοι στη 
ζωή των άλλων ανθρώπων που κάπου 
σ’ άλλα μέρη υπάρχουν. Και ο Οδυσ-

σέας Ελύτης γράφει σε κάποιο ση-
μείο του: Α ναι παρά την θέληση μου, 
έγινε ο κόσμος έτσι που γράφω σαν 
νάχω αποσχιστεί από τη μοίρα μου! 
Η αίσθηση της καταπίεσης από τις 
εξουσίες ξεκάθαρα υπαρκτή στη κα-
θημερινότητα μας. Εκατόν τηλέφω-
να και στη τύχη σου απαντούν θυ-
μωμένα για την ενόχληση. Δεν είναι 
πάντοτε έτσι, ο ήλιος ανατέλλει και 
μου ζεσταίνει τη ψυχή, μου λαλεί το 
καλημέρα ταληθινό! Και συνεχίζει ο 
Ο. Ελύτης: «Τι θα γίνει λοιπόν όταν 
κάποτε λήξουν οι κοινωνικοί αγώνες 
όταν οι εφευρέσεις αυτοαχρηστευ-
τούν τα αιτήματα όλα ικανοποιη-
θούν; Α μονάχα να ξέρα μιαν ελευθε-
ρία πραγματική που να μπορώ να την 
υμνώ χωρίς να φαίνομαι αφελής ή 
φαρισαίος!
Το παν είναι η ρότα σου κόντρα στη 
κοινωνία τούτη. Ως πότε φίλοι μου 
αγαπητοί θα σηκώνουμε το αφορε-
σμένο παρελθόν γιομάτο βασιλιάδες 
και υπηκόους, δούλους, δουλικούς, 
σπιούνους ελεύθερους σκοπευτές με 
πληρωμές ανά κεφαλή! Λαγούς, κου-
νέλια, αγρινά;
Η αυτού βασίλισσα Μ.Β υπέγραφε τη 
θανατική ποινή του δεκαεφτάχρονου 
Παλληκαρίδη για ένα τουφέκιο χα-
λασμένο, αγιομένο σίδερο άσφαιρο, 
άχρηστο! Κόρτωμα μιάλο που της δώ-

σανε και το χρυσό  κλειδί της πρωτεύ-
ουσας Λευκωσίας! Μπράβο μας κου-
μπάρε Μιστόκλα!
Ο λαός έχει κουραστεί να ακούει κη-
ρύγματα που δεν έχουν αντίκρισμα. 
Και τι σημασία έχουν ετούτα τα πολ-
λά και λίγα; Για πολλούς μεγάλη και 
για άλλους πολλούς καμιά! Δυστύχη-
μα ή ασυνεννοησία μας. Πολύ λίγοι 
χαμπαρίζουμε ότι η μοίρα μας βρί-
σκεται στα χέρια μας! Τόσο καλά που 
δεν χρειάζεται να εξαναγκαζόμαστε 
να φοράμε τα Ευρωπαϊκά μας ρούχα 
«Made in America»!
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχου-
με! Γεννήσαμεν ένα Μάτση, Αυξεντί-
ου, Παλληκαρίδη, Μιχαηλίδη, Μόντη 
και ακόμη λίγους δυνατούς που μας 
κάνουν, δίδουν τη δύναμη να υπάρ-
χουμε με τα Ελληνικά μας με την ομη-
ρική διάλεκτο μας, με το Τρόοδος 
μας, με το Πενταδάκτυλο μας, με τον 
Απόστολο Ανδρέα, με τη Σαλαμίνα, 
την Πάφο και με ο καθένας μας ότι 
νοιώθει έστω και με την μειωμένη 
αντίληψη που λένε οι Δυτικοί Δημο-
κράτες (Ανήκουμε στη Δύση. Μα εί-
ναι τόση η ανάγκη μας νανήκουμε;) 
Όχι Αντρίκκο μου, απλώς είμαστε γε-
ωγραφικώς στη «Δύση» του Ευρωπα-
ϊκού πνεύματος! Βρε τους Δημοκρά-
τες φάγανε τις οικονομίες του λαού σ’ 
ένα βράδυ. Ντροπή σας! Έλα «μωρέ» 

Αντρίκκο το παραγέμισες το αγγείο 
με κατεψυγμένα κρέατα του δεύτε-
ρου Μεγάλου Πολέμου ! Η καθαρό-
τητα μετρά η απάντηση μου.
Γράφω, μιλώ τη γλώσσα της τέχνης 
μου (όση έχω) που δεν υπάρχει πο-
λιτικάντης που να την καταλαβαίνει 
πόσο μάλλον να την εκπροσωπεί. Αλ-
μερ Καμυ: Εκείνο που μου αρέσει σ’ 
αυτό τον κόσμο, είναι η πλήρης ανι-
κανότητα της δύναμης να στεριώσει 
κάτι γερό. Δύο είναι οι δυνάμεις σ’ 
αυτό τον κόσμο: Το ξίφος και το πνεύ-
μα. Ε λοιπόν, ανέκαθεν το ξίφος σε τε-
λική κατάληξη, νικήθηκε από το πνεύ-
μα! (κάτι παρόμοιο είπε και ο ψηλός 
Μέγας Ναπολέοντας).
Καλή Ανάσταση. 
Με ευχές από καρδιάς,
Το γιασεμί άσπρο μυρωδάτο για τους 
λουμένους.
Οι αμυγδαλιές άνθισαν. Οι μέλισ-
σες γιορτάζουν. Τα μάτια χορεύουν, 
γλεντούν, τραγουδούν τα τραγούδια 
της χαράς, λύπης. Το γέλιο, κλάμα σε 
μας ένα πράμα! Τα χάνουν οι Δυτικοί 
με μας όπως και με το ένα καλαμάκι 
σουβλάκι κάνουμε πανηγύρι με ώρες. 
Δόξα το Θεώ υμών, ημών.

Ανδρέας Λοϊζάς
Πάφιος πολίτης του ανανεωμένου λιμα-

νιού με τις «αγιωμένες αμπούστες», κου-
τιά για πουλλούδκια χωρίς φτερά

Η καμπούρα μας αμάθεια και μαυρίλλα

Α ρχαιοπρεπώς, η 15η Μαρτίου, 1970, ήταν 
η καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής 
των χρεών, του ισχυρού άνδρα της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας, Πολύκαρπου 
Γιωρκάτζη. Φλογερός πατριώτης, 
αγωνιστής της ΕΟΚΑ, στενός συ-
νεργάτης του Γρίβα, συνιδρυτής 
του Ενιαίου Κόμματος, ο «Ακρίτας» 
αρχηγός της ομόνιμης οργάνοσης, 

υπερ-υπουργός του Μακαρίου και κατά άλλους, 
αυτός που έλεγχε τον υπόκοσμο, συνεργάτης της 
Χούντας και συνένοχος στην απόπειρα δολοφο-
νίας του Μακαρίου την 8η Μαρτίου, 1970. 
Ο Γιωρκάτζης βοήθησε τον Αλέκο Παναγούλη να 
οργανώσει την απόπειρα δολοφονίας του δικτά-
τορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. 
Όταν αποκαλύφθηκε ο ρόλος του, εξαναγκάστη-
κε σε παραίτηση από υπουργός. Στην συνέχεια, 
σε συνεργασία με τον υπουργό αθλητισμού της 
Χούντας, Κωνσταντίνο Ασλανίδη, τον διοικητή 
των ΛΟΚ στην Κύπρο, Αντισυνταγματάρχη Δημή-
τριο Παπαποστόλου και τον υπασπιστή του Μα-
καρίου Αθανάσιο Πουλίτσα, σχεδίασαν την δο-
λοφονία του Μακαρίου. Θα την ακολουθούσε η 
ανατροπή του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα από 
τον αόρατο δικτάτορα Δημήτρη Ιωαννίδη, πράγ-
μα που θα έφερνε ξανά τον Γιωρκάτζη στην εξου-
σία. 
Η απόπειρα έγινε στον περίβολο της Αρχιεπι-
σκοπής όταν Μακάριος θα πήγαινε με ελικόπτε-
ρο στον Μαχαιρά για το μνημόσυνο του Γρηγόρη 

Αυξεντίου. Άνθρωποι του Γιωρκάτζη, η «Ομά-
δα Αμμοχώστου», με επικεφαλής τον Αντωνά-
κη Σολομώντος συνελήφθησαν και καταδικάστη-
καν για την απόπειρα. Ο Σολομώντος, σε γραπτή 
κατάθεσή του, στον τότε δικηγόρο και μετέπει-
τα ΠτΔ Τάσσο Παπαδόπουλο, παραδέχτηκε ότι 
οι Γιωρκάτζης και Παπαποστόλου είχαν σχεδιά-
σει και άλλη μία απόπειρα κατά του Μακαρίου 
στις 18 Ιανουαρίου, 1970, στο αεροδρόμιο Λευ-
κωσίας με δράστη τον ίδιο, η οποία τελικά ακυ-
ρώθηκε.
Άλλο μέλος της ομάδας, ο Αδάμος Χαρίτωνος, 
τόσο στο βιβλίο του «Εξομολόγηση» , όσο και σε 
προσωπική συνέντευξή του στον Φοίβο Νικολαΐ-
δη, κατονομάζει τους Παπαποστόλου και Γιωρκά-
τζη έως οργανωτές της απόπειρας και τοποθετεί 
τον Γιωρκάτζη στην ταράτσα του Παγκυπρίου να 
επιθεωρεί τον χώρο, στις 7 Μαρτίου. Ο Παπαπο-
στόλου προσπαθώντας να καλύψει τα νότα του 
και να ρίξει τις ευθύνες για την δολοφονία στον 
Γιωρκάτζη, έδωσε οδηγίες να αφήσουν τα όπλα 
στην ταράτσα μετά την απόπειρα και να φύγουν, 
με την δικαιολογία ότι θα τα μάζευε ο στρατός. 
Τα όπλα τα παράλαβε η αστυνομία και από τα 
δακτυλικά αποτυπώματα ταυτοποιήθηκαν όλα 
τα μέλη της ομάδας.
Αντιλαμβανόμενος την συνομωσία, ο Γιωρκάτζης 
προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Μακάριο 
και να ξεσκεπάσει τους Παπαποστόλου και Που-
λίτσα και να σώσει τον εαυτό του. Βρίσκει όμως 
τις πόρτες κλειστές. Προσπαθεί να διαφύγει στην 
Βηρυτό αλλά την τελευταία στιγμή συλλαμβάνε-
τε και παρά το ότι απελευθερώνεται, του απαγο-
ρεύεται να φύγει από την Κύπρο. Τότε στρέφε-
τε ξανά προς τους Παπαποστόλου και Πουλίτσα 

ελπίζοντας ότι θα προχωρούσαν σε πραξικόπημα 
και έτσι θα σωζόταν. Μη έχοντας εμπιστοσύνη 
στον Παπαποστόλου, ο Γιωρκάτζης έδωσε για φύ-
λαξη στον αχώριστο φίλο του Κυριάκο Πατατάκο 
το «Σχέδιο Πραξικοπήματος Ερμής», εκπονημένο 
από την Διοίκηση Καταδρομών. Οι οδηγίες ήταν, 
εάν συνέβαινε κάτι σε αυτόν, να παραδοθεί στον 
Γλαύκο Κληρίδη. Αμέσως μετά την δολοφονία 
του Γιωρκάτζη, ο Πατατάκος παρέδωσε τον φά-
κελο στον Κληρίδη, πράγμα το οποίο επιβεβαιώ-
νει και ο Κληρίδης.
Ο Πατατάκος ήταν ο τελευταίος που είδε τον 
Γιωρκάτζη ζωντανό. Ο Γιωρκάτζης του είπε ότι 
θα συναντούσε τον Παπαποστόλου, μόνος. Πή-
γαν μαζί αλλά τον κατέβασε περίπου 200 μέτρα 
πριν το προκαθορισμένο σημείο. Ο Γιωρκάτζης 
του είπε ότι εάν ήταν ο Παπαποστόλου θα στα-
ματούσε, εάν όχι, θα συνέχιζε. Όντος ο Γιωρκά-
τζης όταν κόντεψε στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο 
ελάττωσε ταχύτητα και έκανε επαναστροφή για 
να παρκάρει δίπλα του. Άρα, ο Γιωρκάτζης ανα-
γνώρισε τον Παπαποστόλου στο αυτοκίνητο. Εν 
κινήσει τον εκτέλεσαν. 
Παρά το ότι ποτέ δεν καταδικάστηκαν, ούτε καν 
κατηγορήθηκαν, όλα τα τεκμήρια δείχνουν τους 
Παπαποστόλου και Πουλίτσα, με εντολές της 
Χούντας, σαν τους ηθικούς αυτουργούς πίσω 
από την απόπειρα κατά του Μακαρίου και τους 
στυγνούς εκτελεστές του Γιωρκάτζη. Υπάρχουν 
και αυτοί που κατηγορούν τον Μακάριο. 
Αναμφίβολα ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης ήταν μια 
απαστράπτουσα προσωπικότητα που αγαπήθη-
κε φανατικά από τους φίλους του και μισήθηκε 
εξίσου φανατικά από τους εχθρούς του. Έπαιξε, 
στην κυριολεξία, με την φωτιά και τελικά κάηκε. 

“Αι Ειδοί του Μαρτίου”, από τις 8 στις 15
Αντώνης Κ. Σιβιτανίδης, M.Sc., B.Sc.
Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου  ΔΗ.ΚΟ. 

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού



Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης 
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Έ χετε ποτέ αντιληφθεί ότι τριγύρω μας 
υπάρχει ένα βασίλειο απεριόριστης δύ-
ναμης που μπορούμε να χρησιμοποι-

ούμε προς όφελος μας; Η δύνα-
μη αυτή μας περιβάλλει όπως η 
ατμόσφαιρα και ανήκει- όπως 
η ατμόσφαιρα στον καθένα και 
είναι διαθέσιμη σε όλους για 
κάθε καλή χρήση. Για να μπορέ-

σει η δύναμη αυτή να εισχωρήσει στην ύπαρ-
ξη σου και να μετατραπεί σε υγεία, ευημερία, 
έμπνευση η ότιδήποτε άλλο χρειάζεσαι, πρέ-
πει να επικοινωνήσεις συνειδητά μαζί της. Εί-
ναι μια δύναμη απρόσωπη, αλλά αναζητά δι-
αρκώς την ευκαιρία για να εκφραστεί μέσα 
από συγκεκριμένες προσωπικότητες, μέσα από 
σένα η από μένα, αρκεί να της το επιτρέψου-
με. Όλοι μας της το επιτρέπουμε αυτό κάποιες 
φορές, αλλά είναι σπάνιες. Χωρίς να κατανο-
ούμε τι κάνουμε, της δίνουμε την ευκαιρία να 
μας «διαποτίσει» και τότε λε΄με ότι μας ήρθε 
μια καλή έμπνευση- δίχως να ξέρουμε από 
πού- η ότι νιώθουμε πάρα πολύ καλά- χωρίς 
να υπάρχει κάποιος λόγος γι αυτό αν και είχα-
με τριπλάσια δουλειά από άλλες μέρες η ότι 
τα πάντα «πηγαίνουν ρολόι» η ότι είχαμε μια 
φοβερή τύχη. Εκείνο που συνέβη στην πραγ-
ματικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι 
για τον άλφα η βήτα λόγο, ήρθαμε σε επαφή 
έστω και για λίγο με την Συμπαντική Δύναμη. 
Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος που να μας 
εμποδίζει να το κάνουμε αυτό διαρκώς, οπε-
δήποτε το θέλουμε και όχι μόνο περιστασιακά 
η κατά τύχη. Δεν υπάρχει λόγος να μην εκπαι-
δεύουμε τον εαυτό μας, έτσι ώστε να της επι-
τρέπει να λειτουργεί για μας η καλύτερα μέσα 
από μας, σε καθημερινή βάση. 
Δεν υπάρχει λόγος να μην αφήνουμε τη Δύνα-
μη να μας δυναμώνει, να μας δίνει υγεία και 
ωραίο σώμα. Δεν υπάρχει λόγος να μην της 
επιτρέπουμε να υπερνικά τις δυσκολίες μας,  
να εξαφανίζει τα λάθη μας- γιατί και αυτό μπο-
ρεί να το κάνει- να μας εφοδιάζει με καινούρ-
γιες και αυθεντικές ιδέες για τη δουλειά μας 
η για το σπίτι μας. Δεν υπάρχει λόγος να μην 
της δίνουμε τη δυνατότητα να φέρνει στη ζωή 
μας όλα τα ωραία και χαρούμενα αγαθά που η 
Πρόνοια έχει προορίσει για μας. Δεν υπάρχει, 
με άλλα λόγια, κανένας λόγος που να εμπο-
δίζει οποιονδήποτε άνθρωπο από το να γίνει 
αυτό  που ονομάζουμε «ευφυΐα»- σε κάθε το-
μέα, επιστήμης, τέχνης, μουσικής, τεχνολογί-
ας, επαγγέλματος. Μην απορείτε για το θέμα 
του επαγγέλματος, γιατί κι αυτό χρειάζεται 
την ευφυΐα όσο και κάθε άλλος τομέας. Εκεί-
νος που έχει καινούργιες και πρακτικές ιδέες 
και δημιουργεί μια σπουδαία επιχείρηση, εξυ-
πηρετώντας έτσι τον κόσμο και προσφέροντας 
εργασία σε πολλούς, είναι το ίδιο σημαντικός 
με έναν που είναι ιδιοφυία σε κάποιον άλλο 
τομέα της ζωής. Αυτό που συνηθίσαμε να απο-
καλούμε «ιδιοφυία» είναι ένας άνθρωπος που 
συμβαίνει να έχει αυτή την ικανότητα της επι-
κοινωνίας με την Μεγαλη  Συμπαντική Δύνα-
μη. Πάντως η προσωπική μου άποψη, είναι ότι 
μπορεί ο μέσος άνθρωπος και μάλιστα χωρίς 
ιδιαίτερες δυσκολίες αν κατανοήσει τη δυνα-
τότητα αυτή, να αρχίσει συνειδητά  να έρχεται 
σε επαφή με τη Δύναμη αυτή και να μετατρέ-
πεται σταδιακά σε ιδιοφυία. Πολλοί πιστεύ-
ουν ότι σε κάτι τέτοιο οφείλονται οι επιδε-
ξιότητες που έχουν ορισμένοι στις « Καλές 
Τέχνες». Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η 
Μεγάλη Δύναμη Ζωής είναι έτοιμη να μας βο-
ηθήσει και σε κάθε καθημερινή, «πεζή» υπό-
θεση της ζωής μας.

Πώς να δώσω αξία 
στη ζωή μου

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Α ναμφίβολα, το ChatGTP είναι το θέμα 
που συζητήθηκε περισσότερο τη φετινή 
χρονιά και αποτελεί επανάσταση στον 

τεχνολογικό τομέα. Ήδη οι κορυφαίες εταιρείες 
τεχνολογίας, όπως είναι η Microsoft και η Google 
με την ανακοίνωση του ChatGPT, έσπευσαν να 
κυκλοφορήσουν σχετικά προϊόντα καθώς ο αντα-
γωνισμός είναι πολύ μεγάλος.
Ψηφιακοί βοηθοί ήδη υπήρχαν αλλά το ChatGPT 
είναι το μόνο αυτήν τη στιγμή που βασίζεται σε 
παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιώ-
ντας μια πληθώρα δεδομένων που διαθέτει μα-
θαίνει να δρα και αντί να παρουσιάζει μια προ-
επιλεγμένη απάντηση, στην πραγματικότητα 
δημιουργεί νέο περιεχόμενο από αυτά τα δεδο-
μένα, όπως για παράδειγμα ένα κείμενο, μια ει-
κόνα και μετά την πρόσφατη αναβάθμιση ακόμα 
και βίντεο.
Επίσης, έχει την ικανότητα να διαβάσει μια ερώ-
τηση που του υποβάλλουμε και να δώσει απά-
ντηση όπως ένας ο άνθρωπος. Η νέα έκδοση, το 
GPT-4, έχει τη δυνατότητα πλέον εκτός από κεί-
μενο να μπορεί να καταλαβαίνει και εικόνες. Σε 
πρόσφατη παρουσίασή της η εταιρεία που το δη-
μιούργησε, η OpenAI, ανέφερε ότι το ChatGPT-4 
θα μπορεί για παράδειγμα να πάρει μία φωτο-
γραφία ενός σχεδίου που ζωγράφισε κάποιος 
σε μία χαρτοπετσέτα για το πώς φαντάζεται το 
website του και να γράψει τον κώδικα για αυτό 
το website!
Αναμφίβολα, οι χρήσεις του ChatGPT σήμερα εί-
ναι ποικίλες. Ήδη χρησιμοποιείται από πολλές 
εταιρείες marketing του εξωτερικού. Για παρά-
δειγμα, έχει αναφερθεί, ότι εταιρεία μεταχει-
ρισμένων αυτοκινήτων συγκεντρώνει χιλιάδες 
reviews από πελάτες και στη συνέχεια το ChatGPT 

μπορεί να τους βοηθήσει να αποφασίσουν ποιο 
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο να αγοράσουν.
Αλλά δεν μένει μονάχα εκεί. Έχει τη δυνατότητα 
να κρατάει σημειώσεις από ένα εικονικό meeting 
απαλλάσσοντας τους συμμετέχοντες από αυτήν 
τη διαδικασία. Μπορεί να γράψει emails με το 
ύφος του συντάκτη. Είναι σε θέση να δημιουρ-
γήσει παρουσιάσεις και γενικότερα μπορεί να 
απλοποιήσει πολλές εργασίες στον υπολογιστή, 
όπως πρόσφατα έδειξαν οι Microsoft και Google 
στις ανακοινώσεις των νεών τους προϊόντων 
τους.
Πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχουν κίνδυνοι 
από τη χρήση του ChatGPT. Αν και υπάρχουν ση-
μαντικές δικλείδες ασφαλείας, ωστόσο ειδικοί 
σε θέματα κυβερνοασφάλειας αναφέρουν πως η 
παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επι-
τρέψει σε hackers ή ακόμα και σε κυβερνήσεις 
να παράγουν πολύ περισσότερη παραπληροφό-
ρηση από ποτέ.
Μία σημαντική ανησυχία είναι οι επιπτώσεις του 
ChatGPT στο σύστημα εκπαίδευσης, αφού ολο-
ένα και περισσότεροι μαθητές και φοιτητές το 
χρησιμοποιούν για να γράφει εκθέσεις και ασκή-
σεις για αυτούς.
Ταυτόχρονα, έχει αποδειχτεί πως το ChatGPT δεν 
είναι τελείως αξιόπιστο και κάνει αρκετά λάθη. 
Πολλά από αυτά που αναφέρει δεν είναι ακριβή 
και αυτό μας κάνει να μην μπορούμε ακόμα να 
το εμπιστευόμαστε με κλειστά τα μάτια. Γι’ αυτό 
το λόγο οι κολοσσοί της τεχνολογίας το κρατούν 
ακόμα σε στάδιο δοκιμών και δεν το έχουν κάνει 
ευρέως διαθέσιμο.
Οι πρώτες εταιρείες που αυτή τη στιγμή ασχο-
λούνται και επενδύουν πάνω στην παραγωγι-
κή τεχνητή νοημοσύνη είναι Η Microsoft και η 

Google προσπαθώντας να ενσωματώσουν το 
ChatGPT στο Gmail και το Office. Ωστόσο δεν εί-
ναι οι μόνοι. Πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν και 
άλλες ανταγωνιστικές AI τεχνολογίες.
Πληροφοριακά, ένας εκ των συνιδρυτών της 
OpenAI, της εταιρίας που ανέπτυξε το ChatGPT, 
ήταν ο Elon Musk μαζί με τον Sam Altman. Ο 
Musk το 2018 εγκατέλειψε το συμβούλιο της 
OpenAI θέλοντας να αποφύγει μία σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ OpenAI και Tesla καθώς 
και η δεύτερη πραγματοποιούσε έρευνας τεχνη-
τής νοημοσύνης.
Ο Musk πολλές φορές έχει εκφράσει τις ανησυ-
χίες του για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης 
και τον κίνδυνο που αποτελεί για την ανθρωπό-
τητα και καλεί διαρκώς για μία νομοθετική αρχή 
η οποία θα διασφαλίσει πώς η τεχνολογία θα 
εξυπηρετεί με ασφάλεια το κοινό συμφέρον.
Σίγουρα, για την ώρα το θέμα της τεχνητής νοη-
μοσύνης μας απασχολεί έντονα, είναι κάτι καινο-
τόμο και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στο 
εγγύς μέλλον. Από ό,τι φαίνεται οι μεγάλες εται-
ρείες τεχνολογίας πιστεύουν και επενδύουν σε 
όσα μπορεί να προσφέρει η AI και οδηγούν την 
τεχνολογία προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Το ChatGPT με απλά λόγια; 
Τι είναι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη;
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Αγήρατο - Ageratum houstonianum
Ανήκει στην οικογένεια compositae-Σύνθετα. Είναι 
φυτό με διακλαδισμένη ανάπτυξη από τη βάση του 
και το ύψος του φτάνει μέχρι και 50 εκ. και του οποίου 
η άνθιση το καλοκαίρι διαρκεί μέχρι τα πρώτα κρύα. 
Τα άνθη είναι μικρά πολλά μαζί σε κορύβους στις ά-
κρες των βλαστών, που πολλές φορές καλύπτουν το 
φύλλωμα, ώστε το φυτό να σχηματίζει μια μικρή αν-
θισμένη τούφα. Τα χρώματα των ανθέων είναι ανάλο-
γα με την ποικιλία αλλά συνήθως είναι μπλε φωτεινό 
έως μπλε βαθύ. Ευδοκιμεί σε όλα τα χώματα χωρίς ι-
διαίτερες περιποιήσεις. Θέλει ηλιόλουστες θέσεις και 
συχνά ποτίσματα το Καλοκαίρι. Η υπερβολική όμως 
υγρασία πρέπει να αποφεύγεται γιατί η ανάπτυξη της 
αποβαίνει εις βάρος της ανθοφορίας. Ο πολλαπλασι-
ασμός του γίνεται είτε με σπόρο είτε με μοσχεύματα. 
Λόγω της πλούσιας ανθήσεως και της μεγάλης επίσης 
διάρκειας των ανθέων είναι φυτό που χρησιμοποιεί-
ται πολύ στους κήπους είτε ως μόνο του είτε σε ομα-
δικούς σχηματισμούς.

Άλυσο - Alyssum maritimum
Ανήκει στην οικογένεια Gruciferae Σταυρανθή. Είναι 
φυτό μικρής ανάπτυξης ύψους 20-45 εκ. με πολλούς 
βλαστούς που απλώνεται στο έδαφος. Φύλλα λογχο-

ειδή με άνθη στην κορυφή των βλαστών, πολλά μαζί 
με λευκό ή μοβ χρώμα και ευχάριστο άρωμα.  Δεν έχει 
απαιτήσεις σε χώματα και μπορεί να καλλιεργηθεί α-
πό τα πιο ξηρά μέχρι πλούσια εδάφη. Μπορεί να φυ-
τευτεί είτε σε σχηματισμούς είτε σε βραχόκηπους ή 
ζαρτινιέρες. Επίσης είναι πολύ καλό για την κάλυψη 
του εδάφους.

Βερβένα - Verbena Hybrida
Ανήκει στην οικογένεια Verbena hybrida- Βερβενίδαι. 
Είναι φυτά ποώδη ημιξυλώδη, με απλωτή ανάπτυξη 
και φύλλα αντίθετα και οδοντωτά. Τα άνθη τους είναι 
σε κορύβους στο άκρο των βλαστών και έχουν διάφο-
ρα χρώματα, όπως λευκά, ροζ, κόκκινα, βιολέ, μονό-
χρωμα ή με στίγματα. Υπάρχουν οι νάνες ποικιλίες και 
οι ψηλές. Είναι πολύ καλό για κάλυψη εδάφους ή για 
κρεμαστές γλάστρες ή τοίχους. Καλλιεργείται σε ποι-
κιλία εδαφών, φθάνει να έχουν ηλιόλουστη θέση. 
Απέχει σε παραθαλάσσιες περιοχές. Πολλαπλασιά-
ζεται με σπόρο ή με έρριζα μοσχεύματα, ή τμήματος 
βλαστών.

∆ελφίνιο - Delphinium
Ανήκει στην οικογένεια των Ranusu-laceae Ρανου-
γκουλίδαι. Είναι φυτό πολύ διακλαδισμένο με φύλλω-

μα λεπτό σχισμένο σε λωρίδες και ανάλαφρη και πολύ 
λεπτή εμφάνιση. 
Όλοι οι βλαστοί του φέρουν στο άκρο τους χαλαρές 
ανθοταξίες  από άνθη διπλά με διάφορα χρώματα. Υ-
πάρχουν οι νάνες και ψηλές ποικιλίες. 
Καλλιεργείται εύκολα σε όλα τα εδάφη, προτιμά όμως 
τα δροσερά. Η σπορά είναι καλύτερα να γίνεται απευ-
θείας στην οριστική του θέση και δεν αντέχει τις με-
ταφυτεύσεις. Χρησιμοποιείται για μπορτούρες ή στα 
παρτέρια που ακουμπούν σε θάμνους ή τοίχους.

Ετήσια ανοιξιάτικα άνθη που θα στολίσουν 
τους κήπους µας 
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Μούχλα στο σπίτι μας;
Η μούχλα είναι πηγή μυκήτων και βακτηρίων. 

Λευκό ξύδι για να 
εξαλείψετε τη μούχλα

Μ παίνουμε σιγά σιγά στην Άνοιξη και το 
κλίμα της Κύπρου θα επιτρέψει στο 
κάθε σπίτι να ανοίγει συχνότερα τις 

πόρτες και τα παράθυρα του, για 
καλύτερο αερισμό των χώρων του. 
Είναι γνωστό επίσης πως η θερμο-
μόνωση του κελύφους ενός κτηρί-
ου το κάνει πιο άνετο, αφού το δι-
ατηρεί δροσερό το καλοκαίρι και 

ζεστό τον χειμώνα. Ειδικά τον χειμώνα, είναι ση-
μαντικό να διατηρείται ζεστό, ώστε να μην υπάρ-
χει συμπύκνωση υδρατμών στους εσωτερικούς 
τοίχους, δηλαδή αυξημένη υγρασία, η οποία με τη 
σειρά της ευνοεί τον σχηματισμό μούχλας. 
Η μούχλα είναι μύκητες, που σχηματίζουν αποικίες 
στην επιφάνεια διαφόρων ουσιών σε διάφορους 
χρωματισμούς. Οι μύκητες είναι ζωντανοί μικρο-
σκοπικοί οργανισμοί που αναπτύσσονται σε νη-
ματώδεις μάζες και αναπαράγονται μέσω σπόρων. 
Μεγαλώνουν με διακλαδώσεις και επιμηκύνσεις 
σχηματίζοντας χνουδωτές αποικίες που δημιουρ-
γούν, στο εσωτερικό των κτηρίων, άσχημους επι-
φανειακούς λεκέδες στους τοίχους, στην οροφή 
και στις γωνίες. Το πραγματικό πρόβλημα δεν εί-
ναι μόνο αισθητικό. Η μούχλα είναι πηγή μυκήτων 
και βακτηρίων. Τα σπόρια που απελευθερώνονται 
στον αέρα μπορούν να μας προκαλέσουν ανα-
πνευστικά προβλήματα και δερματικές αλλεργίες.
Η υγρασία δηλώνει πόσο νερό περιέχεται στον 
αέρα. Κυμαίνεται κανονικά από 40 - 60% και μπορεί 
να μετρηθεί με ένα υγρόμετρο. Είναι γνωστό πως 
ένα περιβάλλον με υγρασία, άνω του 60%, μπορεί 
να προκαλέσει κρίση άσθματος και να επιδεινώ-
σει τα καρδιολογικά προβλήματα, τα συμπτώματα 

της ρινίτιδας, της αρθρίτιδας και της ημικρανίας. Η 
υγρασία είναι επιπλέον ο βασικός παράγοντας για 
τη δημιουργία μούχλας. Εμείς οι ίδιοι αυξάνουμε 
τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι μας με τις καθημε-
ρινές εργασίες, το λούσιμο με ζεστό νερό, το μαγεί-
ρεμα, το σφουγγάρισμα, το στέγνωμα των ρούχων 
εσωτερικά του σπιτιού, ακόμα και με την αναπνοή 
μας. Ως εκ τούτου, σημεία που ευνοούν την εμφά-
νιση μούχλας είναι κατά κύριο λόγο το μπάνιο και 
η κουζίνα. Εν ολίγοις, υγροί τοίχοι με θερμοκρασία 
κάτω των 18 βαθμών αποτελούν το ιδανικό περι-
βάλλον για ανάπτυξη μούχλας. 
Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα, ο αέρας που 
κυκλοφορεί συμβάλλει στο φυσικό στέγνωμα των 
χώρων, αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό των 
μυκήτων. Στις ψυχρές μέρες, η λειτουργία θέρμαν-
σης σε μια κατοικία ξηραίνει τον αέρα, περιορίζει 
δηλαδή την υγρασία. Επίσης η αφύγρανση του χώ-
ρου, η αφαίρεση δηλαδή υγρασίας, είτε μέσω ηλε-
κτρικού αφυγραντήρα είτε μέσω λειτουργίας στην 
ανάλογη ρύθμιση των κλιματιστικών, διατηρεί 

τους τοίχους των δωματίων μας ξηρούς!
Πως καταπολεμούμε και πως καθαρίζουμε την 
μούχλα; Το λευκό οικιακό ξύδι, παρόλο που έχει 
επικρατήσει σε πολλές χρήσεις καθαρισμού, δεν 
είναι ό,τι καλύτερο για καταπολέμηση της μού-
χλας. Έχει αποδειχτεί πως υπολείμματα  ξυδιού σε 
ασβεστώδεις επιφάνειες δημιουργούν «τροφή» 
για πολλαπλασιασμό αντί εξάλειψη της μούχλας. 
Αντίθετα, το οινόπνευμα ή το οξυζενέ, αποτελούν 
πολύ καλύτερη λύση για καταπολέμηση της, όπως 
και άλλα ειδικά αντιμουχλικά σπρέι που κυκλοφο-
ρούν στο εμπόριο. Αφού λάβετε μέτρα προστασί-
ας, γάντια για τα χέρια και μάσκα για το πρόσωπο, 
ψεκάστε τις επηρεαζόμενες επιφάνειες. Αφήνετε 
το υγρό 10-15 λεπτά να δράσει και ακολούθως με 
καθαρό νερό και μια βούρτσα καθαρίζετε ενδελε-
χώς. Ακολούθως οι επιφάνειες πρέπει να αφεθούν 
ή ακόμα να υποβοηθηθούν να στεγνώσουν καλά 
και μόνο τότε να μπογιατιστούν, κατά προτίμηση 
με αντιμουχλική μπογιά. 

Αντώνης Τρακκίδης

Τ ο λευκό ξύδι είναι ένα από τα καλύτερα 
φυσικά προϊόντα που μπορείτε να χρησι-

μοποιήσετε για την εξάλειψη της μούχλας στο 
σπίτι.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πάντα, από 
τους τοίχους στο μπάνιο μέχρι τα ρούχα και 
τους χώρους της κουζίνας.
Μάλιστα, παρά τη δυσάρεστη μυρωδιά του, 
το λευκό ξύδι αποτελεί την καλύτερη λύση για 
την εξάλειψη της μούχλας και της μυρωδιάς 
υγρασίας στις ντουλάπες.

Υλικά
1/2 φλιτζάνι λευκό ξύδι
1/4 φλιτζάνι νερό
1 σπρέι

Οδηγίες
Διαλύστε το λευκό ξύδι στο νερό και αδειάστε 
το σε ένα σπρέι.
Ανακινήστε το μπουκάλι και ψεκάστε με το διά-
λυμα τους λεκέδες της μούχλας στο σπίτι σας.
Αφήστε το να στεγνώσει με τον αέρα.
Επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε μέρα 
για μία εβδομάδα.
Αν οι λεκέδες της μούχλας είναι πραγματικά 
επίμονοι, εφαρμόστε απευθείας σε αυτούς 
σκέτο ξύδι.

Αν είστε από αυτούς που τους 
αρέσουν τα τηγανητά αλλά σκέ-

φτεστε αφενός την υγεία σας και 
αφετέρου τη ζυγαριά σας τότε δεν 
χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχί-
ας αφού πλέον χάρη στην τεχνολογία 
μπορείτε να απολαμβάνετε εσείς και 
η οικογένειά σας ένα πιο υγιεινό τρό-
πο τηγανίσματος.
Οι φριτέζες αέρος ή αλλιώς Air Fryers 
μπορούν να λειτουργήσουν σαν τη-
γάνι, φούρνος και ατμομάγειρας την 
ίδια στιγμή χρησιμοποιώντας ελάχι-
στο λάδι και κάνοντας τη διαδικασία 
του μαγειρέματος μια υγιεινή από-
λαυση.
Η τεχνολογία τους βασίζεται στον 
αέρα. Ο θερμός αέρας κάνει όλη τη 
δουλειά χαρίζοντάς μας ένα τέλειο 
αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει κανέ-
νας περιορισμός στο τι θα μαγειρέ-
ψουμε. Και αυτό γιατί μπορούμε να 
μαγειρέψετε πατάτες, κρέας, ψάρια, 
πουλερικά αλλά και λαχανικά.
Οι περισσότερες φριτέζες αέρος δια-

θέτουν σχάρα ή διάτρητο καλάθι, έτσι 
ώστε ο αέρας να μπορεί να περάσει 

και να ψήσει το φαγητό από όλες τις 
πλευρές. Πρόκειται για συσκευές μι-
κρού μεγέθους, πολύ απλές στη χρή-
ση και μπορεί να τοποθετηθούν άνε-
τα στον πάγκο της κουζίνας σας χωρίς 
να καταλαμβάνουν ιδιαίτερο χώρο.
Πέρα από την υγιεινή διατροφή, που 
είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα, 
θεωρούνται και πολύ οικονομικές ως 
προς την κατανάλωση ρεύματος δια-
τηρώντας μικρούς χρόνους ψησίμα-
τος.
Τέλος, κυκλοφορούν σε πολλά μεγέ-
θη ως προς τη χωρητικότητα του κά-
δου για να μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες ενός ατόμου ή και ολόκληρης 
οικογένειας καθώς μπορούν να χωρέ-
σουν μεγάλες ποσότητες φαγητού.
Αν, λοιπόν, σας αρέσει το νόστιμο και 
ταυτόχρονα υγιεινό φαγητό τότε η 
επιλογή μιας φριτέζας αέρος σίγουρα 
αποτελεί μια έξυπνη και συμφέρουσα 
αγορά.

Φριτέζα αέρος η νέα τάση 
στην υγιεινή διατροφή

Την Κυριακή θα βάλουμε τους δείκτες 
του ρολογιού μας μια ώρα μπροστά, 

στη λεγόμενη θερινή ώρα. Αυτό, όμως, 
ενώ φαινομενικά είναι απλό, ειδικοί 
αναφέρουν ότι μπορεί να έχει ανησυ-
χητικές επιπτώσεις στον οργανισμό ορι-
σμένων ανθρώπων.
Η διαδικασία για τη μετάβαση από την 
χειμερινή ώρα στη θερινή, έχει να κά-
νει με τη διατήρηση του φυσικού φω-
τός, αφού οι μέρες της άνοιξης και του 
καλοκαιριού συνήθως σκοτεινιάζουν πιο 
αργά το βράδυ. Το φυσικό φως αποτε-
λεί την κινητήριο δύναμη πίσω από τους 
κιρκάδιους ρυθμούς μας, με αποτέλε-
σμα να επηρεάζεται ο ανθρώπινος ορ-
γανισμός από την αλλαγή της ώρας και 
πολλές φορές να του χρειάζεται περισ-
σότερο από μια μέρα για να προσαρμο-
στεί. Σε μερικούς, μάλιστα, εμφανίζο-
νται σημάδια κόπωσης κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, αλλαγές στη διάθεση και 

στην όρεξή τους.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η μετάβαση 

από τη χειμερινή στη θερινή ώρα συ-
χνά συνδέεται με «απώλεια» μιας ώρας 
ύπνου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την 
ποιότητα και την ποσότητα του ύπνου 
μας και μπορεί να προκαλέσει πληθώρα 
επιπτώσεων όπως είναι οι διαταραχές 
στην πρόσληψη τροφής, συμπτώματα 
κόπωσης, πονοκέφαλο, απώλεια προ-
σοχής και συγκέντρωσης, άγχος ή ακόμη 
και κατάθλιψη.
Για να ελαττώσουμε τις επιπτώσεις της 
αλλαγής της ώρας στον ύπνο μας, είναι 
σημαντικό να προσαρμόσουμε σταδια-
κά το πρόγραμμα ύπνου μας στις ημέρες 
που προηγούνται της αλλαγής. Για πα-
ράδειγμα, μπορούμε να πηγαίνουμε για 
ύπνο και να ξυπνάμε 15-30 λεπτά νωρί-
τερα κάθε μέρα, μέχρι να φτάσουμε στο 
νέο μας πρόγραμμα, κάτι που σύμφωνα 
με τους ειδικούς μπορεί να βοηθήσει το 

σώμα μας να κάνει μια πιο ομαλή μετά-
βαση όταν συμβεί η αλλαγή της ώρας.
Επίσης, μπορούμε να καθιερώσουμε μια 
ρουτίνα ύπνου π.χ. να πηγαίνουμε για 
ύπνο και να ξυπνάμε την ίδια ώρα κάθε 
μέρα αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό 
μπορεί να μας προετοιμάσει κατάλλη-
λα για αλλαγές της ώρας. Πρέπει, όμως, 
να κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες 
κάθε βράδυ πριν και μετά τη μετάβαση 
προς τη θερινή ώρα.
Μια άλλη καλή ιδέα είναι η έκθεσή μας 
στο ηλιακό φως. Αυτό θα ανακουφίσει τα 
αισθήματα κούρασης κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, που συχνά συνοδεύουν τις 
αλλαγές της ώρας. Το να περνάμε χρό-
νο έξω την ημέρα μπορεί να καταστείλει 
την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης 
που απελευθερώνεται το βράδυ και μας 
βοηθά να αισθανόμαστε κουρασμένοι 
και άρα έτοιμοι για ύπνο.
Ακόμη, έχει αποδειχτεί ότι ο σύντομος 
μεσημεριανός ύπνος περίπου 20 λεπτών 
θεωρείται πολύ ευεργετικός για την ξε-
κούραση αλλά και τη καλή μας διάθεση. 
Τέλος, καλό είναι να αποφεύγουμε την 
καφεΐνη και το αλκοόλ. Το ποτό ενώ αρ-
χικά μπορεί να μας κάνει να νυστάξου-
με τελικά μπορεί να προκαλέσει διατα-
ραχές στην ποιότητα του ύπνου μας. Το 
ίδιο μπορεί να επιφέρει και ένα βαρύ 
γεύμα λίγο πριν κοιμηθούμε. Η καφεΐνη, 
από την άλλη, συστήνεται να καταναλώ-
νεται τουλάχιστον έξι ώρες πριν πέσου-
με για ύπνο, ώστε να μην μας επηρεάσει 
αρνητικά.

Πώς η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον ύπνο μας 
και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε
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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 ΣΚΕ Χλώρακας και ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Πάφου 
συνδιοργανώνουν σεμινάριο για ενημέρωση των μελών και φίλων 
τους με τον Επεμβατικό Καρδιολόγο: Δρ. Κωνσταντίνο Ανδρέου και 
την Πυρηνική Ιατρό: Δρ. Ρένα Δημητριάδου και σας προσκαλούν 
να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, για να ενημερωθείτε και να 
απαντηθούν τα όποια τυχόν ερωτήματα και απορίες σας.  

Το Σεμινάριο θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στις 6:30 μ.μ. 
στην Αίθουσα εκδηλώσεων ΣΚΕ Χλώρακας με τα πιο κάτω Θέματα: 
1. Δρ. Κωνσταντίνος Ανδρέου. Θέμα: Πρόληψη και αντιμετώπιση 
οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. 
2. Δρ. Ρένα Δημητριάδου Θέμα: Διάγνωση & παρακολούθηση 
ασθενών με στεφανιαία νόσο με μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής.   
Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα  του Σ.Κ.Ε. 
Χλώρακας: 26221770 και του Συνδέσμου Καρδιοπαθών Πάφου 26222885

Ιερά Μητρόπολη Πάφου
Λειτουργίες – Κηρύγματα (24 - 26 Μαρτίου)

  

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός το Σάββατο 25 Μαρτίου 

θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας 

Θεοσκέπαστης στην Κάτω Πάφο.

Το Σάββατο 25 Μαρτίου και ώρα 10 π.μ. θα προστεί της καθιερωμένης 

δοξολογίας για την εθνική εορτή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου 

στην Πάφο.

Την Κυριακή 26 Μαρτίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό 

Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο όπου και θα τελέσει το μνημόσυνο των 

αοιδίμων προκατόχων μητροπολιτών Πάφου.

 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης και Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης 

κ. Παγκράτιος σήμερα Σάββατο 25 Μαρτίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει 

στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος στην Περιστερώνα.

Το Σάββατο 25 Μαρτίου και ώρα 10 π.μ. θα προστεί της καθιερωμένης 

δοξολογίας για την εθνική εορτή στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην 

Πόλη Χρυσοχούς.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. 

Ιωάννης το Σάββατο 25 Μαρτίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον 

πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας της Οδηγήτριας στην Μαραθούντα.

 Την Κυριακή 26 Μαρτίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας 

Ειρήνης στην Τίμη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε αυτή την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 

στην Γεροσκήπου το τρίμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας και αξέχαστου 

υιού και αδελφού

  

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΛΛΑ

(από την Γεροσκήπου)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.  

Του μνημοσύνου θα προστεί ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοποής Κύπρου 

και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα κ.Ιωάννης Ιωάννου.

Οι τεθλιμμένοι:

Μητέρα: Καλλισθένη Παπαλλά

Αδελφές: Χαρίκλεια Παπαλλά και Αθηνά Παυλίδου

Ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς

Για να έχει απήχηση η διαφήμισή σας…

… ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ της Πάφου!

Ενημερωθείτε 
για τα νέα μας διαφημιστικά πακέτα και επωφεληθείτε από τις προσφορές!
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ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ



Ο Sergio Perez μετέτρεψε την 
pole position σε νίκη στο 
Grand Prix της Σαουδικής 

Αραβίας, και καθώς ο Max Verstappen 
ανέκαμψε από την 15η θέση που είχε 
στην εκκίνηση, οι Red Bull έκαναν το 
δεύτερο συνεχόμενο 1-2 στον τερ-
ματισμό. Ο Fernando Alonso είδε την 
καρό σημαία 3ος, ανέβηκε στο βά-
θρο ξανά για την Aston Martin έπε-
σε στην 4η θέση αφού έλαβε ποι-
νή μετά τον αγώνα, ο George Russell 
της Mercedes προβιβάστηκε στην 3η 
θέση αλλά τελικά με απόφαση των 
αγωνοδικών επανήλθα ο Alonso.
O Fernando Alonso έκανε μία εκπλη-
κτική εκκίνηση περνώντας τον Sergio 
Perez που είχε μεν ταχύτερη αντί-
δραση αλλά έστριψε 2ος στην πρώτη 
στροφή. Ο Μεξικάνος ανέκτησε την 
θέση στην κορυφή στον 4ο γύρο την 
στιγμή που ανακοινώθηκε ποινή 5 δλ. 
στον οδηγό της Aston Martin για αντι-
κανονική τοποθέτηση του μονοθεσί-
ου του στην σχάρα εκκίνησης.
Με τους περισσότερους οδηγούς να 

εκκινούν με τα μεσαία ελαστικά της 
Pirelli ενδιαφέρον είχε η επιλογή του 
Hamilton να ξεκινήσει με τα σκλη-
ρά και του Leclerc που, ξεκινώντας 
από την 12η θέση, επέλεξε τα μαλα-
κά. Ήδη στον 9ο γύρο ο Μονεγάσκος 
έφτασε 7ος ενώ ο Βρετανός στην προ-
σπάθειά του να αμυνθεί είχε δεχθεί 
προειδοποίηση για τα ζιγκ ζαγκ στην 
ευθεία. Ο Verstappen ξεκινώντας από 
την 15η θέση σε ανοδική πορεία είχε 
ήδη περάσει 9ος.
Στον 14ο γύρο η Aston Martin κάλεσε 
την Stroll για αλλαγή ελαστικών και ο 
Sainz επέλεξε να μείνει για άλλους 2 
γύρους στην πίστα και κάνοντας ένα 
γρήγορο pit stop αλλάζοντας σε σκλη-
ρά, πέρασε μπροστά του. Την ίδια 
επιλογή γόμας έκανε και ο Leclerc 
ένα γύρο μετά αλλά η εγκατάλειψη 
του Stroll ενεργοποίησε το Αυτοκί-
νητο Ασφαλείας για τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά στην Τζέντα και έκανε ένα 
«pit-stop δώρο» σε όσους δεν είχαν 
κάνει αλλαγή ελαστικών μέχρι εκεί-
νη την στιγμή συμπεριλαμβανομένων 

των δυο Red Bull αλλά και του Alonso 
που η ομάδα του αποφάσισε να εκτί-
σει και τα 5 δλ. της ποινής. Κατά την 
διάρκεια αυτών των 5 δλ. ένας μη-
χανικός, από ό,τι φάνηκε κατά την 
εξέταση της φάσης, τοποθέτησε τον 
γρύλλο στο πίσω μέρος του μονοθε-
σίου κάτι που επέφερε την επιπλέον 
ποινή των 10 δλ.
Από εκείνη την στιγμή ο Perez δεν ξα-
ναέχασε την 1η θέση, ο Verstappen 
προσπέρασε τις Ferrari και ο Hamilton 
αλλάζοντας σε μεσαία για το 2ο stint 
βρήκε τον ρυθμό που του έλειπε πλη-
σιάζοντας τον ομόσταυλό του που 
είχε ακολουθήσει την αντίστροφη 
στρατηγική από μεσαία σε σκληρά.                                                                                                                                  
Στα μισά του αγώνα είχαν ήδη σχημα-
τιστεί τα ζευγάρια των ομάδων με τον 
Alonso σφήνα ανάμεσα στις Red Bull 
και τις Mercedes με τις Ferrari να ακο-
λουθούν. Ο Leclerc είχε το δύσκολο, 
όπως φάνηκε, έργο ανάκαμψης αλλά 
δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 
7η θέση φανερά απογοητευμένος 
στα team radio.

Οι Alpine, βαμμένες ροζ για την πε-
ρίσταση, απολάμβαναν έναν πολύ 
καλό δεύτερο γύρο στο Πρωτάθλη-
μα καθώς ο Esteban Ocon και ο Pierre 
Gasly συγκέντρωσαν πόντους στη 
8η και 9η θέση αντίστοιχα, ενώ ο 
Kevin Magnussen της Haas και ο Yuki 
Tsunoda της AlphaTauri έδωσαν ενδι-
αφέρον και θέαμα από τις πιο πίσω 
θέσεις .
Ο Nico Hulkenberg πήρε τη 12η 
θέση με την δεύτερη Haas, καθώς 
η Alfa Romeo του Zhou Guanyu τερ-
μάτισε μπροστά από Nyck de Vries 
της AlphaTauri, Oscar Piastri με την 
McLaren και Logan Sargeant με την 
Williams.
Ο Piastri τελικά πέρασε τη γραμ-
μή στην 15η θέση αφού πέρασε τον 
Sargeant στον τελευταίο γύρο, κάτι 
που δεν κατάφερε ο Norris που έμει-
νε στη 17η θέση, με τον Valtteri Bottas 
να είναι τελευταίος στον 202ο αγώνα 
που εκκίνησε.
Μετά την ολοκλήρωση δύο αγώνων, 
ο Max Verstappen, οδηγός της ημέ-

ρας σύμφωνα με τους θεατές, με τον 
επιπλέον βαθμό που του έδωσε ο τα-
χύτερος γύρος προηγείται στην κούρ-
σα του πρωταθλήματος οδηγών με 44 
βαθμούς, ακολουθούμενος από τον 
ομόσταυλό του Sergio Perez με 43 και 
τον Fernando Alonso με 27.
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Σαουδική Αραβία F1: 1-2 για τη Red Bull με νικητή το Perez!
Στ ις  δύο πρώτες θέσεις  τερμάτ ισαν ο ι  Red Bul l  στην Σαουδική Αραβία 
αλλά αυτήν την φορά την καρό σημαία ε ίδε πρώτος ο Sergio Perez.

Πρωτάθλημα Ράλλυ 2023: 
TIGER RALLY

Μ ε το Tiger Rally συνεχί-
ζει  το Σαββατοκύρια-

κο 25/26-03-23 το Πρωτάθλη-
μα Ράλλυ που διοργανώνεται 
από την Κυπριακή Ομοσπον-
δία Αυτοκινήτου και την Λέ-
σχη Αυτοκίνητου Λεμεσού
 Ο αγώνας με συνολικό μήκος 
359,07 χλμ αποτελείται από 
οκτώ γνωστές ειδικές διαδρο-
μές συνολικού μήκους 79,72 
χλμ, τέσσερις  το Σάββατο ( 
δυο επαναλαμβανόμενες, και 
τέσσερις την Κυριακή (οι δυο 
επαναλαμβανόμενες). 
Η εκκίνηση θα δοθεί από το 
Μώλο Λεμεσού   το Σάββα-
το στις 12:00 και ακολούθως 
θα διεξαχθούν οι ειδικές δι-
αδρομές Μαρί μήκους  5,47 
χλμ (12:43) και Μοναγρού-
λι  μήκους 14,57 χλμ (13:06). 
Ακολουθεί ανασυγκρότηση 
στης 14:06 στο Τσίρειο Στά-
διο και οι δυο πρώτες ειδικές 

θα επαναληφθούν στις 15:26 
και 15:52 αντίστοιχα. Μετά το 

πέρας των ειδικών διαδρομών 
τα πληρώματα θα επιστρέ-
ψουν στο Τσίρειο όπου και το 
Service Park. Οι φίλοι του ράλ-
λυ μπορούν να δουν τα πλη-
ρώματα από τις 16:55 και στο 
Service Park πριν την νυκτερι-
νή ανασυγκρότηση. 
Ο αγώνας θα επανεκκίνησή 
στις 09:00 την Κυριακή και 
η πρώτη ειδική και πέμπτη 
του αγώνα  είναι η κλασι-
κή Λάνεια μήκους 13.96 χλμ 
(10:18), θα ακολουθήσει η 
μικρή ειδική  διαδρομή Αγία 
Παρασκευή  μήκους 5,86 χλμ 
(11:11). Μετά την ενδιάμεση 
ανασυγκρότηση θα επανα-
ληφθούν οι διαδρομές  στις 
(13:19) και (14:12). Ο τερμα-
τισμός θα γίνει στον Μώλο ( 
Επίχωση)  στις 16:30 το από-
γευμα. 

Ο Ogier από το Σάββατο 3η ημέρα του αγώνα  
είχε καταφέρει να χτίσει μία διαφορά σχε-

δόν 36 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Elfyn 
Evans. Έτσι, την Κυριακή  ο Γάλλος έκανε δια-
χείριση του ρυθμού και οδήγησε με ασφάλεια 
μέχρι τον τερματισμό. Ο Ogier ήταν ο ταχύτε-
ρος στην Power Stage παίρνοντας τους επιπλέ-
ον πέντε βαθμούς. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί 
ποιος θα είναι ο επόμενος αγώνας που θα συμ-
μετάσχει ο Γάλλος 8 φορές Παγκόσμιος Πρωτα-
θλητής με πιθανότητα το ράλλυ Κροατίας.
Φωτιά πήρε η μάχη για την δεύτερη θέση ανά-
μεσα στους Elfyn Evans και Thierry Neuville. Η 
διαφορά τους στο τέλος της τρίτης ημέρας του 
Ράλλυ Μεξικού ήταν στα 4,3 δευτερόλεπτα. 
Στην πρώτη ειδική της Κυριακής  ο Βέλγος ήταν 
κατά 2 δέκατα ταχύτερος του Ουαλού, με τον 
Evans να απαντάει στην επόμενη, και μεγαλύ-
τερη ειδική του αγώνα, όντας 1,7 δευτερόλε-
πτα πιο γρήγορα στην ειδική των 35 χιλιομέ-
τρων.
Στην προτελευταία ειδική ο Neuville ήταν ο τα-
χύτερος και μείωσε την μεταξύ τους διαφορά 
στα 2,7 δευτερόλεπτα πριν την Power Stage. Ο 
Neuville σε δηλώσεις του έκανε γνωστό ότι είδε 
τον Evans να προσπαθεί να διορθώσει κάποια 
ζημιά στο Toyota GR Yaris Rally1. Τελικά είχε 
στραβώσει ένα μπροστινό ψαλίδι, με τον Ου-
αλό να κάνει ότι μπορεί για να το επισκευάσει. 
Τελικά στην Power Stage ο Thierry Neuville ήταν 
ο ταχύτερος και κατέκτησε την δεύτερη θέση 
για μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου.
Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Kalle Rovanpera 
που κινήθηκε συντηρητικά στις τελευταίες ειδι-
κές του Ράλλυ Μεξικού, αφού δεν έχει κάτι να 

διεκδικήσει. Ωστόσο, πίεσε για τους επιπλέον 
βαθμούς της Power Stage. Ο Φινλανδός πίεσε 
στην Power Stage αλλά παραλίγο να έρθει η κα-
ταστροφή καθώς βγήκε πιο ανοιχτά στην έξοδο 
μιας δεξιάς στροφής με αποτέλεσμα να χάσει 
ένα μεγάλο κομμάτι από την πίσω αεροτομή.
Άνετα στην 5η θέση τερμάτισε ο Dani Sordo σε 
έναν αγώνα που θα περίμενε κάποιο καλύτερο 
αποτέλεσμα.
Προβλημάτων συνέχεια για τον Ott Tanak στην 
τελευταία ημέρα του Ράλλυ Μεξικού. Το Ford 
Puma Rally1 παρουσίασε πρόβλημα σε έναν 
από τους δύο εμπρός αποσβεστήρες, κάνοντας 
την οδήγησή του αρκετά πιο δύσκολη. Παρά τα 
προβλήματα ο Εσθονός κατάφερε να μπει στην 
πρώτη δεκάδα. Παρά το πρόβλημα ο Tanak πίε-
σε στο όριο στην Power Stage για τους επιπλέ-
ον βαθμούς. Μάλιστα στην προσγείωση στο 
άλμα του τερματισμού της Power Stage άνα-
ψε στιγμιαία το κόκκινο φωτάκι του υβριδικού 
συστήματος εξαιτίας του προβλήματος με τον 
αποσβεστήρα αλλά έγινε πράσινο λίγα δευτε-
ρόλεπτα μετά.
Χωρίς προβλήματα κύλισε η τέταρτη και τε-
λευταία ημέρα του Ράλλυ Μεξικού για τον 

Takamoto Katsuta που ολοκλήρωσε στην 23η 
θέση της γενικής κατάταξης. Αυτή ήταν η πρώ-
τη συμμετοχή του Ιάπωνα στο Ράλλυ Μεξικού 
αλλά δεν κύλισε με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο, αφού την Παρασκευή, την ημέρα των γενε-
θλίων του είχε έξοδο, κάτι που του στέρησε την 
όποια ελπίδα για κάποιο καλό αποτέλεσμα.
Ακόμα και την τελευταία μέρα του αγώνα είχε 
προβλήματα ο Pierre-Louis Loubet. Ο Γάλλος 
οδηγός της M-Sport Ford είχε την στιγμή του 
στην πρώτη ειδική της ημέρας και στην επόμε-
νη είχε κλατάρισμα. Σίγουρα αυτός είναι ένας 
αγώνας που θα θέλει να ξεχάσει ο Γάλλος.
Νικητής στο WRC2 ήταν ο Gus Greensmith 
στην επιστροφή του στην κατηγορία. Ο Βρετα-
νός στο τιμόνι του Skoda Fabia RS Rally2 έκα-
νε έναν αλάνθαστο αγώνα και πήρε την νίκη. 
Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Emil Lindholm 
που συμμετείχε με το αυτοκίνητο που κατέκτη-
σε το περσινό πρωτάθλημα. Το βάθρο συμπλή-
ρωσε ο Oliver Solberg μετριάζοντας τις απώλει-
ες μετά το κλατάρισμα που είχε την δεύτερη 
ημέρα του Ράλλυ Μεξικού. Στην Power Stage ο 
Solberg αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητή-
ρα του Fabia, αφού λειτουργούσαν μόνο οι 3 
κύλινδροι. Ωστόσο, κατάφερε να τερματίσει και 
να κρατήσει την τρίτη θέση.
Καταστροφική ήταν η ημέρα για τον Adrien 
Fourmaux. Στην μεγαλύτερη ειδική της ημέρας 
και του αγώνα κόπηκε το λουρί του δυναμό με 
αποτέλεσμα να χάσει την υδραυλική υποβοή-
θηση και στην συνέχεια να μείνει από μπατα-
ρία. Ο Γάλλος σταμάτησε μέσα στην ειδική για 
να αλλάξει το λουρί, χάνοντας κάτι παραπάνω 
από 18 λεπτά.

Νίκησε και στο Μεξικό ο Sebastien Ogier!
Ο Sebast ien Ogier  κατέκτησε την 7η ν ίκη του στο Ράλλυ Μεξικού,  με τον Thierry 
Neuvi l le  να ε ίνα ι  ο ν ικητής της μάχης γ ια την δεύτερη θέση.



Τ ο αρνητικό σερί των τελευ-
ταίων αγώνων καλείται να 
«σπάσει» η Πάφος fc στη 

συνέχεια του πρωταθλήματος.
Το πρόγραμμα φωτιά του μήνα 
Απριλίου δεν αφήνει και πολλά πε-
ριθώρια για νέες απώλειες βαθμών 
εάν και εφόσον στην Πάφος fc στο-
χεύουν ακόμα στην κατάληψη της 
τρίτης θέσης, ή μόνο στην κατάκτη-
ση του κυπέλλου που ούτως ή άλ-
λως, οδηγεί στην Ευρώπη.
Η συνέχεια, λοιπόν, είναι εξαιρετικά 
δύσκολη για την Πάφο που καλείται 
να περάσει ένα βουνό από αγώνες 
σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
Με την επανέναρξη του πρωτα-
θλήματος στις 2 Απριλίου, η Πά-
φος αγωνίζεται στο ΓΣΠ με την 
Ομόνοια για το πρωτάθλημα και 
ακολούθως, τέσσερις μέρες μετά, 
ξανά με την Ομόνοια αυτή τη 
φορά για τα ημιτελικά του κυπέλ-
λου.
Ακολουθούν κατά σειρά: 11 Απρι-
λίου με ΑΕΚ εντός για το πρωτά-
θλημα, 21 Απριλίου με Απόλλων 
εκτός επίσης για το πρωτάθλημα, 

26 Απριλίου με Ομόνοια για τον 
επαναληπτικό του κυπέλλου εντός 
και 1η Μάϊου με Άρη εκτός έδρας 
για το πρωτάθλημα. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται 
για ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με 
τον Χένινγκ Μπεργκ να καλείται να 
παίξει σε διπλό ταμπλό για να κυ-
νηγήσει τη διάκριση. 

Πάντως, μιας και η ομάδα έχει ένα 
από τα καλύτερα ρόστερ στο πρω-
τάθλημα θα πρέπει να κυνηγήσει 
τη διάκριση τόσο σε πρωτάθλημα 
όσο και στο κύπελλο και να κάνει 
πράξη τις υποσχέσεις που άφησε 
με τις πολύ καλές εμφανίσεις στην 
αρχή της σεζόν όταν έπαιζε το κα-
λύτερο ποδόσφαιρο με διαφορά. 

Πάφος FC: Καλείται να παίξει για 
τον κόσμο και την ιστορία της

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”
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Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Παράδειγμα ο Άρης...

Το ότι ο Άρης σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα έφτιαξε μια σούπερ ομάδα και στην 

πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος εί-
ναι τόσο φορμαρισμένος, θα πρέπει να προ-
βληματίσει πολλούς στην Πάφο. Δεν είναι 
ποτέ δυνατόν να έχεις ΟΤΙ ΖΗΤΗΣΕΙΣ, και την 
ώρα που η ομάδα πρέπει να «βγάζει μάτια» με την απόδοσή της, να παραπαίει.

«Μπουρλότο» στο πρωτάθλημα έβαλε η νίκη 
του Άρη επί της ΑΕΚ με 4-0. Εκεί που η ομάδα 

της Λάρνακας ήταν το πρώτο φαβορί για τη δεύτερη 
θέση, ξαφνικά απέκτησε συγκάτοικο και πλέον κιν-
δυνεύει από τον Άρη. 

Ούτε το πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ νοιώθει ασφαλής 
για τη θέση του, μιας και η διαφορά από τη δεύ-

τερη θέση είναι μόλις τρεις βαθμούς. 
Τρεις ομάδες, λοιπόν, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ και Άρης κυνη-
γούν τον τίτλο του πρωταθλητή σχεδόν με ίσες πι-
θανότητες. 

Απ’ εκεί και πέρα, έχουμε την Πάφο η οποία 
βρίσκεται στην 4η θέση και διεκδικεί την τρίτη 

προνομιούχο θέση. Μπορεί να υπάρχει απογοήτευ-
ση για τις απώλειες βαθμών των τελευταίων αγώ-
νων, ωστόσο, δεν έχει χαθεί τίποτα ακόμη. 

Οι επόμενοι αγώνες είναι καθοριστικοί για 
όλες τις ομάδες και αγωνιστική με αγωνιστική 

θα έχουμε ανατροπές στον βαθμολογικό πίνακα. 

Από τους αμέσως επόμενους αγώνες έχουμε το 
σούπερ ντέρμπι ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ, Απόλλων -Άρης 

και Ομόνοια - Πάφος.  Στο σενάριο λοιπόν που κερδί-
σουν ΑΕΚ και Άρης, ΑΠΟΕΛ και Απόλλων αντίστοιχα, 
τότε πάμε για νέα βαθμολογικά δεδομένα. Αυτό ση-
μαίνει ΑΠΟΕΛ 61, ΑΕΚ και Αρης από 60. 

Βέβαια, καλύτερα να μην προτρέχουμε και να 
περιμένουμε τι θα γίνει εντός αγωνιστικών 

χώρων. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τίποτε δεν 
έχει κριθεί όσο αφορά τον τίτλο, ενώ όσο αφορά την 
3η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, ακόμη και ο 5ος 
Απόλλωνας αισιοδοξεί ότι θα την κατακτήσει. 

6 και 26 Απριλίου η Πάφος fc παίζει όλη τη χρονιά. Δύο αγώνες 
με την Ομόνοια για το κύπελλο που πρέπει να κερδίσει και να 
διεκδικήσει τον τίτλο. 

Μόνο εσύ θα μας σώσεις...

Σπόντες. . .
«Έκλεισε τα μάτια» ο 

διαιτητής Φωτίου
Εάν δεν είναι ο ορι-

σμός του πέναλτι 
όταν ένας ποδοσφαιρι-
στής παίρνει τη μπάλα 
με τα δύο χέρια εντός 
περιοχής, τότε πότε εί-
ναι;
Ο λόγος για τη φάση του 23ου λεπτού στο παιχνίδι 
Ακρίτας Χλώρακας – ΕΝΠ, όταν ο αμυντικός των φιλο-
ξενουμένων, Μάρκο Έμαν, Νο 5, έπαιξε τη μπάλα και 
με τα δύο χέρια εντός περιοχής.  Στην πιο πάνω φάση 
είχαμε την παρέμβαση του VAR, με τον διαιτητή ωστό-
σο να μην δίνει το πέναλτι σε μια φάση με οφθαλμο-
φανέστατη παράβαση.
Μια απόφαση που προκάλεσε ερωτηματικά στην κοι-
νή γνώμη.

Τα εύσημα πάνε στην ΚΟΠ που με συνοπτικές διαδι-
κασίες έσβησε την πυρκαγιά που πήγε να δημιουρ-

γήσει η Πέγεια 2014 μέσω ανακοίνωσης που κατήγγει-
λε ακόμη και την ΚΟΠ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Τόσο η Πέγεια, όσο και η Ομόνοια 29Μ (είχαν αναμε-
τρηθεί μαζί την προηγούμενη εβδομάδα) εξέδωσαν 
κοινή ανακοίνωση ότι δεν έχουν διαφορές και ότι όλα 
όσα γράφτηκαν στην επιστολή από τον Χάρη Αρκαδίου 
ήταν εν βρασμώ ψυχής. 

Μάγκες εκεί στην ΚΟΠ

Δύο βαθμούς πίσω από την Πάφο και εφτά 
από τον Άρη βρίσκεται ο Απόλλων Λεμεσού 

κι’ όμως αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει στο τέλος 
να πάρει ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στην 
Ευρώπη.
Από τη στιγμή που στον Απόλλων αισιοδοξούν ότι 
θα πάνε Ευρώπη, γιατί να μην αισιοδοξούν και οι 
φίλοι της Πάφος fc;
Όπως έχουμε γράψει και παλαιότερα, αγωνιστι-
κή με αγωνιστική θα αλλάζουν τα βαθμολογικά 
δεδομένα.
Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, έχουμε το ντέρ-
μπι κορυφής ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ, το πολύ σημαντικό 
παιχνίδι Απόλλων – Άρης και την Πάφο να αντιμε-
τωπίζει την αδιάφορη Ομόνοια.

Όποια σενάρια και να γίνουν, είναι δεδομένο ότι 
θα έχουμε νέες ανατροπές στον βαθμολογικό πί-
νακα.
Για να μπορέσει η Πάφος, λοιπόν, να τερματίσει 
στην 3η προνομιούχο θέση θα πρέπει ασφαλώς 
να κερδίσει αρχικά την Ομόνοια, διότι πλέον η 
τρίτη θέση ανήκει στον φορμαρισμένο Άρη, την 
ίδια ώρα που ο 5ος Απόλλωνας έρχεται με απαι-
τήσεις.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 02.04.2023
18:00 Ομόνοια - Πάφος FC
19:00 Απόλλων - Άρης
Δευτέρα 03.04.2023
19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Μάχη για την 3η θέση που 
οδηγεί στην Ευρώπη

Σ τη Β’ κατηγορία, η Πέγεια ηττήθηκε με 
1-0 από την Ομόνοια 29Μαϊου και χάνει 

το τρένο της ανόδου.
Στη Γ’ κατηγορία, η ΕΝΑΔ κέρδισε τον Ασπίς 
Πύλας με 4-2 και έκανε ένα ακόμα ένα βήμα 
προς τη Β’ κατηγορία.
Στην επίλεκτη ΣΤΟΚ η Γεροσκήπου κέρδισε 
την Ανόρθωση Μουταγιάκας με 3-1 εκτός 
έδρας και παραμένει στην κορυφή του βαθ-

μολογικού πίνακα και πρώτο φαβορί για 
άνοδο στη Γ’ κατηγορία.
Νίκη και για τον Φοίνικα με 2-0 που κάνει αγώνα 
για παραμονή στην κατηγορία.
Το πρόγραμμα: 
Σάββατο 1/4 - Πέγεια – Ομόνοια Αρ. 
Κυριακή 26/3 -Ηρακλής – ΕΝΑΔ 
Σάββατο 25/3 Γεροσκήπου – Άτλας 
Κόρνος – Φοίνικας 

Ανεβαίνουν ΕΝΑΔ και Γεροσκήπου
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