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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Ονησιφόρου
Αναμένεται το 2023 να είναι 
μια δύσκολη χρονιά για τον 
τουρισμό και αυτό γιατί προη-
γήθηκε η πανδημία του κορω-
νοϊού…

Σελ. 07

Β. Δημητρίου
Δηλώνει έτοιμος να απαντήσει 
με στοιχεία και αποδείξεις στις 
κατηγορίες για το σκάνδαλο του 
παραλιακού μετώπου της Πά-
φου…

Σελ. 03

Γ. Παπαχριστοφή
Η απόφαση για ακύρωση της 
διαδικασίας πρόσληψης μηχα-
νικού, λήφθηκε με πρωτεργά-
τη τον αντιδήμαρχο και τιμωρεί 
τον Δήμο…

Σελ. 05

Λ. Παναγή
Ο κ. Παπαχριστοφή θα πρέπει 
να μάθει να σέβεται την πλει-
οψηφία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και τις αποφάσεις 
της...

Σελ. 05

Χρήστος Χρήστου
Σε συνέχεια της κάλυψης της προεκλογι-

κής εκστρατείας για τις επερ-
χόμενες Προεδρικές Εκλογές 
φιλοξενούμε σήμερα στον 
Αδέσμευτο τον Υποψήφιο 
του Εθνικού Λαϊκού Κόμμα-

τος Χρήστο Χρήστου δίνοντας του την 
ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις και 
απόψεις του για τα σημαντικά ζητήμα-
τα που απασχολούν τους πολίτες και τον 
τόπο.

Σελ. 04

Γεννήθηκε στις 10 Απριλί-
ου 1941 στο χωριό Τάλα 
της επαρχίας Πάφου και μετά 
την αποφοίτησή του από το δη-
μοτικό σχολείο του χωριού του, 
εισήχθη ως δόκιμος στο μονα-
στήρι του Αγίου Νεοφύτου...
Ο διάκος, ο αρχιερέας, ο αδελ-
φός, ο φίλος ο άνθρωπος. Η ζωή 
και το έργο του μακαριστού Αρ-
χιεπισκόπου μέσα από αφηγή-
σεις και στοιχεία…ΣΕΛ. 
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Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έξυπνου τουρισμού

Το ύστατο χαίρε
Η Κύπρος αποχαιρε-

τά το μεσημέρι με μεγαλο-
πρέπεια τον Αρχιεπίσκοπο 
Χρυσόστομο Β΄…
Οι τομές που επέφερε στην 
εκκλησία της Κύπρου ο Αρ-
χιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο 
2oς καταδεικνύουν το βάθος 
του ανθρώπου και τον χαρα-
κτήρα του…

Η ζωή και το έργου του Αρχιεπισκόπου

Η Πάφος μαζί με τη Σεβίλλη της Ισπανίας επελέ-
γησαν ως οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Έξυπνου 
Τουρισμού για το 2023, μεταξύ 29 πόλεων από 13 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Κομισιόν.
Όπως σημειώνεται, οι δύο νικήτριες πόλεις θα λά-
βουν στήριξη στον τομέα της διαφήμισης και της 
τουριστικής τους προώθησης, καθώς και την δημι-

ουργία ενός ειδικού γλυπτού το οποίο θα εκτίθεται σε κεντρικό σημείο στο κέντρο της πό-
λης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023...

Η Πάφος στο δίκτυο πόλεων «έξυπνου τουρισμού» στην Ευρώπη το οποίο συνεχίζει να μεγαλώνει, δί-
νοντας στις πόλεις την ευκαιρία να ανταλλάζουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές...  

Η περιπέτεια συμβασιού-
χου εκπαιδευτικού 
Ξεκινούσε τα χαράματα από την Πό-
λη Χρυσοχούς για να μεταβεί σε εκ-
παιδευτήρια της Λεμεσού και να επι-
στρέψει νύχτα…

Σελ. 15

Αυξομειώσεις στις τιμές 
των καυσίμων
Νέες διαφοροποιημένες τιμές στις α-
ντλίες των καυσίμων άρχισαν να πα-
ρουσιάζουν από την Πέμπτη τα πρα-
τήρια...

Σελ. 21  

Κατάλληλο το συγκρότη-
μα Παναρέτη
Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε 
την θέση του Δήμου Πάφου ότι το 
συγκρότημα είναι ακατάλληλο και ε-
πικίνδυνο…

Σελ. 20

Απάτες με ηλεκτρονικά 
μηνύματα
Εκβιάζουν με ηλεκτρονικά μηνύμα-
τα και ζητούν πληρωμή σε κρυπτο-
νομίσματα. Δείτε με ποιο τρόπο…

Σελ. 12

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 
Συνεχίζονται τα παράπονα για ηχορύπανση 
από επισκέπτες στις τουριστικές περιοχές, 
καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επι-
χειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), σημειώνοντας 
ότι χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα. Ο 
Σύνδεσμος αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
ότι το πρόβλημα της ηχορύπανσης «ταλαι-
πωρεί και ζημιώνει τον τουρισμό» …

Σελ. 13

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄

ΣΕΛ. 
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Σελ. 07



“Αδέσμευτος” 12 Νοεμβρίου 2022Σελίδα 02 δ ε ύ τ ε ρ η  σ ε λ ί δ α

Υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν έρθει 
και στην Πάφο τα επικίνδυνα είδη 
κουνουπιών που εντοπίστηκαν στις 

επαρχίας Λεμεσού και Λάρνακας. 
Ο υπεύθυνος των Υγειονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Πάφου Χρίστος Χρίστου επιβε-
βαίωσε τις πληροφορίες του Radiocosmos,  

σημειώνοντας πως τις προηγούμενες μέρες 
τοποθετήθηκαν εντομοπαγίδες σε διάφορα 
σημεία και αναμένεται η ταυτοποίηση τους 
από τις εργαστηριακές εξετάσεις. 
Υπάρχουν όπως είπε ενδείξεις ότι αυτά τα 
είδη κουνουπιών είναι και στην Πάφο αλλά 
μένει να επιβεβαιωθεί. 
Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου τό-
νισε σε συνεργασία και με τις αντίστοιχες 
κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορ-
ση. 
Ήδη είπε συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν 
από τις αρχές της εβδομάδες κατ’ οίκον ε-
πισκέψεις για ενημέρωση και εντοπισμό ε-
στιών κουνουπιών. Παράλληλα εκδόθηκε 
διαφωτιστικό υλικό το οποίο οι Δημότες θα 
παραλάβουν με τους νέους λογαριασμούς 
ύδρευσης που αποστάλθηκαν αυτές τις μέ-
ρες.  

Γιώργος Σαξατέ

Ίσως να είναι κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει από 
χρόνια. Να αλλάξουμε φιλοσοφία σε πολλά πράγ-

ματα στην Πάφο και να βασιστούμε σε μια πιο εξι-
σορροπημένη μορφή ανάπτυξης και οικονομικού 
μοντέλου στην επαρχία μας.
Ήδη στην Πάφο έχουν γίνει αρκετές κινήσεις αλλά 
αυτές δεν είναι αρκετές. Για να αλλάξουν τα πράγ-
ματα στην Πάφο δεν είναι αρκετές οι αναπλάσεις κι 
η βελτιωμένη εικόνα της πόλης μας όπως παρουσι-
άζεται σήμερα.
Για τον απλούστατο λόγο ότι πίσω από αυτές όλες 
τις αλλαγές δεν υπάρχει παράδοση και ιστορία.
Δεν μπορεί καμιά πόλη στον κόσμο να διαγράψει 
την ιστορία και την παράδοσή της πίσω από οποιο-
δήποτε μακιγιάζ.
Απεναντίας οι όποιες κινήσεις πρέπει πάντα να γί-
νονται με σεβασμό στην παράδοση και την ιστορία 
και να αποσκοπούν στην ανάδειξη και όχι στο θά-
ψιμο τους.
Η μακραίωνη ιστορία της Πάφου μας δίνει μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία να την καταστήσουμε πρωτο-
πόρα.
Η Ρώμη είναι σαφώς μια πόλη που μπορεί να προ-
σφέρει στον επισκέπτη σχεδόν τα πάντα, αλλά όλοι 
την επισκέπτονται για να δουν το Κολοσσαίο, το 
Πάνθεον, την Φοντάνα ντι Τρέβι… μνημεία τα οποία 
δεν κτίστηκαν στη σημερινή εποχή αλλά αποτελούν 
την ιστορία και την παράδοση της πόλης, η οποία σε 
κάθε περίπτωση αναπτύσσεται με πλήρη σεβασμό 
σε αυτή την ιστορία και την παράδοση.Τι όμως ανα-
πτύξαμε εμείς που έχει σχέση με την δική μας ιστο-
ρία και παράδοση;
Ναι υπάρχει διάθεση ίσως και όραμα το οποίο 
όμως θα πρέπει να βασίζεται στην γνώση. Στη γνώ-
ση ακριβώς της ιστορίας και της παράδοσης του τό-
που μας.
Με αφορμή λοιπόν την ανακήρυξή της Πάφου σε Ευ-
ρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού – 2023, 
είναι ευκαιρία να κάνουμε και αυτό το άλμα.
Ναι έχουμε κάνει αναπλάσεις, αλλά τίποτε δεν μπο-
ρεί να επισκιάσει τα νεοκλασικά κτίρια της πόλης 
μας τα οποία σωστά αναδείχτηκαν με τον φωτισμό 
τους και τις όποιες εργασίες συντήρησής τους.
Κάναμε όμως ταυτόχρονα και εγκλήματα. 
Επιτρέψαμε και συνεχίζουμε να το επιτρέπουμε να 
ανεγείρονται κτίρια και αναπτύξεις τέρατα δίπλα 
ακριβώς από τα νεοκλασικά αυτά στολίδια και δεν 
φροντίσαμε καν στις αναπλάσεις μας να παντρέ-
ψουμε τους όποιους νεωτερισμούς, με την υπάρ-
χουσα ιστορία και παράδοση. 
Ούτε καν στα φωτιστικά που τοποθετήσαμε δεν 
φροντίσαμε να το κάνουμε αυτό, δείχνοντας πόσο 
κακόγουστοι είμαστε.
Ο Θεός να μας φωτίσει στο μέλλον…   

Αλλαγή φιλοσοφίας…

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,11,12 

Αθλητικά
Στο Τσίρειο στάδιο Λε-
μεσού μεταβαίνει αύ-
ριο Κυριακή η Πάφος 
fc για να αντιμετωπί-
σει την ΑΕΛ. Στόχος, α-
σφαλώς, είναι η νίκη.

                                       ΣΕΛΙΔΑ 31-32

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 18 

Περιβάλλον-Παιδεία
Ο ενορατικός άνθρωπος 
βλέπει ότι οι άνθρωποι 
θέτουν στον εαυτό τους 
σε διαφορετικές στιγμές 
στόχους όπως η απόκτη-
ση πλούτου.

ΣΕΛΙΔΑ 24 

Βήμα του πολίτη
Άρθρα πολιτών και συ-
νεργατών του Αδέ-
σμευτου για θέματα 
της καθημερινότητας 
και επικαιρότητας…

ΣΕΛΙΔΑ   26

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

ΣΕΛΙΔΑ 30 

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 28-29

Προσοχή στα Κουνούπια 
Ενδείξεις ότι ήρθαν και στην Πάφο τα επικίνδυνα είδη…

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

333 π.Χ.-Ψηφιδωτό στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Νάπολης
Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει 
τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη 
της Ισσού)
1933-Το τέρας του Λοχ Νες
Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογρα-
φία του υποτιθέμενου τέρατος του 
Λοχ Νες.
1940-Αδόλφος Χίτλερ
Μετά την αποτυχία της ιταλικής 
επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτω-
πο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει δια-
ταγή προς το Γενικό Επιτελείο του 

να εκπονήσει σχέδιο και να προ-
παρασκευάσει επίθεση κατά της 
Ελλάδας.
1942-Ο πρώτος νεκρός πυροσβέ-
στης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυ-
ροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντί-
νος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την 
προσπάθεια κατάσβεσης πυρκα-
γιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσ-
σαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει 
καθιερωθεί στη χώρα μας ως Η-
μέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβε-
στών.
1998-Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο 
Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης 
του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο 
οποίος έφτασε στην ιταλική πρω-
τεύουσα από τη Μόσχα με πτή-
ση των ρωσικών αερογραμμών. Η 
αστυνομία δεν ανακοινώνει πού 
κρατείται ο συλληφθείς κούρδος 
ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να 
ζητήσει επισήμως την έκδοσή του 
από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρί-
ζοντας τη σύλληψή του σημείο κα-
μπής στην καταστολή του κουρδι-
κού αυτονομιστικού κινήματος.

ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Α ντρέ ας Χρι στο δού λου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώρ γος Σα ξα τέ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΟΜΑΔΑ: Κώ στας Νά νος, Άννα Κυριάκου, 
Παναγιώτης Κασπάρης, Χρυσόστομος Ρουσής, Παναγιώτης Βορκάς, 

Γιώργος Πισιάρας, 

ΤΜΗΜΑMARKETING: Ήβη Αχιλίδου
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου

Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑ ΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96, 

Christiana Sh.Centre, 8042 Πάφος
ΤΗΛ: 26811336/5 ΦΑΞ: 26952999 

URL: www.adesmevtos.com,
Ε-mail: adesmeftos@cytanet.com.cy

“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Ιωάννου του Ελεήμονος, Νείλου οσ. 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου είναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2022

ΤΣΙΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99603235
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11/2022

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΗΛ 99667980
ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΠΕΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΑΦΟΥ

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

12/11/22 Σάββατο Χατζηχαραλάμπους Δώρα  Λεωφ Ελλάδος 104 Έναντι 

πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 26822627 70008181

13/11/22 Κυριακή  Τσέλεπου Λένια Ελευθερίου Βενιζέλου 91 Δρόμος Λυκείου 

Κύκκου, πριν τα φώτα round about Λεμεσού 26954594 26949276

14/11/22 Δευτέρα Στυλιανού Χαράλαμπος Αχέπανς 4 Εναντι Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου Αναβαργός 26600020 99351125

15/11/22 Τρίτη  Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγοράς 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 99513254

16/11/22 Τετάρτη  Νικολαϊδου Κωνσταντία Γωνιά Ν. Νικολαϊδη και Γ. Χ. 

Ιωαννίδη κατ. 5 Elysia Park,  Pafilia (Universal) Πάφος 26935642 26933793

16/11/22 Τετάρτη Αγαθοκλέους Άντρη, Ελευθερίου Βενιζέλου 24 Μετοχικό 

Φαρμακείο ΣΕΚ (γραφεία ΣΕΚ Πάφου, Centrale Café) 26933820 99094932

17/11/22 Πέμπτη  Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 

Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου Γεροσκήπου 26961999 99683122

18/11/22 Παρασκευή  Μενελάου Μενέλαος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 Εναντι Agip, 

διπλα από Papantoniou Bakeries Γεροσκήπου 26812121 99813985

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την περιβό-
ητη υπόθεση με την επίθεση σε αστυνομι-
κούς στα γραφεία της Υπηρεσίας Αλλοδα-

πών και Μετανάστευσης Κλιμακίου Πάφου.
Σύμφωνα με μαρτυρία, οι αστυνομικοί πάλευαν 15 
λεπτά για να συλλάβουν τους πέντε ταραξίες, οι ο-
ποίοι επέμεναν να εξυπηρετηθούν χωρίς να έχουν 
ραντεβού. Μάλιστα, δεν δίστασαν να τα βάλουν 
και με τις δύο γυναίκες αστυνομικούς που ήταν ε-
κείνη την ώρα στα γραφεία. Η μια δέχθηκε γροθιά 
στο πρόσωπο, όπου και της έσπασαν τα γυαλιά, ε-

νώ η δεύτερη γυναίκα δέχθηκε κλοτσιά στην κοι-
λιά.
Επίθεση από τους «5» δέχθηκε και αστυνομικός, ο 
οποίος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δέχθηκε κλο-
τσιές και μπουνιές σε όλο του το σώμα, καθώς και 
δαγκωματιά στο χέρι.
Πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέα πε-
ριστατικά, λόγω της αυξημένης παρουσίας αλλο-
δαπών σε καθημερινή βάση που ξεπερνά τους πε-
ντακόσιους, αλλά και την υποστελέχωση του τμή-
ματος.

Πάλευαν 15 λεπτά
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ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ
Η Κύπρος αποχαιρετά με μεγαλοπρέπεια τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄
Οι τομές που επέφερε στην εκκλησία της Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο 2os καταδει-
κνύουν το βάθος του ανθρώπου και τον χαρακτήρα του…

Μ ε κάθε μεγαλοπρέπεια ο Κυπριακός λαός 
και η απανταχού χριστιανοσύνη αποχαιρε-
τά σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυ-

σόστομο Β΄, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας 7 Νοεμ-
βρίου εκοιμήθει μετά από πολύχρονη μάχη με τον 
καρκίνο.
Το παρόν στην κηδεία που τελείται σήμερα στις 12 το 
μεσημέρι από τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνά-
βα που ο ίδιος ονειρεύτηκε και έκτισε δίνουν ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος και θα 
προστεί της εξοδίου ακολουθίας, η Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης ο οποίος θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, 
πλήθος ιεραρχών από όλο τον κόσμο και δόγματα, 
σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τό-
που και πλήθος κόσμου.
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει και ο τοποτηρητής του 
θρόνου Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος.
Η Πάφος ως ο τόπος καταγωγής του Μακαριστού Αρ-
χιεπισκόπου θα δώσει το παρόν της με τον Δήμαρχο 
Πάφου και το δημοτικό της συμβούλιο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ κατά γε-
νική παραδοχή έχιε αφήσει πίσω του, στην Εκκλησία 
της Κύπρου και την κοινωνία της χώρας μας σημαντικό 
έργο που φέρει το αποτύπωμα του μεταρρυθμιστή και 
κοινωνικά ευαίσθητου ιεράρχη και με τα λόγια αλλά 
κυρίως με τις πράξεις του διέπλασε παράδειγμα ηγέτη 
που υπερασπίζεται με σθένος και συνέπεια τα δίκαια 
και την ιστορική κληρονομιά του ποιμνίου του.

Συλλυπητήρια Μπάιτεν

Τη βαθιά θλίψη του για την εκδημία του Αρχιεπισκό-
που της Κύπρου κυρίου Χρυσόστομου Β’ εξέφρασε 
και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως ο Αρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος Β’ της Κύπρου ήταν ένας άνθρω-
πος «με αξιοσημείωτη αποφασιστικότητα και θάρρος 
ο οποίος ηγείτο της Κυπριακής Εκκλησίας με χάρη σε 
μια κομβική περίοδο».

«Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο του Αρχιεπι-
σκόπου Χρυσόστομου Β΄- ενός ανθρώπου με αξιοση-
μείωτη αποφασιστικότητα και θάρρος που οδήγησε 
με χάρη την Ελληνορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία της 
Κύπρου σε μια κομβική περίοδο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ ήταν ένας αφοσι-
ωμένος ηγέτης που δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει για 
τις πιο ευάλωτες κοινότητες της Κύπρου. Ήταν επίσης 
σταθερός στη δέσμευσή του για την ειρηνική επίλυση 
της σύγκρουσης στην Κύπρο. Το 2014 είχα την τιμή να 
συναντηθώ με τον Αρχιεπίσκοπο στη Λευκωσία. Με 
συγκίνησε η συμπόνια του - ήταν ένας ηγέτης αφοσι-
ωμένος στον διαθρησκευτικό διάλογο και αφοσιωμέ-
νος στην ενότητα μεταξύ όλων των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων στην Κύπρο.

Η Τζιλ και εγώ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητή-
ρια στην Ελληνορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία της Κύ-
πρου, στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε όλους όσους 
ακολούθησαν ή επηρεάστηκαν θετικά από την πνευ-
ματική καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου».

Μητροπολίτης Γεώργιος

Οι τομές που επέφερε στην εκκλησία της Κύπρου ο 
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο 2os καταδεικνύουν το 
βάθος του ανθρώπου και τον χαρακτήρα του δήλωσε 
στο Radiocosmos o Mητροπολίτης Πάφου Γεώργιος ο 
οποίος ανέλαβε την θέση του τοποτηρητή του Αρχι-
επισκοπικού θρόνου μέχρι την εκλογή νέου Αρχιεπι-

σκόπου. Ο Πάφου Γεώργιος τόνισε χαρακτηριστικά ότι 
οι αλλαγές που έγινα από τον μακαριστό Αρχιεπίσκο-
πο Χρυσόστομο, άγγιξαν τον 12ο αιώνα που χάθηκε το 
αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Κύπρου. 
Αναφέρθηκε επίσης στην ίδρυση της Θεολογικής Σχο-
λής, τις προσπάθειες που κατέβαλε για τον διαθρη-
σκευτικό διάλογο και τις πρωτοβουλίες του για γενι-
κότερα για την ενότητα των ορθόδοξων εκκλησιών. Ο 
Μητροπολίτης Πάφου τόνισε ιδιαίτερα το φιλανθρω-
πικό έργο του Αρχιεπισκόπου και την πρωτοβουλία 
του για ανέγερση των φοιτητικών εστιών. 
Αναφερόμενος στην προσωπικότητα του Αρχιεπισκό-
που είπε ότι δεν δίσταζε να διατυπώνει τις απόψεις 
του με καθαρό τρόπο. Για την πολύχρονη συνεργασία 
που είχαν ο Μητροπολίτης Πάφου είπε ότι δεν υπήρ-
ξε ποτέ καμιά σκιά στις σχέσεις τους και κατέληγαν σε 
κοινές απόψεις και θέσεις μετά από διάλογο.

Αρχιμανδρίτης Ιωάννης

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου που υπηρέτησε 
για 39χρόνια τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο χαρακτή-
ρισε το έργο του πολυσύνθετο και μεταρρυθμιστικό. 
Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης που κατέχει και την θέση 
του πρωτοσύγκελου της Αρχιεπισκοπής τόνισε ότι κύ-
ριο μέλημα του μακαριστού αρχιεπισκόπου ήταν η 
εξυγίανση των οικονομικών της εκκλησίας και αποκά-
λυψε ότι κατάφερε να ανακτήσει πέραν των 100 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Η οικονομική εξυγίανση όπως είπε, 
επέτρεψε στην εκκλησία να συνεχίσει το φιλανθρω-
πικό της έργο ακόμη και τις δύσκολες εποχές με την 
κατάρρευση των τραπεζών και το κούρεμα των κατα-
θέσεων. Εργάστηκε όπως είπε και για την ενότητα της 
εκκλησίας και χαρακτήρισε ως τομή την αποκατάστα-
ση του αυτοκέφαλου.

Επίλογος

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ θα ταφεί 
σε ειδική κρύπτη στο Υπόγειο του Καθεδρικού Ναού 
Αποστόλου Βαρνάβα όπως ήταν και η επιθυμία του να 
γίνει ο τάφος των αρχιερέων της Κύπρου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ κατά γενική παραδοχή έχιε αφήσει πίσω 
του, στην Εκκλησία της Κύπρου και την κοινωνία της χώρας μας σημαντικό έργο που 
φέρει το αποτύπωμα του μεταρρυθμιστή και κοινωνικά ευαίσθητου ιεράρχη και με τα 
λόγια αλλά κυρίως με τις πράξεις του διέπλασε παράδειγμα ηγέτη που υπερασπίζεται 
με σθένος και συνέπεια τα δίκαια και την ιστορική κληρονομιά του ποιμνίου του.

Ποινικές διώξεις για το παραλιακό μέτωπο 
Ετοιμάζουν προδικαστικές ενστάσεις Έτοιμος να απαντήσει με στοιχεία και αποδείξεις ο Βάσος Δημητρίου  

Έτοιμος να απαντήσει με στοιχεία και 
αποδείξεις στις κατηγορίες το σκάνδα-

λο του παραλιακού μετώπου δηλώνει ο 
Βάσος Δημητρίου που μετείχε στην επιτρο-
πή παρακολούθησης του έργου. Σχολιάζο-
ντας τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν 
τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης 
και ο μελετητής του έργου ο κ,. Δημητρί-
ου ανέφερε ότι αφορούν ουσιαστικά 58 
οδηγίες που δόθηκαν στον εργολάβο για 
αλλαγές και πρόσθετες εργασίες οι οποί-
ες δεν πέρασαν από την επιτροπή παρα-
κολούθησης.  
Ο ίδιος όπως είπε με δημόσιες παρεμβά-
σεις του σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρο-
νικά μέσα είχε καταγγείλει πολλές φορές 
τις διαδικασίες που ακολουθούνταν για το 
έργο και μάλιστα όπως είπε είχε έρθει σε 
αντιπαράθεση με τον μελετητή ο οποίος 
του είχε κινήσει και αγωγή. Έστω και μετά 
από 15χρόνια είπε όλα αυτά μπορούν να 
αποδειχθούν στο δικαστήριο. Όπως απο-
κάλυψε την περασμένη εβδομάδα ο Αδέ-

σμευτος πρώην αλλά και νυν μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου πήραν κλή-
σεις για ποινική υπόθεση που αφορά το 
σκάνδαλο της ανάπλασης του παραλιακού 
μετώπου στην Πάφο. Στις κατηγορίες δεν 
υπάρχει το αδίκημα του χρηματισμού ή 
του δεκασμού αλλά κατηγορίες που αφο-
ρούν περισσότερο αμέλειες και παράτυ-

πες διαδικασίες. Η διερεύνηση της υπό-
θεσης ξεκίνησε το 2016 ενώ το έργο είχε 
αρχίσει 10 χρόνια νωρίτερα και ολοκληρώ-
θηκε το 2009. ! Η διερεύνηση άρχισε μετά 
από σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
που διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, 
βάσει της οποίας δόθηκαν γραπτές οδηγί-
ες από τον Γενικό Εισαγγελέα στην Αστυ-

νομία Πάφου να διερευνήσει το θέμα. 
Την περασμένη εβδομάδα έλαβαν δικα-
στικές κλήσεις πρώην και νυν μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, τα οποία ετοιμάζουν 
πλέον την υπερασπιστική τους γραμμή. 
Κατηγορίες αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα 
μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του 
έργου ο τότε Δήμαρχος και ο μελετητής 
ενώ ένα από τα μέλη της επιτροπής δεν 
βρίσκεται πλέον εν ζωή. 
Νομικοί κύκλοι παρότι θεωρούν σοβαρή 
την υπόθεση αυτή εκτιμούν ότι οι κατηγο-
ρίες είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν 
στο δικαστήριο ενώ πολύ σημαντικός πα-
ράγοντας που θα διαδραματίσει ρόλο στην 
έκβαση της υπόθεσης και ο χρόνος που με-
σολάβησε από  την διάπραξη ενδεχομένως 
των αδικημάτων. Οι κλήσεις που επιδόθη-
καν πάντως ήταν αναμενόμενες από το 
2018. Η υπόθεση είναι ορισμένη για τις 15 
Νοεμβρίου με βάση τις δικαστικές κλήσεις 
όμως αναμένεται να κατατεθούν προδικα-
στικές ενστάσεις.
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Σ το πλαίσιο της κάλυψης της 
προεκλογικής εκστρατείας για 
τις επερχόμενες Προεδρικές 

Εκλογές φιλοξενούμε σήμερα στον 
Αδέσμευτο τον Υποψήφιο του Εθνι-
κού Λαϊκού Κόμματος Χρήστο Χρή-
στου δίνοντας του την ευκαιρία να 
παρουσιάσει τις θέσεις και απόψεις 
του για τα σημαντικά ζητήματα που 
απασχολούν τους πολίτες και τον 
τόπο.

Το Εθνικό Λαϊκό Κόμμα επέλεξε να 
κατέλθει αυτόνομα στις προσεχείς  
προεδρικές εκλογές, θέλοντας να 
μην συμμετέχει στα διάφορα παιχνί-
δια που στήνονται για διαμοιρασμό 
θέσεων εξουσίας, ανέφερε μιλώντας 
στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του 
κόμματος και υποψήφιος για την 
προεδρία της Δημοκρατίας Χρήστος 
Χρήστου. 
Η απόφαση του κόμματος να κατέλ-
θει με υποψήφιο τον πρόεδρό του 
εξήγησε ο κ. Χρήστου οφείλεται στη 
διαφωνία του ΕΛΑΜ σε βασικές πο-
λιτικές γραμμές με τους υπόλοιπους 
υποψηφίους.
Ο στόχος του ΕΛΑΜ σύμφωνα με τον 
κ. Χρήστου, σε κάθε εκλογική αναμέ-
τρηση είναι να ισχυροποιεί την θέση 
του και πιστεύουν ότι με αυτό τον 
τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν 
ως δικλείδα ασφαλείας για τις πολιτι-
κές τις οποίες θέλουν να εφαρμόσει 
η επόμενη διακυβέρνηση του τόπου 
για σειρά ζητημάτων, όπως είναι η 
οικονομία, το μεταναστευτικό, και 
άλλα σημαντικά ζητήματα όπως βε-

βαίως και το Κυπριακό.
Σχετικά με τις προσδοκίες του ΕΛΑΜ 
από τις επερχόμενες εκλογές, δε-
δομένων και των μέχρι σήμερα δη-
μοσκοπήσεων που δείχνουν την 
υποψηφιότητα του με πολύ χαμηλά 
ποσοστά, ο κ. Χρήστου, εκτίμησε ότι 
αυτές δεν ανταποκρίνονται στο τελι-
κό αποτέλεσμα και οι ίδιοι έχουν τις 
δικές τος μετρήσεις και δημοσκοπή-
σεις, ενώ διαθέτουν και στοιχεία.
Αναφέροντας ένα μόνο παράδειγ-
μα ο κ. Χρήστου, αναφέρθηκε σε 
συγκεκριμένη δημοσκόπηση πριν 
δύο εβδομάδες όπως είπε έδινε στο 
ΕΛΑΜ 2,5% και ταυτόχρονα έδινε συ-
σπείρωση 48%, που αυτό θα έπρεπε 
να είναι πάνω από 3,12%.
Πέραν αυτού όπως ανέφερε ο κ. Χρή-
στου αυτές οι μετρήσεις απλά αποτυ-
πώνουν την τρέχουσα κατάσταση και 
υπάρχουν ακόμα τρεις μήνες μέχρι τις 
εκλογές, κατά τους οποίους όλοι στο 
ΕΛΑΜ θα εργαστούν σκληρά ώστε να 
έχουν ένα καλό αποτέλεσμα.

Έμφαση στο Μεταναστευτικό
Ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ κληθείς να 
αξιολογήσει τα προβλήματα που 
απασχολούν τον Κύπριο πολίτη σή-
μερα χαρακτήρισε το μεταναστευτι-
κό ως το κυριότερο.

Ο κ. Χρήστου αναφέρθηκε και στα 
πρόσφατα επεισόδια στο Πουρνά-
ρα, υπενθυμίζοντας ότι οι ίδιοι είχαν 
προειδοποιήσει πολλές φορές κατά 
το παρελθόν και όταν το έπραττα δι-
άφοροι πολιτικοί χώροι τους έβαζαν 
ταμπέλες όπως ξενοφοβικοί, ρατσι-
στές κλπ. Σήμερα συνέχισε δυστυ-
χώς, έχουμε επιβεβαιωθεί πλήρως. 
Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, οι 
αιτητές ασύλου έχουν φτάσει στο 6% 
του πληθυσμού και τα επόμενα χρό-
νια σύμφωνα με τις δικές μας προ-
βλέψεις εάν συνεχιστεί η σημερινή 
ροή, ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει 
το 10%. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω μεγέ-
θους, οικονομίας λαλά και της κατο-
χής, η χώρα μας δεν μπορεί να επιλύ-
σει από μόνη της αυτό το πρόβλημα.
Θεωρούμε όμως παράλληλα ότι θα 
πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα 
που να πατάξουν τις συχνές ροές 
μεταναστών από τα κατεχόμενα και 
από την άλλη να σταματήσουμε την 
επιδοματική μας πολιτική, καθώς τα 
λεφτά αυτά προέρχονται από τα κρα-
τικά ταμεία και όχι από την ΕΕ.
Θα πρέπει λοιπόν σύμφωνα με τον κ. 
Χρήστου να σταματήσουμε αυτή την 
επιδοματική πολιτική καθώς με αυτό 
τον τρόπο γινόμαστε ένας ελκυστικός 

προορισμός για κάθε μετανάστη από 
την Αφρική και αλλού.
Αναφορά ο κ. Χρήστου έκανε και σε 
άλλες πτυχές του μεταναστευτικού , 
όπως αυτό της ασφάλειας και την ερ-
γαλειοποίηση των μεταναστών από 
την Τουρκία.

Κυπριακό
Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι για την 
προεδρία είπε, προσέρχονται από 
τον ίδιο χώρο και πρόκειται ανέφερε 
για μια επιλογή με τρία διαφορετικά 
ονόματα, ενώ για το Κυπριακό εκτί-
μησε ότι ο νέος Πρόεδρος θα αντι-
μετωπίσει μια εξαιρετικά επιθετική 
Τουρκία και ότι η μοναδική λύση που 
θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Κύπρο 
είναι η λύση του ενιαίου κράτους. 
Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είπε ο 
υποψήφιος του ΕΛΑΜ δεν πρόκειται 
να καταλήξει πουθενά, καθώς από το 
1974 μέχρι σήμερα πολλοί Προέδροι 
διαχειρίστηκαν το Κυπριακό ο καθέ-
νας με την δική του ατζέντα, χωρίς 
μέχρι σήμερα να έχουμε κανένα θε-
τικό αποτέλεσμα.
Είναι λοιπόν καιρός συνέχισε να αξι-
ολογήσουμε πού βρισκόμαστε και τι 
μπορούμε στο εξής να πετύχουμε.  
Η Τουρκία είναι μία χώρα που τα 
τελευταία χρόνια έχει εμπλοκής ε 
τέσσερα πολεμικά μέτωπα για να 
πετύχει τους στόχους της, που συ-
στηματικά παραβιάζει το διεθνές 
δίκαιο και ευθύνεται για δεκάδες 
εγκλήματα πολέμου στην πατρίδα 
μας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμο-
ποιήσουμε ουσιαστικά την ιδιότητα 
μας του μέλους της ΕΕ την οποία δεν 
έχουμε χρησιμοποιήσει αποτελεσμα-
τικά μέχρι σήμερα και αν αυξήσουμε 
τις συμμαχίες μας και με τρίτες χώρες 
και να χαράξουμε μια νέα πορεία στο 
Κυπριακό για λύση ενιαίου κράτους.
Για τη 2η Κυριακή των Εκλογών το 
ΕΛΑΜ είπε θα στείλει επιστολή στους 
δύο εναπομείναντες υποψηφίους 
και ανάλογα με την τοποθέτηση τους 
στα σοβαρά ζητήματα του τόπου θα 
ληφθεί η τελική απόφαση από την 
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Χρήστος Χρήστου
Σημαντικότερο πρόβλημα σήμερα το μεταναστευτικό
Να χαράξουμε νέα πολιτική για λύση ενιαίου κράτους στο Κυπριακό

  Ριπές
Ποιόν ωφέλησαν οι 
υποκλοπές;

Ο ι κυβερνώντες κάνουν πως δεν καταλαβαί-
νουν όλα όσα κατέγραψε η επιτροπή PEGA 

του Ευρωκοινοβουλίου για τις παρακολουθήσεις 
και συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα, παρότι 

για άλλη μια φορά διασύ-
ρουν την χώρας στην Ευρώ-
πη και όχι μόνον. 
Στην έκθεση της η επιτροπή, 
αποδίδει στην Κύπρο τον 
ρόλο του κεντρικού σημείου 
εξαγωγών για τη βιομηχανία 
των παρακολουθήσεων, κα-
θώς και την διαφορά μεταξύ 
της νομοθεσίας που βρίσκε-
ται σε ισχύ και της εφαρμο-
γής, τις χαμηλές ποινές που 

επιβλήθηκαν στην υπόθεση του μαύρου βαν, τις 
διασυνδέσεις με την υπόθεση των παρακολουθή-
σεων στην Ελλάδα, τις κατηγορίες για παρακολου-
θήσεις στην Κύπρο και τη στενή συνεργασία με το 
Ισραήλ. 
Αυτά  καταγράφει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της 
έκθεσης της ευρωβουλευτού Σοφία ιν ‘τ Βελντ, ει-
σηγήτριας της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση του Pegasus και 
ανάλογων λογισμικών (PEGA), που δόθηκε στην 
δημοσιότητα στις αρχές της εβδομάδας. 
Ειδικότερα για την Κύπρο, αναφέρει πως αποτελεί 
«σημαντικό Ευρωπαϊκό κόμβο εξαγωγών για την 
βιομηχανία των παρακολουθήσεων», προσθέτο-
ντας πως «στα χαρτιά υπάρχει ένα ισχυρό νομικό 
πλαίσιο, που περιλαμβάνει κανόνες της ΕΕ, όμως 
στην πράξη, η Κύπρος είναι ένα ελκυστικό μέρος 
για εταιρείες που πωλούν τεχνολογίες παρακολού-
θησης». 
Σημειώνεται ακόμα πως «πρόσφατα σκάνδαλα 
έχουν κάνει ζημιά στην φήμη της χώρας» και πως 
ένα νέο πλαίσιο νομοθετικών πρωτοβουλιών για 
ενίσχυση του νομικού πλαισίου για τις εξαγωγές 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. Στην έκθε-
ση γίνεται ειδική αναφορά στην υπόθεση του κα-
τασκοπευτικού βαν, την πειραματική χρήση των εν 
λόγω τεχνολογιών της εταιρείας WiSpear του Ταλ 
Ντιλιάν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς και την 
μη δίωξη προσώπων για την υπόθεση και την επι-
βολή μόνο ενός διοικητικού προστίμου. Γίνεται 
ακόμα αναφορά σε «στενές διασυνδέσεις μετα-
ξύ Κύπρου και Ελλάδας όσον αφορά το θέμα των 
spyware» καθώς και στο ότι «η Intellexa του Ταλ 
Ντίλιαν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και το 
spyware Predator έχει χρησιμοποιηθεί στα σκάν-
δαλα υποκλοπών στην Ελλάδα».
Ακόμα σημειώνεται πως η κυπριακή Κυβέρνηση 
«φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει η ίδια συστήμα-
τα παρακολούθησης, αν και λιγότερα είναι γνω-
στά για τα θύματα σε σύγκριση με άλλα κράτη 
μέλη, ούτε είναι ξεκάθαρο αν χρησιμοποιήθηκαν 
spyware ή άλλες μέθοδοι παρακολούθησης, ή και 
τα δύο» παραπέμποντας συγκεκριμένα στις καταγ-
γελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.  
Σε όλα αυτά αν προστεθούν και αυτά που αναφέρ-
θηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
την Τετάρτη, θα έπρεπε να ταρακουνήσουν συθέ-
μελα την κυβέρνηση τoν κρατικό μηχανισμό και το 
κυβερνών κόμμα. Αντί αυτού όμως ακούγονται δι-
καιολογίες και ευχολόγια η επιχειρήματα του τύ-
που ότι είμαστε ημικατεχόμενη χώρα και η εθνική 
ασφάλεια δεν επιτρέπει την αποκάλυψη περισσό-
τερων στοιχείων.  Ποιοι παρακολουθούνταν όμως 
στην Κύπρο και γιατί; Ποιος έκανε τις παραγγελί-
ες και πως αξιοποιούνταν τα στοιχεία που συλλέ-
γονταν;  Αυτά τα ερωτήματα ενδεχομένως να μην 
απαντηθούν ποτέ. Από τις απαντήσεις που δόθη-
καν από αρμοδίους τόσο στην επιτροπή του ευ-
ρωκοινοβουλίου, όσο και στην κοινοβουλευτική 
επιτροπή νομικών προέκυψαν πολύ πιο σοβαρά 
ερωτήματα από αυτά που προσπάθησαν να απα-
ντήσουν τα οποία δυστυχώς εκθέτουν ανεπανόρ-
θωτα ίσως την χώρα μας.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Μ ε βίντεο που απέστειλαν στα ΜΜΕ 
οι «Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενω-

μένων Κυπρίων Κυνηγών» αποκαλύπτουν 
όπως αναφέρουν τη σοβαρότητα της κα-
τάστασης που αφορά στην παράνομη 
δράση ακτιβιστών οι οποίοι παρενοχλούν 
τους κυνηγούς κατά τη διάρκεια της νόμι-
μης κυνηγετικής τους δραστηριότητας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που κοινο-
ποιούν, ακτιβίστρια κρυβόταν και βιντε-
οσκοπούσε τους κυνηγούς, θέτοντας σε 
κίνδυνο την ίδια της τη ζωή. 
Σε περίπτωση που κάποιος την πυροβο-
λούσε, αφού αυτή δεν φορούσε «διακρι-
τικά» σύμφωνα με τη νομοθεσία, ποιος 

θα έφερε την ευθύνη αναρωτιούνται οι 
παραπονούμενοι;
Οι Ενεργοί Πολίτες, επαναφέρουν ξανά 

το θέμα της θέσπισης νομοθεσίας για τη 
δράση των ακτιβιστών όπως συμβαίνει 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
Τονίζουν ότι έχουν αποστείλει στο παρελ-
θόν σχετική νομοθεσία σε όλα τα πολιτι-
κά κόμματα αλλά όχι μόνο ουδέποτε έλα-
βαν απάντηση, αλλά κανένα κόμμα δεν 
ενέγραψε καν το θέμα για συζήτηση στη 
βουλή. 
Δεν είναι ανάγκη να θρηνήσουμε θύματα 
για να κάνουμε τα αυτονόητα, καταλήγουν 
στην ανακοίνωσή τους οι Ενεργοί Πολί-
τες, σημειώνοντας ότι η  στάση των ακτι-
βιστών είναι προκλητική και απαράδεκτη 
και κυρίως επικίνδυνη για τους ίδιους. 

Φωνάζουν οι κυνηγοί 
Η κατάσταση με τους ακτιβιστές έχει ξεφύγει. 

Η απόφαση του κόμματος να κατέλθει με υποψήφιο τον πρόεδρό 
του εξήγησε ο κ. Χρήστου οφείλεται στη διαφωνία του ΕΛΑΜ σε 
βασικές πολιτικές γραμμές με τους υπόλοιπους υποψηφίους.
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Νυν απολύεις τον δούλον σου…

Η πρωτοφανής άφιξη αιτούντων άσυλο 
και παράτυπων μεταναστών στην ΕΕ, 

που κορυφώθηκε το 2015, και συνεχίζεται 
επτά χρόνια μετά με αμείωτη ένταση, απο-
κάλυψε μια σειρά από αδυναμίες στις πο-
λιτικές της ΕΕ για το άσυλο, τα εξωτερικά 
σύνορα και τη μετανάστευση. 
Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 
απαιτεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, 
αφενός μέσω της αντιμετώπισης της πα-
ράνομης μετανάστευσης και αφετέρου 
μέσω της θέσπισης ενιαίων ρυθμίσεων για 
το άσυλο. Επίσης, οι αυξανόμενες μετανα-
στευτικές ροές έχουν δημιουργήσει ανά-
γκη για επιπλέον μεταρρυθμίσεις προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των 
συνόρων αλλά και μια δικαιότερη κατανο-
μή ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών.
Στην ημικατεχόμενη πατρίδα μας έχουμε 
βιώσει στο πετσί μας την προσφυγιά και 
σήμερα βλέπουμε, να αυξάνονται καθημε-
ρινά οι παράνομες αφίξεις προσφύγουν – 
μεταναστών χωρίς δυστυχώς να κάνουμε 
και πολλά για να προστατεύσουμε τα σύ-
νορά μας, τα οποία βεβαίως στη θεωρία 
είναι και σύνορα της Ευρώπης.
Η Ευρώπη είναι σημείο προορισμού για ση-
μαντικά μεταναστευτικά ρεύματα για διά-
φορους λόγους, όπως η ασφάλεια, η δημο-
γραφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως 
τη φτώχεια και την κλιματική αλλαγή.
Με το να μας δίνει η Ευρώπη όμως κάποια 
χρήματα δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 
και έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο να 
μην μπορούμε να διαχειριστούμε το πρό-
βλημα το οποίο εντείνεται με τις ολοένα 
αυξανόμενες ροές μεταναστών που φτά-
νουν στο νησί μας, είτε από τα κατεχόμε-
να είτε δια θαλάσσης και εγκλωβίζονται 
γιατί η Κύπρος δεν ανήκει στην ζώνη Σέν-
γκεν (ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ) 
οπόταν, οι πρόσφυγες που φτάνουν εδώ 
με απώτερο σκοπό να ταξιδέψουν στην Ευ-
ρώπης δεν μπορούν να το κάνουν.
Αυτό βεβαίως και το γνωρίζουν οι εταίροι 
μας αλλά δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι οι πρό-
σφυγες που φτάνοντας στην Κύπρο θεω-
ρούν ότι μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλη 
χώρα της Ευρώπης, εάν εξασφαλίσουν πο-
λιτικό άσυλο.
Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημερινό τραγικό 
σημείο και απευθυνόμαστε πάλι στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση με την ελπίδα ότι θα μας 
βοηθήσει.
Τέτοιο πονοκέφαλο  όμως κατά τη γνώμη 
μας δεν πρόκειται να βάλει καμιά χώρα 
στο κεφάλι της οπόταν, το πολύ να μας δώ-
σουν πάλι μερικά εκατομμύρια για να συ-
ντηρήσουμε τους πρόσφυγες για ακόμα 
λίγο καιρό. 
Ως πότε όμως θα αντέξουμε, όταν σήμε-
ρα οι αιτητές πολιτικού ασύλου και πρό-
σφυγες φτάνουν περίπου το 6% του πλη-
θυσμού μας και ακόμα δεν γνωρίζουμε με 
βεβαιότητα πόσοι παράνομοι παραμένουν 
στο νησί που δεν είναι καταγραμμένοι;

‘‘η σύνταξη’’

Η πλειοψηφία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου της Πό-
λης Χρυσοχούς ακύρωσε 

την διαδικασία πρόσληψης Δη-
μοτικού Μηχανικού, προκαλώ-
ντας την έντονη αντίδραση του 
Δημάρχου Γιώτη Παπαχριστοφή, 
ο οποίος κατάγγειλε ότι επιδιώ-
κεται η καθυστέρηση των προ-
γραμματισμένων έργων. 
Οι ίδιοι που αποφάσισαν όπως 
είπε την πρόσληψη με προφο-
ρική εξέταση, αποφάσισαν να 
ακυρώσουν την διαδικασία για 
να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένο 
ενδιαφερόμενο, παραβλέποντας 
ότι αυτή η απόφαση θα έχει ως 
αποτέλεσμα να καθυστερήσουν 
τα έργα όπως είναι η ανάπλαση 
του κέντρου του Δήμου και του 
Προδρομίου.  
Και πάλι όπως είπε ο κ. Παπα-
χριστοφή, η απόφαση για ακύ-
ρωση της διαδικασίας πρόσλη-

ψης λήφθηκε με πρωτεργάτη 
τον αντιδήμαρχο τον οποίο επέ-
κρινε έντονα, υποστηρίζοντας 
ότι τιμωρεί τον Δήμο. Εξέφρασε 
επίσης την εκτίμηση ότι ο Δήμος 
θα απαλλαγεί από όλους αυτούς 
στις επόμενες εκλογές που θα γί-
νουν, καθώς δεν θα μπορούν να 
εκλεγούν στο συμβούλιο. 

Παρέμβαση Λ. Παναγή 
Για αλαζονεία και κινδυνολογία 

επέκρινε τον Δήμαρχο της Πόλης 
Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή 
ο Αντιδήμαρχος Λευτέρης Πανα-
γή. Αντιδρώντας στις καταγγελίες 
του Δημάρχου ότι ο αντιστρατεύ-
εται τα συμφέροντα του Δήμου 
και ότι τον τιμωρεί με την στάση 
του, ο κ. Παναγή σε παρέμβαση 
του στο Radiocosmos τόνισε ότι 
ο κ. Παπαχριστοφή θα πρέπει να 
μάθει να σέβεται την πλειοψη-
φία και τις αποφάσεις της. 

Υποστήριξε ότι ο Δήμαρχος κιν-
δυνολογεί για να κερδίσει εντυ-
πώσεις. Ο κ. Παναγή εξήγησε ότι 
η ανάκληση της προκήρυξης της 
θέσης του Δημοτικού Μηχανι-
κού έγινε νομότυπα και κρίθηκε 
αναγκαία, διότι οι προϋποθέσεις 
που είχαν τεθεί και τα στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν για τα προ-
σόντα των υποψηφίων ήταν υπό 
αμφισβήτηση. 
Η θέση πρόσθεσε μπορεί να επα-
ναπροκηρυχθεί και μέχρι τότε 
ο Δήμος μπορεί να λειτουργή-
σει απρόσκοπτα και τα έργα που 
προγραμματίζονται να υλοποι-
ηθούν. Υπάρχει πρόσθεσε ανα-
πληρωτής μηχανικός στον Δήμο 
και κάθε θέση μπορεί να αναπλη-
ρωθεί. Έφερε δε ως παράδειγμα, 
την απουσία Δημοτικού Γραμμα-
τέα λέγοντας πως ο Δήμος συνέ-
χισε να λειτουργεί κανονικά μέ-
χρι την πλήρωση της θέσης.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Παγώνουν οι εκποιήσεις
Μέχρι τον Φεβρουάριο για πρώτη κατοικία μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ…

Αντιπαράθεση Δημάρχου  - 
Αντιδημάρχου στην Π.Χρυσοχούς 
Ακυρώθηκε ο διαδικασία πρόσληψης Δημοτικού Μηχανικού 

Με τη θετική ψήφο όλων του Βουλευτών πλην 
αυτών του ΔΗΣΥ, η Ολομέλεια της Βουλής, 

ύστερα από πολύωρη συζήτηση, ενέκρινε την ανα-
στολή των εκποιήσεων ακινήτων μέχρι την 31η Ια-
νουαρίου 2023. Υπέρ ψήφισαν 32 βουλευτές και 
εναντίον 12.
Προηγουμένως η Ολομέλεια δεν έκανε αποδεκτή 
πρόταση του Προέδρου του ΔΗΚΟ για επανακα-
τάθεση με τη μορφή του κατεπείγοντος της πρό-
τασης για τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου που 
θα εκδικάζει υποθέσεις εκποιήσεων, θεωρώντας 
ότι με αυτό τον τρόπο θα δοθούν οι απαραίτητες 
λύσεις στο θέμα των εκποιήσεων.
Εναντίον της πρότασης τάχθηκε ο ΔΗΣΥ με το δικαι-
ολογητικό  ότι δεν είναι δυνατόν με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος να δημιουργούνται δικαστήρια, 
ιδιαίτερα αφού η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε επι-
φυλάξεις για αντισυνταγματικά άρθρα. Εναντίον 
τάχθηκε και το ΑΚΕΛ επισημαίνοντας ότι πρόκει-

ται για διαδικασία που κινείται ενάντια στον κα-
νονισμό της Βουλής, ενώ επί της ουσίας ανέφερε 
ότι θα τάσσονταν υπέρ του ειδικού δικαστηρίου 
αν είχε διαμορφωθεί το ανάλογο νομοθετικό πα-
κέτο για να επέλθει ισορροπία υπέρ των δανειο-
ληπτών.
Με τον νόμο που ψηφίστηκε επαναθεσπίστηκε 
η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίη-
σης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Ιανουα-
ρίου 2023, και αφορά κύρια κατοικία, η εκτιμώμε-
νη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, 
επαγγελματική στέγη με ετήσιο κύκλο εργασιών 
που δεν υπερβαίνει τις €750.000 και αγροτεμάχιο 
η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις 
€100.000.

Σύλληψη 26χρονου οδηγού για σωρεία 
παραβάσεων
Εικοσιεξάχρονος οδηγός συνελήφθη σχετικά με υπόθεση τροχαίων πα-

ραβάσεων και οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο του 

ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου στις  10.11.22 και ώρα 23:55 στην περι-
οχή Αναβαργός μέλη της ομάδας Ζ, ενώ βρίσκονταν περιπολία αντιλή-
φθηκαν αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες εγγραφής. Το ανέκοψαν και όπως 
διαφάνηκε οδηγείτο από 26χρονο, με συνοδηγό 27χρονη η οποία ήταν 
και ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. 
Όπως διαπιστώθηκε, ο 26χρονος «οδηγούσε με στερημένη άδεια οδή-
γησης χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρίς ασφάλεια και με α-
κυρωμένη εγγραφή του αυτοκινήτου». Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν 
στην Τροχαία Πάφου.
Ο οδηγός κατηγορήθηκε γραπτώς για τα τροχαία αδικήματα και η 
27χρονη κατηγορήθηκε επειδή είχε επιτρέψει στον 26χρονο να οδηγεί. 
Σε έλεγχο νάρκοτεστ που υποβλήθηκε ο 26χρονος, φέρεται να διαπι-
στώθηκε ότι ήταν θετικός σε νάρκοτεστ.





Χαιρετίζει ο 

ΣΙΚΑΠ 
Την ανακήρυξη 
της Πάφου σε 
Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα 
Έξυπνου 
Τουρισμού - 
2023

Ο 

Σύνδεσμος Ιδιοκτήτων Κέ-
ντρων Αναψυχής Πάφου – 
ΣΙΚΑΠ -  χαιρετίζει την επι-
λογή την Πάφου η οποία 
ανακηρύχτηκε  Ευρωπαϊ-
κή Πρωτεύουσα Έξυπνου 
Τουρισμού για το 2023.
Θέλουμε να συγχαρούμε 
τον Δήμο Πάφου, την ΕΤΑΠ 
και γενικά όσους εργάστη-
καν για να έρθει αυτή η 
μεγάλη επιτυχία για την 
Πάφο μας. 
Αναμένεται το 2023 να εί-
ναι μια δύσκολη χρονιά 
για τον τουρισμό και αυτό 
γιατί προηγήθηκε η παν-
δημία του κορωνοϊού, που 
ακόμη δεν έχει τελειώσει  
αλλά και επειδή βρίσκεται 
σε εξέλιξη ο πόλεμος στην 
Ουκρανία.
 Η προσπάθεια, όμως, από 
την πλευρά μας και ιδιαί-
τερα μετά την μεγάλη επι-
τυχία της Πάφου,  θα πρέ-
πει να συνεχιστεί  για να 
πετύχουμε περαιτέρω 
προσέλκυση τουριστών. 
Η επιτυχία αυτή επιβάλλε-
ται να τύχει σωστούς χει-
ρισμούς από τους αρμο-
δίους αλλά και απ’ όλους 
όσοι ασχολούνται με την 
τουριστική βιομηχανία  
για να έχουμε όσο το δυ-
νατόν καλύτερα οφέλη.
Συγχαρητήρια και πάλι!!!  
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Η Πάφος μαζί με τη Σεβίλλη 
της Ισπανίας επελέγησαν 
ως οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύ-

ουσες Έξυπνου Τουρισμού για το 
2023, μεταξύ 29 πόλεων από 13 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Κο-
μισιόν.

Όπως σημειώνεται, οι δύο νική-
τριες πόλεις θα λάβουν στήριξη 
στον τομέα της διαφήμισης και 
της τουριστικής τους προώθησης, 
καθώς και την δημιουργία ενός 
ειδικού γλυπτού το οποίο θα εκτί-
θεται σε κεντρικό σημείο στο κέ-
ντρο της πόλης καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 2023. 
Ακόμα, οι δύο πόλεις γίνονται μέ-
ρος ενός δικτύου πόλεων «έξυ-
πνου τουρισμού» στην Ευρώπη 
το οποίο συνεχίζει να μεγαλώνει, 
δίνοντας στις πόλεις την ευκαι-
ρία να ανταλλάζουν εμπειρίες και 
βέλτιστες πρακτικές.  Σύμφωνα 
με την ίδια ανακοίνωση, το Κραν 
της Σλοβενίας επιλέχθηκε ως η νι-
κήτρια πόλη του διαγωνισμού Ευ-
ρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας 
(EDEN) για το 2023, και θα προ-
ωθηθεί ως πρότυπο όσον αφορά 
τις βιώσιμες πρακτικές στον το-
μέα του τουρισμού στην Ευρώπη. 
Το πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού 
στο οποίο η Πάφος είναι μια από 
τις νικήτριες πόλεις για το 2023 
είναι πρωτοβουλία της ΕΕ που 
επιβραβεύει τις πόλεις που υιο-
θετούν πρωτοποριακές προσεγ-
γίσεις στους τομείς της προσβα-
σιμότητας, της ψηφιοποίησης, 
της βιωσιμότητας, της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και της δημι-
ουργικότητας. Παράλληλα η πρω-
τοβουλία για τους Ευρωπαϊκούς 
Προορισμούς Αριστείας αναγνω-
ρίζει και επιβραβεύει μικρότε-
ρους προορισμούς που εφαρμό-
ζουν επιτυχείς στρατηγικές για 

την τόνωση του βιώσιμου τουρι-
σμού. Το 2023, 29 πόλεις από 13 
κράτη μέλη διεκδίκησαν τον τίτ-
λο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 
Έξυπνου Τουρισμού, ενώ συνο-
λικά 20 προορισμοί συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό για τον τίτλο 
του Ευρωπαϊκού Προορισμού 
Αριστείας. Οι πόλεις αξιολογήθη-
καν από ειδική κριτική επιτροπή 
βάσει τριών κριτηρίων: το πρό-
γραμμα δραστηριοτήτων της πό-
λης για το 2023, τη συνολική δέ-
σμευση της πόλης να αναπτυχθεί 
ως έξυπνος τουριστικός προορι-
σμός και την ικανότητα της πόλης 
να λειτουργεί ως πρότυπο και να 
εμπνέει άλλες πόλεις.

Επιτυχία 
Η επιτυχία της Πάφου να κερ-
δίσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής 
Πρωτεύουσας για Έξυπνο τουρι-
σμό βασίστηκε στα έργα που έγι-
ναν μέχρι τώρα στην πόλη μας και 
στην καλή προετοιμασία για την 
διεκδίκηση υποστήριξε ο Δήμαρ-
χος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος 
συγχαίροντας τον διευθυντή της 
ΕΤΑΠ και τον λειτουργό του Δή-
μου Ζήνωνα Ζήνωνος για την απο-
τελεσματική εκπροσώπηση ενώ-
πιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αυτός ο τίτλος είπε θα βοηθήσει 

την πόλη να μεγαλώσει το κύρος 
της και να γίνει ακόμη πιο ελκυ-
στικός τουριστικός προορισμός.  
Παράλληλα είπε είναι και ευθύ-
νη για πιο σκληρή δουλειά ώστε 
να προωθηθούν αντίστοιχα έργα 
τα οποία εκτός από τους επισκέ-
πτες θα εξυπηρετήσουν και τους 
δημότες της Πάφου οι οποίοι θα 
απολαμβάνουν σύγχρονες υπη-
ρεσίες.  

Ικανοποίηση στον ΠΑΣΥΞΕ 
Χαιρετίζει την επιλογή την Πάφου 
να ανακηρυχτεί ως Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού 
για το 2023 ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Ξενοδόχων Πάφου Θάνος 
Μιχαηλίδης.  Τόνισε  πως μέρος 
αυτής της προσπάθειας και για 
την επίτευξη του στόχου είναι και 
η κοινή προσπάθεια και εκστρα-
τεία που έγινε από την Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Πάφου και 
τον ΠΑΣΥΞΕ Πάφου σε συνεργα-
σία με την Ελληνική Τράπεζα για 
την προώθηση του προορισμού 
“Πάφος” 2022 και το ψηφιακό 
μάρκετινγκ. Αυτή η διάκριση είπε 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου 
αποδεικνύει το πόσο προοδευτι-
κή είναι η Πάφος στον τομέα της 
βελτίωσης του τουριστικού ρεύ-

ματος και προϊόντος. Ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πά-
φου Θάνος Μιχαηλίδης ανέφερε 
πως είναι πολύ ικανοποιημένοι 
με τα αποτελέσματα διότι είναι η 
δεύτερη χρονιά που συνεχίζεται 
η προσπάθεια για προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος της Επαρ-
χίας Πάφου μέσω της πιο σύγ-
χρονης ψηφιακής τεχνολογίας 
που υπάρχει στο τομέα του μάρ-
κετινγκ.

Ν. Χατζηγεωργίου
Η επιτυχία της Πάφου να ανακη-
ρυχθεί μαζί με την Σεβίλλη της 
Ισπανίας ως ευρωπαϊκή πρωτεύ-
ουσα  έξυπνου τουρισμού είναι 
μια επιβράβευση για όσα έγινε 
μέχρι σήμερα αλλά κυρίως για 
όσα προγραμματίζονται και σχε-
διάζεται να γίνουν δήλωσε στο 
Radio cosmos o διευθυντής της 
εταιρίας τουριστικής ανάπτυξης 
και προβολής περιφέρειας Πά-
φου Νάσος Χατζηγεωργίου. Με-
ταξύ της ΕΤΑΠ και του Δήμου 
Πάφου είπε υπήρξε αγαστή συ-
νεργασίας και προετοιμασία για 
να διαμορφωθεί ο φάκελος της 
υποψηφιότητας και για την πα-
ρουσίαση του.  Αυτός ο θεσμός 
συνέχισε μπορεί να ανοίξει νέ-
ους δρόμους για την πόλη μας η 
οποία μπορεί να διεκδικήσει και 
να εξασφαλίσει οικονομικούς πό-
ρους τόσο από εθνικά όσο και ευ-
ρωπαϊκά ταμεία, να προωθηθούν 
έργα και εφαρμογές που θα βελ-
τιώσουν γενικότερα τις υποδομές 
στην Πάφο την προσβασιμότητα 
των τουριστών και την εμπειρία 
τους από τον τουριστικό προορι-
σμό. Ο τίτλος συνέχισε θα ενισχύ-
σει την προβολή της Πάφου στις 
διεθνείς τουριστικές αγορές. Πα-
ράλληλα κατέληξε συνεπάγεται 
και ευθύνες για την υλοποίηση 
δράσεων.  

Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έξυπνου τουρισμού
Η Πάφος στο δίκτυο πόλεων «έξυπνου τουρισμού» στην Ευρώπη το οποίο συνεχίζει να μεγαλώνει, 
δίνοντας στις πόλεις την ευκαιρία να ανταλλάζουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές...  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Δέκα θάνατοι - οι 4 εκ των οποίων δηλώθηκαν ετε-
ροχρονισμένα - και 3.625 νέα κρούσματα ανακοι-

νώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για την εβδομάδα 
4 - 10 Νοεμβρίου 2022. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 
72.556 διαγνωστικές εξετάσεις και το ποσοστό θετικό-
τητας ανέρχεται στο 5%.
Ανακοινώθηκαν 10 θάνατοι, 6 κατά την εβδομάδα που 
αφορά η ανακοίνωση. 
Οι υπόλοιποι 4 θάνατοι που δηλώθηκαν ετεροχρονισμέ-
να αφορούν σε γυναίκα, ηλικίας 77 ετών, που απεβίωσε 
στις 09/05/2021, άνδρα, ηλικίας 84 ετών, που απεβίω-
σε στις 12/08/2021, άνδρα, ηλικίας 91 ετών, που απε-
βίωσε στις 14/08/2021 και άνδρα, ηλικίας 92 ετών, που 

απεβίωσε στις 03/11/2022.
Ο συνολικός αριθμός θανάτων με τελική αιτία τη νόσο 
COVID-19 ανέρχεται στους 1.210.

Συνολικά 69 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται στα νο-
σοκομεία του ΟΚΥπΥ, 9 σε σοβαρή κατάσταση (ΜΕΘ: 0 
εκτός αναπνευστήρα/2 διασωληνωμένοι, ΜΑΦ: 7) ενώ 
3 ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί συνεχί-
ζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι λόγω COVID σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Το Υπουργείο υγείας αλλά και οι επιστήμονες απευθύ-
νουν συνεχείς εκκλήσεις προς το κοινό και ιδιαίτερα της 
ευπαθείς ομάδες όπως προχωρήσουν στον εμβολιασμό 
τους, με την Τρίτη ή την τέταρτη δόση.
Με βάση τα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας εφη-
συχασμός, καθώς στο παρελθόν έχουμε πληρώσει τέ-
τοιες συμπεριφορές…  

Μην χαλαρώνουμε
Ο κορωνοϊός είναι ακόμα εδώ
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Τι λάκκο έχει η φάβα;

Ε

Την αναστολή εκποιήσεων 
πρώτης κατοικίας για ευάλω-

τες ομάδες έως τα τέλη Φεβρου-
αρίου 2023 ανακοίνωσε την Πέ-
μπτη ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ε-
ξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειρι-
στριών Εταιρειών Πιστωτικών Δι-
ευκολύνσεων.
Όπως αναφέρεται, ο ΣΕΔΠ «λαμ-
βάνοντας υπόψη τις συζητήσεις 
γύρω από το θέμα και τις συνέ-
πειες που μια ακόμα αναστολή 
των εκποιήσεων πιθανότατα να 
επιφέρει στην ευρύτερη οικονο-
μία, ανακοινώνει ότι μέχρι την 
28η Φεβρουαρίου 2023 τα μέλη 
του δεν θα προχωρήσουν σε εκ-
ποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας 
μέχρι και €350.000, για εκείνες τις 
περιπτώσεις δανειοληπτών που 
πραγματικά ανήκουν στις ευάλω-
τες ομάδες του πληθυσμού, όπως 
αυτές περιγράφονται στην από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλί-
ου, ημερομηνίας 22/8/2022».
Την ίδια ώρα στην Βουλή δίνεται 
μάχη για την αναστολή των εκ-
ποιήσεων, με το ΑΚΕΛ να έχει κα-
ταθέσει πρόταση και τα υπόλοιπα 
κόμματα της αντιπολίτευσης να 
μην βρίσκονται σε σύμπλευση.
Τα δεδομένα διαφοροποιούνται 
συνεχώς, με αποτέλεσμα κάποιοι 
μέχρι πρότινος «συνεργάτες» να 
έρθουν σε αντιπαράθεση, όταν 
το ΔΗΚΟ ζήτησε να αναβληθεί η 
συζήτηση της πρότασης νόμου 
του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ, της ΕΔΕΚ, 
της ΔΗΠΑ και των Οικολόγων, με 
την οποία προτεινόταν πάγωμα 
των εκποιήσεων μέχρι το τέλος Ι-
ανουαρίου του 2023.
Τώρα ο Σύνδεσμος προτείνει την 
αναστολή του μέχρι τον Φεβρου-
άριο του 23 και το μόνο που σκε-
φτόμαστε είναι τι λάκκο έχει η 
φάβα; 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους κυνηγούς μας, που από την περα-
σμένη εβδομάδα εξορμούν σε λόγκους 
και βουνά βουρώντας τους πέρτικους και 
τους λαούς που τάπισον…

Τον Νοέμβριο που από βροχή δεν μας 
έφερε και σπουδαία πράγματα προς 
το παρόν και ελπίζουμε να μην το πάει 
έτσι…

Τα Χριστούγεννα που άρχισαν να μυρί-
ζουν πλέον αλλά η ακρίβεια δεν μας αφή-
νει να τα χαρούμε όπως πρέπει…

Τους μανιταροσυλλέκτες που φέτος ελ-
πίζουμε να μην δυσκολευτούν πολύ να 
βρουν μανιτάρια και αν βρουν να μην κα-
ταστρέψουν και το περιβάλλον με τσου-
γκράνες κλπ…

Τον καιρό που δεν λέει να αλλάξει και μας 
κάνει να νοιώσουμε ότι αλλάξαμε  επο-
χή…

Τους Παφίτες που άρχισαν ήδη να σκέ-
φτονται πώς θα επωφεληθούν από την 
έλευση των φοιτητών με την λειτουργία 
των σχολών του ΤΕΠΑΚ στην πόλη μας…

Τους μισάνθρωπους που τους πιάνει 
μια τρελή χαρά όταν βλέπουν άλλους να 
υποφέρουν…

Τους αιθεροβάμονες πολιτικούς, που 
έχουν καβαλήσει το καλάμι και πετάνε 
στα σύννεφα. Προσγειωθείτε ρεεεεεε!!!

Τους καλούς συναδέλφους που επιδει-
κνύουν τόση, μα τόση συναδελφική αλ-
ληλεγγύη που κάποιες φορές δεν αντέ-
χεται…

Τις φαρμακόγλωσσες που βρήκαν τώρα 
αφορμή να χύσουν το φαρμάκι τους…

Τους ξενέρωτους γενικώς, που δεν γου-
στάρουν τίποτα και δεν ευχαριστιούνται 
με τίποτα…

Τους παντοτινούς φίλους που καθημερι-
νά αποδεικνύουν την αξία τους στις ζωές 
μας…

Όλους όσους κρίνουν τον εαυτό τους με 
τα δικά τους μέτρα και χρίζονται πρώτοι 
μεταξύ μετρίων, ακέραιοι μεταξύ ανε-
παρκών και άμεμπτοι μεταξύ διεφθαρ-
μένων…

Τους γνώστες των πάντων που όλο συμ-
βουλές δίνουν αλλά οι ίδιοι ποτέ δεν τις 
εφαρμόζουν…

Το χρόνο που κυλά αμείλικτος χωρίς να 
νοιάζεται από κρίση, από φτώχεια, ούτε 
από χαρές και λύπες…

Τους τουρίστες που δεν καταλαβαίνουν 
ούτε από βροχή, ούτε από κρύο… Σαγιο-
νάρα, κοντά παντελόνια και τα μυαλά 
στα κάγκελα. Ένα χρόνο περίμεναν οι άν-
θρωποι…

Την ακρίβεια που σπάει κόκαλα και έχου-
με κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ακόμα 
δεν έφτασε στο ζενίθ της…

Νάσος Χατζηγεωργίου Χάρης Θεοχάρους Μητροπολίτης Γεώργιος Υπ. Εσωτερικών 

Πάνω ο διευθυντής της Ε-
ταιρείας Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής (Ε-
ΤΑΠ) Πάφου για τις πρω-
τοποριακές και καινοτόμες 
ιδέες που εφαρμόζει για 
την προβολή της Πάφου ως 
τουριστικού προορισμού…

Πάνω ο γενικός διευθυντής 
της Pafos fc, ο οποίος εμφα-
νίζεται πάντοτε με σοβαρό-
τητα, εκπροσωπώντας την 
ομάδα της Πάφου σε όλα τα 
βήματα και ανεβάζοντας το 
στάτους της…

Πάνω ο τοποτηρητής του 
θρόνου Μητροπολίτης 
Πάφου Γεώργιος για την 
σοβαρότητα με την οποία 
αντιμετωπίζει το θέμα της 
διαδοχής, την ώρα που κά-
ποιοι προχωρούν ακάθε-
κτοι στους σχεδιασμούς 
τους… 

Κάτω οι Τοπικοί Άρχοντες 
που παρέλειψαν τη δή-
ωσή τους για το πόθεν 
έσχες. Για οποιοδήπο-
τε λόγο και αν το έχουν 
πράξει, παραμένουν ε-
κτεθειμένοι στα μάτια 
των πολιτών…

Κάτω τα δύο συναρμόδια 
Υπουργεία που αφήνουν 
το πρόβλημα της ηχορύ-
πανσης να διαιωνίζεται 
προκαλώντας μεγάλη ζη-
μιά στο πολύτιμο τουρι-
στικό μας προϊόν παρά 
τα επανειλημμένα παρά-
πονα…  

Τοπικοί Άρχοντες

Κάντε κάτι με τις λακκούβες 
κύριοι του δήμου Πάφου. Τα 

οχήματά μας έχουν διαλυθεί και 
τρέχουμε να τα φτιάξουμε. Δεν 
φτάνει δηλαδή που δεν έχουμε 
λεφτά, μας καταστρέφετε και τα 
αμάξια. 
Αν δεν έχει λεφτά ο δήμος Πά-
φου στα ταμεία του, που δεν το 
νομίζουμε, ας κάνει περικοπές 
από κάπου αλλού και ας φτιάξει 
τους δρόμους. Τα «ππατσιαρί-
σματα» δεν είναι λύση. 

Λακκούβες παντού… 

Ε ίπαμε ότι το κυνήγι είναι χόμπι, αλ-
λά να μην το παρακάνουν οι κυνη-

γοί. Όπως βλέπουμε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, κυνηγοί καμαρώνουν με 
το θήραμά τους που τες πλείστες φορές 
ξεπερνά το ΚΟΤΑ. Είπαμε ρε παιδιά, κά-
ντε το χόμπι σας, ή όπως αλλιώς το λέ-
τε, αλλά την άγρια φύση και τα μάτια 
σας. Μην τα σκοτώσετε όλα σε μια χρο-
νιά. Και εσείς εκεί στο Ταμείο Θύρας, 
γιατί επιτρέπεται την κρεατοσυλλογή; 

Κυνήγι και κρεατοσυλλογή… 
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Σ. Αγγελίδης

Χαμός έγινε στην Επιτροπή Νομικών της 
Βουλής κατά τη συζήτηση για τις παρακο-

λουθήσεις.
Απαντώντας στη θέση του κ. 
Δαμιανού ότι όφειλε να είχε 
αυτοεξαιρεθεί της ποινικής δί-
ωξης καθότι υπάρχουν συνθή-
κες έλλειψης αντικειμενικής α-
μεροληψίας, ο Βοηθός Γενικός 

Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης είπε σε έντονο 
ύφος ότι δεν είναι διεφθαρμένος. Όπως ανέ-
φερε, ο ίδιος έλαβε την απόφαση απόσυρσης 
της υπόθεσης του μαύρου βαν, στη βάση του 
μηχανισμού με τον οποίο λειτουργεί η Νομι-
κή Υπηρεσία και δεν άλλαξε, όπως τόνισε, το 
σημείωμα κανενός. Απευθυνόμενος προς τον 
Βουλευτή του ΑΚΕΛ ανέφερε πως εάν θέλουν 
να δημιουργούν τέτοιου είδους κωλύματα στο 
έργο αξιωματούχων τότε δεν θα δουλεύει κα-
νένας.
Τώρα δηλαδή δουλεύουν, ή απλά μας δουλεύ-
ουν;

Σ. Παπαθεοδώρου

Δ εν έχει διαπιστωθεί ότι η Αστυνομία 
έχει αγοράσει οτιδήποτε από τις ε-

ταιρείες των δύο. Εμείς, ό-
πως είπε, δεν βρήκαμε ότι 
έχουμε αγοράσει υπηρε-
σίες ή προϊόντα από τα εν 
λόγω πρόσωπα, απάντησε 
ο Αρχηγός της Αστυνομίας 
Στέλιος Παπαθεοδώρου, 

σε ερώτηση στην επιτροπή νομικών της 
Βολής.
Το γεγονός όμως, ότι ακόμα και σήμερα 
ο ίδιος ο Αρχηγός Αστυνομίας δηλώνει 
πως αυτό το θέμα θα τύχει διερεύνησης 
και δεν ήταν σε θέση να δώσει συγκεκρι-
μένες και πειστικές απαντήσεις στα μέλη 
της επιτροπής Νομικών, καταδεικνύει και 
την προχειρότητα με την οποία αντιμετω-
πίζονται τόσο σοβαρά ζητήματα. Ο Αρχη-
γός βρέθηκε σε δύσκολη θέση και όταν 
κλήθηκε να απαντήσει, εάν η Αστυνομία 
συνεργάστηκε με τους πρωταγωνιστές 
της υπόθεσης του βαν, με τον Άριστο Δα-
μιανού να δηλώνει πως κατέχει στοιχεία 
που το αποδεικνύουν και τον Αρχηγό να 
επιμένει πως, με βάση την έρευνα που έ-
κανε, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από που-
θενά.
Εμείς τώρα ποιον πιστεύουμε;

Μ. Μαυρίδης

Ό ταν το επιχείρημα του ΔΗΣΥ, ότι δεν 
εμπλέκεται στο σκάνδαλο των πα-

ράνομων παρακολουθήσε-
ων και του παράνομου λο-
γισμικού, είναι ότι δεν υ-
πάρχουν αποδείξεις, τότε 
κάτι βρωμά.
Τουλάχιστον ο βουλευ-
τής του κόμματος Μάρι-

ος Μαυρίδης, αυτό είχε να αντιπαραθέ-
σει σε τηλεοπτική συζήτηση την Πέμπτη 
απαντώντας στις κατηγορίες βουλευτών 
αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι ο κόμμα 
του παραμένει εκτεθειμένο και οφείλει 
να δώσει απαντήσεις.
Μα τις αποδείξεις ποιος θα έπρεπε να τις 
βρει κ. Μαυρίδη μου;
Γιατί μας θυμίζετε εκείνο το υπέροχο ρη-
τό της λαϊκής μας κληρονομιάς: Εν δικά-
σω τον θεό μα ποιος εν να τον κρίνει, α-
φού η κρίση μια ένι, τζιαι ρίζει την τζιαι 
τζιείνη…
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ΕΟι μισοί Συνοδικοί και συγκεκριμένα 7 α-
πό τους 16 ενδιαφέρονται για τον αρχιεπι-

σκοπικό θρόνο, κάτι το οποίο δημιουργεί νέα 
δεδομένα και δυνατόν να επηρεάσει τους συ-
σχετισμούς ενώπιον της Συνόδου η οποία θα 
αναδείξει τον νέο προκαθήμενο της Εκκλησί-
ας της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
μας, υποψήφιοι για το θρόνο θα είναι οι Μη-
τροπολίτες Πάφου Γεώργιος, Λεμεσού Αθανά-

σιος, Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος, 
Κυρηνείας Χρυσόστομος, Μόρφου Νεόφυτος 

και Ταμασού Ησαΐας, καθώς και ο Επίσκοπος 
Καρπασίας Χριστοφόρος. Το ενδιαφέρον κά-
ποιων εξ’ αυτών εκτιμάται ότι δυνατόν να ε-
πηρεάσει την υποψηφιότητα του Μητροπο-
λίτη Πάφου, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να 
δούμε συγκεκριμένους ιεράρχες να αποσύ-
ρουν τελικά την υποψηφιότητά τους.

Ενδιαφέρονται οι μισοί

Πολύ χαλαρούς μας βλέπω γι’ αυτή την υ-
πόθεση με τις παρακολουθήσεις αλλά πολύ 
φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά θα ρεζιλευ-
τούμε…

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ ήταν έ-
νας δυναμικός άνθρωπος που έλεγε πάντα 
τη γνώμη του ξεκάθαρα και αυτό δεν μπο-
ρεί κανείς να μην του το αναγνωρίσει…

Δεν πιστεύουμε ότι η παρουσία του Οικου-
μενικού πατριάρχη στην κηδεία του Αρχιε-
πισκόπου θα επηρεάσει κατά κάποιον τρό-
πο της επερχόμενες εκλογές για την ανάδει-
ξη του νέου Προκαθημένου της Εκκλησίας 
μας…

Η ψήφος των Ρώσσων μόνιμων κατοίκων 
Κύπρου, από την άλλη μπορεί και να παίξει 
καθοριστικό ρόλο στις επικείμενες αρχιεπι-
σκοπικές εκλογές. Όπως  και αυτή των Ου-
κρανών βεβαίως…

Πολύ χαλαρώσαμε με τον COVID και τα 
πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται επικίν-
δυνα…

Για κάποιους έχουν ήδη τελειώσει οι εκλο-
γές και πάνε για άλλα. Ίσως μάλιστα επει-
δή διαθέτουν πολύ χρόνο τώρα να ασχολη-
θούν και με τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές αλ-
λά να προσέχουν γιατί όποιος ανακατεύε-
ται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες…

Η στενή συνεργασία μας με το Ισραήλ τα 
τελευταία χρόνια έχει και τα στραβά της. 
Βλέπετε τώρα μαθαίνουμε και νέα κόλ-
πα. Άσε που δεν περνά εβδομάδα που να 
μην ταξιδέψει τουλάχιστον ένας Κύπριος Υ-
πουργός στο Ισραήλ, ή το αντίθετο…

Είναι σταθερή η προσήλωσή μας στην α-
νάγκη να πέσει το Τείχος της Λευκωσίας, 
αναφέρει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Twitter, επ’ ευ-
καιρία της επετείου της πτώσης του Τείχους 
του Βερολίνου. Το πρόβλημα είναι βέβαια 
πριν πέσει να καθαρίσει η απέναντι πλευρά 
από τα ζιζάνια…

Η κυπριακή φράση παίζουν πελλόν πάει 
γάντι σε κάποιους, σχετικά με το θέμα των 
παρακολουθήσεων και του μαύρου βαν…

Στις 65.000 ανήλθαν τα εξώδικα που απε-
στάλησαν μέχρι σήμερα σε οδηγούς μετά 
από καταγγελίες από το σύστημα φωτοεπι-
σήμανσης, ενώ αρκετές χιλιάδες άλλες βρί-
σκονται στην αναμονή είτε για αποστολή εί-
τε για ξεκαθάρισμα. Και να φανταστείτε ότι 
ακόμα έχουμε μόνο στην Λευκωσία και τέσ-
σερις κινητές που γυρίζουν στις υπόλοιπες 
επαρχίες…

Είναι αλήθεια ότι η Κύπρος είναι ξέφραγο 
αμπέλι για πράκτορες διαφόρων εθνικοτή-
των;

Δηλαδή ο Ερντογάν απαιτεί από Νορβηγία 
και Σουηδία να του παραδώσουν περίπου 
του κούρδους που βρίσκονται στο έδαφός 
τους, αλλά την ίδια ώρα ο ίδιος αρνείται να 
απελάσει τους ηγέτες της Χαμάς που φιλο-
ξενείς τη χώρα του;

Πάλι γίναμε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, αυ-
τή τη φορά για έξυπνο τουρισμό. Έπιασαν 
τόπο τελικά η προσπάθειες της ΕΤΑΠ. Ποιος 
μας πιάνει τώρα…  

Ο Δίκαιος

Χάος στην οδό Αγαμέμνωνος
Καθημερινό φαινόμενο 

και ουδείς νοιάζεται για 
τις παράνομες σταθμεύσεις 
στην οδό Αγαμέμνωνος στην 
Κάτω Πάφο.
Όπως καταγγέλλουν οι περί-
οικοι με το ζόρι εισέρχονται 
και εξέρχονται από τα σπί-
τια τους και αναρωτιούνται 
πού είναι η αστυνομία και οι 
άλλοι αρμόδιοι για να τους 
προστατεύσουν. 
Όπως μας ανέφεραν μάλιστα οι παραποιού-
μενοι κάτοικοι, στον δρόμο τους υπάρχουν δι-
πλές κίτρινες γραμμές και δεξιά και αριστερά, 

αλλά παρ’ όλα αυτά οι τροχο-
νόμοι περνούν από το σημείο 
αλλά δεν καταγγέλλουν κανέ-
να. 
Οι κάτοικοι με σημείωμά του 
απευθύνθηκαν σ’ εμάς ως ύ-
στατη προσπάθεια να βρουν 
το δίκαιο τους, καθώς όπως 
συμπλήρωσαν δεν περνά μέ-
ρα που να μην σταθμεύουν 
στο δρόμο τους και δεξιά και 

αριστερά παρά τις απαγορευτικές γραμμές, 
αλλά υπάρχει μια πρωτοφανής ανέχεια, ω-
στόσο υπάρχει μια πρωτοφανής ανέχεια από 
τους αρμόδιους.

Πόθεν έσχες
Το γνωρίζατε ότι βάσει του νόμου για το 

πόθεν έσχες Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβου-
λοι και Γραμματείς των Δήμων είναι υποχρεω-
μένοι να υποβάλλουν δήλωση;
Με βάση λοιπόν τον κατάλογο που δημοσίευ-
σε το τριμελές συμβούλιο στην Πάφο σχεδόν 
όλα τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων Γε-
ροσκήπου, Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς δεν 
έχουν υποβάλει δήλωση. Από τον Δήμο Πά-
φου, έχουν υποβάλει όλοι, πλην δύο μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα στον Δήμο Γεροσκήπου πέντε 
μέλη του νυν δημοτικού συμβουλίου δεν έ-
χουν υποβάλει δήλωση, όπως και στον Δήμο 
Πόλεως Χρυσοχούς, ενώ σε αυτό της Πέγει-
ας μόνο δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
δεν έχουν υποβάλει δήλωση.
Δεν θα γράψουμε ονόματα, αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση αυτό είναι απαράδεκτο.
Στο σύνολό τους τα μέλη δημοτικών συμβου-
λίων που δεν υπέβαλαν δήλωση Παγκύπρια 
είναι 115.

Χώρα της κλεψιάς

Μ’ αυτά τα παρελκόμενα μ’ αυτές τις εξελίξεις, 

σκέφτεσαι σοβαρότατα τον βίο σου να λήξεις.

Πώς έκαναν την χώρα μας τη νήσο των Αγίων, 

νήσο αβάντας και κλεψιάς και τόπο μαρτυρίων; 

Εγώ δεν έχω τίποτα βεβαίως να μου κλέψουν, 

μόνο τα δεδομένα που κι αν θέλουν ας πιστέψουν…

Κι εκεί που έλεγα ο τρελός “σας γέλασα αλήτες”, 

είδα ότι τα κλέβουνε όπως του καταλύτες…

Πώς να κοιμάσαι ήσυχος σε μία τέτοια νήσο, 

όπου το κάθε τι στραβό μας το βαπτίζουν ίσιο;

Και πώς η τίμια νήσος μας μέσα εις τους αιώνες, 

προσφάτως κυριεύτηκε απ’ τους απατεώνες;  



Επιβιώνει με επιδοτήσεις Έφυγε ο 
Ανδρέας Δημητρόπουλος 

Σ ε ηλικία 84 ετών απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ανδρέας Δη-
μητρόπουλος που συνέδεσε το όνομα του με το πρόγραμμα προστα-

σίας των χελωνών όχι μόνον στην Κύπρο αλλά ευρύτερα στη Μεσόγειο. 
Το οικολογικό και περιβαλλοντικό κίνημα στην Κύπρο και την Ευρώπη έχα-
σε έναν ακούραστο μαχητή και αφοσιωμένο επιστήμονα. Ο Ανδρέας Δη-
μητρόπουλος, εργάστηκε στο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, και 
διετέλεσε Διευθυντής μέχρι την αφυπηρέτηση του το 1998, «ασχολήθηκε 
με τη διαμόρφωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την αειφόρο ανά-
πτυξη και διαχείριση της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας». Παράλληλα, 
«πρωτοστάτησε στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη δι-
ατήρηση της άγριας ζωής στην Κύπρο, καθώς και στην προώθηση και α-
νάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο θαλάσσιο χώρο και την παράκτια 
ζώνη του νησιού». Με πρωτοβουλία του Ανδρέα Δημητρόπουλου, , οι θα-
λάσσιες χελώνες και τα αυγά τους προστατεύονται στην Κύπρο ήδη από το 
1971, με βάση τον περί Αλιείας Νόμο. Το 1978, υπό την καθοδήγηση του 
Ανδρέα Δημητρόπουλου, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών άρχι-
σε να υλοποιεί το Πρόγραμμα Προστασίας των Θαλάσσιων Χελωνών (Sea 
Turtle Conservation Project), στις παραλίες της Λάρας και της Τοξεύτρας, 
στην Χερσόνησο Ακάμα. Μαζί , μαζί με την Μυρούλα Χατζηχριστοφόρου, 
ίδρυσαν το 1984 τον Σύνδεσμο Προστασίας Άγριας Ζωής (Cyprus Wildlife 
Society). Το 1988 περιλήφθηκε στο “Global 500 Roll of Honour” (1987-2003) 
του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, λόγω της πρωτο-
ποριακής έρευνας και της σημαντικής δράσης που ανέπτυξε για την προ-
στασία των θαλάσσιων χελώνων στη Μεσόγειο και τη διατήρηση της Χερ-
σονήσου Ακάμα στην Κύπρο. 

Ακούστε τους ειδικούς 

Υ πό έλεγχο βρίσκεται η κατάσταση με την Πανδημία, παρά την αύξη-
ση των κρουσμάτων και των νοσηλειών, δήλωσε ο επιδημιολόγος Μι-

χάλης Βωνιάτης. Παρότρυνε ωστόσο τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες να εμβολιαστούν με την τέταρτη δόση, ενόψει μιας επικίνδυνης 
επιδημιολογικά περιόδου, όπως είναι ο χειμώνας. Ο κύριος Βωνιάτης ανα-
φέρθηκε και στον εμβολιασμό κατά της γρίπης, σημειώνοντας πως μέχρι 
τώρα εβδομήντα χιλιάδες πολίτες έχουν κάνει το εμβόλιο, αριθμός όμως, 
ο οποίος ήταν ο διπλάσιος πέρσι. Ο κύριος Βωνιάτης συνέστησε επίσης σε 
άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να συνεχίσουν να φορούν μά-
σκα, σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Από την στοιχεία που δόθη-
καν χθες διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό είναι στο 5% και τα κρούσματα την 
περασμένη εβδομάδα ξεπέρασαν τις 3000 χιλιάδες ενώ καταγράφηκαν και 
10 θάνατοι.

Ακατάχνωτα
Είναι παράδοση στον τόπο μας να σεβόμαστε και να 
τιμούμε τους νεκρούς.  Η συγκίνηση που προκάλεσε 
ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου δεν είναι 
έκπληξη. Ο ρόλος του στα εκκλησιαστικά πράγματα και 
γενικότερα θα αποτιμηθεί από τους ιστορικούς. Ήταν 
μια προσωπικότητα που σίγουρα  δεν περνούσε απα-
ρατήρητη και είχε μεγάλη επίδραση και εκτός των εκ-
κλησιαστικών θεμάτων...

Οι δελφίνοι του Αρχιεπισκοπικού θρόνου θα μπορού-
σαν να περιμένουν λίγες μέρες για να ξεκινήσουν την 
δράση τους. Κάποιοι που δεν έλεγαν ούτε καλημέρα 
στον Αρχιεπίσκοπο έσπευσαν πρώτοι να εκφράσουν 
τάχα μου την θλίψη τους... 

Η μάχη της διαδοχής του Αρχιεπισκόπου θα είναι πολύ 
αμφίρροπη εκτιμούν διάφοροι παράγοντες επικαλού-
μενοι μάλιστα και σφυγμομετρήσεις. Αν οι δημοσκό-
ποι πέφτουν έξω στις έρευνες για τις Βουλευτικές ή τις 
Προεδρικές Εκλογές πιστεύει κανείς ότι για τις Αρχιε-
πισκοπικές εκλογές θα πέσουν μέσα; Όσοι γνωρίζουν 
λένε ότι θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν οι μετρήσεις 
για να δημιουργηθεί δυναμική για κάποιους. Ότι ακρι-
βώς δηλαδή γίνεται και με τις προεδρικές εκλογές... 

Ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου ανέβαλε τις δραστηρι-
ότητες των κομμάτων και των υποψηφίων, όμως από 
την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφουν δυναμικά. Θα 
βρεθούν όμως αντιμέτωποι οι υποψήφιοι με τα εκλο-
γικά επιτελεία των υποψηφίων στις Αρχιεπισκοπικές. 
Καλά ξεμπερδέματα λοιπόν για όσους φλέρταραν με 
συγκεκριμένους ιεράρχες και τώρα θέλουν να εμφανι-
στούν αμέτοχοι...

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις ΗΠΑ έβλεπε σα-
ρωτική νίκη των Ρεμπουμπλικάνων οι δημοσκόποι αλ-
λά οι ψηφοφόροι τους διέψευσαν παταγωδώς...

Η συγκυρία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αξιοποιή-
θηκε από την Πάφο με τον καλύτερο τρόπο για να υ-
λοποιηθούν έργα και να αποκτήσει η πόλη υποδομές. 
Έστω και αν σε ότι αφορά τα πολιτιστικά δεν υπήρξε 
συνέχεια ελπίζουμε αυτός ο νέος τίτλος της Πάφου 
που ανακηρύχθηκε ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυ-
πνου Τουρισμού να αξιοποιηθεί για την προώθηση και 
υλοποίηση των σχεδιασμών που αφορούν την smart 
city... 

Ορισμένοι πολιτικάντηδες της κακιάς ώρας που θέλη-
σαν να αξιοποιήσουν την επιτυχία της Πάφου έβγαλαν 
ανακοινώσεις που ήταν στο γάμο του καραγκιόζη. Νο-
μίζουν πως κάνουν και πολιτική τρομάρα τους...

Στην Πόλη Χρυσοχούς η διαμάχη στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο δεν περιορίζεται μόνον στο θέμα το Δημοτικού 
Μηχανικού και την διαδικασία πρόσληψης. Επεκτείνε-
ται και σε άλλα θέματα. Σύντομα αναμένεται νέα θύ-
ελλα... 

Ήρθαν και στην Πάφο τα επικίνδυνα κουνούπια που ε-
ντοπίστηκαν σε Λάρνακα και Λεμεσό. Μένει να επιβε-
βαιωθεί και επιστημονικά από τα δείγματα που εξετά-
ζονται...  

Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη 
15 Νοεμβρίου είναι ορισμένη για ακρόαση η υπόθε-
ση του παραλιακού μετώπου ενώπιον του επαρχιακού 
δικαστηρίου όμως αναμένονται προδικαστικές ενστά-
σεις. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν εκπλήξεις...
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Η “μούγια”

Εγκαινίων συνέχεια... 

Μ ε τις τελετές των εγκαινίων δεν τελειώσαμε ακόμη στην Πάφο. 
Ανάλογες τελετές προγραμματίζονται στην Πόλη Χρυσοχούς 

και την Γεροσκήπου. Το Δημο-
τικό Συμβούλιο Πάφου αποφά-
σισε να τελέσει εγκαίνια και την 
1η Δεκεμβρίου, των έργων που 
σχετίζονται με την έξυπνη πόλη 
και του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Δημοτών. Τα εγκαίνια θα τελέ-
σει ο Υφυπουργός Έρευνας, Και-
νοτομίας και Ψηφιακής Πολιτι-

κής Κυριάκος  Κόκκινος. Την ίδια μέρα θα φωταγωγηθεί και η πόλη με 
τον αναβαθμισμένο Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Στην Γεροσκήπου προ-
γραμματίζουν εγκαίνια του Κέντρου Υγείας και στην Πόλη Χρυσοχούς τις 
αποθήκες της ΑΛΚ, τους κυματοθραύστες και τα πεζοδρόμια.

Σύγχρονο σχολείο 

Τ ην πρόταση του για κατάργηση της στασιμότητας των μαθητών στο 
Γυμνάσιο και ρύθμιση της εγγραφής τους στις Ομάδες Μαθημάτων 

Προσανατολισμού του Λυκείου, 
αναμένεται να καταθέσει στο Υ-
πουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός 
Παιδείας. Ο Πρόδρομος Προδρό-
μος θα παρουσιάσει την πρόταση 
στο Υπουργικό, μετά τον έλεγχο 
που έγινε από τη Νομική Υπηρε-
σία, ώστε να οδηγηθεί στη Βουλή. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μια τυ-
πική ρύθμιση καθώς μέχρι τώρα 
ουσιαστικά στα Γυμνάσια οι μαθη-
τές δεν έμεναν στάσιμοι. Το πρό-

βλημα όμως είναι ότι με τη  νέα νομοθεσία θα φεύγουν από τα Γυμνάσια έ-
χοντα απολυτήρια  με βαθμούς που θα είναι κάτω από την βάση και αυτοί 
θα τους συνοδεύουν σε όλη τους την ζωή. 

Επενδύουν στα Νοσοκομεία Πάφου 
και Πόλης 

Σ τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Υγείας για το 2023 περιλαμ-
βάνεται και κονδύλι ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο αφορά 

τα Νοσοκομεία Πάφου και Πόλης 
Χρυσοχούς. Σύμφωνα με τον Βου-
λευτή του ΔΗΚΟ Χρύσανθο Σαβ-
βίδη μέρος του ποσού αυτού θα 
αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση 
του ΤΑΕΠ τον ιατρικό εξοπλισμό 
και την επαναλειτουργία του θα-
λάμου νοσηλείας ασθενών του 
Νοσοκομείου Πόλης. Με αφορμή 
την παρουσίαση των προϋπολογι-
σμών του Υπ. Υγείας ο κ. Σαββίδης 
χαρακτήρισε πολύ σοβαρό το εν-

δεχόμενο παράτασης του χρονικού ορίου για την ολοκλήρωση της αυτονό-
μησης των κρατικών νοσηλευτηρίων και κατ επέκταση και της χρηματοδό-
τησης του οργανισμού από το κράτος.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ποινικές διώξεις στο ΤΟΜ

Γ ια την υπόθεση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την εμπλο-
κή των τριών λειτουργών ανέλαβε η Αστυνομία να διερευνήσει το 

ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών αποκάλυψε στο Radiocosmos o Υπουρ-
γός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος. Από την έρευνα που έγινε πρόσθε-
σε διαπιστώθηκε ότι έγιναν παρεμβάσεις στο σύστημα καταγραφής των 
στοιχείων και στη βάση αυτών των ευρημάτων η υπόθεση καταγγέλθηκε 
στην Αστυνομία η οποία θα διερευνήσει τυχόν ποινικά αδικήματα. Λόγω 
της ποινικής διερεύνησης ο κ. Καρούσος είπε ότι δεν μπορεί να πει πε-
ρισσότερα για τα ευρήματα της διερεύνησης και απέφυγε να σχολιάσει 
τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων. Μένει να δούμε και αν το μαχαίρι 
για την εξυγίανση στο ΤΟΜ θα φθάσει μέχρι το κόκκαλο.
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Σ υνεχίζεται το φαινόμενο των κακόβουλων 
απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων με 
εκβιασμό χρηστών διαδικτύου, αναφέρει 

η Αστυνομία που καλεί εκ νέου το κοινό να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικό. 
Σε ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα ύποπτα μη-
νύματα αναφέρουν ένα κωδικό που ομοιάζει 
με αυτόν του χρήστη, με τον οποίον του ανα-
φέρουν με εκβιαστικό τρόπο ότι κατάφεραν να 
έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό του και ότι εάν 
δεν πληρώσει ένα ποσό σε μορφή κρυπτονομί-
σματος, θα δημοσιοποιήσει τις δραστηριότητες 
του χρήστη στην δήθεν θέαση του, σε πορνο-
γραφικό υλικό. 
Με το μήνυμα ζητούν από τον παραλήπτη του 
μηνύματος να εμβαστούν περί τα $1.900 δο-
λάρια υπό μορφή bitcoin σε ηλεκτρονικό πορ-
τοφόλι. Η Αστυνομία τονίζει ότι τα μηνύματα 
αυτά είναι στην ολότητα τους απατηλά και κα-
κόβουλα και σημειώνεται ότι σε καμία περίπτω-
ση, οι παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων πρέπει 
να προβαίνουν στην διαδικασία πληρωμής του 
ποσού και στην διαδικασία να απαντήσουν και 
να διαπραγματευτούν μαζί με τον αποστολέα. 
Τέτοια μηνύματα να διαγράφονται άμεσα, το-
νίζεται. 

Επίσης οι χρήστες του διαδικτύου καλούνται 
όταν τους ζητείται η καταβολή χρημάτων σε δι-
αφορετικό τραπεζικό λογαριασμό από αυτόν 
που χρησιμοποιούν συνήθως, να προβαίνουν 
σε επαλήθευση του αιτήματος, μέσω τηλεφωνι-
κής ή άλλης επικοινωνίας με τον προμηθευτή. 
Επίσης να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρό-
σβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και 
να χρησιμοποιούν τεχνικές αυθεντικοποίησης 
δύο βημάτων (two step verification) για την εί-
σοδό τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κα-
λούνται να χρησιμοποιούν προγράμματα προ-

στασίας από κακόβουλο λογισμικό, τόσο στον 
υπολογιστή τους, όσο και στις φορητές συ-
σκευές, τα οποία να ενημερώνουν τακτικά και 
να μην ανοίγουν συνδέσμους που εμπεριέχο-
νται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή μηνύματα κειμένου από αγνώστους, καθώς 
οι σύνδεσμοι αυτοί ενδέχεται να παραπέμπουν 
σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή και να προκαλούν 
την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού. Επί-
σης καλούνται να προβαίνουν σε τακτικό έλεγ-
χο στις ρυθμίσεις των φίλτρων ανακατεύθυνσης 
του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περί-
πτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενεργό τέ-
τοιο φίλτρο ανακατεύθυνση σε άλλο άγνωστο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε να διαγράφουν 
τέτοια ρύθμιση και να ενημερώνεται η Αστυνο-
μία. 
Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος είναι στην διάθεση του κοινού ή 
εταιρειών για αναφορά καταγγελίας και το κοι-
νό καλείται να επισκέπτονται την ιστσοσελίδα 
του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος cyberalert.cy και την ιστοσελίδα 
της Αστυνομίας www.police.gov.cy στο πλαίσιο 
cybercrime, για αναφορά.ος ανταγωνισμός με 
τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Συνέλαβαν τρίτο 
ύποπτο
Για τη δολοφονία του 
36χρονου από τη Συρία

Τρίτο ύποπτο πρόσωπο  συνέλα-
βε η αστυνομία την Πέμπτη, σε 

σχέση με τον φόνο του 36χρονου 
Μοχάμεντ Ασχάρ Αλή από την Σύ-
ρια. Πρόκειται για 32χρονο ομογε-
νή που απασχολεί τακτικά τις αρ-
χές με υποθέσεις διαρρήξεων και 
κλοπών.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστη-
μονική μαρτυρία που συνδέει τον 
32χρονο ομογενή με την δολοφο-
νία του 36χρονου Σύρου εξασφά-
λισε η αστυνομία. Σύμφωνα με 
όσα κατέθεσε στο δικαστήριο χτες 
ο εξεταστής της υπόθεσης ζητώ-
ντας και πετυχαίνοντας την έκδο-
ση διατάγματος κράτησης του για 
6 μέρες η σύλληψη του επιτεύχθη-
κε μετά την αποκάλυψη των τη-
λεπικοινωνιακών δεδομένων των 
δυο Σύρων που έχουν επίσης συλ-
ληφθεί και έχουν παραπεμφθεί σε 
απευθείας δίκη ενώπιων του κα-
κουργιοδικείου Πάφου που θα συ-
νεδριάσει στις 22 Νοεμβρίου.  
Με βάση τα στοιχεία αυτά το κι-
νητό του Ομογενή λάμβανε σήμα 
από κεραία που βρίσκεται πολύ 
κοντά στο διαμέρισμα του θύμα-
τος, κατά την ώρα της επίθεσης, 
ενώ είχε συχνές συνομιλίες με 
τους άλλους δυο φερόμενους ως 
δράστες . Η αστυνομία εκτιμά ότι 
ο ομογενής διαδραμάτισε κάποιο 
ρόλο και στην κλοπή του οχήμα-
τος που χρησιμοποιήθηκε για την 
μεταφορά και απομάκρυνση των 
δραστών από το διαμέρισμα του 
θύματος.  
Η αστυνομία έχει συνδέσει επίσης 
με επιστημονική μαρτυρία τους 
δυο Συρους ηλικίας 27 και 21 ετών  
που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη 
στο κακουργιοδικείο με την δολο-
φονία του συμπατριώτη τους.  

Μαθητικό δρομολόγιο από Παναγιά 
Αποκαταστάθηκε προσωρινά το δρομολόγιο, παρά το ότι δεν 
πληρώθηκαν οι ζημιές στο Λεωφορείο… 

Προσοχή σε απάτες με ηλεκτρονικά μηνύματα 
Τάζουν χρήματα, δώρα και σκαρφίζονται κόλπα 

Αντιπαράθεση για 
τον Γρίβα
Το κονδύλι που εγκρίθηκε από την 
Βουλή για το οίκημα Αζίνα δεν θα εί-
ναι μνημείο για τον Γρίβα αλλά του 
αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 και των αγωνι-
στών της Χλώρακας υποστηρίζει ο 
Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάν-
θους. Απαντώντας στην κριτική που 
ασκεί το ΑΚΕΛ ο κ. Μυριάνθους ανέ-
φερε ότι το σχετικό κονδύλι όπως δι-
ευκρινίστηκε χθες και από τον  σύν-
δεσμο αγωνιστών ΣΙΜΑΕ δεν αφορά 
τον Γρίβα.

Β. Φακοντής
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος 
Φακοντής επέμεινε στις καταγγελίες 
του κόμματος του και ζήτησε από τις 
ηγεσίες ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ να εξηγήσουν 
στα μέλη και τους ψηφοφόρους τους 
τι άλλαξε τώρα και ψήφισαν για το 
σχετικό κονδύλι ενώ παλαιότερα το 
είχαν απορρίψει. Τόνισε επίσης ότι το 
κονδύλι αφορά οίκημα για να τιμηθεί 
ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β΄ με συγκαλυμ-
μένο τρόπο.

Π ροσωρινά επανάρχισε  από την 
Δευτέρα το δρομολόγιο του 
ΟΣΥΠΑ από την Παναγιά προς 

το Πολέμι και από εκεί στην Τεχνική 
Σχολή Πάφου μετά από  παρέμβαση του 
Υπουργού Μεταφορών, Γιάννη Καρού-
σου. Το δρομολόγιο είχε τερματιστεί 
μετά τα περιστατικά σε λεωφορείο από 
μερίδα μαθητών αλλά και επίθεση ενα-
ντίον του οδηγού την ώρα μάλιστα που 

το λεωφορείο βρισκόταν σε κίνηση. 
Ο κ. Καρούσος μιλώντας στο 
radiocosmos, τόνισε ότι εάν δεν πληρω-
θούν τα έξοδα αποκατάστασης των ζη-
μίων που προκλήθηκαν στο λεωφορείο 
απ’ όσους εμπλέκονται στους βανδαλι-
σμούς το δρομολόγιο θα σταματήσει. 
Διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη διαδρο-
μή δεν γίνεται από τον ΟΣΥΠΑ, αλλά 
από  ιδιώτη ιδιοκτήτη λεωφορείου, 
υπεργολάβο στην εταιρεία. Στο μετα-
ξύ με ανακοίνωση οι οργανωμένοι γο-
νείς, καταδικάζουν απερίφραστα τους 
βανδαλισμούς που έγιναν από μαθητές 
που επέβαιναν στο λεωφορείο του ΟΣΥ-
ΠΑ και ζητούν από την Αστυνομική Δι-

εύθυνση Πάφου, όπως το συντομότερο 
δυνατό ολοκληρώσει τις εξετάσεις και 
εντοπίσει τους δράστες των βανδαλι-
σμών, ώστε να κληθούν να πληρώσουν 
τις ζημιές.

Τι προηγήθηκε 
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Συνδέ-
σμων η πρωτοβουλία της προέδρου του 
Συνδέσμου Γονέων ΤΕΣΕΚ Πάφου Λίνας 

Σάββα απέδωσε καρπούς. Όπως ανα-
φέρεται, ύστερα από την δυναμική πα-
ρέμβαση του Δημάρχου Πάφου Φαίδω-
να Φαίδωνος ο οποίος έδρασε άμεσα 
επικοινωνώντας με τον Υπουργό Μετα-
φορών Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη 
Καρούσο έγιναν οι απαραίτητες δια-
βουλεύσεις και διευθετήσεις με αποτέ-
λεσμα να ασκηθούν πιέσεις στον Οργα-
νισμό Συγκοινωνιών Πάφου ( ΟΣΥΠΑ) 
και από Δευτέρα το δρομολόγιο Πανα-
γιάς – Πολεμίου – Πάφου λειτουργεί εκ 
νέου. Eίχε προηγηθεί το Σάββατο δια-
μαρτύρια από τους συνδέσμους γονέων 
ΤΕΣΕΚ Πάφου, Λυκείου Αγίου Νεοφύ-
του και Γυμνασίου Αποστόλου Πάφου 

για την αναστολή δρομολογίου Πολεμί-
ου - Παναγιάς- Πάφου.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση τους, κοινή 
έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίη-
σαν το βράδυ της Παρασκευής οι Σύν-
δεσμοι  Γονέων ΤΕΣΕΚ Πάφου, Λυκείου 
Αγίου Νεοφύτου και Γυμνασίου Απο-
στόλου Παύλου με την συμμετοχή της 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέ-
σης Εκπαίδευσης  της Διεύθυνσης της 
ΤΕΣΕΚ και επηρεαζόμενων Γονιών κα-
τέληξαν σε  κοινή διακήρυξη για  κατα-
δίκη των βανδαλισμών που έγιναν από 
μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο 
της εταιρείας ΟΣΥΠΑ.   
Επίσης ζήτησαν από την Αστυνομική Δι-
εύθυνση Πάφου όπως το συντομότερο 
δυνατό η Αστυνομία να  ολοκληρώσει 
τις αστυνομικές εξετάσεις και να εντο-
πίσει τους φερόμενους δράστες των 
βανδαλισμών, ώστε  να κληθούν να 
πληρώσουν τις ζημιές .   Μέχρι όμως 
να ολοκληρωθούν οι έρευνες και για 
να μην θυματοποιούνται όλοι οι μαθη-
τές πού λόγω της απομακρυσμένης πε-
ριοχής που προέρχονται αδυνατούν να 
βρουν εναλλακτική λύση να έρχονται 
στα Σχολεία τους, οι οργανωμένοι γο-
νείς ζητούν όπως τα αρμόδια Υπουρ-
γεία Μεταφορών και Παιδείας έρθουν 
σε άμεση συνεννόηση με την ΟΣΥΠΑ 
και  άμεσα να δοθεί το πράσινο φως για 
να επαναλειτουργήσει το επηρεαζόμε-
νο δρομολόγιο και να δοθεί τέλος στην 
ταλαιπωρία των μαθητών.   
Όλοι οι εμπλεκόμενοι Σύνδεσμοι Γονέ-
ων είναι στην διάθεση των αρμοδίων 
να βοηθήσουν στην επίλυση του προ-
βλήματος και στην προσπάθεια εξεύρε-
σης τρόπων για να μην επαναληφθούν 
τέτοια γεγονότα, καταλήγει η ανακοί-
νωση.



Αδέσμευτος” 12 Νοεμβρίου 2022 Σελίδα 13ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Τελικά ήταν ο κλέφτης 
πετρελαίου
Έπιασαν τον 
18χρονο που τους 
είχε ξεφύγει σε 
καταδίωξη
Υπό κράτηση τέθηκε 18χρονος την 
Τετάρτη, για υπό διερεύνηση υπό-
θεση παράλειψης σε σήμα μελών 
της Αστυνομίας, τροχαίες παραβά-
σεις, παράνομης κατοχής περιουσί-
ας και διαρρηκτικών εργαλείων και 
κλοπή οχήματος.
Σύμφωνα με το Γραφείο του Κλά-
δου Επικοινωνίας του Αρχηγείου 
Αστυνομίας, τα ξημερώματα της 
28ης Οκτωβρίου, μέλη της Αστυνο-
μίας κατά την διάρκεια μηχανοκί-
νητης περιπολίας στην περιοχή του 
δρόμου Μεσόγης – Πάφου αντιλή-
φθηκαν οδηγό να οδηγεί ύποπτα το 
όχημα του.
Αναφέρεται ότι σε σήμα των αστυ-
νομικών παρέλειψε να σταματήσει 
κινήθηκε μέσω διάφορων δρόμων 
και έφτασε στον αυτοκινητόδρομο 
Πάφου – Λεμεσού σε σημείο κοντά 
στο ζυγιστικό σταθμό Τίμης. Ο οδη-
γός σταμάτησε το όχημα του μέσα 
στον αυτοκινητόδρομο και τράπηκε 
σε φυγή.
Σε έλεγχο που έγινε στο όχημα εντο-
πίστηκαν πέντε δοχεία που περιεί-
χαν πετρέλαιο και διάφορα διαρρη-
κτικά εργαλεία ανάμεσα στα οποία 
γάντια και μια κουκούλα.
Ακολούθως το όχημα παραλήφθηκε 
από την Αστυνομία και μεταφέρθη-
κε σε χώρο για φύλαξη. Όπως δια-
φάνηκε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 
του οχήματος είναι άντρας ηλικίας 
18 χρόνων. Εναντίον του 18χρονου 
εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και 
εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρ-
της.
Ο 18χρονος εντοπίστηκε τελικά κο-
ντά σε όχημα που είχε κλαπεί νωρί-
τερα την Τετάρτη στην περιοχή της 
Μόρφου. Το κλοπιμαίο αυτοκίνητο 
εντοπίστηκε, σύμφωνα με την Αστυ-
νομία γύρω στη 13:30 το μεσημέρι 
της Τετάρτης και εκεί σε έλεγχο που 
υποβλήθηκε ο ύποπτος διαπιστώ-
θηκε ότι ήταν το πρόσωπο που είχε 
διαφύγει στην Πάφο κοντά στον ζυ-
γιστικό σταθμό Τίμης.
Ακολούθως αυτός συνελήφθη και 
τέθηκε υπό κράτηση.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ανα-
κρινόμενος φέρεται να ομολόγησε 
ότι νωρίτερα την Τετάρτη, είχε κλέ-
ψει το όχημα που εντοπίστηκε στη 
Λεμεσό. Το όχημα, όπως ανέφερε 
στην Αστυνομία, το είχε κλέψει στην 
περιοχή της Μόρφου στον Αστρομε-
ρίτη γιατί, όπως ισχυρίστηκε ήθελε 
να μεταβεί την Πάφο.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την 
Αστυνομία Πάφου.

Τ ο Pafos Innovation Institute 
εγκαινιάστηκε από τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας τον 

Οκτώβριο του 2020 δεν λειτούρ-
γησε ποτέ και η συμφωνία με το 
πανεπιστήμιο Herzliya του Ισραήλ. 
Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
το βράδυ της Δευτέρας να παρα-
χωρήσει τις πολυδάπανες κτηρια-
κές εγκαταστάσεις στο Αμερικανι-
κό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού το 
οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την 
λειτουργία του στην Πάφο τον Σε-
πτέμβριο του 2023. 
Πριν από δύο χρόνια τον Οκτώ-
βριο του 2020 που τελούνταν τα 
εγκαίνια για το  Pafos Innovation 
Institute κανείς δεν μπορούσε να 
φανταστεί ότι αυτό το εντυπωσι-
ακό κτήριο με τον σύγχρονο εξο-
πλισμό δεν θα αξιοποιούνταν ποτέ 
και ότι η συμφωνία με το Ισραηλι-
νό πανεπιστήμιο θα κατέληγε σε 
αποτυχία. Τα εγκαίνια τότε τελέ-
στηκαν από τον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και η συμφωνία με το  
Ισραηλινό πανεπιστήμιο είχε πα-
ρουσιαστεί ως μεγάλο επίτευγμα 
για την Πάφο αλλά και την Κύπρο 
γενικότερα το οποίο θα άνοιγε νέ-
ους δρόμους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. 

Χαρακτηριστικές ήταν τότε οι ανα-
φορές στις ομιλίες του προέδρου 
της Δημοκρατίας αλλά και του Δη-
μάρχου.   
Στην ομιλία του, τότε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης τόνιζε ότι το Ινστι-
τούτο θα έδινε νέα ώθηση στην 
παραγωγική οικονομία της Πάφου 
και σημείωνε ότι ο Δήμος Πάφου 
υπερβαίνοντας την παραδοσια-
κή αντίληψη που θέλει τις Τοπικές 
Αρχές να περιορίζονται σε θέμα-
τα αυτοδιοίκησης εκμεταλλεύτη-
κε και αξιοποίησε πλήρως, τόσο τις 
δυνατότητες που προσφέρει η συ-
νεργασία της Κύπρου με το Ισραήλ 
όσο και την αδελφοποίηση με την 
πόλη Herzliya. 

”Αναμφίβολα”, είπε ο Πρόεδρος, 
”η ανάληψη της πρωτοβουλίας 
αυτής, επιφέροντας πολλαπλασι-
αστικά οφέλη για τον τόπο μας, 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμη-
ση για τους υπόλοιπους Δήμους”. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος 
Πάφο σημείωνε  χαρακτηριστικά 
ότι ”Χωρίς να διατρέχω κίνδυνο 
για υπερβολή, θεωρώ το έργο που 
εγκαινιάζουμε ως κατά πολύ το ση-
μαντικότερο. Το καθοριστικό κρι-
τήριο, ανέφερε, είναι ο βαθμός της 
επίδρασης που έχει ένα έργο στη 
ζωή των πολιτών. Η εκδήλωση των 
εγκαινίων είχε κλείσει με ρίψη πυ-
ροτεχνημάτων όμως πυροτέχνημα 
έμελλε να είναι και η συμφωνία. 

Στους Αμερικανούς 
Στο Αμερικανικό Πενεπιστήμιο της 
Βηρυτού θα παραχωρηθεί τελι-
κά το κτήριο του Pafos innovation 
institute για ένα χρόνο και στη συ-
νέχεια θα προκηρυχθεί δημόσιος 
διαγωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την αξιοποίηση του. 
Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα 
από το Δημοτικό Συμβούλιο το 
βράδυ της Δευτέρας διότι η παρα-
χώρηση κρίθηκε αναγκαία ώστε να 
εγκριθεί η λειτουργία του πανεπι-
στημίου από τον ερχόμενο Σεπτέμ-
βριο. Από την παραχώρηση εξαι-
ρέθηκε ο χώρος πρασίνου και το 
αναψυκτήριο για το οποίο θα προ-
κηρυχθεί διαγωνισμός εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  
χαιρέτισαν την απόφαση σημειώ-
νοντας πως με τον τρόπο αυτό θα 
αξιοποιηθεί άμεσα το κτήριο. Ανέ-
φεραν επίσης ότι  δόθηκαν ικανο-
ποιητικές εξηγήσεις για τους λό-
γους που ναυάγησε η συμφωνία 
με το Ισραηλινό πανεπιστήμιο της 
σημειώνοντας πως εκτός από τα 
δύο χρόνια της πανδημίας διαφο-
ροποιήθηκαν και οι σχέσεις του Ισ-
ραήλ με αραβικές χώρες από τις 
οποίες θα αντλούνταν φοιτητές.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Συνεχίζονται τα παράπονα για ηχορύπανση 
Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί και ζημιώνει τον τουρισμό και οι εισηγήσεις του ΣΤΕΚ

Αλλάζει χέρια το Pafos Innovation Institute
Κατέρρευσε η συμφωνία με τους Ισραηλινούς 

Συνεχίζονται τα παράπονα για ηχο-
ρύπανση από επισκέπτες στις 

τουριστικές περιοχές, καταγγέλλει ο 
Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων Κύπρου (ΣΤΕΚ), σημειώνοντας ότι 
χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα. 
Ο Σύνδεσμος αναφέρει σε ανακοίνω-
σή του ότι το πρόβλημα της ηχορύ-
πανσης «ταλαιπωρεί και ζημιώνει τον 
τουρισμό» και διατυπώνει εκ νέου 
έντονες ανησυχίες, «καθώς η ηχορύ-
πανση στις τουριστικές περιοχές γε-
νικότερα και στο παραλιακό μέτωπο 
της Λεμεσού ειδικότερα, αντί να μει-
ώνεται εντείνεται». Σύμφωνα με τον 
ΣΤΕΚ, τα παράπονα από τους πελάτες 
των ξενοδοχειακών μονάδων πληθαί-
νουν, ενώ τα «ημίμετρα», όπως λέει, 
αδυνατούν να δώσουν λύση. 

Προσθέτουν ότι πέραν του ζητήμα-
τος της οχληρίας τίθεται και θέμα 
ασφάλειας των επισκεπτών και των 
περίοικων από μοτοσυκλέτες και αυ-
τοκίνητα, που κινούνται με μεγάλη 

ταχύτητα σε συγκεκριμένα σημεία 
του οδικού δικτύου. Ο ΣΤΕΚ αναφέ-
ρει ότι οι κατά καιρούς εκστρατείες 
της Αστυνομίας είχαν ως αποτέλεσμα 
σωρεία καταγγελιών για παραβά-

σεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
από οδηγούς, γεγονός, που δεικνύει 
το μέγεθος του προβλήματος. Ωστό-
σο, σημειώνει ότι οι «σπασμωδικοί 
έλεγχοι» της αστυνομίας, δεν μπο-
ρούν να δώσουν μόνιμες λύσεις στο 
πρόβλημα. Ο ΣΤΕΚ υπέβαλε και στο 
παρελθόν συγκεκριμένες εισηγήσεις 
αντιμετώπισης του προβλήματος, οι 
οποίες, όπως αναφέρει, δεν λήφθη-
καν επαρκώς υπόψη, όπως για παρά-
δειγμα η εγκατάσταση καμερών της 
τροχαίας σε συγκεκριμένα σημεία. Ως 
τρόπους αντιμετώπισης του φαινομέ-
νου, ο ΣΤΕΚ προτείνει το παράδειγμα 
χωρών του εξωτερικού, όπως η εγκα-
τάσταση καμερών καταγραφής θορύ-
βου στο οδικό δίκτυο, που εφαρμόζε-
ται στη Βρετανία.

Έκανε την… Ελβετίδα
Υπό κράτηση τέθηκε γυναίκα στον αερολιμένα 

Πάφου για υπόθεση πλαστογραφίας.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της ΑΔΕ Πάφου και 
Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου την 
Τετάρτη στις 15:15 στο Τμήμα Αναχωρήσεων του 
Αεροδρομίου Πάφου παρουσιάστηκε γυναίκα η 
οποία παρουσίασε δελτίο ταυτότητας Ελβετίας με 

προορισμό να ταξιδέψει στην Λιθουανία.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι όπως διαπιστώθηκε, η 
ταυτότητα που κρατούσε ήταν πλαστή.
Ανακρινόμενη αυτή φέρεται να ομολόγησε ότι έχει 
εξασφαλίσει το πλαστό έγγραφο έναντι του ποσού 
των 200 ευρώ από τις κατεχόμενες περιοχές.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.
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Η Κύπρος αποχαιρετά σήμερα στις 12 
το μεσημέρι, τον Αρχιεπίσκοπο Χρυ-
σόστομο Β’. Η Εξόδιος Ακολουθία θα 

ψαλεί από τον Καθεδρικό Ναό του Αποστό-
λου Βαρνάβα στη Λευκωσία.
Της εξοδίου ακολουθίας θα προστεί ο Αρχιε-
πίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμε-
νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποί-
ος επισκέπτεται την Κύπρο για πρώτη φορά.
Στην κηδεία του θα δώσει το παρόν της και 
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ το επικήδειο 
λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος τη Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης.
Η σορός του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου θα 
ταφεί στον τάφο που ετοίμασε ο μακαριστός 
κάτω από τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου 
Βαρνάβα, όπως ήταν και η επιθυμία του ιδί-
ου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ 
απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας 7 Νοεμβρί-
ου 2022 σε ηλικία 81 ετών.
Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέ-
ρας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος 
Β’ εκοιμήθη στις 06.45 το πρωί,. Ο Αρχιεπί-
σκοπος έδινε πολύχρονη μάχη με τον καρκί-
νο, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν 
σε κρίσιμη κατάσταση στην Αρχιεπισκοπή.

Μια ζωή στην Εκκλησία
Ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστιανιανής και πά-
σης Κύπρου - ήταν Προκαθήμενος της Εκ-
κλησίας της Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 
2006. Στον αρχιεπισκοπικό θρόνο διαδέχθηκε 
τον αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α΄. Μέχρι και 
την εκλογή του ως αρχιεπισκόπου, είχε υπη-
ρετήσει ως επίσκοπος Πάφου από τον Φε-
βρουάριο του 1978. Στον θρόνο Πάφου είχε 
επίσης διαδεχθεί τον Χρυσόστομο Α΄, όταν 
εξελέγη αρχιεπίσκοπος τον Νοέμβριο του 
1977.
Ο Χρυσόστομος Β’ (κατά κόσμον Ηρόδοτος 
Δημητρίου) γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1941 
στο χωριό Τάλα της επαρχίας Πάφου. Μετά 
την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο 
του χωριού του, εισήχθη ως δόκιμος στο μο-
ναστήρι του Αγίου Νεοφύτου. Από το μονα-
στήρι στάλθηκε για φοίτηση στο Ελληνικό Γυ-
μνάσιο Πάφου, από το οποίο κι αποφοίτησε 
το 1963. Στις 3 Νοεμβρίου 1963 χειροτονήθη-
κε σε διάκονο από τον τότε χωρεπίσκοπο Τρε-
μιθούντος Γεώργιο. 
Τον ίδιο χρόνο, ανέλαβε ως έφορος του μο-
ναστηριού του Αγίου Νεοφύτου και στη θέση 
αυτή υπηρέτησε μέχρι το 1968. Το 1968 πήγε 
στην Αθήνα, όπου και σπούδασε θεολογία 
στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Ηγούμενος
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1972, οπότε 
κι επέστρεψε στην Κύπρο και στις 19 Οκτω-
βρίου του ίδιου χρόνου εξελέγη ηγούμενος 
του μοναστηριού του Αγίου Νεοφύτου. Χει-
ροτονήθηκε τότε σε πρεσβύτερο και εγκα-
θιδρύθηκε σε ηγούμενο στις 12 Νοεμβρίου 
1972, από τον τότε αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’. 
Στο αξίωμα του ηγουμένου υπηρέτησε μέχρι 
την εκλογή του σε επίσκοπο.

Επίσκοπος
Στον επισκοπικό θρόνο της Πάφου εξελέγη 
στις 25 Φεβρουαρίου 1978. Χειροτονήθηκε 
κι εγκαθιδρύθηκε την επόμενη ημέρα.
Κατά τη διάρκεια της μακράς ασθένειας του 
αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄ (6 χρόνια πε-
ρίπου), ο Πάφου Χρυσόστομος, ως ο πρώτος 
στην ιεραρχία μητροπολίτης, τον αντικαθι-
στούσε χρησιμοποιώντας τον τίτλο του προε-
δρεύοντος της Ιεράς Συνόδου. Μετά την τιμη-
τική παύση του ασθενούντος αρχιεπισκόπου 
από διευρυμένη σύνοδο την οποία συγκάλε-
σε ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος 
(Μάιος, 2006), ο Πάφου Χρυσόστομος ανέ-

λαβε κανονικά ως τοποτηρητής, προκειμένου 
να διενεργήσει εκλογές προς ανάδειξη νέου 
αρχιεπισκόπου. 
Ο ίδιος προβλήθηκε και ως υποψήφιος, ενώ 
υποψηφιότητα έθεσαν και άλλοι τρεις ιεράρ-
χες, ο Κιτίου Χρυσόστομος, ο Λεμεσού Αθα-
νάσιος και ο Κύκκου Νικηφόρος. Η προεκλο-
γική περίοδος χαρακτηρίστηκε από ένταση 
και, ως ένα βαθμό, φανατισμό, από οξείες 
αντιπαραθέσεις και ζωηρότατο ενδιαφέρον 
του ίδιου του λαού.

Αρχιεπίσκοπος
Κατά τις αρχιεπισκοπικές εκλογές, στην πρώ-

τη ψηφοφορία, ο Κύκκου Νικηφόρος εξασφά-
λισε τις περισσότερες ψήφους στην κάλπη 
των 100 Γενικών Αντιπροσώπων (46), ένα-
ντι 45 του μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου 
και 9 του μητροπολίτη Πάφου Χρυσοστόμου. 
Στην κάλπη των 31 εξ οφίκιο εκλεκτόρων, ο 
Πάφου Χρυσόστομος πήρε 12 εκλέκτορες, 
έναντι 11 του Νικηφόρου και 7 του μητρο-
πολίτη Λεμεσού, ενώ υπήρξε και ένα λευ-
κό ψηφοδέλτιο. Στη δεύτερη ψηφοφορία, ο 
Αθανάσιος εξασφάλισε 48 Γενικούς Αντιπρο-
σώπους και 3 εξ οφίκιο, ο Νικηφόρος 46 Γε-
νικούς Αντιπροσώπους και 12 εξ οφίκιο, και 
ο Χρυσόστομος 6 Γενικούς Αντιπροσώπους 
και 16 εξ οφίκιο. Υποψήφιοι στην τρίτη ψη-
φοφορία ήταν ο Χρυσόστομος, που είχε τις 
περισσότερες ψήφους από την κάλπη των εξ 
οφίκιο και ο Αθανάσιος, που είχε την πλειο-
ψηφία στην κάλπη των Γενικών Αντιπροσώ-
πων. Στην τρίτη ψηφοφορία στις 5 Νοεμβρί-
ου 2006, ο Πάφου Χρυσόστομος εξασφάλισε 
73 ψήφους και εξελέγη αρχιεπίσκοπος, ένα-
ντι 57 του μητροπολίτη Λεμεσού. Υπήρξε και 
μία άκυρη ψήφος.
Στον θρόνο της Πάφου τον Χρυσόστομο δια-
δέχθηκε λίγο αργότερα ο χωρεπίσκοπος Αρ-
σινόης Γεώργιος.

Οικογένεια
Με σπαραγμένη καρδιά και δάκρυα στα μά-
τια τ’ αδέρφια και καρδιακοί φίλοι του τον 
περιγράφουν ως σπλαχνικό, ταγμένο στην 
Εκκλησία και ανιδιοτελή.  Δίπλα στους πα-
θόντες, όπως ορίζει η ουσία της Ορθοδοξίας, 
πράττοντας ταπεινά, πάντα ως όριζε η Εκκλη-
σία, πορεύτηκε σε ολόκληρο το βίο του.
Αν και ο πατέρας του έφυγε νωρίς δεν δείλια-
σε ούτε στιγμή να περπατήσει τη ζωή. Δίπλα 
στη μητέρα του και τα αδέλφια του σε ρόλο 
προστάτη.
Ο αδελφός του, Δημήτρης Αντωνίου, δήλωσε 
ότι «ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί. Στα εννέα 
μας χρόνια χάσαμε τον πατέρα μας. Όποιος 
του ζητούσε βοήθεια, του την έδινε από τον 
μισθό του. Πολλές φορές που παίζαμε βρά-
δυ στο σπίτι, ανέβαινε πάνω στο κρεβάτι και 
μας έψελνε».
Ο φίλος του, Γιάννης Γιάγκου, εξιστόρησε 
ότι «(τον ρωτούσα) έτσι λεβεντάνθρωπος θα 
μείνεις διάκος για όνομα του Θεού, να πα-
ντρευτείς, να κάνεις παιδιά. (Μου απαντού-
σε) νιώθω μέσα μου την κλήση και την κλίση 
να υπηρετήσω την εκκλησία».
Συνέχισε αναφερόμενος στη βοήθεια που 
έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος σε ένα ορφανό παι-
δί, του οποίου η μητέρα του έφυγε από τη 
ζωή μετά από 2,5 χρόνια. Συγκινημένος, ρώ-
τησε τον Γιάγκου πόσα θα του δώσει, και πα-
ρακάλεσα να του δώσει 250 λίρες ακόμα. Στη 
συνέχεια αστειευόμενος είπε στον Γιάγκου, 
άντε ρε τσιγκούνη, πέρασε από το λογιστή-
ριο και πες τους να σου εκδώσουν μια επιτα-
γή των 500 λιρών.
Η νύφη του, Κλεοπάτρα Αντωνίου, ανέφερε 
ότι «ποτέ δεν μας είπε κακό λόγο, μας αγα-
πούσε και τον αγαπούσαμε».
Ο μικρός του αδερφός, Αντώνης Αντωνίου, 
τόνισε ότι «τον ένιωθα σαν τον πατέρα μου. 
Ποτέ δεν ήθελε να φαίνεται ότι ευνοούσε την 
οικογένειά του. 

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’

Τεράστιο το έργο που άφησε πίσω του 
Σήμερα το ύστατο χαίρε στον προκαθήμενο της Εκκλησίας μας στην παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου και την Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου…
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Η περιπέτεια συμβασιούχου εκπαιδευτικού 
Όταν το όνειρο του διορισμού γίνεται εφιάλτης
Ξεκινούσε τα χαράματα από την Πόλη Χρυσοχούς για να μεταβεί σε εκπαιδευτήρια της Λεμεσού και να επιστρέψει νύχτα…

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τραγική εικόνα\

Η τραγική εικόνα που πα-
ρουσιάζει σήμερα ο τόπος 

πρέπει να ευαισθητοποιήσει 

τον καθένα που νοιάζεται και 
ανησυχεί για το μέλλον της πα-
τρίδας μας. 
Ως εκ τούτου η Κίνηση μας επε-
δίωξε εδώ και μερικούς μήνες 
και ενόψει των επερχόμενων 
προεδρικών εκλογών, όπως ει-
σακουστούν οι θέσεις της που 
στοχεύουν σε ολική ανατροπή 
της επικρατούσας κατάστασης 
στην κοινωνία, δηλαδή την επι-
βολή κοινωνικής δικαιοσύνης, 
την εξάλειψη της διαπλοκής, 
της διαφθοράς και της αναξι-
οκρατίας σε όλα τα επίπεδα 
ενάσκησης εξουσίας.
Εκφράζουμε την ευαρέσκεια 
μας για το γεγονός ότι ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης είναι ο μονα-
δικός υποψήφιος που αναγνω-
ρίζοντας τον θετικό ρόλο της 
Κίνησής μας εξέφρασε εδώ και 
πολύ καιρό την επιθυμία να 
συναντηθεί με την ηγετική μας 
ομάδα σε μια συζήτηση εφ’ 
όλης της ύλης.
Αποφασισμένοι όσο ποτέ άλ-
λοτε για ανατροπή της ζοφε-
ρής εικόνας που επικρατεί στον 
τόπο μας θα προσέλθουμε στη 
συνάντηση σε λίγες μέρες για 
να εκφράσουμε εισηγήσεις 
προς όφελος των πολιτών. Ει-
σηγήσεις που αν υιοθετηθούν 
θα αποτρέπουν επανάληψη 
πρακτικών του παρελθόντος 
που διαχώρισαν την κοινωνία 
σε προνομιούχους πολίτες και 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κίνησης.

Μιχάλης Χ’’Μιτσής  
Πρόεδρος Κίνησης Σωτηρία της 
Πάφου. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν οι συμβασιούχοι εκπαι-
δευτικοί πολλές φορές κατα-

ντούν εφιάλτης όταν συναντούν την 
αδιαφορία της πολιτείας, την απουσία 
σχεδιασμού και την έλλειψη κοινωνι-
κής ευαισθησίας. Είναι χαρακτηριστι-
κή η περίπτωση μιας εκπαιδευτικού 
από την Πόλη Χρυσοχούς η οποία δι-
ορίστηκε συμβασιούχος για 2 χρόνια 
12 ώρες στο Λανίτειο Λύκειο και 12 
ώρες στο Λύκειο Λινόπετρας (Λεμε-
σό). Το μαρτύριο που βίωσε για δύο 
χρόνια την ανάγκασαν να σταματή-
σει παρότι είχε ανάγκη την δουλειά 
και ήταν παθιασμένη με το επάγγελ-
μα της. Αποκαλυπτική των δυσκολι-
ών που αντιμετώπισε είναι η επιστολή 
που απέστειλε στο Υπουργείο Παιδεί-
ας και την Εκπαιδευτική Υπηρεσία… 
«Μένω Πόλη Χρυσοχούς και ξυπνώ 
από η ώρα 4.30 (πρωί), για να φύγω 
από το σπίτι 5.20 περίπου, για να πάω 
Λεμεσό να εκτελέσω τα καθήκοντα 
μου, με αποτέλεσμα να γυρίζω σπί-
τι περίπου γύρω στις 4.00 η ώρα (το 
απόγευμα), με κίνδυνο της ζωής μου, 
κάθε μέρα στους δρόμους, ιδίως τώρα 
που είναι χειμώνας. Και να έχω να ξε-
κουραστώ και να έχω να προετοιμα-
στώ για την επόμενη μέρα για την πα-
ράδοση στην τάξη. Εκτός των άλλων, 
φέτος καλέστηκα να κάνω και το Παι-
δαγωγικό (Προϋπηρεσιακή Κατάρτι-
ση), που επιβάρυνε περισσότερο την 
κατάσταση. Δηλαδή τελείωνα τις πα-
ραδόσεις στα σχολεία και έπρεπε να 
τρέξω να έρθω Πάφο με κίνδυνο τη 
ζωή μου, για να παρακολουθήσω δι-
αδικτυακά το Παιδαγωγικό της Προ-
ϋπηρεσιακής που άρχιζε 3.30-7.30, 
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 
Να τελειώνω τα διαδικτυακά μαθήμα-
τα 7.30-8.00 η ώρα, να ξεκουράζομαι 
λίγο και μετά να κάνω την προετοιμα-
σία μου, για την άλλη μέρα, που καμιά 
φορά πήγαινε και μετά της 12 το βρά-
δυ ή μέχρι το πρωί. 
Κάθε Τετάρτη έπρεπε να πάω να πα-

ρακολουθήσω μαθήματα ζωντανά στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκω-
σία (για την προϋπηρεσιακή), πράγμα 
πολύ δύσκολο για μένα, αλλά το έκα-
να. Δηλαδή έφευγα 2:00 η ώρα από το 
Λύκειο Λινόπετρας και πήγαινα Λευ-
κωσία, για να παρακολουθήσω μα-
θήματα μέχρι 7.30 το βράδυ, με απο-
τέλεσμα να γυρίζω σπίτι μου 11.00 η 
ώρα το βράδυ».

Δόξα το Θεό ακόμα είμαι ζωντανή…
«Πολλοί μου λένε επιλογή σου. Ναι, 
επιλογή μου. Κανένας όμως δεν μπο-
ρεί να μου στερήσει την όρεξη που 
έχω να προσφέρω γνώσεις στα παι-
διά και φυσικά γνωρίζω καλά ότι ο εκ-
παιδευτικός είναι λειτούργημα, χωρίς 
βέβαια να υποτιμώ τα λεφτά (μισθό), 
που είναι ανάγκη επιβίωσης. Το ότι 
μερικοί εκπαιδευτικοί λένε τρέξε να 
καλύψεις την ύλη και τους προγραμ-
ματισμούς, δεν μου αρέσει καθόλου. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να 
δώσει γνώσεις στα παιδιά, να τα βοη-
θήσει να μάθουν, και όχι να τρέχουμε 
να καλύψουμε την ύλη και να είμαστε 
σωστοί στα προγράμματα. Δεν ξέρω 
ποιοι από εσάς υπήρξατε εκπαιδευτι-
κοί στα σχολεία και είδατε από πρώ-
το χέρι τις δυσκολίες του εκπαιδευτι-
κού. Για μένα ήταν ο χειρότερος μου 
χρόνος το 2021. Να ξεκινώ από η ώρα 
5.20 και να φτάνω σπίτι μου η ώρα 

4.00, και να έχω να προετοιμαστώ για 
την άλλη μέρα, για να προσφέρω και 
να μάθω στα παιδιά. Γιατί έχω συνεί-
δηση και θέλω να είμαι επαγγελματί-
ας και θέλω να βγάζω με το παραπάνω 
τα λεφτά που παίρνω. Θέλω  η προ-
σφορά μου να είναι περισσότερη από 
αυτά που μου δίνονται. Θα μου πείτε 
γιατί δεν νοίκιασα Λεμεσό,  με απο-
τέλεσμα να θέλω το πιο λίγο €400.00 
(τετρακόσια ευρώ), για βενζίνες  μη-
νιαίως.  Γιατί έχω οικογένεια στην 
Πόλη Χρυσοχούς και δικό μου σπίτι. 
Δεν  ήθελα να μένω μόνη μου Λεμεσό, 
χωρίς να ξέρω κανένα, μόνο και μόνο 
για να εκτελέσω τα καθήκοντά μου. 
Θα ήθελα να έχω πιο πολλή χρόνο για 
να προετοιμάζομαι καλύτερα και να 
προσφέρω πιο πολλά στους μαθητές, 
αλλά με 4 ώρες στο δρόμο, είναι φυ-
σικό να κουράζομαι πιο πολύ από ένα 
που μένει Λεμεσό και μετά 20΄ λεπτά 
φτάνει σπίτι του στη Λεμεσό, φεύγο-
ντας από το σχολείο. Όλα αυτά νομίζω 
πρέπει να τα λάβετε σοβαρά υπόψη,  
όταν κάνετε τους διορισμούς και στέλ-
νετε τους εκπαιδευτικούς μακριά από 
το σπίτι τους. Είναι λογικό ένας που 
μένει μακριά από το σχολείο, να κου-
ράζεται διπλά και να κάνει πολύ μεγα-
λύτερη προσπάθεια για να αποδώσει 
και να προσφέρει  γνώσεις, μιας και 
θέλει  και μια κάποια προετοιμασία. 
Όπως είπα, δόξα το Θεό, αντέχω και 

παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να 
βγάλω τη χρόνο με επιτυχία».

Άντεξε…
«Αλλά, αν του χρόνου διοριστώ πολύ 
μακριά από το σπίτι που μένω, δεν θα 
το αντέξω. Δεν είμαι μικρή κοπέλα, νε-
αρή, ελεύθερη, να κάνω καριέρα. Έχω 
οικογένεια, έναν άντρα, σπίτι και δύο 
παιδιά που περιμένουν από εμένα. 
Και η ζωή δεν είναι μόνο η εκπαίδευ-
ση, είναι και άλλα. Έχασα την ποιότη-
τα ζωής μου, την ηρεμία και την ησυ-
χία μου. Το μόνο που κάνω είναι να 
ασχολούμαι  με την εκπαίδευση. Δεν 
ψωνίζω πια όπως παλιά, δεν μαγει-
ρεύω, δεν καθαρίζω, δεν πάω επισκέ-
ψεις, και ο λόγος είναι ότι τρώω πολύ 
χρόνο στην εκπαίδευση λόγω απόστα-
σης. Με επιβάρυνση εκτός των άλλων 
και της υγείας μου, λόγω άγχους και 
τρεξίματος. Πάντα στη ζωή μου προ-
σπαθούσα να είμαι τυπική, σωστή και 
καθαρή χωρίς υποκρισίες και υπουλό-
τητες. Ήμουν δύο χρονιές σημαιοφό-
ρος στο σχολείο, έχω Πολυνείκη σαν 
η καλύτερη μαθήτρια και η καλύτερη 
αθλήτρια. 
Στο Πανεπιστήμιο ήμουν η μόνη φοι-
τήτρια που πέρασε τα μαθήματα από 
τον Ιούνιο, δούλεψα σε Λογιστικά-
Φορολογικά γραφεία, στο Ταχυδρο-
μείο, στο Λογιστήριο Πολυκλινικής, 
στο Λογιστήριο Ξενοδοχείου, ήμουν 
αρκετά χρόνια τμηματάρχης στη Συ-
νεργατική της Πόλης και άλλα. Όλα τα 
πιο πάνω τα γράφω για να σας απο-
δείξω ότι δεν είμαι τυχαία και είμαι 
καταξιωμένη. Αλλά δεν πιστεύω ότι 
τελείωσε η ζωή μου εδώ, και πρέπει 
να τα παρατήσω. Δόξα το Θεό ακόμα 
έχω δυνάμεις και αντέχω. Δυνάμεις 
και όρεξη για να προσφέρω και να 
μάθω στα παιδιά. 
Η επιστολή της εκπαιδευτικού προφα-
νώς δεν λήφθηκε υπόψη και αντί να 
εργάζεται σε κάποια σχολική αίθουσα 
φέτος εργάζεται στην κουζίνα της τα-
βέρνας του συζύγου της».

Μεσογειακή Φώκια
Εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία της…

Εκδήλωση αφιερωμένη στην μεσογειακή φώκια, το εμβληματικό αυτό 
είδος της Μεσογείου, πραγματοποιεί ο Δήμος Πέγειας στο ξενοδοχείο 

Cap St Georges Hotel and Resort.
Η εκδήλωση με τίτλο «Μεσογειακή Φώ-
κια – Ένα Εμβληματικό είδος της Μεσο-
γείου Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» θα 
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 
16 Νοεμβρίου, στις 17:00. Ομιλητές στην 
εκδήλωση θα είναι ο Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Εταιρείας για την Μελέτη και Προ-

στασία της Μεσογειακής Φώκιας (MOm), Παναγιώτης Δενδρινός και οι Χά-
ρης Νικολάου και Γιάννης Ιωάννου μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης της 
Μεσογειακής Φώκιας στην Κύπρο.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή.

Δύο χρόνια φυλακή για ναρκωτικά

Ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών επέβαλε την Παρασκευή 
το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε 26χρονο για υπό-

θεση παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό 
την προμήθεια.  26χρονος, που τελούσε ήδη υπό κράτηση, 
παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πά-
φου το οποίο του επέβαλε ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτε-
ρη αυτή των δυόμιση ετών για υπόθεση παράνομης κατοχής 
ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α, και συγκεκριμένα 48,89 
γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης με σκοπό την προμήθεια.
Επιπρόσθετα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε στον 
26χρονο μικρότερες ποινές φυλάκισης, 12 μήνες για το αδί-
κημα της κατοχής κοκαΐνης 5 γραμμαρίων και 3 μήνες για πα-
ράνομη χρήση ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α.
Οι ποινές, όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, συντρέχουν, 
ενώ ο κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί την διάπραξη των 
αδικημάτων.







Π ριν τόσα πολλά χρόνια, την 
Κύπρο πούλησαν στους Άγ-
γλους οι Τούρκοι.

Ήταν μια διμερή σύμ-
βαση που συνομολο-
γήθηκε το 1878 μεταξύ 
Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας και Αγγλίας με 
χαρακτήρα αμυντικής 

συμμαχίας. Η παραχώρηση αυτή έγι-
νε με σκοπό η δεύτερη να γίνει σύμ-
μαχος της πρώτης ενάντια της Ρωσί-
ας που απειλούσε την κυριαρχία της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Στην Κύπρο οι κάτοικοι δέχτηκαν τους 
Άγγλους Αποικιοκράτες ως ελευθε-
ρωτές που τους γλύτωσαν από τα 
σκληρά δεσμά των Τούρκων.
Πρώτος κυβερνήτης - Ύπατος Αρμο-
στής της Κύπρου διορίστηκε ο υπο-
στράτηγος σερ Γούλσλεϋ τον οποίον 
υποδέχθηκε και προσφώνησε «κατά 
χρέος το ευ παρέστης» ο Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου Σωφρόνιος Γ΄ ως εκκλη-
σιαστικός και εθνικός ηγέτης του Ελ-
ληνικού πληθυσμού, βεβαιώνοντάς 
τον ότι:
-Η Κύπρος οικείται υπό λαού φιλησύ-
χου και ευαγώγου, όστις δεν αρνείται 
την καταγωγήν και τους πόθους του, 
και επιθυμεί να εθισθή εις την οδόν 
την ευθείαν, εις την οδόν δηλονότι 
της αληθείας, του καθήκοντος και 
της ελευθερίας. Αποδεχόμεθα την 
μεταπολίτευσιν τοσούτω μάλλον 
καθ΄ όσον έχομεν την πεποίθησιν ότι 
η Μεγάλη Βρεταννία θα βοηθήση 
την Κύπρον, ως έπραξε και περί των 
Ιονίων Νήσων να ενωθή με την μητέ-
ρα Ελλάδα, με την οποίαν φυσικώς 
συνδέεται… Αυτή η απλή αλλά με-

στή περιγραφή του λαού της Κύπρου 
κέντρισε το ενδιαφέρον του ύπατου 
αρμοστή, ο οποίος στον επόμενο 
καιρό, φρόντισε να περιέλθει διαφό-
ρους τόπους που ζούσαν απλοί χωρι-
κοί για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι 
αυτόν τον λαό που παρέμενε πιστός 
στα εθνικά ιδεώδη της πατρίδας του 
ύστερα από πολλούς αιώνες σκλα-
βιάς στους Φράγκους, στους Γενουά-
τες και στους Οθωμανούς.
Ο σερ Γούλσλεϋ ήταν κυνηγός και 
του άρεσε να τριγυρνά τα όρη και 
κυνηγώντας να γυμνάζει το σώμα του 
και να έχει την υγεία του. Μια φορά 
που πήγε σε ένα βουνό κοντά στο 
Πισσούρι, βρήκε μια μάντρα με ένα 
καλύβι δίπλα που έβγαινε καπνός 
από τη τσιμινιά. Ποσταμένος και δι-
ψασμένος πλησίασε, και φώναξε αν 
ήταν κάποιος μέσα. Βγήκε από το 
καλυβάκι μια βόσιαινα γυναίκα, και 
του είπε,
-Κάτσε να ξαποστάσεις, κάτσε να σου 

βάλω να φάγεις και να πιείς.
Κάθισε ο ξένος, τον φίλεψε με όλα τα 
καλά η καλή νοικοκυρά, ώσπου πέ-
ρασε λίγη ώρα και επέστρεψαν στη 
μάντρα ο άντρας της με τους γιούδες 
του και τα πρόβατα. 
Οι γιοι του βοσκού ήταν δώδεκα υπέ-
ροχοι νέοι ο ένας ομορφότερος και 
καλύτερος του άλλου, παλικάρια, με 
λεβέντικη κορμοστασιά και σπιθοβό-
λα μάτια.   Άμα τους είδεν ο σερ Γούλ-
σλεϋ, ρώτησε τον βοσκό ποιοι είναι 
αυτοί οι ωραίοι νέοι, και ποια είναι η 
καταγωγή τους και πόθεν έρχονται. 
Ο βοσκός του είπε,
-Εν οι γιούες μου,
Και ο σερ Γούλσλεϋ του αποκρίθηκε,
-Μα δεν γίνεται, δεν σου μοιάζουν, 
εσύ δεν είσαι έτσι όμορφος, ούτε 
έτσι λεβέντης. 
Ο βοσκός στεναχωρημένος που δεν 
τον πίστεψε ο υψηλός επισκέπτης, 
του αποκρίθηκε,
-Μα σερ Εγγλέζε, εν να καταδεχτώ να 

σε περιπαίξω; Λαλώ σου ούλλην την 
αλήθκιαν, θέλω να με πιστέψεις, εν 
αντροπή μου να σε περιπαίξω.
-Τότε πες μου πως κατάφερες να είναι 
όλοι τόσον ωραίοι, διότι αν υπάρχει 
τρόπος πρέπει να τον μάθω και εγώ,
απαντήσεν ο σερ Γούλσλεϋ, και ο βο-
σκός του αποκρίθηκε,
-Τρώω τριών ημερινών, πίνω τριών 
χρονών, τζιαι κάμνω μιαν φοράν τον 
μήναν.
Έμεινεν ο εγγλέζος να σκέφτεται και 
να συλλογιέται, ήταν η απάντηση μια 
σπαζοκεφαλιά και δεν έβρισκε την 
απάντηση, γι’ αυτό ύστερα από πολ-
λή σκέψη παρακάλεσε τον βοσκό να 
του εξηγήσει.
-Μετά χαράς άρχοντα μου να σου 
εξηγήσω, τριών ημερινών εννοώ το 
ψωμί που για να το φάγω πρέπει 
να περάσουν τρεις ημέρες απ’ όταν 
ψηθεί στο φούρνο, τριών χρονών εν-
νοώ το παλαιόν κρασί, γιατί να ξέρεις 
άρχοντα μου, ώσπου παλιηνίσκει 
δυναμώνει τζιαι είναι ωφέλιμο, μιαν 
φοράν τον μήναν εννοώ ότι ππέφτω 
με την γεναίκαν μου τζιαι για τούτον 
κάμνω έτσι δυνατά παιθκιά.
Ο σερ Γούλσλεϋ κατάλαβε ότι ήταν 
καλή η ιδέα του βοσκού, και σκέφτη-
κε να την εφαρμόσει ο ίδιος, σκέφτη-
κε ακόμα να το εισηγηθεί στη βουλή 
των Λόρδων ώστε να παροτρύνουν 
τους Εγγλέζους να πράττουν τοιου-
τοτρόπως ώστε τα Εγγλεζόπουλα να 
γεννιούνται όμορφα, δυνατά και έξυ-
πνα… Όμως, δεν υπάρχουν πληροφο-
ρίες εάν έπραξε τοιουτοτρόπως.

Ο Σερ Γούλσλεϋ και ο βοσκός Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας
  Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καταγράφει, με επιλεγμένα παραδείγματα, λάθη που 
κάνουμε όταν μιλάμε.

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

στη σκέψη μας και τανάπαλιν». (Γ. 
Μπαμπινιώτης, 2018) Όσοι λοιπόν 
αγαπάμε τη γλώσσα μας και ενδια-
φερόμαστε για την ποιότητά της, θα 
πρέπει να θελήσουμε να προσέξου-
με μερικά λάθη που ακούμε ή δια-

βάζουμε:
     1.  Λέξεις που συγχέονται: Αναζητώ  Vs  επιζητώ  
Vs  αποζητώ:  «Επιζητούν τα οστά» των αγνοουμέ-
νων τους από το 1974!  Το σωστό είναι:   αναζητούν 
τα οστά των αγνοουμένων τους.   .    Ο συνταξιούχος 
που ζούσε μέσα στη φασαρία της πόλης «αναζητά 
τη γαλήνη» τού χωριού του. Το σωστό είναι: Ο συ-
νταξιούχος αποζητά τη γαλήνη τού χωριού του.  
     «Αναζητώ να εκδώσω» το βιβλίο μου  Συμβάλλο-
ντας στη σωστή χρήση της γλώσσας μας. Το σωστό 
είναι:  επιζητώ να εκδώσω το βιβλίο μου για τη σω-
στή χρήση της γλώσσας μας. 
     N.B. (Σημειώστε): αναζητώ (search) ψάχνω επί-
μονα να βρω: η Αστυνομία αναζητά τους ενόχους. 
-   Οι έφηβοι συχνά αναζητούν καθοδήγηση από φί-
λους αντί από γονείς.
Vs επιζητώ (seek) επιδιώκω: πολλοί επιζητούν την 
ηρεμία/προβολή. Vs αποζητώ (long for, desire) επι-
θυμώ έντονα, λαχταρώ:  ο έφηβος αποζητά αγάπη/
σιγουριά/ασφάλεια. 
     Επιλεγμένα παραδείγματα: Πολλοί αποζητούν  
το χρήμα/τη δόξα/την ηρεμία στα χωριά τους. -  Ο 
αριθμός των πτυχιούχων, που αναζητούν εργασία 
στο εξωτερικό, αυξάνεται. 
Οι πολίτες επιζητούν  την αλήθεια για τις πολιτογρα-
φήσεις με τα “χρυσά” διαβατήρια. 
Οι έφηβοι αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους. 
(και όχι: επιζητούν λύσεις)
Πολλοί νέοι πολιτικοί επιζητούν την προβολή και 
αναγνώριση. (και όχι: αναζητούν την προβολή)
Ποιος δεν αποζητά την ασφάλεια και σιγουριά στη 
ζωή του; (και όχι: αναζητεί την ασφάλεια)
     2. Λανθασμένη χρήση του επιρρήματος “όπως”:  
Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει την ίδια συμπεριφορά 
«όπως την Τουρκία». Το σωστό είναι: όπως η Τουρ-
κία. Έχουμε στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς με 
χώρες, «όπως την Ελλάδα». Το σωστό είναι:  Έχουμε 
στενή συνεργασία με χώρες,  όπως η Ελλάδα.
   Ν.Β. (Σημειώστε): Το επίρρημα “όπως” (+ονομα-
στική) 1. εισάγει αναφορική πρόταση που δηλώνει  
παραλληλισμό: Ο εγγονός μου είναι ταπεινός όπως 
ο πατέρας του! (και όχι: όπως τον πατέρα του). 2. 
απαριθμεί ομοειδή πράγματα: νησιά όπως η Κύ-
προς, η Κρήτη, η Σκιάθος, η Μύκονος έχουν πολύ 
τουρισμό.-  χώρες όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία 
έχουν μεγάλη βιομηχανία. 
     Επιλεγμένα παραδείγματα: Οι Άγγλοι είναι ένας 
λαός που πίνει μπίρα όπως εμείς  νερό. 
Έχω τις επιφυλάξεις μου για ορισμένα πράγματα, 
όπως οι δημοσκοπήσεις. 
Πολλοί δημόσιοι χώροι προσφέρουν σύνδεση Wi Fi 
όπως οι καφετέριες.
Αναμένουμε τουρίστες από καινούργιες αγορές 
όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ισραήλ.  
Είναι λάθος να θέλουμε τους άλλους  να συμπερι-
φέρονται όπως εμείς. 
Οι Γερμανοί τρώνε πατάτες περίπου όπως εμείς  
τρώμε ψωμί. 
Η Κύπρος χρειάζεται πολιτικούς όπως ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος. (και όχι: όπως τον Βενιζέλο)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ο πλέον μυστηριώδης και ιδιόμορφος μήνας του 
χρόνου. Είναι μια περίοδος μελαγχολική, επειδή 

πλησιάζει ο χειμώνας, αλλά και γεμάτη αισιοδοξία για 
τη συγκομιδή, που θα βοηθήσει σε εύκολο ξεχειμώ-
νιασμα. Είναι ο μήνας που θυμίζει πότε καλοκαίρι και 
πότε το επερχόμενο χειμώνα.
Έχει 30 ημέρες. Ονομάστηκε έτσι από το λατινικό 
novem δηλ. 9 γιατί ήταν ο ένατος μήνας του ρωμα-
ϊκού ημερολογίου. Οι Ρωμαίοι τον είχαν αφιερώσει 
στον Ποσειδώνα και γιόρταζαν τα Ποσειδώνια.
Το ουράνιο σημάδι που κυριαρχεί τον μήνα Νοέμβριο 
και οργανώνει τις εργασίες των Ελλήνων αγροτών και 
κτηνοτρόφων, είναι ο αστερισμός της Πλειάδας, δη-
λαδή η Πούλια, όπως την ονομάζει ο λαός μας. Η ανα-
τολή της Πούλιας στα τέλη Μαΐου και η δύση της στα 
μέσα Νοεμβρίου λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, ση-
μαδεύουν αντίστοιχα την αρχή του καλοκαιριού και 
την αρχή του χειμώνα, η δύση της τοποθετείται στις 
14 Νοεμβρίου ανήμερα της γιορτής του Αγίου Φιλίπ-
που.
Ο λαός τον αποκαλεί Βροχάρη (γιατί έχει πολλές βρο-
χές), Χαμένο (γιατί έχει τις μικρότερες σε διάρκεια 
ημέρες), Ανακατεμένο (από τον άστατο καιρό), Σκιγιά-
της ή Νυκτιάτης (έχει πολύ σκιά, και μεγάλη νύχτα), 
Παχνιστής (εξαιτίας της πάχνης), Κρασομηνάς (επειδή 
τότε άνοιγαν τα καινούρια κρασιά), Μεθυστής (επει-

δή όσοι δοκιμάζουν τα νέα κρασιά μεθάνε), Φιλιπ-
πιάτης (14-11 εορτή του Αγ. Φιλίππου). Λέγεται και 
Σποριάς (μιας κι είναι ο καταλληλότερος μήνας για τη 
σπορά στα στάρια και τα όσπρια) σε άλλα μέρη τον 
αποκαλούν και Μεσοσπορίτης (γιατί τότε οι περισσό-
τεροι γεωργοί βρίσκονται στο μέσο της σποράς), Ξυ-
λευτής (αυτόν τον μήνα οι αγρότες κόβουν ξύλα και 
τα αποθηκεύουν για να ζεσταίνονται και να κάνουν 
τις δουλειές τους, τις μέρες του χειμώνα). Επίσης οι 
μελισοκόμοι μεταφέρουν και τοποθετούν τις κυψέ-
λες σε μόνιμες χειμωνιάτικες θέσεις. Βασική εργασία 
είναι το «ξελάκωμα» στα αμπέλια. Στην περιοχή  της 
Ορεινής Τριφυλίας αυτόν τον μήνα τον περιμένει με 
ανυπομονησία η αγροτιά, γιατί αρχίζει το μάζεμα των 
ελιών, το ευλογημένο λάδι, βασική τροφή της αγροτι-
κής οικογένειας, θα αποθηκευθεί στις “τζάρες” ή στις 
“λαδούσες” για τις ανάγκες του σπιτιού και για τις οι-
κονομικές ανάγκες. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου εντύ-
πωση κάνει ένα όμορφο έθιμο. Σαν τελειώσει με το 
καλό το μάζεμα του ελαιοκάρπου στο περιβόλι. Ένας 
από τους ραβδιστές εργάτες χώνει στην γη το ραβδί 
του ανάποδα και του βάζει φωτιά. Και πιστεύουν πως 
εάν λυγίσει το μακρύ ραβδί, έτσι θα λυγίζουν φορτω-
μένες με καρπό οι “ποδιές” των δένδρων την επόμενη 
χρονιά. Σε άλλα μέρη της πατρίδας μας σαν τελειώσει 
η περίοδος συγκομιδής των βρώσιμων ελιών, οι γυ-
ναίκες και οι άνδρες που παίρνουν μέρος στην γιορτή 
της ελιάς, αφού στύψουν τις μαυρολιές με το μαυρο-
ζούμι αλείφουν τα πρόσωπά τους και χορεύουν γύρω 

από μεγάλες φωτιές. Οι γυναίκες χορεύοντας γύρω 
από τη φωτιά, πετούν τα καλάθια τους και εύχονται 
στους νοικοκυραίους, οι ελιές τους να έχουν του χρό-
νου περισσότερο καρπό και στους ανύπαντρους και 
ανύπαντρες εύχονται να κάνουν οικογένεια και να ζή-
σουν ευτυχισμένοι. Του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμ-
βρίου τηγανίζουν “λαλαγγίδες” (τηγανίτες), “για να 
μην τρυπήσει το τηγάνι”. Από τις λαλαγγίδες έτρωγαν 
όλοι, η οικογένεια, οι γείτονες και τα ζωντανά του σπι-
τιου.
Η εορτή του Χριστιανισμού που δεσπόζει αυτό το 
μήνα είναι “ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”.
Στις 21 Νοεμβρίου, είναι η ανάδειξη του θεϊκού γυ-
ναικείου στοιχείου στον Χριστιανισμό, και η τυπική 
γιορτή της σποράς. Την μέρα αυτή οι γεωργοί έχουν 
αργία και τρώνε ένα ειδικό φαγητό, τα λεγόμενα “πο-
λυσπόρια”. γι΄αυτό η γιορτή ονομάζεται επίσης “Της 
Παναγιάς της πολυσπορίτισσας”. Τα πολυσπόρια βρά-
ζουν λίγους σπόρους από κάθε είδος δημητριακά, και 
όσπρια προσθέτοντας σταφίδες, μύγδαλα, καρύδια 
και πετιμέζι. Τα πολυσπόρια τα ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους και ανταλλάσσουν ευχές. Ο Νοέμβρης ονομάζε-
ται και Άϊ-Ταξιάρχης, Άϊ-Στράτηγος και Αρχαγγελιάτης 
από την γιορτή στις 8 του μήνα των Ταξιαρχών. την 
μέρα αυτή πιστεύει ο λαός ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ 
γράφει στο τεφτέρι του τις ψυχές που θα πάρει μέσα 
στο χρόνο. Γι΄αυτό έλεγαν: ” Σήμερα μην κοιτάζεις 
δουλειές. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος σε γράφει στο χαρτί 
του και παίρνει την ψυχή σου”.



Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα η αθλητική εκπομπή 
του Ράδιο Κόσμος, με τον Μάριο Ευριπίδου…

Τα νέα των ομάδων μας, με φιλοξενούμενους στο 
στούντιο και όλη η αθλητική επικαιρότητα…

Η Πάφος, κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα, Παίζει 
Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος 95,2 FM stereo…

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

με τον Μάριο Ευριπίδου…
Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250

SMS στο 99313100

To Cosmos News & το Ράδιο Κόσμος 
ζητούν για εργοδότηση ή συνεργασία. 

Άτομα για το Τμήμα Προώθησης, Marketing και  Πωλήσεων.

Άτομα με εμπειρία στο e-marketing και τη διαχείριση ιστοσελίδων.

Νέους δημοσιογράφους.

Συνεργάτες για Ραδιοφωνικές Εκπομπές.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email chrchran@cytanet.com.cy
Για πληροφορίες στο τηλ . 26811336
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Τ ο Διοικητικό Δικαστήριο 
απέρριψε την θέση του Δή-
μου Πάφου ότι το συγκρότη-

μα είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο 
για την ασφάλεια όσων διαμένουν 
σε αυτό. Ό όμιλος εταιριών Πανα-
ρέτη υποστηρίζει ότι ο Δήμος Πά-
φου έχει καταχραστεί την εξουσία 
και το διάταγμα που εξέδωσε είναι 
κακόπιστο.  Η υπόθεση αυτή βρί-
σκεται ενώπιον του διοικητικού δι-
καστηρίου από τις αρχές του χρό-
νου όταν ο Δήμος Πάφου εξέδωσε 
διάταγμα ακαταλληλότητας του 
κτηρίου το οποίο αμφισβήτησε η 
εταιρία που το διαχειρίζεται. Προ-
χθές ωστόσο το Διοικητικό Δικαστή-
ριο οριστικοποίησε την απόφαση 
για να αναστολή του διατάγματος 
μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης 
που ορίστηκε για τον Ιανουάριο του 
2023. O Όμιλος Εταιρειών Παναρέ-
τη, χαιρετίζει την απόφαση του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου με την οποία 
οριστικοποιείται η αναστολή εκτέ-
λεσης του διατάγματος του Δήμου 
Πάφου με το οποίο απαγορεύει την 
χρήση των Rania Hotel Apartments, 
στην Κάτω Πάφο, ιδιοκτησίας του 

ομίλου, στα οποία διαμένουν στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους αι-
τητές ασύλου και μετανάστες ερ-
γαζόμενοι, μέχρι να αποφασίσει το 
Δικαστήριο κατά πόσο οι ενέργει-
ες του Δήμου Πάφου είναι νόμιμες 
ή παράνομες.  Σε σχετική ανακοί-
νωση του Ομίλου Εταιρειών Πανα-
ρέτη, αναφέρεται ότι το διάταγμα 
«είναι κακόπιστο» και ότι ο Δήμος 
έχει «καταχραστεί την εξουσία που 
του παρέχει ο Νόμος» καθώς, όπως 
λέει, το συγκεκριμένο συγκρότημα 
είναι «απολύτως κατάλληλο, αξιο-
πρεπές και καθόλου επικίνδυνο για 
τα πρόσωπα που διαμένουν εκεί».  

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Δήμος 
έχει προχωρήσει σε αυτή την από-
φαση «για σκοπούς διαχείρισης της 
μετανάστευσης και υλοποίησης της 
μεταναστευτικής τους πολιτικής 
και όχι για την υγεία και ασφάλεια 
των ενοίκων του συγκροτήματος».  
Όπως αναφέρει ο Όμιλος Εταιρειών 
Παναρέτη, το Διοικητικό Δικαστήριο 
στην απόφαση έκρινε αναγκαία την 
αναστολή εκτέλεσης των διαταγ-
μάτων του Δήμου Πάφου αφού η 
μη αναστολή της προσβαλλόμενης 
πράξης θα προκαλέσει χειρότερα 
αποτελέσματα και μεγαλύτερη ζη-
μία παρά η αναστολή της. Απορρί-

πτονται, επίσης, όλοι οι ισχυρισμοί 
περί άθλιων συνθηκών διαβίωσης 
ως επίσης επαναλαμβάνεται η θέση 
ότι η υδροδότηση γίνεται από το δί-
κτυο υδροδότησης του καθ’ ου η αί-
τηση. Στην απόφαση του δικαστηρί-
ου σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι 
«οι νομολογιακές αρχές που αφο-
ρούν στην έκδοση προσωρινού δια-
τάγματος αναστολής στη διοικητική 
δίκη είναι γνωστές. Παραχωρούνται 
όταν προκύπτει έκδηλη παρανομία 
ή όπου η ζημία που θα προκληθεί 
από τη μη έκδοση του προσωρινού 
διατάγματος είναι ανεπανόρθωτη 
εκτός εάν υπερέχουν λόγοι δημο-
σίου συμφέροντος».  Το δικαστή-
ριο καταλήγει επίσης στην θέση ότι 
στην υπό κρίση υπόθεση η μη ανα-
στολή της προσβαλλόμενης πράξης 
θα προκαλέσει χειρότερα αποτελέ-
σματα και μεγαλύτερη ζημία παρά 
η αναστολή της. Τα άτομα που δια-
μένουν στην εν λόγω οικοδομή δεν 
είναι λίγα αλλά εκατόν ογδόντα έξι 
τα οποία θα αναγκαστούν άμεσα να 
εξεύρουν νέο τόπο διαμονής εντός 
των οικονομικών δυνατοτήτων τους 
με άγνωστο αποτέλεσμα.»

Πάγωσε το διάταγμα για το συγκρότημα 
που διαμένουν πρόσφυγες 
Δεν είναι ακατάλληλο το Rania Hotel Apartments έκρινε το δικαστήριο…

Διεθνές φεστιβάλ 
κινηματογράφου στην 
Πάφο

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε ανακοίνω-
ση αναφέρει ότι ολοκλήρωσε την έρευνα για συλ-
λογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα μέσων τι-

μών λιανικής πώλησης 
Βασικών Καταναλωτικών 
Αγαθών, που ίσχυαν στις 
9/11/2022.
Το συγκεκριμένο Παρατη-
ρητήριο πραγματοποιείται 
σε μηνιαία βάση και περι-
λαμβάνει σταθερά προϊό-
ντα και χώρους λήψης τι-
μών. Σκοπός του είναι η 
παρακολούθηση της δια-

κύμανσης των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και 
η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Πα-
ρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς 
υποβοήθησης/γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών και 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές.
 Τα Παρατηρητήρια Τιμών, δεν προορίζονται και ούτε μπο-
ρούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να 
κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσε-
ων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν 
στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν.
Ιδιαίτερα σημειώνεται, ότι κάποια από τα προϊόντα που πε-
ριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές δι-
αφορές οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στα απο-
τελέσματα ενός Παρατηρητηρίου Τιμών. Για το σκοπό αυτό η 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τους κατανα-
λωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχω-
ρήσουν σε αγορές, προκειμένου να βρουν τα προϊόντα και τις 
τιμές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.
Οι σχετικοί πίνακες από τους οποίους μπορείτε να ενημερώ-
νεστε είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προ-
στασίας Καταναλωτή: 
http://www.consumer.gov.cy

Πόσο αυξήθηκαν 
οι τιμές στα βασικά 
προϊόντα στην Κύπρο  

ΚΟΥΡΔΑΚΑ ΧΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΑ
ΑΠ 35/2022

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΤΟΥ  Γ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΑΦΟΥ  (Τσάδα, Καλλέπεια, 
Λετύμπου, Κούρδακα,Χουλου,Λεμόνα και Επισκοπή) στο ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ
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1. Τα Κοινοτικά Συμβούλια των Κοινοτήτων που αποτελούν το Γ Συμπλέγμα 
Κοινοτήτων Πάφου ζητούν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την συλλογή και 
απόρριψη των Σκυβάλλων στο ΧΥΤΑ Μαραθούντας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους μέσω του Ηλε-
κτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement)  στο χώρο του διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy η απο τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλί-
ου Τσάδας 

3. Οι προσφορές με την ένδειξη ”  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΤΟΥ  Γ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΑΦΟΥ  
(Τσάδα, Καλλέπεια, Λετύμπου, Κούρδακα,Χουλου,Λεμόνα και Επισκοπή) στο ΧΥΤΑ ΜΑ-
ΡΑΘΟΥΝΤΑΣ ” θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός του κιβωτίου προσφορών που βρίσκε-
ται στα κτίρια του Κοινοτικού Συμβουλίου  μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και 
ώρα 10.00 π.μ

4. Για τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αποταθούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας στο τηλέφωνο 
96510500.

Εκ του Γ Συμπλέγματος 
Κοινοτήτων Πάφου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου CYWIFT 

(CYWIFTIFF) εγκαινιάζεται στις 
17, 18 και 19 Νοεμβρίου στη 
Κύπρο με προβολές στην Παλιά 
Αγορά Παλουριώτισσας και στο 
ξενοδοχείο The Classic.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, στο CYWIFT International 
Film Festival συμμετέχουν με 
έργα τους 90 σκηνοθέτες, καλ-
λιτέχνες και παραγωγοί από 
όλο τον κόσμο και η  είσοδος εί-
ναι ελεύθερη στο κοινό.
Στόχος είναι η δικτύωση στελε-
χών του κινηματογράφου και 
του οπτικοακουαστικού τομέα 
από την Κύπρο και το εξωτερικό 
μέσω μιας λαμπερής εκδήλω-
σης που περιλαμβάνει προβο-
λή του έργου των συμμετοχό-
ντων, ομιλίες και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις.
O μη κεδοσκοπικός οργανισμός 
WIFT CYPRUS ανήκει σε ένα πα-
γκόσμιο δίκτυο που ξεκίνησε 
από το WIF (Women in Film LA) 
στο Λος Άντζελες ΗΠΑ τη δεκα-
ετία του ’70 ως αντίδραση στην 
ανδρική κυριαρχία στην κινημα-
τογραφική βιομηχανία και σή-
μερα ενώνει περίπου 50 τοπι-
κά δίκτυα WIFT (Women in Film 
and Television) ανά την υφήλιο, 
συνεχίζει η ανακοίνωση.
Όπως αναφέρεται, περισσότε-
ρα από 13.000 μέλη συνεργά-
ζονται με στόχο την προώθηση 
και υποστήριξη του καλλιτεχνι-
κού έργου που παράγεται από 
επαγγελματίες όλων των φύ-
λων στον κινηματογράφο, στην 
τηλεόραση και λοιπά οπτικοα-
κουστικά μέσα.
Το WIFT CYPRUS, προστίθεται, 
είναι επίσης μια πλατφόρμα 
που διευκολύνει την δικτύωση 
μεταξύ των επαγγελματιών του 
κινηματογράφου και του οπτι-
κοακουστικού τομέα στη Κύπρο 
και στο εξωτερικό, προβάλλει 
τα καλλιτεχνικά τους επιτεύγ-
ματα και προωθεί τις συμπαρα-
γωγές.
Σκοπός, αναφέρεται, είναι η 
προβολή και η καθιέρωση του 
καλλιτεχνικού έργου των Κυ-
πρίων, κυρίως στους τομείς 
δραστηριότητας του κινημα-
τογράφου, της τηλεόρασης 
και των τεχνών, καθώς επίσης 
της διατήρησης και διάδοσης 
των παραδοσιακών τεχνών και 
κουλτούρας της Κύπρου, ενώ 
ενθαρρύνεται η ισότιμη συνερ-
γασία των φύλων στο χώρο των 
οπτικοακουστικών στη Κύπρο 
και διεθνώς.
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Αυξομειώσεις στις τιμές των 
καυσίμων

Ν έες διαφοροποιημένες τιμές στις 
αντλίες των καυσίμων άρχισαν να 

παρουσιάζουν από την Πέμπτη τα πρατή-
ρια. Ήδη, μία εταιρεία προχώρησε από την 
ίδια μέρα σε αύξηση 0,9 σεντ το λίτρο στην 
τιμή της βενζίνης και ταυτόχρονα μείωση 
στην τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 1,4 
σεντ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμαν-
σης κατά 4,2 σεντ το λίτρο. Επομένως, συ-
νεχίζεται η τάση που παρατηρήθηκε στην 
προηγούμενη ανατίμηση με την τιμή της 
αμόλυβδης να είναι ανοδική, ενώ αντίθε-
τα υποχωρούν περαιτέρω οι τιμές του πε-
τρελαίου. 
Με βάση τα δεδομένα αυτά όσοι προγραμ-
ματίζουν να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμαν-
σης, ας περιμένουν ακόμα μερικές ημέρες, 
ώστε να περάσει στις αντλίες η νέα χαμη-
λότερη τιμή. 
Την Τετάρτη, η μέση τιμή της αμόλυβδης 
95 οκτανίων ήταν €1,50 το λίτρο με το φθη-
νότερο πρατήριο να πωλεί στα €1,42 και το 
ακριβότερο στα €1,56.

1984 του Τζορτζ Όργουελ 
από τον ΘΟΚ στην Πάφο

Μετά τα συνεχή sold out της πα-
ραγωγής 1984 του Τζορτζ Όρ-

γουελ στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ, η 
παράσταση  θα περιοδεύσει στην 
Πάφο την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
(Μαρκίδειο Θέατρο) και στη Λάρ-
νακα την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
(Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος»). 
Παράλληλα, συνεχίζονται οι προ-
γραμματισμένες παραστάσεις στη 
Λευκωσία, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.
Το άκρως προφητικό μυθιστόρη-
μα 1984 του Τζορτζ Όργουελ, δια-
σκευασμένο με τόλμη από τους Ρό-
μπερτ Άικ και Ντάνκαν Μακμίλαν, 
αποτελεί ένα σκληρό και ακραία 
αληθινό μανιφέστο κατά του ολο-
κληρωτισμού, ένα δυστοπικό αρι-
στούργημα για την κατασκευή της 
πραγματικότητας, την παραχάραξη 
του παρελθόντος, τον έλεγχο και το 
πάγωμα της συνείδησης, το οποίο 
μας συγκλονίζει ακόμα και σήμερα, 
εβδομήντα δύο ολόκληρα χρόνια 
από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε. 
Ο κεντρικός ήρωας, Ουίνστον Σμιθ, 
ζει στον ζοφερό κόσμο της Ωκεανί-
ας, προσπαθώντας με κάθε μέσο να 
διατηρήσει τη λογική του απέναντι 
στο ασφυκτικό καθεστώς παρακο-
λούθησης του Μεγάλου Αδελφού, 
που έχει απαγορεύσει διά ροπάλου 
κάθε σκέψη. Σε αυτό το περιβάλλον 
ερωτεύεται την Τζούλια, ενώ δεν 
παύει να διαπράττει όλο και πε-
ρισσότερα Εγκλήματα Σκέψης. Σκέ-
φτεται, θυμάται, φαντάζεται, ελ-
πίζει. Ελπίζει σε ένα μέλλον χωρίς 
τον Μεγάλο Αδελφό.  Όμως οποια-
δήποτε απόπειρα απόδρασης είναι 
μάταιη. 
Ένας πολύ δυνατός πυρήνας ηθο-
ποιών μεταφέρει επί σκηνής, υπό 
τη σκηνοθετική καθοδήγηση του 
Λέανδρου Ταλιώτη, το εφιαλτι-
κό βίωμα του κεντρικού ήρωα και 
την αντίστοιχη περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα, αναδεικνύοντας την ανε-
ξάντλητη, διαχρονική δυναμική του 
κειμένου και την εκρηκτικότητα της 
δράσης του. Ένα τολμηρό, ριζοσπα-
στικό εγχείρημα, αντίστοιχο του 
αξεπέραστου κειμένου το οποίο 
υπηρετεί, μια υπενθύμιση ότι το 
μέλλον είναι εδώ.
Παίζουν: Βασίλης Βασιλάκης, Αν-
δρέας Δανιήλ, Μαργαρίτα Ζαχα-
ρίου, Άντρια Ζένιου, Βαλεντίνος 
Κόκκινος, Μαρίνα Μανδρή, Αλέξαν-
δρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Αν-
δρέας Τσέλεπος.
Η παράσταση είναι ακατάλληλη για 
ανηλίκους. Περιέχει πολύ σκληρές 
εικόνες και γυμνό.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης 
γίνεται χρήση στρομποσκοπικού 
εφέ.
●Πάφος // Μαρκίδειο Θέατρο
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 στις 
20:30
Πληροφορίες / Εισιτήρια
Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.
org.cy // Τιμές Εισιτηρίων
€12 / €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, 
πολύτεκνοι με την επίδειξη του 
αντίστοιχου αποδεικτικού εγγρά-
φου και άτομα κάτω των 25 ετών 
με την επίδειξη πολιτικής ταυτό-
τητας)

Τ ο 2021 το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου 
επιδίκασε ένα ποσό της τάξης των δύο 
περίπου  εκατομμυρίων ευρώ (συμπερι-

λαμβανομένων των: ΦΠΑ, τό-
κων, δικηγορικών εξόδων και 
άλλων εξόδων) το οποίο έπρεπε 
να πληρωθεί άμεσα από το Συμ-
βούλιο Αποχετεύσεων Πάφου 
(ΣΑΠΑ) προς τον Δήμο Γεροσκή-
που. Αυτό αφορούσε τα έξοδα 
επιδιόρθωσης του οδικού δικτύ-

ου της Γεροσκήπου σαν αποτέλεσμα των κακο-
τεχνιών κατά την κατασκευή του αποχετευτικού 
δικτύου από το ΣΑΠΑ εντός του Δήμου. Η από-
φαση του δικαστηρίου ήταν άμεσα εκτελεστέα. 
Απορρίφθηκε επίσης η αίτηση του ΣΑΠΑ προς 
το δικαστήριο που ζητούσε αναστολή εκτέλεσης 
της απόφασης μέχρι να εκδικαστεί η έφεση του 
ΣΑΠΑ στο ανώτατο δικαστήριο. 
Η ως άνω διαμάχη κοστίζει στον Δήμο Γεροσκή-
που ένα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο 
ο Δήμος έχει άμεση ανάγκη για εκτέλεση έργων 
υποδομής, αλλά και ενίσχυση της κοινωνικής 
του πολιτικής. Αποτελούν άλλωστε λεφτά που 
ξόδεψε ο Δήμος Γεροσκήπου για επιδιορθώ-
σεις του οδικού του δικτύου που καταστράφη-
κε από το ΣΑΠΑ. Στο διοικητικό συμβούλιο του 
ΣΑΠΑ μετέχει και ο Δήμος Γεροσκήπου με ένα 
εκπρόσωπο που είναι ο εκάστοτε δήμαρχος. 
Γνωρίζουμε ως εκ τούτου πως το ΣΑΠΑ αποτε-
λεί σήμερα ένα εύρωστο οργανισμό, ο οποίος 
δεν ανέστειλε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την επι-
βολή αυξήσεων στους Δημότες.  
Τι έσοδα έχει το ΣΑΠΑ από τον Δήμο Γεροσκή-
που; Επιβάλλονται από το ΣΑΠΑ τρία διαφορε-
τικά τέλη:
Α). Τέλος αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων 0,1 
τοις χιλίοις επί της αξίας των ακινήτων κάθε 
χρόνο. Η αξία των ακινήτων  στα όρια του Δή-
μου Γεροσκήπου ανέρχεται σήμερα σχεδόν στα 
δυόμιση δισεκατομμύρια, (€2,326,000,000), 
συνεπώς, σχεδόν €232.600 καταλήγουν στο τα-
μείο του ΣΑΠΑ.
Β). Τέλος αποχετεύσεων λυμάτων 0,515 τοις χι-
λίοις επί της αξίας των ακινήτων, συνεπώς άλλα 
€1.2 εκατομμύρια καταλήγουν στο ταμείο του 
ΣΑΠΑ κάθε χρόνο.

Γ). Τέλος Χρήσης του αποχετευτικού συστήμα-
τος, μισό ευρώ (€0.50) ανά τόνο κατανάλωσης 
νερού οικιακής χρήσης. Αν υποθέσουμε ότι ένα 
μέσο νοικοκυριό καταναλώνει 200 - 300 τόνους 
νερού το χρόνο, τότε άλλα περίπου €100-€150 
το χρόνο, συνολικά άλλες περίπου €300,000 κα-
ταλήγουν στο ταμείο του ΣΑΠΑ.
Ως εκ των πιο πάνω οι Δημότες Γεροσκήπου 
συνεισφέρουν στο ΣΑΠΑ ένα συνολικό ποσό 
ύψους σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ τον 
χρόνο. Αυτό που ζητά ο Δήμος Γεροσκήπου εί-
ναι η άμεση εξόφληση των οφειλών του ΣΑΠΑ 
σύμφωνα και με την απόφαση του δικαστηρίου. 
Αν μη τι άλλο, η συνέχιση αυτής της διαμάχης 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον αντιπα-
ραθέσεις, μια προοπτική που απλά θα δημιουρ-
γούσε σύννεφα στις μεταξύ τους σχέσεις.
Το ΣΑΠΑ, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εισπράτ-
τει επίσης για τα όμβρια ύδατα. Η συντήρηση 
και επέκταση του δικτύου των εν λόγω αγω-
γών είναι δική του αρμοδιότητα. Αυτό που πα-
ρατηρείται σήμερα στη Γεροσκήπου είναι όμως 
η έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής 
των ομβρίων υδάτων, δηλαδή των νερών από 
βροχή. Σαν αποτέλεσμα, μετά τις τελευταίες 
έντονες βροχοπτώσεις παρακολουθήσαμε όλοι 
φαινόμενα πλημμυρών, ειδικά στο κέντρο του 
Δήμου που μόνο μετά από υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες των δημοτικών υπηρεσιών δεν προκά-
λεσαν σοβαρές καταστροφές σε ιδιωτικές περι-
ουσίες. 

Διαμάχη ΣΑΠΑ και Δήμου Γεροσκήπου
Αυτό που ζητά ο Δήμος Γεροσκήπου είναι η άμεση εξόφληση των 
οφειλών του ΣΑΠΑ σύμφωνα και με την απόφαση του δικαστηρίου. 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΒΟΗΘΟΥ/ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Σχολική Εφορεία Έμπας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για 
πλήρωση της πιο κάτω θέσης σχολικού/ης βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Έμπας από τις 14/11/2022 
για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Απαραίτητο προσόν για διεκδίκηση της εν λόγω θέσης είναι:
• Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή 
σχολείο.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Έμπας, το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 1.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο της Σχολικής Εφορείας 
Έμπας, στον αρ. τηλ. 26952841 ή 26815758, κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων της 
Δημόσιας Υπηρεσίας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΜΠΑΣ

Αντώνης Τρακκίδης
Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος

 Δήμου Γεροσκήπου
Κίνηση Σωτηρία της Πάφου.

Περισσότερες ειδήσεις
 στην ιστοσελίδα 

cosmosnews.com.cy

Πήγε στο γήπεδο με σιδε-
ρογροθιές 
Σύλληψη νεαρού στον ποδο-
σφαιρικό αγώνα μεταξύ Pafos 
F.C. και Ανόρθωσης

Νεαρός εντοπίστηκε την Πέμπτη 
στον ποδοσφαιρικό αγώνα μετα-
ξύ Pafos F.C. και Ανόρθωσης να έχει 
στην κατοχή του σιδερογροθιές.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύ-
που της ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο 
του ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, 
γύρω στις 18:30 την Πέμπτη οι επι-
τηρητές στον αγώνα εντόπισαν έναν 
νεαρό ο οποίος είχε στην κατοχή 
του δύο σιδερογροθιές, τις οποίες 
παρέλαβαν.
Ο νεαρός συνοδεύτηκε στην Αστυ-
νομία με τους γονείς του και λόγω 
της ηλικίας του αφέθηκε ελεύθερος. 
Ο κ. Νικολάου είπε πως η
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Πώς ταξιδεύουν
 οι δισεκατομμυριούχοι 

Π οτέ στην ιστορία δεν ήταν πιο εύκολο 
για έναν άνθρωπο να βιώσει πώς εί-

ναι να ζεις τη ζωή ενός εκατομμυριούχου, 
τουλάχιστον για λίγες μέρες, απ’ ό,τι στη 
σημερινή εποχή με τα AirBnBs και τις οικο-
νομικές πτήσεις προς -σχεδόν παντού- στον 
πλανήτη. Ωστόσο, οι πλουσιότεροι άνθρω-
ποι στον κόσμο έχουν διαφορετικά ταξιδιω-
τικά μοτίβα και βιώνουν το ταξίδι με έναν 
εντελώς μοναδικό τρόπο.
Οι πλούσιοι θέλουν μια εμπειρία μοναδική 
για αυτούς και επιμελημένη από ανθρώ-
πους που έχουν άψογο γούστο και μεγάλη 
τεχνογνωσία στον κλάδο. Πολλοί πλούσιοι 
λοιπόν, πριν ξεκινήσουν τις διακοπές τους, 
θα πληρώσουν από 50.000 έως 100.000 
δολάρια για να σχεδιάσουν έναν πολυτελή 
οδηγό για τις ιδανικές διακοπές για αυτούς. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, 
από φαγητό σε εστιατόρια βραβευμένα 
με αστέρι Michelin μέχρι τη συμμετοχή σε 
μοναδικές ιδιωτικές πολιτιστικές εκδρομές. 
Όλα θα προγραμματιστούν χωρίς να χρειά-
ζεται να κάνουν τίποτα απολύτως.
Είναι μια κοινά λανθασμένη αντίληψη ότι 
οι πλούσιοι άνθρωποι κάνουν συχνά τα-
ξίδια μόνοι τους. Παρόλο που μπορεί να 
φτάνουν με ιδιωτικό τζετ, οι εξαιρετικά 
πλούσιοι ταξιδιώτες συχνά θέλουν να ταξι-
δεύουν σε μεγάλες ομάδες και να συμμε-
τέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες κατά 
τη διάρκεια των διακοπών τους. Πολλοί θα 
εγγραφούν για να γίνουν μέλη σε ιδιωτι-
κές λέσχες, όπως μια λέσχη VIP καζίνο που 
απευθύνεται σε high rollers και άτομα που 
επιθυμούν να πάνε σε μέρη όπως το Miami 
Beach, η Ισλανδία και οι Μπαχάμες παρέα 
με άλλους εύπορους ταξιδιώτες με παρό-
μοια ενδιαφέροντα.
Εκτός από τον πλούτο, ο χρόνος είναι μια 
άλλη πολυτέλεια που απολαμβάνουν 
υπερβολικά όσοι βρίσκονται στο 1% του 
παγκόσμιου πλούτου. Το να ταξιδέψουν 
στη Βουδαπέστη για πέντε ημέρες δεν θα 
προσφέρει στους πλούσιους τον πολιτι-
στικό εμπλουτισμό που αναζητούν. Συχνά, 
σχεδιάζουν να μείνουν σε ένα μέρος από 
τέσσερις εβδομάδες έως έξι μήνες τη φορά, 
κάτι που θα τους επιτρέψει να εμβαθύνουν 
στον πολιτισμό και να βιώσουν τη ζωή σαν 
να ήταν ντόπιοι. Υπάρχει ένα πλήθος επι-
χειρήσεων που απευθύνονται σε αυτήν την 
αγορά που ειδικεύονται στην παροχή μα-
κροχρόνιων, πολυτελών καταλυμάτων σε 
πλούσιους ταξιδιώτες του πλανήτη.
Το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο ή η Βε-
νετία πιθανότατα σας έρχονται στο μυα-
λό όταν σκέφτεστε πολυτελείς διακοπές. 
Ωστόσο, οι πλούσιοι συνήθως δεν θεωρούν 
αυτά τα σημαντικά τουριστικά σημεία ως 
προορισμούς διακοπών, καθώς προτιμούν 
να αποφεύγουν τα πλήθη. Οι πλούσιοι 
έχουν την τάση να μένουν σε τοποθεσίες 
που ελάχιστοι τουρίστες έχουν ακούσει 
ποτέ, πόσο μάλλον να έχουν επισκεφτεί. 
Σε περίπτωση που ήσασταν περίεργοι, οι 
τρέχουσες hot τοποθεσίες για τους εξαιρε-
τικά πλούσιους είναι το Ισφαχάν στο Ιράν, η 
Λίμα στο Περού, η Τιφλίδα στη Γεωργία και 
το Seydisfjordur στην Ισλανδία.
Οι πλούσιοι θέλουν συνήθως να ξοδεύουν 
τα λεφτά τους για να ικανοποιήσουν μια 
τρελή τους επιθυμία. Ένα γιοτ μπορεί να το 
κάνει αυτό.
Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να κρύ-
ψουμε το γεγονός ότι αυτή είναι η επιλο-
γή που η πλειοψηφία από εμάς θα ζήλευε 
αρκετά. Ένα ιδιωτικό τζετ είναι η απόλυτη 
μέθοδος ταξιδιού.

Σ την ικανοποιητική επίδο-
ση του κυπριακού τουρι-
σμού σε μια δύσκολη χρο-

νιά όπως ήταν το 2022, αλλά και 
στους θετικούς οιωνούς για το 
2023 αναφέρθηκε ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος από 
το Λονδίνο, ανακοινώνοντας για 
πρώτη φορά ότι επίκειται άνοιγ-
μα προς τη μεγάλη τουριστική 
αγορά των ΗΠΑ.
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ το πρωί της 
Τρίτης από το κυπριακό περίπτε-
ρο στο World Travel Market, τη 
μεγάλη διεθνή έκθεση για την 
τουριστική βιομηχανία στο ανα-
τολικό Λονδίνο, ο κ. Περδίος είπε 
αρχικά πως «διανύουμε μία πάρα 
πολύ καλή χρονιά» ως προς τις 
αφίξεις από το Ηνωμένο Βασί-
λειο. 
Συγκεκριμένα η Κύπρος έχει υπο-
δεχθεί το 90% των Βρετανών επι-
σκεπτών που είχαν ταξιδέψει το 
2019, που ήταν η καλύτερη χρο-
νιά όλων των εποχών για τον κυ-
πριακό τουρισμό.
«Σε ότι αφορά το ‘23 οπωσδήπο-
τε αναμένεται να είναι μια εξίσου 
δύσκολη χρονιά, διότι βλέπου-
με ότι συνεχίζεται η γεωπολιτική 
αστάθεια αλλά και ο πληθωρι-

σμός. Παρόλα αυτά πρέπει να πω 
ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ανη-
συχία από την αγορά του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου για το 2023», ανέ-
φερε.
«Ναι, υπάρχουν αυξήσεις στις τι-
μές γενικότερα, όμως όσον αφο-
ρά το κομμάτι του τουρισμού από 
κανέναν διοργανωτή ταξιδιών 
δεν ακούσαμε κάτι ανησυχητικό 
για το 2023 και αυτό το αξιολο-
γούμε θετικά», πρόσθεσε ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού.

Συνεργασία με Ιορδανία
Αναφερόμενος δε στη συνεργα-
σία επί του τουρισμού μεταξύ Κύ-
πρου και Ιορδανίας που επισημο-
ποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση το 
βράδυ της Δευτέρας στο Δημαρ-
χείο του Λονδίνου, ο κ. Περδίος 
αποκάλυψε πως επίκειται οργα-
νωμένη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.
«Η συνεργασία με την Ιορδα-
νία αφορά πώληση κοινών του-
ριστικών πακέτων σε αγορές του 
εξωτερικού. Είναι μια προσπά-
θεια που ήταν στα σκαριά από 
το 2019, μπήκε στον πάγο τα δύο 
χρόνια της πανδημίας, το επανά-

φερα όμως στο τραπέζι το τελευ-
ταίο εξάμηνο μετά και από δική 
μου επίσκεψη στην Ιορδανία», 
είπε.
Χθες, πρόσθεσε, «ανακοινώσαμε 
επίσημα τη συνεργασία αυτή».
Σε σχέση με το τι συνεπάγεται η 
συνεργασία, ανέφερε ότι «ότι θα 
μπορούν πλέον η Κύπρος και η 
Ιορδανία από κοινού να προβάλ-
λουν τις δύο χώρες στο εξωτερι-
κό».
«Σκοπός δικός μας είναι μακρι-
νές αγορές, όπως είναι ιδιαίτερα 
οι ΗΠΑ και είμαι σε θέση να ανα-
κοινώσω ότι τον Γενάρη το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού για πρώτη 
φορά θα πάει στις ΗΠΑ ώστε να 
γίνουν τα πρώτα βήματα και εκεί, 
επί τόπου. Θα έχουμε εκδηλώσεις 
και στη Νέα Υόρκη και στην Ουά-
σιγκτον, θα δούμε και αεροπορι-
κές εταιρίες και απ’ εκεί πέρα να 
μπει το νερό στο αυλάκι και για 
άνοιγμα στην αγορά των ΗΠΑ», 
εξήγησε ο Υφυπουργός.
Ο κ. Περδίος στάθηκε ιδιαίτερα 
και στο ανανεωμένο περίπτερο 
της Κύπρου που από τη Δευτέρα 
αποτελεί έναν από τους κύριους 

πόλους έλξης των επισκεπτών του 
World Travel Market και λόγω του 
κατά γενική ομολογία εντυπωσια-
κού σχεδιασμού του.
«Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι 
για αυτό το περίπτερο, ένα πε-
ρίπτερο του οποίου τα επίσημα 
εγκαίνια έγιναν στην έκθεση της 
Γαλλίας πριν από περίπου δύο 
μήνες. Εδώ είναι η πρώτη του πα-
ρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
μέσα από αυτό το περίπτερο προ-
βάλλουμε όλη τη δουλειά που 
έχει κάνει το Υφυπουργείο και οι 
φορείς του τουρισμού τα τελευ-
ταία τρία χρόνια», σημείωσε. 
Εξήγησε ότι, «προβάλλουμε την 
αυθεντικότητα του νησιού μας, 
τη σημασία που έχουμε δώσει 
πλέον στην οινογαστρονομία, 
στον τουρισμό φύσης, στα χωριά 
μας, σίγουρα στα χριστουγεννιά-
τικα χωριά που ξεκινούν σε κά-
ποιες εβδομάδες».
«Ακόμα και τη δεδομένη στιγ-
μή που συζητάμε έχουμε ανοίξει 
εδώ στο περίπτερο το κυπριακό 
μας πρόγευμα με προϊόντα από 
την Κύπρο, από τοπικούς παρα-
γωγούς και έχουμε καλέσει πάρα 
πολύ κόσμο να έρθει νας μας δει. 
Επικρατεί ενθουσιασμός, καθώς 
το περίπτερο είναι κάτι πολύ φρέ-
σκο και πολύ διαφορετικό σε σχέ-
ση με τα υπόλοιπα περίπτερα της 
έκθεσης και είναι σημαντικό γιατί 
παίρνουμε προβολή», κατέληξε ο 
κ. Περδίος.
Όπως γίνεται κάθε φορά στο 
πλαίσιο του ετήσιου World Travel 
Market, ο Υφυπουργός Τουρι-
σμού έχει αλλεπάλληλες επα-
φές με μεγάλους και μικρότερους 
tour operators αναφορικά με τα 
προσφερόμενα πακέτα για το 
επόμενο έτος.

Άνοιγμα στην Αμερικανική αγορά 
Mετά από ένα «πολύ καλό» 2022, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού

Η Κύπρος έχει υποδεχθεί 
το 90% των Βρετανών επι-
σκεπτών που είχαν ταξι-
δέψει το 2019, που ήταν η 
καλύτερη χρονιά όλων των 
εποχών για τον κυπριακό 
τουρισμό.

Συνεχίζει να ταλαιπωρεί και να ζημιώνει τον 
τουρισμό το πρόβλημα της ηχορύπανσης, 

εν τη απουσία αποτελεσματικών μέτρων αντι-
μετώπισής του. Ο ΣΤΕΚ διατυπώνει για πολλο-
στή φορά τις έντονές του ανησυχίες καθώς η 
ηχορύπανση στις τουριστικές περιοχές γενικό-
τερα και στο παραλιακό μέτωπο ειδικότερα, 
αντί να μειώνεται εντείνεται.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η ξενοδοχεια-
κή βιομηχανία βρίσκεται ενώπιον σημαντικών 
προκλήσεων και έντονης αβεβαιότητας, είναι 
αδιανόητο να έχει να διαχειριστεί κι ένα πρό-
βλημα το οποίο δεν θα έπρεπε καν να υφίστα-
ται, σε μία χώρα που θέλει να ονομάζεται ποι-
οτικός τουριστικός προορισμός.
Σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ, τα παράπονα από τους 
πελάτες των ξενοδοχειακών μονάδων πληθαί-
νουν, ενώ τα ημίμετρα αδυνατούν να δώσουν 
λύση.
Επισημαίνεται ότι πέραν του ζητήματος της 
ανυπόφορης οχληρίας τίθεται και θέμα ασφά-

λειας των επισκεπτών και των περίοικων από 
μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα, που έχουν με-
τατρέψει σε πίστες ταχύτητας συγκεκριμένα 
σημεία του οδικού δικτύου. 
Οι κατά καιρούς εκστρατείες της Αστυνομίας, 
είχαν ως αποτέλεσμα σωρεία καταγγελιών για 
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
από οδηγούς γεγονός, που δεικνύει το μέγε-
θος του προβλήματος.
Παρά ταύτα όμως, οι σπασμωδικοί έλεγχοι της 
αστυνομίας, αποδείχθηκε πως δεν μπορούν να 
δώσουν μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα. Ο ΣΤΕΚ 
υπέβαλε και στο παρελθόν συγκεκριμένες ει-

σηγήσεις αντιμετώπισης του προβλήματος οι 
οποίες όμως δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη, 
όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση καμερών 
της τροχαίας σε συγκεκριμένα σημεία.
Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου υπάρ-
χουν και αυτό διαφαίνεται από τα μέτρα, τα 
οποία λαμβάνονται σε χώρες του εξωτερικού. 
Στη Βρετανία, για παράδειγμα, έχουν εγκατα-
στήσει κάμερες καταγραφής θορύβου στο οδι-
κό δίκτυο, οι οποίες εντοπίζουν τα οχήματα 
που παράγουν ήχο πέραν των επιτρεπόμενων 
από το νόμο ορίων και επιβάλλεται πρόστιμο.
Είναι η πολλοστή φορά που ως ΣΤΕΚ επανερχό-
μαστε για το συγκεκριμένο ζήτημα, και πραγ-
ματικά διερωτόμαστε αν είμαστε οι μοναδικοί 
που νοιάζονται για την ποιότητα του τουρι-
στικού μας προϊόντος και την εικόνα που εκ-
πέμπει η χώρα μας στο εξωτερικό. Όσο δε για 
την ασφάλεια και την ηρεμία των κατοίκων των 
επηρεαζόμενων περιοχών η διαχρονική αδια-
φορία που επικρατεί είναι πρωτοφανής.

Μόνο οι αρμόδιοι δεν ακούνε την ηχορύπανση
Τα παράπονα από τους επισκέπτες στις τουριστικές περιοχές 
πληθαίνουν ενώ τα ημίμετρα αδυνατούν να δώσουν λύση
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Η σωστή διατροφή για το σχολείο ξεκινά από το 
πρωινό. Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρα-

σμα ότι όσα παιδιά τρώνε ένα πλήρες και θρεπτικό 
πρωινό έχουν καλύτερη συμπεριφορά στην τάξη, δεν 
κουράζονται εύκολα και διατηρούν την απόδοσή τους 
σε υψηλά επίπεδα μέχρι το μεσημέρι.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν στους γονείς τα 
παιδιά πριν φύγουν για το σχολείο να καταναλώνουν 
ένα από τα παρακάτω γεύματα:
-ένα μπολ με δημητριακά που είναι πλούσια σε βιτα-
μίνες Β 
-γάλα ή γιαούρτι, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες 
Β και ασβέστιο
-ψωμάκι ολικής άλεσης με τυρί ή ένα αυγό και ένα πο-
τήρι φρεσκοστυμμένο χυμό
-ψωμάκι με βούτυρο και μέλι και ένα ποτήρι φυσικό 
χυμό ή γάλα.
Στο σχολείο
Εξίσου σημαντικό με το πρωινό είναι και το κολατσιό 
για τα παιδιά, καθώς η κατανάλωση ενδιάμεσων σνακ 
μειώνει την πιθανότητα τσιμπολογήματος, ενώ τρο-
φοδοτείται με ενέργεια τόσο ο οργανισμός όσο και ο 
εγκέφαλος.
Για πνευματική διαύγεια και γερή μνήμη, παρασκευ-
άστε το κολατσιό του παιδιού με τροφές που είναι 
πλούσιες σε φυλλικό οξύ και βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β όπως: πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ψωμί ολι-
κής άλεσης(από το κλασικό τετράγωνο του τοστ μέχρι 
τα στρογγυλά τύπου χάμπουργκερ).
Tips
Αποφεύγετε τα αλλαντικά που έχουν πολλά λιπαρά. 
Προτιμήστε τα κίτρινα τυριά και το κασέρι (δεν αφή-
νουν υγρά στο ψωμί).
Εναλλακτικές προτάσεις
-ξηροί καρποί
-γαλακτοκομικά προϊόντα
-φρούτα της αρεσκείας του παιδιού, τα οποία όμως 
μπορούν εύκολα να καθαριστούν (όπως μανταρίνια, 
μπανάνα), ή να καταναλωθούν ακόμη και με τη φλού-
δα (όπως αχλάδι ή μήλο, κατά προτίμηση βιολογικής 
γεωργίας)
-τα αποξηραμένα φρούτα όπως δαμάσκηνα, σταφί-
δες, βερίκοκα είναι μια ελκυστική και θρεπτική εναλ-

λακτική πρόταση για τα παιδιά.
Από το κυλικείο
Υγιεινά σνακ που μπορούν να προμηθευτούν τα παι-
διά από το κυλικείο είναι τα εξής:
-κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης ή λευκό
-σταφιδόψωμο
-φρέσκα φρούτα εποχής καλά πλυμένα ή αποξηραμέ-
να φρούτα
-τυποποιημένο γιαούρτι των 200 γρ., χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα
-ξηροί καρποί, χωρίς προσθήκη αλατιού, σε ατομική 
συσκευασία
-σοκολάτα υγείας ή παστέλι σε ατομική συσκευασία.
Για να μυήσετε το παιδί στην υγιεινή διατροφή, ακο-
λουθήστε τα παρακάτω tips:
Μαγειρέψτε μαζί του.
Ψωνίστε μαζί με το παιδί τα απαραίτητα υλικά.
Δώστε του την ευκαιρία να συμμετάσχει στην παρα-
σκευή του κολατσιού για να το φάει πολύ πιο πρό-
θυμα. Για να σπάσετε τη μονοτονία, να εναλλάσσετε 
το αλμυρό με το γλυκό – τη μια μέρα σάντουιτς ή ένα 
κομμάτι πίτας και την άλλη κέικ.
Μην απαγορεύετε από τη διατροφή του τρόφιμα για 
τα οποία τρελαίνεται. Απλά μπορείτε να τα περιορί-
σετε.
Δείξτε υπομονή, καθώς τα παιδιά θέλουν τον χρόνο 
τους για να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες.
Φροντίστε να μην επιβραβεύετε τα παιδιά με φαγητό.
Για να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά λαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες βιταμίνες κατά τη διάρκεια της ανάπτυ-
ξής τους, βάλτε στη σχολική τους καθημερινότητα τις 
VitaMin 360˚ Multi B της WinΜedica, οι οποίες είναι 
ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά άνω των 4 ετών, ώστε 
να καλύπτουν τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού 
στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που τροφοδοτούν 
με ενέργεια τον οργανισμό και συμβάλλουν στην ανά-
πτυξή του. Επιπλέον, η VitaMin 360˚ Multi B περιέχει 
φολικό οξύ το οποίο παίζει ενεργό ρόλο στη σύνθεση 
των αμινοξέων και στην ομαλή αιμοποίηση, ενώ η βι-
οτίνη συμμετέχει στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου 
και στον ομαλό μεταβολισμό των μικροθρεπτικών συ-
στατικών. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.

Τ ο ταξίδι στην εσωτερική ζωή είναι ίσο σε 
διάρκεια με την απόσταση που χωρίζει τη 
ζωή από το θάνατο και είναι το μεγαλύτε-

ρο ταξίδι που μπορεί να αναλά-
βει κάποιος  σε όλη του τη ζωή. 
Γι αυτό τον λόγο πρέπει ο άν-
θρωπος να είναι καθ’ όλα προε-
τοιμασμένος, ώστε να μην χρει-
αστεί να γυρίσει πίσω αφού 

καλύψει πρώτα μια απόσταση. Το πρώτο πράγ-
μα που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε εί-
ναι να βεβαιωθούμε ότι δεν αφήνουμε πίσω μας 
καμία οφειλή. Όλες οι ψυχές έχουν κάποιο χρέ-
ος να ξεπληρώσουν σε αυτή τη ζωή. Μπορούν να 
χρωστούν στο πατέρα η στη μητέρα, στον αδελ-
φό η στην αδελφή, στο σύζυγο η στη σύζυγο, στο 
φίλο η στην ανθρωπότητα. Όπως και να έχει το 
πράγμα, αν δεν έχουμε ξεπληρώσει το χρέος 
μας, υπάρχουν δεσμά που μας συγκρατούν εσω-
τερικά και μας τραβούν προς τα πίσω. Η ζωή σε 
αυτό τον κόσμο είναι μια δίκαιη συναλλαγή. Να 
μπορούσαμε μόνο να το καταλάβουμε αυτό, να 
ξέραμε μόνο πόσες ψυχές υπάρχουν στο κόσμο 
με τις οποίες είμαστε συνδεδεμένοι η σχετιζόμα-
στε με τον οποιονδήποτε τρόπο και πόσες και-
νούργιες ψυχές συναντάμε καθημερινά. Σε κάθε 
μια από αυτές τις ψυχές χρωστάμε κάτι και, αν 
δεν έχουμε εξοφλήσει τις υποχρεώσεις μας, θα 
κληθούμε να το κάνουμε αργότερα. Κάνουμε 
όλοι μας αυτό το ταξίδι. Η ζωή η ίδια είναι ένα 
ταξίδι. Κανένας δεν είναι μόνιμα εγκατεστημέ-
νος εδώ, όλοι μας είμαστε περαστικοί. Γι αυτό το 
λόγο δεν είναι σωστό να λέμε ότι, για να ξεκινή-
σουμε το πνευματικό ταξίδι, πρέπει να αφήσου-
με πίσω την κανονική ζωή. Κανείς εδώ δεν κάνει 
κανονική ζωή. Είμαστε όλοι προσωρινοί, είμαστε 
όλοι ταξιδιώτες. Η μόνη διαφορά είναι ότι, ξεκι-
νώντας στο πνευματικό ταξίδι, παίρνουμε έναν 
άλλο δρόμο, ένα δρόμο ευκολότερο, καλύτερο 
και πιο ευχάριστο. Όσοι δεν ακολουθούν αυτό 
το δρόμο, θα φτάσουν και εκείνοι στο τέλος. Η 
διαφορά είναι στη διαδρομή. Ο ένας δρόμος εί-

ναι ευκολότερος, ομαλότερος, καλύτερος. Ο άλ-
λος είναι γεμάτος δυσκολίες. Όμως, καθώς η ζωή 
έχει ατελείωτες δυσκολίες από τη στιγμή κιόλας 
που ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια του πάνω σε 
αυτήν τη γη, είναι καλύτερα γι αυτόν να επιλέξει 
τον ομαλότερο δρόμο για να φτάσει στον τελικό 
του προορισμό, εκεί όπου θα φτάσουν κάποτε οι 
ψυχές. Με τον όρο «εσωτερική ζωή» εννοούμε 
μια ζωή που κινείται προς την τελειότητα, προς 
αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε τελειό-
τητα της αγάπης, της αρμονίας και του κάλλους 
η, όπως θα έλεγαν οι οπαδοί της επίσημης θρη-
σκείας, μια ζωή που κατευθύνεται προς το Θεό. 
Η εσωτερική ζωή δεν έχει αναγκαστικά αντίθετη 
κατεύθυνση από αυή της εγκόσμιας ζωής, είναι 
όμως, μια ζωή πιο πλήρης. Η εγκόσμια ζωή είναι 
ο περιορισμός της ζωής. Η εσωτερική ζωή είναι 
η  πληρότητα της ζωής. Οι ασκητές που πήραν 
μια κατεύθυνση εντελώς αντίθετη από αυτήν της 
εγκόσμιας ζωής, το έκαναν για να διευκολύνουν 
την αναζήτηση τους  στα βάθη της ζωής. Όμως, 
πηγαίνοντας μόνο προς τη μια κατεύθυνση, δεν 
αποκτούμε μια ολοκληρωμένη ζωή. Συνεπώς, 
εσωτερική ζωή σημαίνει την πληρότητα της ζωής. 
Το ακριβές νόημα της εσωτερικής ζωής είναι να 
μη ζει κανείς μόνο μέσα στο σώμα αλλά και μέσα 
στην καρδιά και την ψυχή.  Όμως, τότε, γιατί δεν 
ζει ο μέσος άνθρωπος, που διαθέτει και εκείνος 
καρδιά και ψυχή, την εσωτερική ζωή; Ο λόγος εί-
ναι ότι, αν και έχει καρδιά, δεν το έχει συνειδη-
τοποιήσει και, μολονότι έχει ψυχή, δεν ξέρει τι 
είναι ψυχή. Όταν ζει στην αιχμαλωσία του σώ-
ματος, περιορισμένος από το σώμα, αισθάνε-
ται κάτι μόνο αν το αγγίξει, βλέπει κάτι μόνο αν 
το κοιτάξει με τα μάτια και ακούει κάτι μόνο αν 
το ακούσει με τα αυτιά. Όμως, πόσα μπορούν τα 
αυτιά να ακούσουν και τα μάτια να δουν; Όλες οι 
εμπειρίες που μας προσφέρουν οι εξωτερικές αι-
σθήσεις είναι περιορισμένες.

Το εσωτερικό ταξίδι

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)     

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Ο Νοέμβριος στον κήπο μας
Τ ι μπορώ να φυτέψω τον μήνα Νοέμβριο 

στον κήπου μου....
Κηπευτικά
Συνεχίστε τη σπορά κι αν χρειάζεται σε 
προστατευμένο σπορείο, με: μπιζέλια, ρε-
βύθια, μαρούλια, διάφορες σαλάτες, λάχα-
να, ραπανάκια, σπανάκι, αντίδια, μυρώνια, 
καφκαλίθρες, μαϊντανό, άνηθο, παντζάρια, 
καρότα, ρόκα, σινάπια, ζοχούς, ραδίκια, 
σκόρδα, φράουλες, αγκινάρες, κρεμμύδια, 
κουνουπίδια, μπρόκολα.
Λουλούδια
Συνεχίζουμε τη σπορά λουλουδιών με δελ-
φίνια, κατιφέδες, σκυλάκια, πετούνιες, βιο-
λέτες, περικοκλάδες, μοσχομπίζελα, βιόλες, 
γαρύφαλλα, βεντέλια, αγαστάνθη, αρωμα-
τικό ναστούρτιο (νεροκάρδαμο), κύπερο, 
ζίννιες, γαιλαρδία, ποτέντιλλες, γκαζάνιες, 
ερωδιούς, ηλίανθους, ιπομέα, γεράνια, ιβί-
σκους, ρουντμπέκια, ιμπέρια, παπαρούνες, 
λαμπαγκιέρια, μεσεμβρυάνθεμα, νικοτιά-
να, γιασεμί, ανεμώνες, αγκουιλέγια και το 
εξωτικό θαύμα της Αφροδίτης για προστα-

σία από τα έντομα.
Βολβοί
Ο Νοέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για 
τη φύτευση βολβών που θα ανθίσουν την 
άνοιξη. Φυτέψτε υάκινθους (ζουμπούλια) 
και σε γυάλινο βαζάκι,  νάρκισσους, ανεμώ-
νες, κρόκους, λίλιουμ, ίριδες, φριτιλλάρια, 
αμαρυλλίδες, χιονόδοξες, γάλανθους, κα-
μάσια, άλλιουμ, φρέζες, νεραγκούλα, μού-
σκαρι, σκίλλα, nectaroscordum και τουλί-
πες.
Θάμνοι - δέντρα - αναρριχώμενα
Είναι η καταλληλότερη περίοδος για να φυ-
τέψετε καρποφόρα δέντρα, χειμερινά και 

ανοιξιάτικα, θάμνους και κωνοφόρα δέ-
ντρα. Φυτέψτε νέα φυτά, καρποφόρα δέ-
ντρα όπως μηλιά, αχλαδιά, φουντουκιά, 
συκιά, φραγκοσυκιά, ακτινιδιά, κερασιά, 
δαμασκηνιά, εσπεριδοειδή όπως πορτοκα-
λιά, μανταρινιά, λεμονιά, λάιμ, καλλωπι-
στικά όπως πικροδάφνη, κέστρο, δεύτζια, 
ποτέντιλα, μανώλιες, φορσύθια, ανισοντό-
ντεα, καλλιστήμονα, φούξια, στερλίτσια, 
σπειραία, ασκλέπια, σέννα, μπρουγκμάν-
σια, τάμαριξ, γκρέβια, βειγκέλια, βιβούρνο, 
αβούτιλο, πολύγαλα, πασχαλιά, καμέλια, 
ιβίσκο και αναρριχώμενα όπως βίνκα, αγιό-
κλημα, μπιγκόνια, γλυτσίνια, πασσιφλόρα, 

γιασεμί, βουκαμβίλια, ιπομέα, κληματίδες, 
ορτανσίες και παρθενόκισσο. Μην ξεχνάτε 
τους καρποφόρους θάμνους όπως η βατο-
μουριά, το φραμπουάζ, το κόκκινο και το 
μαύρο φραγκοστάφυλο, το κρανμπερι, το 
μύρτιλλο, το λύκιο, το λαγοκέρασο. Μην ξε-
χνάτε τις τριανταφυλλιές.
Γκαζόν
Εφόσον επιθυμούμε να δημιουργήσουμε 
χλοοτάπητα είναι η κατάλληλη εποχή.
Η εικόνα των φυτών αλλάζει σημαντικά, 
αφού σε μερικά φυλλοβόλα τα φύλλα απο-
κτούν μία κοκκινωπή απόχρωση πριν πέ-
σουν και η ανθοφορία των φυτών σταμα-
τάει. 
Εμφανίζονται οι πρώτες παγωνιές σε πολ-
λές περιοχές της χώρας. Η βασική σας δου-
λειά αυτό το μήνα είναι να αποτελειώσετε 
τυχόν μεταφυτεύσεις που δεν έχετε κάνει 
ακόμα, να καθαρίσετε τον κήπο και τις γλά-
στρες σας και να προετοιμαστείτε για τους 
χειμερινούς μήνες.
Πηγή: www.fytokomia.gr

Σχολείο μια διατροφή - Καλή αρχή με το σωστό πρωινό
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Το pop art 
manicure trend 
Τα pop art nails κυκλοφορούν παντού τελευταία και 

μαθαίνουμε ότι είναι εμπνευσμένα από τα κόμικ. 
Έχουν γίνει προφανώς viral καθώς εμφανίζονται συνε-
χώς στη ροή του instagram, αλλά και στο TikTok. Επί-
σης είναι γνωστά και ως “cartoon nails”.  
Χαρακτηριστικό αυτού του μανικιούρ είναι οι ζωγρα-
φισμένες γραμμές γύρω από την περίμετρο του νυ-
χιού. Έτσι δημιουργείται ένα 3D εφέ, το οποίο μιμείται 
τα κινούμενα σχέδια ενός κόμικ, εξού και η ονομασία 
του. Τα pop art νύχια μπορείτε να τα βρείτε αρκετά 
απλά και minimal ή έντονα και γεμάτα κινούμενα σχέ-
δια. Όποιο στιλ και να διαλέξετε είναι ένα μανικιούρ 
που τραβάει τα βλέμματα με τις πολύχρωμες και μπο-
ρούμε να πούμε και εκκεντρικές παραλλαγές του. Ται-
ριάζει σε κοντά ή μακριά νύχια, οβάλ ή και τετράγωνα! 
Πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό από τις τάσεις 
που επικρατούν, όπως τα chrome και glazed nails. Μια 
τέτοια τάση μάλιστα είναι αγαπημένη σε πολλούς nail 
artists, καθώς μπορούν να ξεδιπλώσουν το καλλιτεχνι-
κό τους ταλέντο.
Αν είστε έτοιμη για να δοκιμάσετε κάτι νέο και τόσο 
ιδιαίτερο, πάρτε ιδέες!

Classic
Η κλασική εκδοχή του αποτελείται από bold μονοχρω-
μία και τη χαρακτηριστική μαύρη γραμμή που δημι-
ουργεί το 3D εφέ.

French
Μα φυσικά το γαλλικό μανικιούρ δεν θα μπορούσε να 
λείπε ούτε από εδώ! Αυτή λοιπόν είναι η πολύχρωμη 
εκδοχή του.

Μirror
Τι πιο φανταστικό, όταν συνδυάζονται δυο viral τά-
σεις. Συνδυάστε το pop art με ασημί ή χρυσά chrome 
nails και κάντε τη διαφορά.

Chrome
Και για εσάς που αγαπάτε το pop art και θέλετε να το 
ζήσετε all over, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να 
χρησιμοποιήσετε όσο πιο πολλά χρώματα μπορείτε 
και να τα σχεδιάσετε με τα πιο ευφάνταστα σχέδια.

Οσο προσεκτικοί κι αν είστε μια γρήγο-
ρη κίνηση είναι αρκετή για να χυθεί, 

έστω και κατά λάθος, ο καφές στο χαλί σας. 
Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλετε να 
τον απομακρύνετε εύκολα, πρέπει να δρά-
σετε αμέσως. Ποιος είναι, όμως, ο ευκολό-
τερος τρόπος για να αφαιρέσετε τους λεκέ-
δες από καφέ από το χαλί σας;

Άμεση ανταπόκριση
Το θέμα με τους λεκέδες από καφέ είναι ότι 
μόλις τον χύσετε στο χαλί σας, πρέπει να κι-
νηθείτε γρήγορα πριν στεγνώσει και σταθε-
ροποιηθεί, τονίζει η JDog Carpet Cleaning & 
Floor Care. Συνιστάται να χρησιμοποιήσε-
τε ένα λευκό πανί για να σκουπίσετε απαλά 
όσο περισσότερο υγρό μπορείτε. Στη συνέ-
χεια, ρίξτε μια μικρή ποσότητα κρύου νερού 
πάνω στην κηλίδα για να αραιώσετε τον 
καφέ και σκουπίστε ξανά. Θα συνεχίσετε να 
το κάνετε αυτό μέχρι το πανί να σταματήσει 
να απορροφά την καφέ ουσία.
Μια ακόμη πιο αποτελεσματική επιλογή εί-
ναι να δημιουργήσετε άμεσα μια σπιτική 
πάστα καθαρισμού. Αρχικά, πάρτε την εύ-
χρηστη μαγειρική σόδα σας και δημιουργή-

στε μια πάστα αναμειγνύοντας μια αναλο-
γία 3 προς 1 μεταξύ νερού και μαγειρικής 
σόδας (3 μέρη νερό και 1 μέρος μαγειρική 
σόδα). Μόλις δημιουργήσετε την πάστα 
σας, θα πρέπει στη συνέχεια να την εφαρ-
μόσετε στο λερωμένο χαλί σας. Αφού στε-
γνώσει, χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική 
σκούπα για να καθαρίσετε το χάλι, αλλά αν 
ο λεκές δεν έχει φύγει εντελώς, ίσως χρεια-
στεί να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Αφαίρεση παλιών λεκέδων 
από καφέ
Αν έχουν περάσει λίγες μέρες ή εβδομάδες 
από τότε που ένας λεκές από καφέ «ξέμει-
νε» στο χαλί σας, υπάρχει ευτυχώς μια τε-
χνική που θα σας βοηθήσει στην αφαίρεσή 

του. Αντί για κρύο νερό, θα χρησιμοποιήσε-
τε ζεστό νερό για να μαλακώσετε το αποξη-
ραμένο υγρό, εξηγεί το CountryLiving. Στη 
συνέχεια, πάρτε ένα λευκό πανί, ξεκινήστε 
να σκουπίζετε γύρω από τις άκρες του λεκέ 
και σιγά σιγά προχωρήστε προς το κέντρο. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη 
διαρροή του λεκέ στις διπλανές περιοχές. 
Μόλις σκουπίσετε όσο περισσότερο καφέ 
μπορείτε, ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε το 
καθαριστικό σας διάλυμα.
Θα χρειαστείτε 1 κουταλιά της σούπας 
υγρό σαπούνι πιάτων, 1 κουταλιά της σού-
πας λευκό ξύδι και 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. 
Ανακατέψτε αυτά τα συστατικά μαζί σε ένα 
μπολ χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και θα 
έχετε ένα αποτελεσματικό μείγμα καθαρι-
σμού. Πάρτε ένα καθαρό πανί και χρησι-
μοποιήστε το για να εφαρμόσετε το μείγμα 
σας και βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα ίδια 
βήματα, δηλαδή σκουπίζετε από τις άκρες 
και κινείστε προς τα μέσα. Μόλις εφαρμό-
σετε αρκετή ποσότητα από το καθαριστικό 
διάλυμα, πιάστε μια άλλη στεγνή πετσέτα 
και αρχίστε να σκουπίζετε ξανά απαλά μέ-
χρι να εξαφανιστεί ο λεκές.

Πώς αφαιρούμε λεκέδες από καφέ σε χαλί
Με προϊόντα που έχετε στην... κουζίνα σας

Ο διάδρομος μπορεί να είναι ένας συ-
χνά ξεχασμένος χώρος στο σπίτι σας, 

καθώς τα κύρια δωμάτια τείνουν να είναι 
το κύριο επίκεντρο των σχεδιαστικών σας 
προσπαθειών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν μπορείτε να δώσετε λίγη προσοχή 
σε αυτόν τον μικρό χώρο. 
Οι διάδρομοι είναι χώροι με μεγάλη επι-
σκεψιμότητα, ακόμη και αν δεν συχνάζε-
τε σε αυτούς, και αυτός ακριβώς είναι ο 
λόγος για τον οποίο αυτός ο χώρος μπο-
ρεί να είναι μια εξαιρετική τοποθεσία για 
να πειραματιστείτε με το χρώμα και να 
διασκεδάσετε λίγο με τον εσωτερικό σχε-
διασμό του σπιτιού σας. 
Σύμφωνα με το Apartment Therapy, ο δι-
άδρομος μπορεί να είναι η πρώτη εντύ-
πωση της διακόσμησης και της αισθητι-
κής του σπιτιού σας.
Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι ορι-
σμένοι ειδικοί σε θέματα χρωμάτων λένε 
ότι δεν πρέπει ποτέ να βάφετε τους δια-
δρόμους σας σε συγκεκριμένες αποχρώ-
σεις. Χρησιμοποιώντας την ψυχολογία 
των χρωμάτων, μπορείτε να αποφύγετε 
να βάψετε το διάδρομό σας σε ένα χρώ-
μα που μπορεί να δημιουργήσει αρνη-
τική ενέργεια ή να κάνει το σπίτι σας να 
αισθάνεται αφιλόξενο, όπως οι δύο που 
ακολουθούν παρακάτω.
Το κόκκινο μοιάζει με προειδοποίηση
Ο ψυχολόγος χρωμάτων Lee Chambers 
δήλωσε στο Ideal Home ότι το κόκκινο 
μπορεί να μοιάζει με προειδοποίηση ή 
απειλή, επειδή το χρώμα συχνά συνδέε-
ται με την επιθετικότητα, το θυμό και τον 
κίνδυνο. 
Αυτά δεν είναι τα συναισθήματα που θέ-
λετε όταν μπαίνετε για πρώτη φορά σε 

ένα σπίτι ή μέσα στο σπίτι σας. Το να βά-
ψετε τους τοίχους σας κόκκινους -ακόμα 
και σε έναν μικρό χώρο όπως ο διάδρο-
μος- μπορεί να κάνει τον χώρο να μοιάζει 
αφιλόξενος. 
Οι μεγάλες εκτάσεις με έντονο κόκκινο 
χρώμα μπορεί, επίσης, να προκαλέσουν 
μια δυνατή αντίδραση.
Αλλά αν σας αρέσει αυτή η τολμηρή και 
αντισυμβατική απόχρωση, το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να βρείτε τη σωστή 
απόχρωση. Μείνετε μακριά από τα ζωη-
ρά και κορεσμένα κόκκινα που μπορεί να 
δημιουργήσουν συντριπτικά και μη φιλό-
ξενα συναισθήματα. Αντιθέτως, χρησιμο-
ποιήστε πιο σκούρες αποχρώσεις -σκε-
φτείτε το μπορντό για παράδειγμα. Οι 

βαθύτερες, πιο ήπιες και πιο γήινες απο-
χρώσεις δημιουργούν μια πιο ζεστή και 
οικεία αίσθηση.
Το απλό λευκό μπορεί να είναι πολύ αυ-
στηρό
Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιού έχουν ακούσει 
ότι οι μικροί χώροι πρέπει να είναι φω-
τεινοί και ευάεροι για να τους κάνουν να 
μοιάζουν μεγαλύτεροι. Αυτή είναι μια 
καλή συμβουλή, αλλά είναι, επίσης, κά-
πως ξεπερασμένη. Το θέμα με το λευκό 
είναι ότι μπορεί να είναι πολύ αυστηρό 
και να κάνει ένα δωμάτιο να μοιάζει πολύ 
αποστειρωμένο. 
Έτσι, παρόλο που μπορεί να επιλέξετε 
ένα ουδέτερο χρώμα για να κάνετε τον 
χώρο σας να μοιάζει πιο μεγάλος και να 
δημιουργήσετε έναν καμβά για άλλα δι-
ακοσμητικά στοιχεία, μπορεί κατά λάθος 
να δημιουργήσετε ένα μη φιλικό δωμάτιο 
χωρίς προσωπικότητα.
Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν μπορεί-
τε να χρησιμοποιήσετε το λευκό στο διά-
δρομό σας. Εξάλλου, είναι ένα ουδέτερο 
χρώμα που παρέχει μια εξαιρετική βάση. 
Ωστόσο, για τους τοίχους σας, δεν θέλετε 
να επιλέξετε ένα αυστηρό λευκό. Σε συ-
νέντευξή του στο Elle Decor, ο σχεδιαστής 
εσωτερικών χώρων Matthew Boland προ-
τείνει μια πιο ζεστή απόχρωση του λευ-
κού που να μοιάζει άνετη και αρχιτεκτο-
νική. 
Άλλοι σχεδιαστές συμφωνούν ότι οι πιο 
ζεστές, κρεμώδεις αποχρώσεις είναι τα 
καλύτερα είδη λευκού, επειδή είναι απα-
λά και όχι πολύ δυνατά. Αναζητήστε λευ-
κά με διακριτικές κίτρινες ή ροδακινί απο-
χρώσεις. Θέλετε η απόχρωσή σας να είναι 
ηρεμιστική και χαλαρωτική, όχι αυστηρή.

Τα δύο απαγορευμένα χρώματα για τους διαδρόμους του σπιτιού σας
Το να βάψετε τους τοίχους σας κόκκινους, ακόμα και σε έναν μικρό χώρο όπως ο διάδρομος, 
μπορεί να κάνει τον χώρο να μοιάζει αφιλόξενος

Νόστιμα σπαγγέτι με τόνο και ελιές
Υλικά 
Για 4-6 άτομα 
500 γραμμάρια μακαρόνια 
σπαγγέτι 
80 γραμμάρια ελαιόλαδο 
250 γραμμάρια σάλτσα 
ντομάτας 
100 γραμμάρια πράσινες 
ελιές μαύρες καθαρισμένες 

100 γραμμάρια νερό από το 
βράσιμο των ζυμαρικών 
500 γραμμάρια τόνος 
στραγγισμένος 
50 γραμμάρια τομάτες 
κονκασέ ψιλοκομμένες 
Μαϊντανός ψιλοκομμένος 
Κρεμμύδι φρέσκο (το πρά-
σινο μέρος ψιλοκομμένο)

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό για 8 λεπτά και 
τα σουρώνουμε, φυλάμε 100 γραμμάρια από το νερό του 
βρασίματος. 
Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε 
το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο, ανακατεύουμε και 
μαγειρεύουμε μέχρι να μυρίσει το σκόρδο. 
Προσθέτουμε τον τόνο μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και  
μαγειρεύουμε για 8 -10 λεπτό ακόμα. Τέλος σερβίρουμε με 
ψιλοκομμένο μαϊντανό.



Μ ε καθυστέρηση 5 χρόνων 
έγιναν την περασμένη 
εβδομάδα, μεταξύ άλλων 

έργων, και τα εγκαίνια της γέφυρας 
του Πάφος ’17.  Έγινε επιτέλους η 
ενοποίηση του λόφου του Φάπρι-
κα με τον μεγάλο αρχαιολογικό 
χώρο, που φιλοξενεί τις Ρωμαϊκές 
επαύλεις με τα εξαίρετα μωσαϊκά 
πατώματα και τα δύο θέατρα.         
 Η  ιστορία της προσομοιάζει με 
την παράδοση γύρω από το γεφύ-
ρι της Άρτας. Η κατασκευή άρχι-
σε με αρκετή καθυστέρηση. Ακο-
λούθησε διακοπή εργασιών και ως 
εκ τούτου το έργο δεν ήτο έτοιμο 
στην ώρα του. Δυνατό να χάθηκε 
και η Ευρωπαϊκή συγχρηματοδό-
τηση. Αν χάθηκε, ποίος τελικά πλή-
ρωσε το κόστος το οποίο μάλιστα,    
εκ των πραγμάτων, υπερέβη κατά 
πολύ το αρχικό.  
 Αφού τελικά αποπερατώθηκε, δι-
καιωματικά εγκαινιάσθηκε, έστω 
καθυστερημένα, από τον ΠτΚΔ. 
Δεν γνωρίζουμε αν το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων είχε συνηγορήσει ούτε  
βέβαια αν είχε γίνει κάποια τέ-
χνο-οικονομική μελέτη. Κατά την 
προβολή του έργου, όπως και για 
όλα τα υπόλοιπα, λέχθηκαν πολ-
λά. Ούτε πολύ ούτε λίγο, η γέφυρα 
θα αναβάθμιζε την λειτουργία των 
χώρων, και θα αύξανε τον αριθμό 
επισκεπτών.      
Αντίθετα με άλλα έργα, στον κατά-
λογο της αρμόδιας επιτροπής, δεν 
εκφράσαμε καμία άποψη, κατά 
την εξαγγελία των. Στο στάδιο της 
παρουσίασης των προσχεδίων της 
γέφυρας σχολιάσαμε αρνητικά και 
την μορφή (οπτική ρύπανση), την 
έκταση της και το ψηλό κόστος κα-
τασκευής της. Είναι γνωστή η  εγ-
γύτητα των δύο χώρων. Μια δι-
ασταύρωση πεζών κοντά στην 
κατακόμβη Αγ. Σολομονής θα έδι-
δε την λύση.     
Άσχετα με τα εγκαίνια, η γέφυρα 
ήταν σε χρήση για ολόκληρη την 
καλοκαιρινή περίοδο του 2022, η 
οποία ήταν μάλιστα και πολύ καλή 
σε αριθμό επισκεπτών. Θα ήταν  
πολύ ενδιαφέρον, να γνωρίζα-
με τα στοιχεία χρήσης, που είτε ο 
Δήμαρχος είτε η Διευθύντρια του 
τμήματος Αρχαιοτήτων έδωσαν 
στον ΠτΚΔ , κατά τα εγκαίνια. 
Δεν γνωρίζουμε το τελικό κόστος. 
Δυνατό να μην είναι πολύ κάτω 
από τα 10 εκ. ευρώ. Το  ύψος του 
ποσού αυτού κρίθηκε αποτρεπτι-
κό για την κατασκευή του σημα-
ντικού, για την Πάφο έργου, του 
Αγκυροβολίου. Δεν θα κουραστού-
με να το λέμε. Η ορθή ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων είναι θέμα εκ 
των ων ουκ άνευ στην Διοίκηση. 
Το μήνυμα είναι απλό. Η Πάφος 
στερείται λειτουργικών, παραγω-
γικών και αποδοτικών έργων. Όχι 
εντυπωσιακές πρόσκαιρες βιτρί-
νες. Έργα με ορίζοντα το 2050 και 
όχι μόνο.                                                   

                                                                
Ανδρέας Νικολάου,                                                                                                                           

Σύμβουλος Διοίκ./Διαχ, Επιχειρήσεων.           

H Γέφυρα 
του Πάφος ‘17

Ξ εκίνησα πουρνό - πουρνό μουντό πρω-
ϊνό καλοκαιριάτικο γιομάτο υγρασία 
σε μια ατμόσφαιρα γενικώς βοηθητι-

κή στους «κλέφτες» ψυχών πνευμάτων γραμ-
μένων αγράπτων της ζωής δηλαδή της απλής 
καθημερινότητας. Δεν βρήκα τίποτα και μάλι-
στα δεν είμαι σε θέση (νους) να ζητήσω τίποτα 
να απαιτήσω τίποτα! Και ήρταν τα πράμματα 
έτσι που να γραφτούν εκείνα που θα διαβάσει 
ο κάθε διαβάτης τούτης της ζωής (μπορεί και 
κανένας). Σοφοί δεν υπάρχουν πιά. Τσαρλατά-
νοι, εξουσιαστές, αντιεξουσιαστές, παρόντες, 
απόντες, πάνοπλοι χωρίς στην ουσία «φονι-
κά» όπλα με τα απαραίτητα εργαλεία για κα-
ταπλάκωμα ανθρώπων διπόδων που τούτο 
και μόνον επηρεάζει την ζωή του πιο όμορφου 
πλανήτη του σύμπαντος θεϊκού κόσμου με ή 
χωρίς Χίτλερ, Μουσολίνι κλπ. του 20 – 21 αιώ-
να που γιομίζουν πενήντα κόλλες χαρτί.
Η μουσική φέρνει χαρά στη ζωή δίποδων 
ζώων, φυτών, θάμνων, δέντρων κλπ. ζωντα-
νών.
Για να γίνει ετούτο η μουσική να είναι μου-
σική! και όχι μα όχι «έντεχνη». Τ’ ακουσα και 
το γράφω. Δεν βρήκα το χρόνο να το ψάξω το 
λαϊκό βασανισμένο και το παραδοσιακό λιτό 
φτωχικό!
Γιατί στα σκολεία δεν μας μαθαίνουν γράμμα-
τα σπουδαία τζιαι καλά; Γιατί δεν έχουν μάθη-
μα παιγνιδιού; Οι δάσκαλοι δεν παίζουν παι-
γνίδια, λαούτα, χορούς, απηητό; Νάσαι καλά 
εκεί που είσαι Βαγγέλη του σύμπαντος κό-
σμου με τη μουσική σου.
Είναι έμφυτο;
Είναι η μουσική αγάπη; 
Ο πόλεμος; Μα αγάπη εστί ο Θεός! (όλων 
μας).
Γιατί και ποιος κάνει τους σκοτωμούς κάθε 
μέρα κάθε τόσο; Είμαστε γίναμε πολλοί; Mα 
έτσι κοφτά πρέπει να λείψουμεν οι μισοί; 
Παρά «πετεινός» με τα δίποδα και τις κότες 
πια θέλει πια δεν θέλει, γίνε ο πρώτος πετει-
νός στον κάτω κόσμο για να τους ξυπνάς στην 
αγάπη μου στην ώρα τους! Και εκεί που πας 
να χαμπαρίσεις ακούς τον ηγέτη πρώτος στο 
φεγγάρι (δικό του) μα μια ψυχούλα που δεν 

πωλείται είτε τις μετρητοίς είτε με δόσεις στις 
σπηλιές κατακόμβες Θιβέτ! Ζαχάρας!
Κάθε καιρός κι ο δικτάτορας του και όπου 
ακούς τάξη και ασφάλεια ανθρώπινο κρέας 
μυρίζει. Πού κατάντησαν τα δίποδα η μεγάλη 
πλειοψηφία βέβαια! Σου λένε Δημοκρατική 
Ενωμένη (χωρισμένη) Ευρώπη!
«Μυστήριο» η ζωή των δίποδων εάν χαμπα-
ρίζουν. Και τούτο ξεκάθαρο στον έρωτα χωρίς 
ρούχα. «Ένα γυμνό σώμα είναι η μόνη προέ-
κταση της νοητής γραμμής που μας ενώνει 
με το πιο πάνω μυστήριο!» (είπε κάποιος με-
γάλος). Και τούτο ξεκαθαρίζει τον «κάποιον» 
που μπορεί να φορτίζει την έρημο της Ζαχά-
ρας, πόσους φίλους, συγγενείς, ξένους, δε-
κτούς με αγκαλιές ανοικτές! Έχει τον πλούτον 
ψυχής μέσα στο είναι του!
Δύο συν δύο κάνουν το τέσσερα και κάτι όπως 
έχει τη μέση της και η άκρη – άκρη. Τέτοια εί-
ναι η δικαιοσύνη των διπόδων και ειδικά των 
έξυπνων όξυπνων «δυτικών». Έχω κολλήσει, 
με έχουν μάθει το «Δυτικός Πολιτισμός»!
Λαλείς Τταλλού από το Θεό τραβιέται το δίπο-
δο όπως ο καρχαρίας από το αίμα; 
O πάτος υπάρχει φτάνει να μην πέεις μέσα 
στο λάκκο.
Αρέσκει μου, πολλά δίποδα αγαπητά σεβά-
σμια, μαυρίλα μέσα στα κατάλευκα χιόνια 
υπάρχει όπως το άπειρο, υπάρχει για μας (ει-
δικά έξυπνους) όπως η «γλώσσα για τους κω-
φάλαλους!»
Το ψέμα μου είναι τόσο αληθινό που πέρασαν 
χρόνια τζιαι ζαμάνια τζιαι χείλη καμένα έχω. 
«Είναι συγχρόνως διγαμία ν’ αγαπάς τζιαι να 
ονειρεύεσαι καλά ή κακά!» (άλλος μεγάλος).
Πρώτα η μαυρίλα και ο θάνατος και μετά το 
γεγονός λόγω φονικού σκοτωμού. Τα πράμα-
τα ανάποδα από τα μη γινόμενα γεγονότα. 
Αίμα και ύστερα η μπουνιά μαχαιριά κραυγή. 
Και τώρα που ακούω τ’ αγρίμι δεν παίρνω μή-
νυμα κακό ή και καθόλου! Οι καμπάνες κτυ-
πούν από μόνες τους και από λάθος μήνυμα ή 
για άλλους που ακούουν πέρα από τον θόρυ-
βο. Ούτε και γράμματα χαραγμένα ως μαρτυ-
ρία. Όνειρο ήτανε; Βροχή έπεφτε και έσβηνε 
εκείνα που δεν υπήρξαν. Αλλά και να υπήρξαν 

καλώς τα βλέπεις αρκεί να ‘ναι σωστά καθά-
ρια. Που είσαι μεγάλε άπιαστε Οδυσσέα Ελύ-
τη που είπες τ’ αθάνατο τι «σημαίνει» πρέπει 
ή δεν πρέπει. 

Αναγγελία, αγγελία, αγκαλιά φθάνει να ‘μαι 
ζωντανός να μοιραστώ μυρίσω τα γλυκάδια 
σου και τους βρυχηθμούς και ουρλιάσματα 
(ταμορφα γλυκά καταπραϋντικά φάρμακα της 
γήινης ζωής).  Παράσιτα δεν υπάρχουν ούτε 
και όνειρα. Τα παραμορφωμένα. Τ’ όμορφο 
είναι και ονειρικό! Στα σίγουρα ανωτέρων αι-
θέρων!
Εάν σούμεινε λίγη τόσο δα μικρή αξιοπρέπεια 
δώσε «μούχτι» (δωρεά) τον ουσιώδη χρόνο 
σου και όχι ξεκάθαρα του ύπνου. Ε τότε θα 
τανε αληθινή σωτηρία για τον πάσχοντα λαό 
του Θεού!
Συμπεράσματα δεν βγαίνουν, δύσκολο το πέ-
ρασμα από τούτη τη ζωή. Άπιαστη για τους 
άπιαστους όπως ο χρόνος ο αγέραστος άχρο-
νος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα είμαι λεύτερος 
στη φτώχια μου ψυχής και σώματος. Μου 
αρέσκει το μεγαλείο Ανατολής και Δύσης από 
τη γωνιά που είμαι μελισσομμάτα μου. Ο Ρό-
τσος εκεί με τους μύθους και τα τραούδκια 
του και εγώ που κάτω παίζω με τα πετράδια 
του και τα μικρά πλάσματα μου που μόνον 
αλήθκειες ξέρουν και δίδουν. Δεδομένο είναι 
ότι δκιαβάζω Ελύτη δεν σημαίνει ότι τα κατα-
λαβαίνω όλα. Μυρίζουμαι τι γράφει! Από τη 
μυρωδκιά και το ύφος του. Δηλαδή το πετει-
νάρι κατέβηκε στον Άδη για να ξυπνά τους πε-
θαμένους (αθάνατους); 
H μήπως το πετεινάρι το πουρνό ξυπνά (όσοι 
έχουν αυτιά, νου) και για τους ζωντανούς (που 
‘ναι πεθαμένοι;) και για πεθαμένους που ‘ναι 
«ζωντανοί»;
H μήπως το πετεινάρι πήγε στον Άδη γιατί ξε-
καθάρισε στο λίγο του μυαλό ότι οι ζωντανοί 
δεν ακούνε και έτσι ακολούθησε στον Άδη την 
«εργασία» που του ‘δωσε η αθάνατη φύση; 

Ανδρέας Λοϊζάς
Άνθρωπος της μικρής Κύπρου, Τροόδους.

Υστερόγραφο: Ο έρωτας είναι το θύμα του σωματέ-
μπορα εγωϊσμού μας. Κική Δημουλά.

Π ερίπου τρεις μήνες πριν τις προεδρικές 
εκλογές του 2023 βλέπουμε το προε-
κλογικό κλίμα να διαμορφώνεται, παίρ-

νοντας μια δυσάρεστη και τοξική, 
θα τολμούσα να πω, χροιά. Ενώ 
αφενός βλέπουμε να καταγράφε-
ται και να εντείνεται μια δυσαρέ-
σκεια και μια γενικότερη απαξίω-
ση εκ μέρους των πολιτών, στον 

αντίποδα βλέπουμε το αμαρτωλό κομματικό 
κατεστημένο (στις διάφορες εκφάνσεις του) να 
απλώνει τα πλοκάμια του, σε μια προσπάθεια 
να ξαναβγεί νικητής και να αποδείξει την πα-
ντοδυναμία του επί του κυπριακού πολιτικού 
γίγνεσθαι.  
Κατά συνέπεια, ενώ οι πολίτες όλο και περισσό-
τερο δείχνουν να γυρίζουν την πλάτη στα παρα-
δοσιακά κόμματα και να επικεντρώνονται στην 
επιλογή ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, βλέ-

πουμε τα κόμματα, με τον άλφα ή βήτα τρόπο, 
να προσπαθούν να διατηρήσουν εαυτούς στο 
επίκεντρο της όλης διαδικασίας, θεωρώντας τη 
λαϊκή βούληση και τη λαϊκή ψήφο δικό τους κε-
κτημένο και μονοπώλιο.
Με άλλα λόγια, η πόλωση, η αλληλοεξόντω-
ση και η κατά μέτωπο επίθεση κυριαρχούν στο  
προεκλογικό σκηνικό, αφήνοντας ελάχιστο πε-
ριθώριο για πρόταξη οράματος και  πραγματι-
κών και ουσιαστικών θέσεων και λύσεων. Συνε-
πώς, προεκτείνοντας κανείς το όλο σκηνικό, θα 
μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα πως 
κάτω από τις δεδομένες συνθήκες οι επικείμε-
νες προεδρικές εκλογές, όσο ποτέ άλλοτε απο-
τελούν αναμέτρηση μεταξύ της δημοκρατίας 
και της κομματοκρατίας. 
Με αλλά λόγια, βλέπουμε να εντείνεται μια 
μονομαχία μεταξύ ενός παντοδύναμου κατε-
στημένου, το οποίο θεωρεί τα πάντα δεδομέ-
να και κεκτημένα και της κοινωνίας των πολι-
τών, η οποία ναι μεν αντιλαμβάνεται τον ρόλο 
του κατεστημένου και το αποστρέφεται, όμως 
εκ των πραγμάτων παρουσιάζεται ανίκανη να 
το ανατρέψει.
Επιπλέον, η επιμονή και η προσκόλληση κά-

ποιων υποψηφίων στην επίκληση του κομμα-
τικού πατριωτισμού, της πόλωσης και της κομ-
ματικής συσπείρωσης (ως μοναδικό και έσχατο 
όπλο στη φαρέτρα τους), πέρα από τη γύμνια 
πολιτικών επιχειρημάτων και την αποψίλωση 
της πολιτικής ουσίας που αποκαλύπτει, προδί-
δει επίσης μια παράφορη υποτίμηση της λαϊ-
κής ετυμηγορίας και μια κατάπτυστη οικειοποί-
ηση του δικαιώματος του εκλέγειν.
Ενώ στον αντίποδα, βλέπουμε κάποιες πλειο-
ψηφικές- μειοψηφούσες τάσεις, μακριά από 
κατεστημένα, να προσδοκούν απεγνωσμένα 
την εξυγίανση και την απαγκίστρωση του εκλο-
γικού μας κριτηρίου…
Εν κατακλείδι, μέσα από το πολωτικό και τοξι-
κό θα τολμούσα να πω προεκλογικό κλίμα το 
οποίο εντείνεται όλο και περισσότερο, θα ήθε-
λα να υπενθυμίσω ότι ο Κύπριος πολίτης έχει κι 
άλλες επιλογές, πέρα από τις διάφορες εκφάν-
σεις του παλαιοκομματισμού. 
Οπόταν, αν όντως θέλουμε πραγματική αλ-
λαγή, με την Κύπρο στην καρδιά, μακριά από 
τα οποιαδήποτε αφηγήματα για δήθεν χαμέ-
νη ψήφο και οποιεσδήποτε έξωθεν υποθήκες, 
ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν… 

Προεκλογικό Σκηνικό: Δημοκρατία  
vs Κομματοκρατία 
Δρ. Χάρης Φ. Σοφοκλέους (PhD)
Λέκτορας Επικοινωνίας, 
Σύμβουλος Εταιρικής Επικοινωνίας, 
Ερευνητής

Που θα βρω τη ψύχη μου Μου λείπεις πολύ μάθκια μου…
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Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια σήραγ-
γα που κρύβεται κάτω από τον αρ-

χαίο ναό Taposiris Magna της Αιγύπτου και 
μπορεί να οδηγεί στον χαμένο τάφο της 
Κλεοπάτρας.
Αυτή η σήραγγα, που έχει ύψος έξι πόδια 
και έκταση 4.800 πόδια, πρόκειται για ένα 
«γεωμετρικό θαύμα» και λέγεται ότι μοιά-
ζει με το τούνελ του Ευπαλίνου στη Σάμο, 
που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα μηχανικής του κλασικού κό-
σμου.
Η αρχαιολόγος Kathleen Martinez του 
Πανεπιστημίου του San Domingo, όπως 
αναφέρει σε δημοσίευμα της η βρετανι-
κή εφημερίδα Daily Mail, είναι πεπεισμέ-
νη για περισσότερο από μια δεκαετία ότι 
η Κλεοπάτρα και ο εραστής της Μάρκος 
Αντώνιος, αναπαύθηκαν μέσα στον αρ-
χαίο ναό Taposiris Magna της Αιγύπτου και 
ότι το τούνελ θα μπορούσε να είναι ο δρό-
μος προς αυτήν την ανακάλυψη.
Ο Martinez δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα η βασίλισσα να είναι θαμμένη 
εκεί και αν είναι, αυτή θα είναι «η πιο ση-
μαντική ανακάλυψη του 21ου αιώνα». 
Η αρχαιολόγος εκτιμά ότι η Κλεοπάτρα 
είχε λεπτομερή σχέδια για να ταφούν τόσο 
η ίδια, όσο και ο αγαπημένος της Μάρκος 
Αντώνιος, εκεί.
Συγκεκριμένα μιλώντας στο Heritage Key, 
η Kathleen Martinez δήλωσε ότι «αν υπάρ-
χει 1% πιθανότητα η βασίλισσα να έχει τα-
φεί εκεί είναι καθήκον μου να την αναζη-
τήσω».
Αρχαιολόγοι που εργάζονται στον αρχαίο 
ναό Taposiris Magna της Αιγύπτου, που 
βρίσκεται κοντά στην αρχαία αιγυπτια-
κή πρωτεύουσα της Αλεξάνδρειας, βρή-
καν μια σειρά από αγγεία κάτω από το ίζη-
μα της λάσπης, καθώς και ένα ορθογώνιο 
μπλοκ από ασβεστόλιθο.
Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι τα θεμέ-
λια του ναού Taposiris Magna, είναι επίσης 
υποβρύχια λόγω των τουλάχιστον 23 σει-
σμών που έπληξαν τις αιγυπτιακές ακτές 
μεταξύ 320 μ.Χ. και 1303 μ.Χ.

Ο τάφος 
της Κλεοπάτρας

Τ ο 2021, το μέσο ποσοστό της γονιμότητας 
ήταν 2,3 παιδιά ανά γυναίκα, έναντι περί-
που 5 το 1950, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που 

προβλέπει 2,1 το 2050
Ο παγκόσμιος πληθυσμός, που θα αριθμεί 8 δι-
σεκατομμύρια ανθρώπους στα μέσα Νοεμβρίου, 
θα συνεχίσει να αυξάνεται αν και με πιο βραδείς 
ρυθμούς, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών, που υπογραμμίζει τη σημαντική δημογρα-
φική ποικιλομορφία μεταξύ ορισμένων περιοχών 
του πλανήτη.

Επιβράδυνση
Το τμήμα του ΟΗΕ που ασχολείται με το δημογρα-
φικό και τον παγκόσμιο πληθυσμό εκτιμά ότι η 
ανθρωπότητα θα φτάσει τα 8 δισεκ. ανθρώπους 
στις 15 Νοεμβρίου, υπερτριπλάσιος αριθμός από 
τα 2,5 δισ. του 1950.
Αλλά «μήνυμα-κλειδί», «ο ρυθμός της αύξησης 
του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μειωθεί δραστι-
κά από την κορύφωση της δεκαετίας του 1960», 
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ρέιτσελ Σνόου, 
από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πλη-
θυσμό.
Η αύξηση αυτή μειώθηκε έτσι από το 2,1% μεταξύ 
του 1962 και του 1965 κάτω από το 1% το 2020 και 
μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω γύρω στο 0,5% 
το 2050.

Περίπου 9 δισ., μετά 10;
Δεδομένου του αριθμού των ανθρώπων που βρί-
σκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και της αύξησης 
του προσδόκιμου ζωής, ο πληθυσμός θα συνεχίζει 
παρόλα αυτά να αυξάνεται, με περίπου 8,5 δισ.. 
το 2030, 9,7 δισ. το 2050, πριν από την «κορύφω-
ση» στα 10,4 δισεκ. τη δεκαετία του 2080 και μια 
στασιμότητα έως τα τέλη του αιώνα, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του ΟΗΕ.
Όμως εμφανίζουν την ίδια εικόνα όλα τα μοντέ-
λα για το μέλλον. Έρευνα του αμερικανικού ιν-
στιτούτου IHME (Institute for Health Metrics and 
Evaluation) που δημοσιεύθηκε το 2020 προβλέ-
πει κορύφωση πολύ νωρίτερα, το 2064, χωρίς να 
φτάνει ο πληθυσμός τα 10 δισ., αγγίζοντας τα 9,7 
δισ, και στη συνέχεια μια μείωση έως τα 8,8 δισ. 
το 2100.
«Είμαστε χαμηλότερα (από τον ΟΗΕ) διότι έχουμε 
ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο γονιμότητας», που 
προβλέπει συγκεκριμένα 1,66 παιδιά ανά γυναίκα 
το 2100, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στάιν 

Εμίλ Βόλσετ, εκ των βασικών συντακτών της έρευ-
νας, που εκτιμά ότι η αύξηση θα σταματήσει «με-
ταξύ 9 και 10 δισεκ.».

Μειωμένη γονιμότητα
Το 2021, το μέσο ποσοστό της γονιμότητας ήταν 
2,3 παιδιά ανά γυναίκα, έναντι περίπου 5 το 
1950, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που προβλέπει 2,1 
το 2050.
«Έκτοτε, η πλειονότητα των κατοίκων του κόσμου 
ζει σε χώρες όπου η γεννητικότητα είναι κάτω από 
το ποσοστό της αναπλήρωσης του πληθυσμού», 
σχολίασε η Ρέιτσελ Σνόου. 

Ολοένα και πιο ηλικιωμένοι
Ένας σημαντικός παράγοντας στην αύξηση του 
πληθυσμού είναι ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής 
αυξάνεται: 72,8 έτη το 2019, δηλαδή εννέα χρόνια 
περισσότερα απ’ ό,τι το 1990. Και ο ΟΗΕ προβλέ-
πει να φτάσει τα 77,2 έτη το 2050.
Το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη μείωση της 
γεννητικότητας: το ποσοστό των άνω των 65 ετών 
αναμένεται να αυξηθεί από το 10% το 2022 στο 
16% το 2050. Μια γήρανση που έχει επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας, στα συνταξιοδοτικά συστή-
ματα, την πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Έτσι 
«ολοένα και περισσότερες χώρες μάς ζητούν να 
τις βοηθήσουμε να καταλάβουν πώς θα μπορού-
σαν να αυξήσουν τον πληθυσμό τους», λέει η Ρέ-
ιτσελ Σνόου.

Πρωτόγνωρη ποικιλομορφία
Παρά την ακρίβεια, οι προηγούμενοι αριθμοί κρύ-
βουν την τεράστια δημογραφική ποικιλομορφία: 

Πάνω από το μισό της αύξησης του πληθυσμού 
έως το 2050 θα προέλθει από μόλις 8 χώρες, σύμ-
φωνα με τον ΟΗΕ: τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κον-
γκό, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ινδία, τη Νιγη-
ρία, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες και την Τανζανία.
Η μέση ηλικία επίσης εμφανίζει τέτοια ποικιλο-
μορφία, με 41,7 έτη στην Ευρώπη συγκριτικά με 
17,6 έτη στην υποσαχάρια Αφρική. «Στο παρελ-
θόν, οι πολίτες των χωρών ήταν κοντά ηλικιακά, 
κυρίως νεαροί: στο μέλλον, οι χώρες θα είναι κο-
ντά στην ηλικία, κυρίως ηλικιωμένοι», αλλά στην 
παρούσα φάση της ιστορίας «ο κόσμος είναι πολύ 
μοιρασμένος», τονίζει η Ρέιτσελ Σνόου.
Αυτές οι διαφορές μπορούν να διαδραματίσουν 
ρόλο στις γεωπολιτικές σχέσεις, σημειώνουν ορι-
σμένοι ειδικοί.

Η Ινδία θα ξεπεράσει την Κίνα
Κάτι άλλο που αποτυπώνει την αλλαγή της τάσης 
είναι ότι οι δύο πολυπληθέστερες χώρες, η Κίνα 
και η Ινδία, θα ανταλλάξουν θέσεις στο βάθρο από 
το 2023, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Ο πληθυσμός της Κίνας και οι 1,42 δισ. κάτοικοί 
της το 2022 θα αρχίσουν να μειώνονται για να 
φθάσουν το 1,3 δισεκ. το 2050. Και μόνο 800 εκατ. 
έως το τέλος του αιώνα.
Ο ινδικός πληθυσμός του 1,41 δισ. το 2022, παρά 
το γεγονός ότι υποχωρεί κάτω από το ποσοστό 
αναπλήρωσης, θα συνεχίσει να αυξάνεται, και 
αναμένεται να φτάσει τα 1,66 δισ. το 2050.
Το 2050, η Ινδία αναμένεται να είναι η πολυπλη-
θέστερη χώρα, μπροστά από την Κίνα. Στην τρίτη 
θέση, θα παραμείνουν οι ΗΠΑ αλλά μαζί με τη Νι-
γηρία, με 375 εκατομμύρια κατοίκων.

Πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι στη Γη;
Θα συνεχίσει να αυξάνεται ο πληθυσμός με κάποια επιβράδυνση…

Σύμφωνα με την Daily Mail οι άν-
θρωποι το 3.000 μ.Χ θα έχουν 

καμπούρα, κυρτά άκρα, μεγαλύτε-
ρο κεφάλι αλλά με μικρότερο εγκέ-
φαλο και δεύτερο σετ βλεφάρων, για 
να προστατεύουν τα μάτια τους από 
την ακτινοβολία, σύμφωνα με εικο-
νικό μοντέλο προσομοίωσης του αν-
θρώπου.
Εκτός από τα παραπάνω χαρακτη-
ριστικά, ο άνθρωπος του μέλλοντος 
εξελικτικά θα αποκτήσει συρρικνω-
μένο λαιμό και «παλάμη πληκτρολό-

γησης», τα δάχτυλά του δηλαδή δεν 
θα κλείνουν αλλά θα είναι «αγκυλω-
μένα» στη θέση με την οποία κρατά-
με σήμερα το κινητό και πληκτρολο-

γούμε.
Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές δημι-
ούργησαν την Mindy, ένα κουρασμέ-
νο και γερασμένο μοντέλο νεαρού 

ανθρώπου στο μέλλον προκειμένου 
να αφυπνίσουν τους σημερινούς αν-
θρώπους, οπτικοποιώντας τo πώς η 
τεχνολογία επηρεάζει το σώμα μας.
Πρόκειται για επιστημονική έρευ-
να και γνώμες ειδικών, στοιχεία τα 
οποία διοχετεύθηκαν σε τρισδιά-
στατο πρόγραμμα για να δημιουρ-
γηθεί το μοντέλο ενός μελλοντικού 
ανθρώπου του οποίου το σώμα έχει 
αλλάξει λόγω της συνεπούς χρήσης 
smartphone, υπολογιστών και άλλης 
τεχνολογίας.

Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 3000 
Η τεχνολογία επηρεάζει το σώμα μας…

Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρή-
καν μια σήραγγα που οδηγεί στον 
τάφο της βασίλισσας Κλεοπάτρας



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):
Νυχτοφύλακα 
Περιγραφή Εργασίας: 
•Επίβλεψη της εισόδου, εξόδου προσωπικού. 
•Επίβλεψη της φύλαξης της περιμέτρου των ξενοδοχείων.
Προσόντα:
•Δίπλωμα ιδιώτη φύλακα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής. 
•Καθαρό ποινικό μητρώο.                                                                                                                                
•Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.          
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                
Εκπαίδευση στα πρωτόκολλα της εταιρίας.                                                               
Ολόχρονη εργοδότηση.                                                                                           
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 
διεύθυνση:
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):
 

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

• Οργάνωση, επίβλεψη και διοίκηση της από μέρα σε μέρα λειτουργίας του τμήματος 
συντήρησης του ξενοδοχείου, προληπτικών συντηρήσεων, επιδιόρθωσης βλαβών, 
σωστής λειτουργίας των μηχανοστασίων και λεβητοστασίων του ξενοδοχείου, και ότι 
άλλων εργασιών έχουν να κάνουν με μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 
Προσόντα:

•Πανεπιστημιακό δίπλωμα, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.
•Τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 
Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:
 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία                                                                     
να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

CONSTANTINOU BROS HOTELS
Is currently seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,

a) Reservations Officer
b) Receptionist

Requirements:
• Prior experience necessary 
• Solid written and verbal communication skills in English & Greek
• Excellent organizational skills
• Customer service attitude
• Competency in Microsoft Office Suite including Word, Excel, and Outlook

Attractive remuneration package offered, according to skills and experience.
If you are interested, we would love to hear from you. 

Please send us your CV to with a resent photo at:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

Η εταιρία Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει 

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις 
ξενοδοχειακές της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

Head Barman
Barman
Bar Waiter

Προσόντα:
•Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο                                                                        
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.                                                                                          
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.                                                                                                                                    
•3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο. 

Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται 
στην κάτωθι διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αδέσμευτος” 12 Νοεμβρίου 2022 Σελίδα 29α νακο ι νώσ ε ι ς

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. 

Γι α  πλ η ρ ο φ ορ ί ε ς  9 9 5 6 7 6 8 0 - 9 9 5 7 1 5 4 2

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές 
της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιγραφή Εργασίας:
•Εσωτερικώς έλεγχος όλων των τμημάτων των ξενοδοχείων.
Απαιτούμενα προσόντα:
•Γνώση και εμπειρία στο Τμήμα F & B ξενοδοχείων.
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική / Χρηματοοικονομικά ή άλλου 
ισοδύναμου προσόντος ή Association of Chartered Certified Accountants ACCA, ή LCCI Level 
3 (Higher), ή διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής στο Hospitality με ειδίκευση στο  F & Β
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•Απαραίτητη επιβεβαιωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο στο τμήμα F&B ή 
στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
πιστοποιητικά εμπειρίας στο F & Β και μια τουλάχιστον συστατική επιστολή από 
προηγούμενο Εργοδότη να αποσταλούν στη πιο κάτω διεύθυνση το αργότερο εντός δύο 
εβδομάδων.

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 LTD, ζητά άτομο με γνώση και εμπειρία 

σε λογιστικά θέματα για άμεση εργοδότηση ως Λειτουργός στο ΤΜΗΜΑ REVENUE.
 
Περιληπτική περιγραφή καθηκόντων:

-Παροχή βοήθειας στα καθήκοντα του Revenue Manager & Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου,

-Συνεργασία με το κεντρικό λογιστήριο της Εταιρείας και στενή επαφή με τους Tour   Operators 
για πληρωμή των εκπρόθεσμων τιμολογίων,
-Άλλα συναφή.
 Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος πιστοποιητικού LCCI  στη Λογιστική επιπέδου 2 ή 3 (Intermediate-Higher),
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  γλώσσας.
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα .
-Προϋπηρεσία  σε Λογιστήριο  θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.
Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών 
σπουδών να αποσταλούν με e-mail (hr@cbh-cyprus.com) ή να παραδοθούν προσωπικά το 
αργότερο εντός δύο εβδομάδων.

CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Δια Βοηθούς στο Τμήμα Revenue)
Τ.Θ. 60182- Τ.Τ. 8101 ΠΑΦΟΣ
ΤΗΛ. 26-964898 ΦΑΞ 26 964503
 e-mail: hr@cbh-cyprus.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Εργοδηγός για Οικοδομικά Έργα

Η Aristo Developers μια από τις πιο εδραιωμένες εταιρίες ανάπτυξης γης στην Κύπρο, 
ψάχνει για Εργοδηγό για Οικοδομικά Έργα στην Πάφο. 

hr@aristodevelopers.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Πολιτικός Μηχανικός για Οικοδομικά Έργα

Η Aristo Developers μια από τις πιο εδραιωμένες εταιρίες ανάπτυξης γης στην  Κύπρο, 
ψάχνει για Πολιτικό Μηχανικό για Οικοδομικά Έργα στην Πάφο. 

hr@aristodevelopers.com

Μνημόσυνο
Τελούμε αύριο Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

στην εκκλησία Αγίου Νεκταρίου Έμπας 
(κοντά στο γηροκομείο), το ενδέκατο ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου μας υιού και εγγονού

ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
Και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του 

να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι
Γονείς: Γιαννάκης και Χριστίνα Χαραλάμπους

Παπούδες, γιαγιάδες και λοιποί συγγενείς



To WRC επιστρέφει στην Άπω Ανατολή για πρώτη φορά 
έπειτα από δώδεκα χρόνια,  με το ασφάλτ ινο Ral ly  Ιαπωνίας να αποτελε ί  τον τελευταίο 
γύρο του φετ ινού πρωταθλήματος.

The World’s Most Popular Wheat Beer
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Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου ήρθε στο διε-
θνές προσκήνιο των ράλλυ για πρώτη φορά 
το 2002, με το χωμάτινο Rally Hokkaido, 

ως μέρος του Ασιατικού Πρωταθλήματος ράλλυ. 
Μετά από δύο πετυχημένες εκδόσεις, η διοργάνω-
ση κέρδισε μία θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
για το 2004, με το πλέον γνωστό “Rally of Japan”, 
με νικητή τότε τον Petter Solberg οδηγώντας ένα 
Subaru Impreza S10 WRC. Έκτοτε, ο αγώνας έδινε 
το παρόν στο πρωτάθλημα έως το 2010, συνήθως 
με μικτές συνθήκες και σκληρές (αλλά ταχύτατες) 
ειδικές, ενώ το κέντρο αγώνα ήταν παραδοσια-
κά το Obihiro, εκτός από την τελευταία έκδοση 
που πραγματοποιήθηκε γύρω από το πασίγνω-
στο Sapporo. Πολυνίκης του ράλλυ Ιαπωνίας εί-
ναι ο Mikko Hirvonen, πετυχαίνοντας δύο σερί 
νίκες το 2007 και το 2008, ενώ οι Solberg, Loeb, 
Gronholm και Ogier μοιράζονται από μία νίκη ο 
καθένας. Μάλιστα, ο τελευταίος αναδείχθηκε νι-
κητής το 2010, την τελευταία φορά που το WRC 
βρέθηκε στο Hokkaido. Το ρεκόρ στις νίκες κατα-
σκευαστών κατέχει η Ford χάρη στις δύο επιτυχί-
ες τoυ Hirvonen  O αγώνας κάνει την πανηγυρική 
του επιστροφή το 2022, έπειτα από δύο χρονιές 
ακυρώσεων χάρη στην πανδημία του Covid-19. 
Η φετινή έκδοση δεν θυμίζει καθόλου αυτές των 

προηγούμενων ετών, καθώς διεξάγεται σε νέα το-
ποθεσία (Toyota City) και σε ασφάλτινες ειδικές 
που έχουμε ξαναδεί στο Central Rally Aichi-Gifu.                                                                                                               
Τα φαβορί για την νίκη είναι σίγουρα τα Toyota της 
Gazoo Racing, με τους Ogier και Rovanpera να βρί-
σκονται σε τρομερή φόρμα μετά τους τελευταίους 
αγώνες. 
Τα Hyundai των Tanak και Neuville σίγουρα θα 
προσπαθήσουν να χαλάσουν τα σχέδια της Ια-
πωνικής μάρκας, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν 
φυσικά να κάνουν στην Ισπανία. Όλοι πάντως θα 
υποστηρίζουν τον τοπικό ήρωα Takamoto Katsuta 
για ένα καλό αποτέλεσμα στην πατρίδα του.                                                                                                                                             

Οι 36 αγωνιζόμενοι που θα λάβουν μέρος στον 
αγώνα καλούνται να ολοκληρώσουν συνολικά 19 
ειδικές, ενώ θα πρέπει να διανύσουν 283,27 αγω-
νιστικά χιλιόμετρα στα ορεινά του νομού Aichi-
Gifu, αλλά και 681,98 χιλιόμετρα στους αυτοκινη-
τόδρομους της Ιαπωνίας.     Μετά το Shakedown 
με τους E.Evans-Toyota-,T.Neuville -Hyundai- να 
σημειώνουν τον ταχύτερο ίδιο χρόνο 2:04.6 και  
ακολουθούμενη  από τους Ogier,Breen,Greensmith 
και Rovanpera με πολύ μικρές διαφορές το ράλ-
λυ ξεκίνησε το πρωινό της Πέμπτης, με την τε-
λετή έναρξης έξω από το Toyota Stadium, και 
ακολούθως αμέσως από μία υπερειδική 2,75 

χιλιομέτρων στο θεαματικό πάρκο Kuragaike.                                                                                                               
Το εναρκτήριο ουσιαστικά σκέλος έγινε την Πα-
ρασκευή και είναι το μεγαλύτερο του αγώνα 
και περιλάμβανε τρεις διαφορετικές και αρκε-
τά ενδιαφέρουσες ειδικές στα βορειοανατολικά 
του κέντρου του αγώνα ανεβάζοντας το σύνολο 
των αγωνιστικών χιλιομέτρων στα 132,97 χλμ.                                                                                                                                             
Το Σάββατο διαθέτει παρόμοια μορφή. 
Οι Nukata Forest και Lake Mikawako οδηγούνται 
το πρωί αλλά και το απόγευμα, ενώ ένα μοναδικό 
πέρασμα μέσα από την Shinshiro City ολοκληρώνει 
το πρωινό loop. Στο τέλος της ημέρας θα διεξα-
χθούν δύο περάσματα στο κέντρο της Okazaki City, 
όντας αγαπημένη διαδρομή των θεατών, καθώς 
θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα πληρώ-
ματα του WRC σε μία τεχνική διαδρομή μέσα στη 
πόλη.  Το φινάλε της ημέρας έχει πέντε ειδικές στα 
βόρεια της Toyota City χωρίς την παρουσία μεσημ-
βρινού Service. Η Asahi Kougen ανοίγει τις διαδικα-
σίες και ακολουθεί η Ena City στα ορεινά της ομώ-
νυμης πόλης. Η Nenoue Plateau στην περιοχή της 
Νακατσουγκάβα θα πραγματοποιηθεί μία φορά, 
προτού η Ena City και η Asahi Kougen επαναλη-
φθούν με αντίστροφη σειρά από την πρωινή – με 
την τελευταία να φιλοξενεί την Wolf Power Stage 
και καταληκτική δοκιμή του αγώνα.

Το “Autodromo Jose Carlos Pace” κατασκευά-
στηκε το 1938. Η πίστα πήρε το όνομα της από 

τον οδηγό, ο οποίος κέρδισε τον αγώνα το 1975. 
Ο Pace απεβίωσε 2 χρόνια μετά. Η πίστα φτιάχτη-
κε στην περιοχή “Interlagos”. Interlagos σημαίνει 
“ανάμεσα στις 2 λίμνες”. Η πλήρης ονομασία του 
Grand Prix είναι το “Grande Prêmio De São Paulo”, 
καθότι η τοπική κυβέρνηση χρηματοδοτεί την δι-
οργάνωση του αγώνα. Το αρχικό της μήκος ήταν 
7.960 χιλιόμετρα. Από το 1990 το μήκος της είναι 
4,309 χιλιόμετρα.
Το “Autodromo Jose Carlos Pace” έχει 15 στροφές. 
Η αγωνιστική διαδρομή εμπεριέχει στροφές χαμη-
λής και μέσης ταχύτητας, με το δεύτερο sector να 
είναι και το πιο κομμάτι της πίστας. Το τρίτο sector 

είναι γρήγορο και με τέρμα το γκάζι, έως τα φρέ-
να για τη στροφή “1”. Η πίστα είναι χτισμένη σε 
υψόμετρο 765 μέτρων πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Η πίστα έχει 2 ζώνες DRS. Η πρώτη 
ζώνη είναι από την είσοδο της στροφής “15”, έως 
τα φρένα για τη στροφή “1”. Η δεύτερη ζώνη είναι 
στην ευθεία “Reta Oposta”.

Με 2 Grand Prix να απομένουν για το κλεί-
σιμο μιας άκρως ενδιαφέρουσας σεζόν, 
η  F1 πηγαίνε ι  στη Βραζ ιλ ία και  την π ίστα του Inter lagos

Τα τελευταία δέκα χρόνια ο θρύλος του 
WRC, Sebastien Loeb έχει δημιουργή-

σει μαζί με τον Dominique Heintz μια αγωνι-
στική ομάδα η οποία παίρνει μέρος σε αγώνες 
Rally και Rally Raid. Για το 2023 η ομάδα απο-
φάσισε να ασχοληθεί με μια ανερχόμενη κατη-
γορία στους αγώνες Raid που είναι η SSV με τε-
τράτροχα οχήματα Utility τα οποία κερδίζουν 
όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου.                                                                                                                                          
 Το Rally Raid είναι ένας από τους σημαντικότερους 

αγώνες για τον Sebastien Loeb, αλλά ήταν επίσης 
μια πρόκληση που αντιμετώπισε ο συνιδρυτής της 
ομάδας Dominique Heintz σε μια μοτοσικλέτα το 
1986. Υπήρχε πάντα η θέληση να συμμετάσχει η 
ομάδα σε αυτήν την κατηγορία των SSV, αλλά δεν 
είχε βρεθεί ο κατάλληλος συνεργάτης. Τώρα όμως 
βρέθηκε στο δρόμο της Sebastien Loeb Racing η 
Polaris για να υλοποιήσει ένα όνειρο των ανθρώ-
πων της ομάδας.  Η έναρξη της συνεργασίας της 
Polaris με την Sebastien Loeb Racing θα γίνει στο 
Rally Dakar του 2023 το οποίο πραγματοποιείται 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και τις 15 Ια-
νουαρίου του 2023. Η Polaris έχει σημαντικές επι-
τυχίες στην κατηγορία SSV καθώς έχει κερδίσει το 
Dakar έξι φορές, κάτι που σημαίνει ότι η εμπειρία 
της σε συνδυασμό με την εμπειρία των οδηγών της 
ομάδας θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Sebastien Loeb Racing θα αγωνιστε ί  στο Ral ly 
Dakar του 2023 με τ ις  SSV της Polar is.
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Η παραμονή της Πάφος fc στην κορυ-
φή του βαθμολογικού πρωταθλήμα-
τος και μάλιστα με άγριες διαθέσεις, 

αναγκάζει άλλους μνηστήρες του τίτλου να 
ριχθούν στο κυνήγι της παφιακής ομάδας. 
Η ξέφρενη πορεία της Πάφος fc, αλλά και 
του Άρη Λεμεσού έφερε ανατροπές στο κυ-
πριακό πρωτάθλημα, με τις λεγόμενες με-
γάλες ομάδες να ψάχνονται ακόμη. Πάφος 
και Άρης λοιπόν, ανέτρεψαν τα μέχρι τώρα 
δεδομένα στο πρωτάθλημα, αφήνοντας 
πίσω ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Απόλλων κλπ, ομά-
δες οι οποίες παραδοσιακά κυνηγούν τον 
τίτλο.   
Ιδιαίτερη ανατροπή στον βαθμολογικό πί-
νακα δεν αναμένεται να υπάρξει στις αμέ-
σως επόμενες αγωνιστικές και ίσως έως το 
τέλος της πρώτης φάσης να έχουμε τα ίδια 
βαθμολογικά δεδομένα. Η μάχη ασφαλώς 
θα επικεντρωθεί στο ποιες ομάδες θα είναι 
εντός εξάδας και ποιες εκτός. 
Η αγωνία θα κτυπήσει κόκκινο, προς το τέ-
λος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλή-
ματος, όταν θα κριθούν οι ομάδες που θα 
αποτελέσουν την εξάδα. Εκ πρώτης όψεως, 
Πάφος, Άρης και ΑΠΟΕΛ είναι οι τρεις πρώ-
τες… 
Απ’ εκεί και ύστερα, οι έξι πρώτες ομάδες 

θα συγκρουστούν μεταξύ τους για τις τρεις 
προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στην 
Ευρώπη. Μεγάλος στόχος ασφαλώς είναι η 
πρωτιά και ύστερα οι άλλες δύο θέσεις για 
τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. 
Στη Β’ και τελευταία φάση του πρωταθλή-
ματος αναμένονται σπουδαία ματσάκια και 

ωραίο ποδόσφαιρο, με την Πάφο και τον 
Άρη να δίνουν ξεχωριστό χρώμα σε αυτό το 
μίνι πρωτάθλημα για τον τίτλο.  
Κερδισμένος σε αυτά τα νέα δεδομένα, εί-
ναι ασφαλώς ο φίλαθλος, ο οποίος παρακο-
λουθεί ωραία παιχνίδια, τόσο από την κερ-
κίδα, όσο και από την τηλεόραση. 

Στο κυνήγι της Πάφος fc… 

31Με 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

Ασταμάτητη η Πάφος...

Πέρασε νικηφόρα και από τη δύσκολη έδρα της ΑΕΛ και συνεχίζει απτό-
ητη τον δρόμο της προς τον τίτλο. Ο λόγος για την Πάφος fc, η οποία δεν 
καταλαβαίνει από έδρες και αντιπάλους. Έτσι, μετά τη δύσκολη έξοδο 
που είχε στο Αμμόχωστος, πέρασε και από το Τσίρειο και πλέον αγγίζει 
την τελειότητα. Το πιο μεγάλο παιχνίδι που εκκρεμεί, είναι απέναντι 
στον Άρη Λεμεσού, ομάδα η οποία βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα. 

Κατατρόπωσε και την ΑΕΛ η Πάφος και συ-
νεχίζει τον μοναχικό δρόμο προς τον τίτλο. Η 

εντυπωσιακή πορεία, που μόνο τυχαία δεν είναι, 
έχει φέρει ενθουσιασμό σε όλους που πλέον βλέ-
πουν ότι φέτος παρουσιάζεται μια μοναδική ευ-
καιρία για κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή 
για πρώτη φορά στην ιστορία της. 

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ παίζει το κα-
λύτερο ποδόσφαιρο και δικαίως θεωρείται 

το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, ωστόσο, είναι 
πολύ νωρίς για να μιλάμε για αυτό το σενάριο. 
Ο πρώτος γύρος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, 
καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αγώνες με Άρη και 
Ολυμπιακό, που είναι ορισμένοι για 25 Νοεμβρί-
ου και δύο Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Απ’ εκεί και 
ύστερα αρχίζει ο δεύτερος γύρος της πρώτης φά-
σης και ακολούθως η β’ και τελευταία φάση του 
πρωταθλήματος. Μιλάμε για ακόμα περίπου 20 
παιχνίδια. 

Πάντως, ρίχνοντας μια ματιά στις άλλες 
ομάδες, δεν μπορείς να βρεις κάποια ισά-

ξια της Πάφος fc. Κοντά στην Πάφο, ο Άρης, ο 
ΑΠΟΕΛ που ανεβαίνει τελευταία, και η ΑΕΚ Λάρ-
νακας. Αυτές οι τέσσερις ομάδες έχουν ξεχωρίσει 
και δεν αποκλείεται να αποτελέσουν την τελική 
τετράδα του πρωταθλήματος.

Στον δεύτερο γύρο αναμένεται ανάκαμψη 
από Απόλλωνα, με τον ερχομό του νέου προ-

πονητή, της Ομόνοιας, της Ανόρθωσης και της 
ΑΕΛ ασφαλώς. Η μάχη για την εξάδα αναμένεται 
να κρατήσει μέχρι το τέλος. 

Σπόντες. . .
Φιλοξενία ΑΕΛ

Α ρκετές ήταν οι μπηχτές και τα υπονοούμενα 
από φίλους και οπαδούς της Πάφος fc για τη 

φιλοξενία που έτυχαν με την ΑΕΛ, αλλά και τη Νέα 
Σαλαμίνα. Χαρακτηριστικά, ανέφεραν ότι έτυχαν 
πολύ καλής φιλοξενίας από τους φίλους της ΑΕΛ, 
κάτι που δεν ίσχυε στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα, 
που ως γνωστό, σημειώθηκαν εκείνα τα έκτροπα. 
Κακά τα ψέματα, η φιλοξενία από πλευράς ΑΕΛ 
ήταν άψογη και έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται 
και οι άλλες ομάδες.    
Πάντως, σε όσα παιχνίδια έδωσε εντός έδρας η 
Πάφος fc ουδέποτε είχε υπήρξε πρόβλημα είτε 
από τη φιλοξενία, είτε από τους οπαδούς της ομά-
δας. Και όπως λένε οι περισσότεροι, το ποδόσφαι-
ρο πρέπει να είναι γιορτή και όχι πόλεμος.

Η εκπομπή «Παίξτε Μπάλα στο Ράδιο Κόσμος» κερδίζει όλο και περισσότε-
ρους ακροατές. Ο Μάριος Ευριπίδου και οι καλεσμένοι του 
αναλύουν τους αγώνες της αγωνιστικής, δίνοντας έμφαση 

στους αγώνες της Πάφου που κερδίζει τις εντυπώσεις. 
Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα.

Δ εν έχει να ζηλέψει σε τί-
ποτα η Πάφος fc από 

άλλες ομάδες. Λεφτά έχει, 
κόσμο έχει, ομάδα έχει, διοί-
κηση έχει, προπονητικό κέ-
ντρο έχει, ομάδα έχει… Μια 
τέτοια ομάδα, λοιπόν, πώς 
να μην είναι πρωταγωνίστρια 
κάθε χρόνο σε ένα πρωτάθλημα, όπου οι πλείστες ομά-
δες έχουν τεράστια προβλήματα σε όλους τους τομείς;  

Η καλύτερη όλων....

Όπου και αν είμαι προπονητής, 
επιδιώκω τον τίτλο. Τώρα, όσο 
αφορά την Πάφο, ας κάνουμε 

ακόμη λίγη υπομονή. 

Διαβάθμιση

Τα δεδομένα για την διαβάθμιση άρχι-
σαν και διαφαίνονται. Ήδη, ο Ακρίτας 

βρίσκεται σε δύσκολη θέση χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανατρέψει την 
κατάσταση. Η ομάδα της Χλώρακας είναι 
στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πί-
νακα με μόλις τέσσερις βαθμούς, δύο λι-
γότερους από τον Ολυμπιακό και τέσσερις 
από τη Δόξα. 
Βέβαια, είναι νωρίς να λέμε για τελεσίδικες 
καταστάσεις, ωστόσο, οι πιο πάνω ομάδες 
εάν δεν ανακάμψουν το συντομότερο δυνα-
τό, τότε θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση 
στη συνέχεια. Στον αγώνα για αποφυγή του 
υποβιβασμού κινδυνεύει να βρεθεί και η 
ΕΝΠ, καθώς δεν απ’ έχει και πολύ από την 
τελευταία τριάδα. 



Ασταμάτητη η Πάφος
Νίκησε και την Ανόρθωση και συνέχισε την προέλασή της!
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Η ομάδα της Πάφου, η ομάδα του Χέ-
νινγκ Μπεργκ επιβλήθηκε την Πέμπτη 
με 1-0 της Ανόρθωσης εντός έδρας 

και ξέφυγε στο +7 από τη 2η θέση (με ένα 
ματς περισσότερο), φτάνοντας παράλληλα 
τις επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διορ-
γανώσεις.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία 
να ανοίξουν το σκορ στο 24’, όταν ο Γουαρίς 
είδε τον Βίντα να σταματά πάνω στη γραμ-
μή το σουτ του, με την Πάφο να έχει στη συ-
νέχεια δύο δοκάρια (38’, 42’) και εντέλει να 
ανοίγει το σκορ στο 45+1’.
Σκόρερ ο Ναμ, μετά από κακή αντίδραση του 
Λόρια σε σουτ του Ικοκό.
Η «κυρία» είχε τις στιγμές της στο δεύτερο 
μέρος αλλά δεν τις μετουσίωσε σε γκολ, ενώ 
στις καθυστερήσεις ο Τάνκοβιτς λίγο έλειψε 
να σκοράρει από το κέντρο για το 2-0, ωστό-
σο η μπάλα πέρασε λίγο άουτ!
Το 1-0 ήταν το τελικό σκορ, με την Πάφο να 
συνεχίζει να... πετά και την Ανόρθωση να πα-
ραμένει στην 7η θέση.

Η Pafos fc, διαθέτει μέχρι στιγμής την καλύτε-
ρη άμυνα (μαζί με το ΑΠΟΕΛ που έχει αγώνα 
λιγότερο), την καλύτερη επίθεση, είναι η μο-
ναδική ομάδα που δεν έχει βρεθεί πίσω στο 

σκορ! Τι και αν έχασε τον κορυφαίο επιθετικό 
του πρωταθλήματος Ζαϊρο (βάσει αριθμών-
πρώτος σκόρερ) η ΟΜΑΔΑ του Μπεργκ δεν 

σταματά πουθενά.

Κέρδισε ΑΕΚ, Oμόνοια, ΑΕΛ και Ανόρθωση 

ενώ έφυγε «αλώβητη» από την έδρα των δι-
εκδικητών του τίτλου, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα 
(1-1). Οι ποδοσφαιριστές, η τεχνική ηγεσία, η 
διοίκηση, ο κόσμος είναι ενωμένοι και αποτε-
λούν ένα εκπληκτικό «μείγμα». 

Ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται με τον εκτός 
έδρας αγώνα - ντέρμπι απέναντι στον διεκδι-
κητή του τίτλου Άρη και τον εντός έδρας αγώ-
να κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Πάφος διανύει 
την κορυφαία χρονιά της ιστορίας της, σπάει 
το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σε 11 αγώνες έχει 
9 νίκες και 2 ισοπαλίες. 
Κάνει μέχρι στιγμής το τέλειο... πρωτάθλη-
μα.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Πέμπτη, 10/11
Πάφος-Ανόρθωση 1-0
Χτες Παρασκευή, 11/11
Ομόνοια-Ολυμπιακός Λευκωσίας (19:00)
Νέα Σαλαμίνα (19:00)
Σάββατο, 12/11
Ε.Ν. Παραλιμνίου-Καρμιώτισσα (17:00)
Απόλλων Λεμεσού-Ακρίτας Χλώρακας (19:00)
Κυριακή, 13/11
ΑΕΚ Λάρνακας-ΑΕΛ (17:00)
Δόξα Κατωκοπιάς-ΑΠΟΕΛ (19:00)
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