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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Λ. Τσοκκάς

Μέχρι τις 19:00 - 19:30 σήμερα θα είναι γνω-
στό και το όνομα του νέου προέδρου του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού…

Σελ. 06

Γ. Παπαχριστοφή

Ως απομακρυσμένη περιοχή, ζητούμε την εγκα-
τάσταση και στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσο-
χούς μονάδας αιμοκάθαρσης…

Σελ. 02

Φ. Φαίδωνος

Δεν θα επανδιεκδικήσει τη δημαρχία σε περί-
πτωση που εκλεγεί αναπληρωτής πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Συναγερμού… 

Σελ. 04
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Σελ. 16

Πέντε επιφανείς γυναίκες της Πάφου μι-
λούν στον Αδέσμευτο...

Κάθε 8η Μαρτίου ολόκληρος ο κόσμος γιορτάζει την 
παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας. Σε μια κοινωνία που 
είναι γεμάτη παθογένειες η επέτειος αυτή είναι η-

μέρα μνήμης. Σηματο-
δοτεί τους αγώνες, τις 
θυσίες και τα επιτεύγ-
ματα των γυναικών ό-
λου του πλανήτη για 
πάνω από έναν αιώνα. 
Είναι μια γιορτή που 
μας θυμίζει τη γυναί-
κα μάνα, τη γυναίκα 
σύντροφο, τη γυναί-
κα επαγγελματία. Τη 
γυναίκα που με τους 

πολλαπλούς της ρόλους που καλείται καθημερινά 
να διαδραματίσει θα έπρεπε να την τιμούμε καθη-
μερινά και όχι απλά μια φορά το χρόνο...

Γυναίκες της Πάφου

ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ
Αντιδράσεις προκαλεί στο Μέσα Χωριό η επί-

ταξη τεμαχίων γης 
για την απόθεση 
χωμάτων από τις 
εκσκαφές για τον 
αυτοκινητόδρο-
μο Πάφου- Πόλις 
Χρυσοχούς. 

Οι επηρεαζόμενοι, καταγγέλλουν ότι το Τμήμα 
Δημοσίων έργων έχει επιτάξει εύφορα τεμάχια 
γης, για να απαλλοτριωθούν…

Σελ. 07

Σαββατοκύριακο πνευματικής χαράς για την Ιερά Μητρόπολη Πάφου καθώς 
σήμερα θα λάβει χώρα η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχι-
κού ενώ το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστεί η Ενθρόνισή του.
Ο Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός Βρυώνης αναλαμβάνει έτσι και επίσημα 
πλέον τα καθήκοντά του και συνεχίζει το αρχιερατικό και κοινωνικό του έρ-
γο.
Σήμερα στη Λευκωσία η χειροτονεία  του σε Επίσκοπο στον Καθεδρικό Ναό 
Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας…

Σελ. 05

Χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου

Γ ια τον ερχόμενο Ιούνιο μετατέθηκε προς τος παρόν η παρά-
δοση της νέας μονάδας αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκο-

μείου Πάφου, που κατασκευάζεται βόρεια του κρατικού μας νο-
σηλευτηρίου. 
Το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί πριν το τέλος του χρόνου και 
συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, όμως τον Δεκέμβριο δόθηκε παρά-
ταση στον εργολάβο μέχρι τον Μάιο του 2023. 
Τώρα η λειτουργία της μονάδας μετατίθεται για τον Ιούνιο, ό-
μως και πάλι είναι αμφίβολο αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα 
καθώς υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες και προβλήματα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του “Aδέσμευτου” μεταξύ άλλων υ-
πάρχουν διαφορές του βασικού εργολάβου με υπεργολάβους 
του έργου οι οποίοι δεν πληρώθηκαν για εργασίες που εκτέλε-
σαν μέχρι τώρα και εκφράζονται φόβοι ότι αυτό το γεγονός θα 
περιπλέξει ακόμη περισσότερο την παράδοση του έργου…

Σελ. 03

Νοσοκομείο Πάφου

17 διατάγματα για αναστολή εργασιών 
Αντιδράσεις και προσφυγές στη δικαιοσύνη από τους επη-
ρεαζόμενους καταστηματάρχες για τα έργα στην Ποσειδώ-
νος
Επιμένει για την αναγκαιότητα των έργων και προτάσσει 
την αναγκαιότητα άρσης παρανομιών ο δήμαρχος…
Σιωπηλή εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το 
πρωί της Τετάρτης οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες καταστη-
μάτων στην Ποσειδώνος με αίτημα την επανεξέταση των 
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου, την δημιουρ-
γία προσβάσεων και την ενημέρωση τους για τα σχέδια του 
Δήμου σχετικά με τα σκιάδια.

Σελ. 05

Ούτε τον Μάιο θα είναι έτοιμη
Νέα καθυστέρηση για την Μονάδα Αιμοκάθαρσης - Παρατείνεται ο Γολγοθάς δεκάδων νεφροπαθών από την Πάφο…

Αύριο απόγευμα στον καθεδρικό ναό Αγίου Θεοδώρου η 
ενθρόνισή του…
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Γιώργος Σαξατέ

Παγωμάρα παντού! Η Άνοιξη φέτος, μπήκε με 
μαύρα μαντάτα. Δεκάδες ψυχές φτερουγίζουν 

γύρω μας και ένα τεράστιο γιατί τριβελίζει το μυαλό 
μας. Γιατί; Σε μια Ευρωπαϊκή χώρα εν έτι 2023, να 
μην μπορούμε να βάλουμε δυο τραίνα σε παράλλη-
λες γραμμές;
Η Άνοιξη φέτος ήρθε με παράξενο τρόπο. Ουρλιαχτά 
και θρήνος συνοδεύουν τις ψαλμωδίες των Χαιρετι-
σμών, με μυρωδιές καμένης σάρκα και καυτής λαμα-
ρίνες μαζί με τα αρώματα των λουλουδιών.
Η εβδομάδα των Παθών ήρθε νωρίτερα και σκέπασε 
κάθε σπίτι, κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η τραγική ανεπάρκεια υπευθυνο-ανευθύνων αναδεί-
κτηκε και πάλι σε όλο της το μεγαλείο.
“Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει” έγρα-
ψε ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης και 
τόσα χρόνια μετά, τα αισθήματα αλλοτρίωσης, απρα-
ξίας και στασιμότητας, που αποδίδουν τη σχέση των 
ανθρώπων με τον τόπο, το παρελθόν, τους γύρω τους 
αλλά και τον εαυτό τους, ακόμα μας πληγώνουν.
Παγωμάρα στην αρχή της Άνοιξης, ένας Μάρτης που 
μας βρίσκει να θρηνούμε τα νιάτα που χάθηκαν. Ο με-
γαλύτερος εχθρός του Ελληνισμού είναι ο εαυτός του.
Πίσω από όλες τις μεγάλες Εθνικές τραγωδίες βρίσκο-
νται κυρίως δικά μας λάθη. Το ίδιο συμβαίνει και στις 
τραγωδίες σε καιρό ειρήνης, όπως τις μεγάλες πυρ-
καγιές και τώρα στην τραγωδία των Τεμπών με την 
μετωπική σύγκρουση δύο τραίνων που είχε ως απο-
τέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.
Άς σταματήσουμε λοιπόν το θρήνο και ας προσπαθή-
σουμε να αλλάξουμε όλα αυτά που μας κατατάσσουν 
στην ουρά της Ευρώπης.
Άς διδαχτούμε επιτέλους από τα λάθη μας που είναι 
πολλά και τεράστια. 
Άκούμε και διαβάζουμε καθημερινά πολλά. Για ευ-
θύνες, για λάθη, για παραλείψεις. Βγαίνουμε στους 
δρόμους διαμαρτυρόμαστε. 
Και πόσο επίκαιρα αλήθεια ακούγονται τα λόγια του 
μεγάλου μας συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη τέτοιες 
ώρες και πόσο διδακτικά.
“Ν’ αγαπάς την ευθύνη
να λες εγώ, εγώ μονάχος μου
θα σώσω τον κόσμο.
Άν χαθεί, εγώ θα φταίω.”
“Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρ-
κετά.” Και 
“Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον 
παράδεισο και μπες μέσα.”  
Εδώ είμαστε λοιπόν ας πάρουμε κι ετούτο το μάθημα. 
Άς ζωγραφίσουμε τον παράδεισο… 

Παγωμάρα

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10&11

Αθλητικά
Το παιχνίδι της Κυριακής 
στο Σ. Κυριακίδης μετα-
ξύ Πάφος fc και Άρη είναι 
αυτό που ξεχωρίζει από 
τους αγώνες της πρεμιέ-
ρας των ομίλων. 

ΣΕΛΙΔΑ 23

Πολιτισμός
Ιστορίες και θέματα που 
αναδεικνύουν την ιστορία, 
την παράδοση και τον πο-
λιτισμό της επαρχίας μας 
και όλη η πολιτιστική κίνη-
ση της Πάφου… 

ΣΕΛΙΔΑ 15

Επικαιρότητα
Ενώ η αστυνομία διαβεβαίω-
νε ότι οι δύο υποθέσεις ένο-
πλων ληστειών οδηγούνται 
προς εξιχνίαση ο ίδιος ληστής 
λήστεψε το ίδιο περίπτερο, 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

ΣΕΛΙΔΑ 4

Επικαιρότητα
Επίταξαν καλλιεργήσιμη 
γη στο Μέσα Χωριό για 
να μεταφέρουν πέτρες 
και χώματα από τον υπό 
κατασκευή αυτοκινητό-
δρομο Πάφου – Πόλις 

Χρυσοχούς 
ΣΕΛΙΔΑ  6

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1669-Η έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας
Η Άίτνα εκρήγνυται, προκαλώντας το θάνατο 
15.000 ανθρώπων.

1822-Λυκούργος Λογοθέτης
Ο Λυκούργος Λογοθέτης με 2.500 Σαμιώτες και 
ο Μπουρνιάς με 150 Χιώτες που ήταν στη Σάμο, 
αποβιβάζονται στη Χίο και πολιορκούν την εντός 
του φρουρίου τουρκική φρουρά.

1941-Ύψωμα 731
Δυνάμεις της 1ης Μεραρχίας αποκρούουν ισχυρή 
ιταλική επίθεση στην περιοχή Τρεμπεσίνας (ύψω-
μα 731) και συλλαμβάνουν 501 αιχμαλώτους, από 

τους οποίους 23 αξιωματικοί.

1978-Βόμβα εκρήγνυται στον κινηματογράφο 
«Έλλη» της οδού Άκαδημίας, κατά τη διάρκεια της 
προβολής της σοβιετικής ταινίας «Ουράνιο Τόξο» 
του σκηνοθέτη Μαρκ Ντονσκόι. 18 θεατές τραυ-
ματίζονται, απ’ τους οποίους οι τρεις πολύ σοβα-
ρά. Η τρομοκρατική πράξη αποδίδεται στην ακρο-
δεξιά.

2011-Σεισμός 8,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ο μεγαλύ-
τερος των τελευταίων 140 χρόνων, που συνοδεύ-
εται από τσουνάμι 10 μέτρων. 15.894 οι νεκροί, 
6.152 οι τραυματίες και 2.562 οι αγνοούμενοι. 
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ11

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2023-ΠΑΠΑΜΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ 97894206

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2023-ΠΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ96740732

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

Ζητούν αιμοκάθαρση και στην Π. Χρυσοχούς 
Επιστολή στον ΟΚΥπΥ και ΟΑΥ από το Δήμο

Σήμερα είναι των Αγίων Τροφίμου και Θαλ-
λού, της Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, 
των Αγίων Πιονίου και Σαβίνας και του Αγίου 
Σωφρονίου.

Μ ε αφορμή τον διάλογο που βρίσκεται 
σε εξέλιξη μεταξύ Υπουργείου Υγείας, 

ΟΚΥΠΥ και ΟΆΥ για το νέο σχέδιο αποζημίω-
σης των νοσοκομείων του ΓΕΣΥ, και συγκεκρι-
μένα για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, που 
προσφέρονται σε ομάδες χρόνιων ασθενών, 
αλλά και τις υπηρεσίες υγείας, που προσφέ-
ρονται σε απομακρυσμένες περιοχές, ως απο-
μακρυσμένη περιοχή Πόλη Χρυσοχούς, ζητού-
με την ένταξη και της δικής μας περιοχής και 
του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς στο νέο 
σχέδιο. 
Άιτούμαστε την παροχή ισότιμης παροχής και 
πρόσβασης στον τομέα της ιατροφαρμακευ-
τικής φροντίδας των κατοίκων των 30 κοινο-
τήτων του απομακρυσμένου διαμερίσματος 
Πόλεως Χρυσοχούς, οι οποίοι είναι φορολο-
γούμενοι υπέρ του ΟΆΥ, αλλά δυστυχώς δεν 
τους παρέχεται ικανοποιητικού επιπέδου ια-
τροφαρμακευτική φροντίδα.  Ειδικότερα, στα 
αιτήματα μας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το θέμα της έλλειψης παροχής φροντίδας από 
ιατρούς ειδικοτήτων τόσο στο Νοσοκομείο 
Πόλεως του ΟΚΥΠΥ, όσο και στον ιδιωτικό το-
μέα γενικότερα στην περιοχή, με αποτέλεσμα 
την αναγκαστική μετάβαση των κατοίκων στην 
Πάφο για την εξυπηρέτησή τους, αφού στην 
περιοχή υπάρχουν μόνο προσωπικοί γιατροί. 
Παράλληλα, σημειώνουμε και την αναγκαιό-
τητα της λειτουργίας μονάδας αιμοκάθαρσης 
στην περιοχή μας, με σκοπό την άμεση εξυπη-
ρέτηση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, οι 
οποίοι ταλαιπωρούνται τρεις φορές την εβδο-
μάδα, εξαιτίας της αναγκαστικής μετάβασής 

τους στο Νοσοκομείο Πάφου για την θερα-
πεία τους. 
Προσβλέπουμε ότι η νέα Υπουργός Υγείας στις 
επαφές που θα έχει με τις ηγεσίες του ΟΚΥΠΥ 
και του ΟΆΥ, θα θέσει επί τάπητος το θέμα, με 
σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος για πα-
ροχή ισότιμης παροχής και πρόσβασης στον 
τομέα της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας 
από τους κατοίκους του απομακρυσμένου δι-
αμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς. 
Σε δηλώσεις στο radiocosmos  ο δήμαρχος της 
Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή τόνι-
σε ότι την περιοχή δεν υπάρχουν γιατροί ειδι-
κοτήτων παρά μόνο προσωπικοί γιατροί. Ο κό-
σμος πρόσθεσε  αναγκάζεται να μεταβαίνει με 
μικρό λεωφορείο τρεις φορές την εβδομάδα 
στην Πάφο για αιμοκάθαρση και απολαμβά-
νουν όπως είπε μειωμένες υπηρεσίες υγείας.

11/3/23 ΣΑΒΒΑτο Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 

Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809

12/3/23 ΚυΡΙΑΚΗ  Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61  Δί-

πλα από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος 26933568 26934034

13/3/23 ΔΕυτΕΡΑ  Χαραλάμπους Πηνελόπη Άκαμαντίδος 4 Δίπλα 

από περίπτερο  ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151

14/3/23 τΡΙτΗ Διομήδους Στέφανος Άνθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 Με-

τά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου 26961999 99683122

15/3/23 τΕτΑΡτΗ  Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 74, 200μ πιο κάτω 

από Σκλαβενίτη, απέναντι από Κήπο της Εδέμ. 26942343 99107608

15/3/23 τΕτΑΡτΗ  Λάμπρου Γεωργία Άγαπήνωρος 24 Εναντί φρου-

ταρίας «Κήπος της Εδέμ» Κ. Πάφος 26955057 97619884

16/3/23 ΠΕΜΠτΗ  Γιαννιού Σταυρούλλα Ελευθερίου Βενιζέλου και 

Χανιών 68 50μ από Θεοφάνη προς Κονιά 26937857 26271776

17/3/23 ΠΑΡΑΣΚΕυΗ  Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Λεωφ Ελλάδος 104 Έ-

ναντι πάρκο Δασούδι, μεταξύ LIDL και ΣΚΛΆΒΕΝΙΤΗ 26822627 70008181
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Ούτε τον Μάιο θα είναι έτοιμη
Νέα καθυστέρηση για την Μονάδα Αιμοκάθαρσης 
Παρατείνεται ο Γολγοθάς δεκάδων νεφροπαθών από την Πάφο…

Για τον ερχόμενο Ιούνιο μετατέθηκε προς τος πα-
ρόν η παράδοση της νέας μονάδας αιμοκάθαρ-
σης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, που κατα-

σκευάζεται βόρεια του κρατικού μας νοσηλευτηρίου. 
Το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί πριν το τέλος του 
χρόνου και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, όμως τον Δε-
κέμβριο δόθηκε παράταση στον εργολάβο μέχρι τον 
Μάιο του 2023. 
Τώρα η λειτουργία της μονάδας μετατίθεται για τον 
Ιούνιο, όμως και πάλι είναι αμφίβολο αν θα τηρηθεί 
το χρονοδιάγραμμα καθώς υπάρχουν αρκετές εκκρε-
μότητες και προβλήματα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του “Aδέσμευτου” μεταξύ 
άλλων υπάρχουν διαφορές του βασικού εργολάβου 

με υπεργολάβους του έργου οι οποίοι δεν πληρώθη-
καν για εργασίες που εκτέλεσαν μέχρι τώρα και εκ-
φράζονται φόβοι ότι αυτό το γεγονός θα περιπλέξει 
ακόμη περισσότερο την παράδοση του έργου. 
Οι πρόσθετες καθυστερήσεις θα εμποδίσουν την υλο-
ποίηση και άλλων σχεδιασμών στο Γενικού Νοσοκο-
μείου Πάφου όπως για παράδειγμα την αναδιαμόρ-
φωση του ΤΑΕΠ, το οποίο σήμερα στεγάζεται δίπλα 
από την μονάδα αιμοκάθαρσης. 
Η  νέα Μονάδα Αιμοκάθαρσης, γίνεται βάσει ευρωπα-
ϊκών προδιαγραφών και έχει τη δυνατότητα να ανα-
πτύσσει μέχρι και 25 σταθμούς αιμοκάθαρσης αναλό-
γως και με τις ανάγκες της Επαρχίας Πάφου. 
Το νέο κτήριο θα διαθέτει ξεχωριστή Μονάδα Αιμοκά-
θαρσης για τους οροθετικούς ασθενείς (φορείς Ηπα-
τίτιδας Β) το λεγόμενο yellow unit το οποίο σήμερα, 

δεν διαθέτει το κρατικό μας νοσηλευτήριο, και ασθε-
νείς από την Πάφο αναγκάζονται να μεταβαίνουν 
τρεις φορές την εβδομάδα στη Λευκωσία για να υπο-
βληθούν σε αιμοκάθαρση. Επιπρόσθετα θα υπάρχει 
πρόνοια για μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί λοιμώδη 
νοσήματα όπως π.χ. Covid – 19. 
Στο κτίριο προβλέπεται να στεγαστούν τα εξωτερικά 
νεφρολογικά ιατρεία, θα υπάρχει μονάδα βραχείας 
νοσηλείας, θάλαμος για μικρές επεμβάσεις και περι-
τοναϊκή κάθαρση που αποτελεί ένα άλλο είδος θερα-
πείας αποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. 
Το κτήριο είναι σχεδιασμένο για εύκολη πρόσβαση 
ατόμων με αναπηρίες. 
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου υπερβαίνουν τους 60 ενώ 
ένας σημαντικός αριθμός εξυπηρετείται και από μο-

νάδες αιμοκάθαρσης ιδιωτικών νοσοκομείων που συ-
νεργάζονται με το ΓεΣΥ. 
Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και η αποπε-
ράτωση του είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 
του 2022. Μάλιστα κατά την τελετή θεμελίωσης είχαν 
δοθεί διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα παραδίδονταν 
και ενωρίτερα. Το κόστος ανέγερσης ανέρχεται στο 
ποσό των 4.737.000 πλέον ΦΠΑ. Το κτήριο θα είναι 
ανεξάρτητο μεν, αλλά θα συνδέεται με το υφιστάμενο 
κτήριο μέσω διαδρόμου με το Παιδιατρικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου. Αποτελείται  από ισόγειο και δύο ορό-
φους, με συνολικό εμβαδό 3.500 τετραγωνικά μέτρα 
περίπου. 

Παρεμβάσεις βουλευτών
Για τα θέματα του Νοσοκομείου Πάφου την στελέχω-
ση τις ελλείψεις και την μονάδα αιμοκάθαρσης είχε 
συνάντηση με την διεύθυνση του ΟΚΥπΥ την Πέμπτη 
ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος, στον 
οποίο δόθηκαν διαβεβαιώσεις. 
Εξάλλου σε δηλώσεις του στο radiocosmos ο βου-
λευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής σημείωσε ότι 
για την μονάδα που θα είναι περίπου 3500τ.μ. δεν 
υπάρχει κονδύλι για το απαραίτητο προσωπικό στον 
ΟΚΥΠΥ. Ούτε μπορεί πρόσθεσε, να μεταφερθεί προ-
σωπικό από άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Ανέφερε 
επίσης, ότι δεν περιλήφθηκε κονδύλι στον προϋπολο-
γισμό για την ολοκλήρωση του τρίτου ορόφου του 
κτιρίου.

Η  νέα Μονάδα 
Αιμοκάθαρσης, γίνεται 
βάσει ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και 
έχει τη δυνατότητα να 
αναπτύσσει μέχρι και 25 
σταθμούς αιμοκάθαρσης 
αναλόγως και με τις 
ανάγκες της Επαρχίας 
Πάφου. 



“Αδέσμευτος” 11 Μαρτίου 2023Σελίδα 04 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

  Ριπές
Οι πολιτικές ευθύνες δεν 
είναι φρούτο 

Η πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη κατέ-
δειξε για ακόμη μια φορά την πολιτική 
αναλγησία που επικρατεί στην Ελλάδα, 

την Κύπρο και άλλες χώ-
ρες με παρόμοιες πολιτικές 
συνθήκες. Οι πολιτικές ευ-
θύνες όμως δεν είναι φρού-
το εποχής, έχουν όνομα και 
αυτό ασφαλώς δεν είναι του 
σταθμάρχη  της Λάρισας. Το 
ίδιο ισχύει για τις πυρκαγιές 
στο Μάτι της Αττικής πριν 
λίγα χρόνια ή άλλες ανάλο-
γες τραγωδίες με πυρκαγιές 
στην Ελλάδα. Ανάλογες τρα-

γωδίες είχαμε και στην Κύπρο με πιο χαρακτη-
ριστική την περίπτωση της έκρηξης στο Μαρί. 
Σε κάθε περίπτωση ευθύνες μπορεί να έχουν 
πολλοί γιατί επέδειξαν ανευθυνότητα ή αμέ-
λεια, όμως οι πολιτικές ευθύνες είναι εκεί και 
δεν μπορούν να παραγνωριστούν ή και να συμ-
ψηφιστούν. 
Για την τραγωδία στα Τέμπη οι πολιτικές ευ-
θύνες είναι τόσο εξόφθαλμες που προκάλεσαν 
την οργή της ελληνικής κοινωνίας. Οι μαζικές 
διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη 
Ελλάδα την Τετάρτη, ήταν έκφραση αυτή της 
οργής. Ακόμη και οι κυβερνώντες που αρχικά 
προσπαθούσαν να αποδώσουν την πολύνεκρη 
τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος, κατάλαβαν 
γρήγορα ότι αυτό το επιχείρημα και η δικαι-
ολογία δεν μπορούσε να σταθεί. Οι πολιτικές 
ευθύνες εκεί και όπου δεν αναλαμβάνονται 
αποδίδονται από μια οργανωμένη πολιτεία 
που λειτουργούν οι θεσμοί και κυρίως σε κοι-
νωνίες που είναι σε λειτουργία τα αντανακλα-
στικά των πολιτών. 
Οι συνθήκες αυτής της τραγωδίας ανέδειξαν 
και αποκάλυψαν  όλες τις εγκληματικές απο-
φάσεις που λήφθηκαν σχετικά με τον ελληνικό 
σιδηρόδρομο, τις στρεβλώσεις, τις πολιτικές 
σκοπιμότητες και βέβαια τα συμφέροντα που 
ήθελαν να εξυπηρετήσουν. Αυτός είναι ένας 
επιπρόσθετος λόγος για την οργή που κυριαρ-
χεί σε πλατιές μάζες της ελληνικής κοινωνίας. 
Όλα αυτά τα συμφέροντα τέθηκαν πάνω από 
το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια και την 
εξυπηρέτηση πολιτών. 
Τα συνδικάτα προειδοποιούσαν ότι ήταν θέμα 
χρόνου, να θρηνήσουμε θύματα, όμως κανείς 
δεν τους λάμβανε υπόψη. Η διαφύλαξη των 
οικονομικών συμφερόντων και η μεγιστοποίη-
ση του κέρδους της εταιρίας που διαχειρίζεται 
τα τρένα ήταν η προτεραιότητα των κυβερνώ-
ντων. Ναι σε περιπτώσεις τέτοιων τραγωδιών 
όπως για το Μάτι ή και την έκρηξη στο Μαρί 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και αν δεν ανα-
λαμβάνονται αποδίδονται από την κοινωνία. 
Στην Ελλάδα αυτή την φορά τα αντανακλαστι-
κά της κοινωνίας ενεργοποιήθηκαν και χιλιά-
δες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας 
τα αυτονόητα. Πολλοί εκπλάγηκαν από την 
μαζικότητα των διαδηλώσεων και κυρίως από 
την οργή που επικρατούσε. Εκτιμάται μάλιστα 
ότι αυτές οι εκδηλώσεις θα αποτελέσουν την 
μαγιά ενός νέου κινήματος στην Ελλάδα. Ανά-
λογα κινήματα αναπτύχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια και σε άλλες χώρες με αφορμή διάφο-
ρα γεγονότα και πολιτικές που επιχειρήθηκαν 
να επιβληθούν από κυβερνήσεις.  Για την ώρα 
τα πολιτικά χαρακτηριστικά αυτού του κινήμα-
τος δεν είναι σαφή, όμως είναι βέβαιο πως θα 
είναι πιο ριζοσπαστικά από ανάλογα κινήματα 
που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Ενώ η αστυνομία διαβεβαίωνε ότι οι δύο 
υποθέσεις ένοπλων ληστειών τα ξημερώ-

ματα της Τετάρτης σε περίπτερα στη Χλώρακα 
οδηγούνται προς εξιχνίαση και έγιναν οι πρώ-
τες συλλήψεις ο ίδιος ληστής λήστεψε το ίδιο 
περίπτερο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
Νέα ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώμα-
τα της Παρασκευής, σε περίπτερο στην Χλώρα-
κα επί της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρί-
ου, το οποίο είναι το ένα από τα δυο περίπτερα 
στα οποία έγινε ληστεία και πριν δυο ημέρες, 
και μάλιστα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος 
Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, 
στις 3:40 το πρωί της Παρασκευής, άγνωστος 
άνδρας φορώντας κουκούλα και μαύρα ρούχα 
μπήκε στο περίπτερο και δείχνοντας στην ταμία 
πιστόλι, που είχε εφαρμοσμένο στη μέση του, 
κατάφερε να της αποσπάσει χρηματικό ποσό 
300 ευρώ εγκαταλείποντας τη σκηνή πεζός. 
Όπως ανέφερε σε κατάθεσή της στην Αστυνο-
μία η υπάλληλος του περιπτέρου, ηλικίας 50 
ετών, φαίνεται να πρόκειται για το ίδιο πρόσω-
πο που λήστεψε το περίπτερο και τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης 8 Μαρτίου αποσπώντας της 

χρηματικό ποσό 400 ευρώ. 
Ο κ. Νικολάου έκανε έκκληση προς τους ιδιο-
κτήτες περιπτέρων ή άλλων υποστατικών που 
παραμένουν ανοικτά σε 24ωρη βάση, ζητώντας 
τη συνεργασία τους με την Αστυνομία για να 
αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα.
Κάθε βράδυ, είπε, η Αστυνομία διεξάγει έρευ-
νες, ανακόπτει οχήματα και κάνει συνέχεια πε-
ριπολίες αλλά είναι ανέφικτο να είμαστε έξω 
από κάθε περίπτερο και κάθε φούρνο.
Σύμφωνα με τον ίδιο οι ιδιοκτήτες, όπως και 
παλαιότερα με τις ληστείες στους φούρνους, 
χρειάζεται να πάρουν και οι ίδιοι μια σειρά από 
μέτρα αποτροπής τέτοιων φαινομένων.
Η ελεγχόμενη είσοδος από τους ταμίες, οι βάρ-
διες με δυο πρόσωπα αλλά και ο περιορισμέ-
νος αριθμός χρημάτων στα ταμεία είναι μερικά 
από τα μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε. 
Εμείς ως Αστυνομία, συμπλήρωσε, θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε τη δουλειά μας αλλά για να 
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό χρειάζεται 
και η συνεργασία τόσο των ιδιοκτητών όσο και 
του κοινού.
Στην πρώτη περίπτωση, πέντε λεπτά πριν τις 3 
τα ξημερώματα, άνδρας αφρικανικής καταγω-
γής εισήλθε στο περίπτερο που βρίσκεται  στη 
λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Χλώ-
ρακα έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο. 
Ο άνδρας απείλησε την 50χρονη υπάλληλο του 
περιπτέρου με  πιστόλι το οποίο είχε εφαρμο-
σμένο στη ζώνη του παντελονιού του και κατά-
φερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό 400 ευρώ 
και ακολούθως τράπηκε σε φυγή πεζός. 
Η Αστυνομία αξιολογεί το κλειστό κύκλωμα πα-
ρακολούθησης του περιπτέρου ενώ αναμένεται 
να εξασφαλιστεί οπτικό υλικό και από γειτονι-
κά καταστήματα σε μια προσπάθεια να συγκε-

ντρωθούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν 
στον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη. 
Στη δεύτερη περίπτωση, γύρω στις τρεις και 
σαράντα, σε υποστατικό, που ανήκει στον ίδιο 
ιδιοκτήτη στη λεωφόρο Χλώρακας, δυο άνδρες 
που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα και κρατού-
σαν ρόπαλα εισήλθαν στο περίπτερο και απέ-
σπασαν από την ταμειακή μηχανή ποσό 2100. 
Σύμφωνα με την 45χρονη υπάλληλο αμέ-
σως  εξήλθαν του περιπτέρου και αναχώρη-
σαν με όχημα στο οποίο τους περίμενε τρίτο 
πρόσωπο ως οδηγός. Όπως διαφάνηκε από 
το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του 
περιπτέρου οι πινακίδες εγγραφής του οχή-
ματος ήταν καλυμμένες με άσπρη κολλητική 
ταινία. Τα τελευταία χρόνια η Αστυνομία είχε 
κάνει συστάσεις στους ιδιοκτήτες υποστατι-
κών 24ωρης εξυπηρέτησης να λαμβάνουν 
μέτρα ασφάλειας μετά τα μεσάνυχτα και να 
χρησιμοποιούν ελεγχόμενες εισόδους. Πα-
ράλληλα συνιστούσε να μην διατηρούν με-
γάλα χρηματικά ποσά στις ταμειακές τους 
μηχανές.   
Να θυμίσουμε ότι μέχρι χτες, η αστυνομία 
συνέλαβε ένα από τους υπόπτους ενώ εντο-
πίστηκε και το όχημα των δραστών. Οι δύο 
ληστείες της Τετάρτης είχαν σημειωθεί με 
διαφορά περίπου 40 λεπτών.

Ένοπλες ληστείες περιπτέρων στη Χλώρακα 
Άρχισαν συλλήψεις, αλλά ο ίδιος δράστης ξαναλήστεψε με 
τον ίδιο τρόπο το ίδιο περίπτερο δύο μόλις μέρες μετά… 

Όπως διαφάνηκε από 
το κλειστό κύκλωμα 
παρακολούθησης του 
περιπτέρου οι πινακίδες 
εγγραφής του οχήματος 
ήταν καλυμμένες με άσπρη 
κολλητική ταινία.

Για αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ ο Φαίδωνας 
Δεν θα επαναδιεκδικήσει την Δημαρχία σε περίπτωση εκλογής του...

Δ εν θα επαναδιεκδική-
σει τη Δημαρχία της Πά-
φου εάν εκλεγεί στη 

θέση του Αναπληρωτή Προέ-
δρου του ΔΗΣΥ ο Δήμαρχος Φαί-
δωνας Φαίδωνος. Σε δηλώσεις 
του επεσήμανε ότι σε περίπτω-
ση εκλογής του θα αφιερωθεί 
στο αξίωμα με απόλυτη προσή-
λωση και διαβεβαίωσε πως δεν 
θα επηρεαστούν τα καθήκοντα 
του ως Δημάρχου με την εκλογή 
του στην ηγεσία του Δημοκρατι-
κού Συναγερμού. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε ότι κατεβαίνει ως υπο-
ψήφιος επειδή «αυτή την ώρα 
γίνεται μια εκ βάθρων ανανέω-
ση στον ΔΗΣΥ. 
Είναι το μεγαλύτερο πολιτικό 
κόμμα της Κύπρου και πιστεύω 

ότι θα παραμείνει και στα επό-
μενα χρόνια και στις επόμενες 
εκλογές. Συνεπώς, το συμπέρα-
σμά μου είναι ότι εάν δεν αλ-
λάξουμε τα πολιτικά κόμματα, 
εάν δεν φέρουμε μέσα στα πο-
λιτικά κόμματα ικανούς ανθρώ-
πους, άξιους, τίμιους, καθα-
ρούς με καθαρό πολιτικό λόγο, 
και δεν αναφέρομαι στο πρό-
σωπό μου, εάν δεν εξυγιαν-
θούν τα πολιτικά κόμματα ή να 
το πω καλύτερα, χρειάζονται 
αλλαγές, εκσυγχρονισμό, νέο 
αίμα, εάν δεν δουλεύουν σω-
στά τα πολιτικά κόμματα σε ένα 
τόπο και τα αφήσουμε απαξιώ-
νονται και να οδηγούνται σε θέ-
σεις κλειδιά μέτριοι άνθρωποι, 
τότε δεν έχει μέλλον ο τόπος». 
«Κάποιος με το που άκουσε ότι 
θα είμαι υποψήφιος, άρχισε να 
γράφει και έβαζε κάποια βιντε-
άκια, στα οποία εγώ είχα προ-
τείνει να στηριχθεί η υποψηφι-
ότητα Μαυρογιάννη και επειδή 
αυτή την υποψηφιότητα στήρι-
ξε το 48% και 25% από το ΑΚΕΛ 
και επειδή την ψήφισαν οι αρι-

στεροί, λέει, που είναι «τουρκό-
σποροι», τότε και ο Φαίδωνας 
είναι «τουρκόσπορος». Συγνώ-
μη, γνωρίζω και τη μητέρα και 
τον πατέρα μου και δεν μπορεί 
η κόρη μου 12 χρονών που μπαί-
νει στο διαδίκτυο να διαβάζει 
αυτά τα πράγματα», είπε συγκε-
κριμένα. «Είπαμε να δεχόμαστε 
την κριτική αλλά φτάσαμε στο 
σημείο να βρίζουν τις οικογένει-
ες μας μέσα από ανώνυμες ιστο-
σελίδες. Για να επιβιώσεις στην 
πολιτική πρέπει να ξέρεις εκ των 
προτέρων ότι θα υπάρχει ύβρις 
αλλά 1-2 φορές. 60 ημέρες τώρα 
θα κάνουμε προεκλογικό. Έχω 
πολιτικές θέσεις και θέλω να με 
αντιμετωπίσουν με πολιτικά επι-
χειρήματα. Είναι δικαίωμα μου 
τι πολιτική θέση είχα στις προ-
εδρικές εκλογές», συμπλήρωσε. 
Παράλληλα ο κ. Φαίδωνος σχο-
λίασε και τη διαδικασία η οποία 
ακολουθήθηκε για εκλογή νέας 
ηγεσίας, κι όπως ανέφερε έγι-
ναν όλα βεβιασμένα. Υποστήρι-
ξε πως εάν η διαδικασία εκλογής 
προέδρου γινόταν το Μάη τότε 

με βεβαιότητα θα υπήρχαν κι 
άλλοι υποψήφιοι. Σημείωσε χα-
ρακτηριστικά ότι για να γίνουν 
σημαντικές αλλαγές και βήμα-
τα προς τα εμπρός στο σύνολο 
της κοινωνίας και του κράτους, 
χρειάζεται ένα υγειές και ανανε-
ωμένο πολιτικό σύστημα απαλ-
λαγμένο από φαινόμενα παλαι-
οκομματισμού. Τόνισε δε ότι τα 
κόμματα θα πρέπει να απαλλα-
γούν από τις παλιές νοοτροπίες 
του ρουσφετιού και των πελα-
τειακών σχέσεων σημειώνοντας 
παράλληλα ότι το κράτος πρέπει 
να είναι, όπως και να φαίνεται 
τίμιο.

Κατεβαίνει ως 
υποψήφιος επειδή 
«αυτή την ώρα 
γίνεται μια εκ βάθρων 
ανανέωση στον 
ΔΗΣΥ» 
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Ποιος θα πληρώσει 
το Βαρκάρη;

Ε ιδικά στην Ελλάδα όπως και στην 
Κύπρο δυστυχώς οι προληπτικές κι-

νήσεις σπανίζουν και συνηθίζουμε να 
ακολουθούμε τα γεγονότα.
Στην περίπτωση της πρόσφατης τραγω-
δίας στα Τέμπη στην Ελλάδα, όλα έδει-
χνα δυστύχημα με τα τραίνα καθώς το 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας πα-
ρέμενε το μοναδικό στη Ευρώπη που δεν 
εκσυγχρονίστηκε, παρά το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε εκατομμύρια 
γι’ αυτό το σκοπό.
Στην Κύπρο μπορεί να μην έχουμε σιδη-
ροδρομικό δίκτυο, έχουμε όμως οδικό 
για το οποίο σαφέστατα και δεν μπο-
ρούμε να είμαστε περήφανοι και δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που μετά από κάποιο 
τραγικό τροχαίο δυστύχημα μιλάμε για 
παραλείψεις και για μελανά σημεία που 
δεν βελτιώθηκαν.
Στην Πάφο με τα έργα που γίνονται τα 
τελευταία χρόνια, σχεδόν όλοι οι δρό-
μοι αναβαθμίζονται αλλά δεν είμαστε 
σίγουροι, ότι αυτή η αναβάθμιση, ανα-
βαθμίζει παράλληλα και τα επίπεδα 
ασφάλειας.
Για παράδειγμα οι περισσότεροι δρόμοι, 
έχουν στενέψει για να δημιουργηθούν 
χώροι στάθμευσης, ενώ στα πεζοδρό-
μια σε όλους τους αναβαθμισμένους 
δρόμους μπαίνουν πάσσαλοι ώστε να 
μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στα πε-
ζοδρόμια.
Αυτό μπορεί να αναβαθμίζει την ασφά-
λεια των πεζών, σε κάποιο βαθμό γιατί 
είναι αμφίβολο ένα ένας πάσσαλος μπο-
ρεί να σταματήσει, οποιοδήποτε κινού-
μενο με μια άλφα ταχύτητα όχημα, αλλά 
παράλληλα εγκλωβίζει όλα τα οχήματα 
που βρίσκονται στο δρόμο σε περίπτω-
ση συμφόρησης. 
Μπορεί λοιπόν κάποιος να φανταστεί 
τι μπορεί αν γίνει σε περίπτωση που  
χρειαστεί να διέλθει από τον ίδιο δρόμο 
κάποια υπηρεσία άμεσης ανάγκης, όπως 
ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα, ή 
άλλο.
Το ίδιο συμβαίνει και σε περιοχές όπως 
το κέντρο της πόλης μας το οποίο έχει 
πεζοδρομοποιηθεί.
Τι γίνεται σε περίπτωση που χρειαστεί 
οχήματα άμεσης ανάγκης να προσεγ-
γίζουν δρόμους μέσα στους πεζόδρο-
μους;
Θα ψάχνουμε τον αρμόδιο υπάλληλο να 
κατεβάσει τους αναδυόμενους πασσά-
λους για να περάσουν, και τι γίνεται για 
παράδειγμα σε περίπτωση που αυτοί για 
οποιοδήποτε λόγο δεν κατεβαίνουν;
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εναλλακτι-
κός τρόπος προσέγγισης; Εν θα έπρεπε 
να υπάρχουν κάποια σχέδια για τέτοιες 
έκτακτες καταστάσεις;
Ελπίζουμε να έχουν γνώση αυτοί που 
πρέπει και να μην χρειαστεί να το δια-
πιστώσουμε…
Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά μπορεί να 
ακούγονται ως απομακρυσμένα σενά-
ρια, αλλά αποτελούν ένα παράδειγμα 
προληπτικής πολιτικής από το οποίο 
μπορεί να σωθούν ακόμα και ζωές. Και 
αυτό αξίζει ακόμα και να σήμερα όλα 
αυτά ακούγονται αχρείαστα.

‘‘η σύνταξη’’

Σ αββατοκύριακο πνευματικής χαράς για 
την Ιερά Μητρόπολη Πάφου καθώς σή-
μερα θα λάβει χώρα η χειροτονία του 

νέου Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού ενώ το 
απόγευμα της Κυριακής θα τελεστεί η Ενθρό-
νισή του.
Αναλυτικότερα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοί-
νωσε ότι η Ακολουθία του Μηνύματος επί τη 
Εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει 

το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00, 
προ του εσπερινού, στον παλαιό Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λευκω-
σία.
Την Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023, θα τελεστεί 
Αρχιερατικό Συλλείτουργο προϊσταμένου του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γε-
ωργίου, συλλειτουργούντων μελών της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, στον Κα-
θεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.
Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα 
γίνει η εις Επίσκοπον Χειροτονία του Θεοφιλε-
στάτου εψηφισμένου Μητροπολίτου Πάφου 
κ. Τυχικού.
Το απόγευμα της 12ης Μαρτίου 2023 και ώρα 
16:00, θα γίνει η ενθρόνιση του νέου Μητρο-
πολίτου Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγί-
ου Θεοδώρου Πάφου, υπό του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Γεωργίου.
Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Κύπρου εξέλεξε τον Αρχιμανδρί-
τη Τυχικό Βρυώνη σε Μητροπολίτη Πάφου με 
δεκαπέντε ψήφους, έναντι μίας που έλαβε συ-
νυποψήφιος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. 
Ο νέος Μητροπολίτης μέχρι και την εκλογή του 
διακονούσε στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου από 

τη θέση του Πρωτοσυγκέλλου ενώ διαδέχεται 
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Πάφου κ.κ. 
Γεώργιο ο οποίος είναι και Τοποτηρητής της Ιε-
ράς Μητροπόλεως.

Χειροτονία και ενθρόνιση του νέου 
Μητροπολίτη Πάφου

Στις 23 Φεβρουαρίου 
2023 η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Κύπρου 
εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη 
Τυχικό Βρυώνη σε 
Μητροπολίτη Πάφου 
με δεκαπέντε ψήφους, 
έναντι μίας που έλαβε 
συνυποψήφιος του. 

17 διατάγματα για αναστολή εργασιών 
Αντιδράσεις και προσφυγές στη δικαιοσύνη από τους επηρεαζόμενους 
καταστηματάρχες για τα έργα στην Ποσειδώνος

Σιωπηλή εκδήλωση διαμαρτυρί-
ας πραγματοποίησαν το πρωί 

της Τετάρτης οι επηρεαζόμενοι ιδι-
οκτήτες καταστημάτων στην Ποσει-
δώνος με αίτημα την επανεξέταση 
των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίη-
σης του έργου, την δημιουργία προ-
σβάσεων και την ενημέρωση τους 
για τα σχέδια του Δήμου σχετικά με 
τα σκιάδια. 
Εκ μέρους 28 ιδιοκτητών καταστη-
μάτων ο Χάρης Χαραλάμπους δήλω-
σε ότι ζητούν από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να διαβουλευτεί μαζί τους 
για την υλοποίηση του έργου. Τόνι-
σε ότι μέχρι στιγμής εκδόθηκαν 17 
διατάγματα αναστολής των εργασι-
ών και όλοι πρόσθεσε οι ιδιοκτήτες 
είναι έτοιμοι να συμμορφωθούν με 
ότι αποφασίσουν τα δικαστήρια. Ο 
κ. Χαραλάμπους υποστήριξε ότι δεν 
προηγήθηκε καμιά ουσιαστική ενη-
μέρωση των επηρεαζόμενων για τα 
χρονοδιαγράμματα του έργου και 
για τα σκιάδια τα οποία υπενθύμισε 
ότι κατασκευάστηκαν με αποφάσεις 
προηγούμενων Δημοτικών Συμβου-
λίων πριν από 15χρόνια.

Αντιδράσεις 
Την επανεξέταση των έργων στο Λι-
μανάκι και την Ποσειδώνος ζητούν 

οι Δημοτικές Ομάδες ΑΚΕΛ- ΔΗΚΟ – 
ΕΔΕΚ και ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι. Ο επικεφαλής της Δημοτικής 
Ομάδας του ΑΚΕΛ στον Δήμο Πάφου 
Κώστας Δίπλαρος, χαρακτήρισε επι-
τακτική ανάγκη την ενημέρωση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τα χρο-
νοδιαγράμματα των εργασιών, τους 
σχεδιασμούς για τα σκιάδια και τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
Τόνισε ότι η απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου για τις εργασίες 
προέβλεπε ενημέρωση των επηρε-
αζόμενων και εξασφάλιση συγκατά-
θεσης τους για τα χρονοδιαγράμμα-
τα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
Δυστυχώς πρόσθεσε κάτι τέτοιο δεν 
έγινε. Σε ανακοίνωση του την περα-
σμένη εβδομάδα το ΑΚΕΛ σημείωσε 
ότι τα έργα ξεκίνησαν, χωρίς να προ-
ηγηθεί η ανάλογη ενημέρωση και 
συζήτηση με τους εμπλεκόμενους. 
Η Δημοτική Αρχή, τόνισε, όφειλε 
έγκαιρα και γραπτώς να ενημερώσει 
τους επηρεαζόμενους για τα σχετι-
κά χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να 
μην προκαλείται ένταση και σύγχυ-
ση στους επηρεαζόμενους αλλά και 
στους επισκέπτες- τουρίστες της πε-
ριοχής. Υπενθύμιζε ακόμη η απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου λή-
φθηκε στις 30/5/2022 μεταξύ άλλων 
και για εξωραϊσμό των σκιαδίων τον 
Οκτώβριο του 2022 και όχι τη δεδο-
μένη στιγμή παραμονές της έναρξης 
της τουριστικής περιόδου.

Δεν νομιμοποιούνται 
Η άρση των αυθαιρεσιών στο Λιμα-
νάκι και την Ποσειδώνος ήταν επιβε-
βλημένη και σε καμιά περίπτωση η 
πολύχρονη αδράνεια δεν θεμελίωσε 

νομιμότητα υποστήριξε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Χριστάκης Νεοφύτου. 
Τον περασμένο Νοέμβριο είπε είχε 
οργανωθεί ενημέρωση των καταστη-
ματαρχών για τους σχεδιασμούς των 
παρεμβάσεων που θα γινόταν όμως 
στην σύσκεψη είχε παραστεί μόνον 
ο ίδιος από τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
Για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
των εργασιών ανέφερε ότι ξεκίνη-
σαν τον Δεκέμβριο από το Λιμανάκι 
και τώρα επεκτάθηκαν στην Ποσει-
δώνος δεν μπορούσαν πρόσθεσε να 
γίνουν ταυτόχρονα σε όλο το παρα-
λιακό μέτωπο.

Επιμένει ο Φαίδωνας 
Ο Δήμαρχος Πάφου Φ. Φαίδωνος 
επιμένει για την αναγκαιότητα των 
έργων και προτάσσει την αναγκαι-
ότητα άρσης παρανομιών. Πολλοί 
καταστηματάρχες της περιοχής όχι 
μόνο έχουν κλείσει με μόνιμες κα-

τασκευές τις βεράντες των κατα-
στημάτων, δημιουργώντας ενιαίους 
χώρους, έχουν καταλάβει και δημό-
σιους χώρους όπως ανέφερε  και 
αυτό είναι παράνομο και ανεπίτρε-
πτο. Σε ότι αφορά τον χρόνο έναρ-
ξης των έργων, λίγο πριν την έναρξη 
της θερινής τουριστικής περιόδου,  
ο Δήμαρχος Πάφου δηλώνει ότι 
αυτό αποτελεί πρόφαση για να μην 
αρθούν οι παρανομίες. Τα έργα για 
την τοποθέτηση του αστικού εξοπλι-
σμού στην περιοχή εξήγησε δεν θα 
διαρκέσουν πέραν των δυο εβδομά-
δων. «Η αντίδραση τους καταλήγει 
έχει να κάνει με τους χώρους που 
παράνομα κατέχουν, αλλά αυτό δεν 
μπορεί να διαιωνίζεται. Εκτός από 
τα έργα στο Λιμανάκι και την Πο-
σειδώνος πρόσφατα ξεκίνησε και η 
ανάπλαση της περιοχής γύρω από 
την Θεοσκέπαστη γεγονός που πολ-
λαπλασιάζει τα προβλήματα στην 
τουριστική περιοχή. 

Επιμένει για την 
αναγκαιότητα των 
έργων και προτάσσει 
την αναγκαιότητα 
άρσης παρανομιών ο 
δήμαρχος…



Εκλογές στον ΔΗΣΥ
Όλα όσα αφορούν τη σημερινή 
εκλογική διαδικασία

Διάσωση σπάνιου Γύπα στο δάσος Πάφου  
Στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού με drones

Στις κάλπες καλούνται αύριο 5.500 μέλη του 
ΔΗΣΥ για την ανάδειξη του νέου προέδρου του 

κόμματος.  Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου 
της Επαρχιακής Επιτροπής του κόμματος Λίνου 
Τσοκκά στο Radio Cosmos, αναμένεται να συμμε-
τέχει στην ψηφοφορία περίπου το 50%.των μελών.  
Στην Πάφο θα λειτουργήσουν  8 εκλογικά κέντρα: 2 
στη ΣΕΚ, 1 στα γραφεία του ΔΗΣΥ, 1 στα Κούκλια,1 
στο Πολέμι, 1 στην Πόλη Χρυσοχούς,1 στην Έμπα 
και 1 στην Πέγεια. 
Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από τις 9:00 – 
18:00 και  η καταμέτρηση θα γίνει επί τόπου. Ο κ. 
Τσοκκάς, σημείωσε ότι η καταμέτρηση των ψήφων 
θα γίνει επί τόπου και εκτίμησε ότι μέχρι τις 19:00 
- 19:30 θα είναι γνωστό και το όνομα του νέου προ-
έδρου. Σε ερώτηση για τα επόμενα σχέδια του κ. 
Τσοκκά, ανέφερε ότι θα αποφασίσει την ερχόμενη 
εβδομάδα για το αν θα διεκδικήσει θέση στο πολι-
τικό γραφείο, ή θα επαναδιεκδικήσει τη θέση του 
επαρχιακού γραμματέα.
Η διαδικασία συμμετοχής είναι αρχικά να πληρω-
θεί η συνδρομή για το 2023 των 10€, ενώ για ηλι-
κίες από 70 ετών και άνω η συμμετοχή είναι δωρε-
άν. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε απευθείας στα 
γραφεία του ΔΗΣΥ ή ηλεκτρονικά μέσω JCC 
Για την εγγραφή θα χρειαστεί Ταυτότητα ή άδεια 
οδηγού. Διευκρινίζεται ότι αν κάποιος είναι εγγε-
γραμμένος σε κάποια περιοχή αλλά ζει αλλού μπο-
ρεί να ψηφίσει στο μέρος του με μια μικρή εξουσι-
οδότηση που του δίνεται εκείνη την ώρα.
Έχουν συσταθεί Εφορευτικές επιτροπές, θα υπάρ-
χει προεδρεύων και ο κάθε υποψήφιος δικαιούται 
να έχει τον αντιπρόσωπό του.

“Αδέσμευτος” 11 Μαρτίου 2023Σελίδα 06 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Η διάσωση ενός πουλιού μπο-
ρεί να κάνει του κόσμου τη 
διαφορά, και η πρόσφατη 

διάσωση ενός Γύπα είναι τρανταχτή 
απόδειξη της δύναμης της ανθρώ-
πινης παρέμβασης. Ένας από τους 
ισπανικούς Γύπες που παρακολου-
θούμε μέσω πομπού GPS προσγειώ-
θηκε μέσα στο πυκνό Δάσος Πάφου, 
κάτι ασυνήθιστο για Γύπα. 
Η κατάσταση έγινε ανησυχητική όταν 
το πουλί παρέμεινε στο ίδιο σημείο 
για αρκετές μέρες, οδηγώντας την 
ομάδα του προγράμματος «Ζωή με 
τους Γύπες» να παρέμβει σε περί-
πτωση που το πουλί χρειαζόταν πε-
ρίθαλψη. 
Παρά τις καλύτερες μας προσπάθει-
ες, το πουλί μετακινήθηκε σε τοποθε-
σία όπου ο πομπός δεν μπορούσε να 
στείλει σήμα, αφήνοντάς μας χωρίς 
άλλη επιλογή από το να ψάξουμε 
στην πυκνή βλάστηση για οποιοδή-

ποτε ίχνος του. 
Αφού χτενίσαμε με τα πόδια την 
περιοχή, τη βρήκαμε επιτέλους πα-
γιδευμένη σε πυκνή βλάστηση από 
βάτους, μέσα σε αργάκι. 
Ήταν μια στιγμή ανακούφισης για την 
ομάδα μας που αμέσως τη διέσωσε 
και τη μετέφερε στο κέντρο αποκα-
τάστασης της Υπηρεσίας Θήρας και 
Πανίδας. 
Υπό την προσεκτική φροντίδα του 
κτηνίατρου Κωνσταντίνου Αντωνί-
ου, το πουλί τώρα αναρρώνει και θα 
απελευθερωθεί στη φύση μόλις απο-
κτήσει τις δυνάμεις του. 
Η επιχείρηση διάσωσης δεν ήταν 
χωρίς προκλήσεις, αλλά χάρη στη 
συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσί-
ας Θήρας και Πανίδας, του Vulture 
Conservation Foundation, και ακόμη 
και της Πολιτικής Άμυνας που επι-
στράτευσε drones με κάμερα υψη-
λής ευκρίνειας και θερμική κάμερα, 
είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Αυτή η περιπέτεια υπογραμμίζει τη 
σημασία της συνεργασίας και της πα-
ρακολούθησης των κινήσεων απει-
λούμενων ειδών μέσω πομπών GPS 
και της παρέμβασης όταν αυτή είναι 
αναγκαία. Είμαστε ευγνώμονες για 
τη βοήθεια που λάβαμε και ελπίζου-
με αυτή η ιστορία να σας εμπνεύσει 

να στηρίξετε τις προσπάθειες μας 
για την προστασία του φυσικού μας 
πλούτου. 
Υπενθυμίζεται, ότι πριν από λίγες 
μέρες κατέφθασαν αεροπορικώς 
από την Ισπανία 14 νέοι γύπες, που 
θα ενισχύσουν τον τοπικό πληθυσμό 
του νησιού. Η εισαγωγή των γυπών 
γίνεται στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Ζωή με τους Γύπες», που έχει 
στόχο να αποτρέψει την εξαφάνιση 
του Πυρόχρου Γύπα Gyps fulvus από 
το νησί και παράλληλα να ενισχύσει 
τον πληθυσμό του, για να τον διατη-
ρήσει μακροχρόνια. 
Οι 14 γύπες μεταφέρθηκαν σε ειδικό 
κλωβό εγκλιματισμού της Υπηρεσίας 
Θήρας και Πανίδας στην επαρχία Λε-
μεσού όπου θα παραμείνουν για 5-6 
μήνες. Όπως και με τους προηγούμε-
νους γύπες που απελευθερώθηκαν, 

στα πουλιά αυτά θα τοποθετηθούν 
πομποί για την παρακολούθηση των 
κινήσεων τους, καθώς και για την 
έγκαιρη παρέμβαση διάσωσης τους 
σε περίπτωση, που κάποιο πουλί κιν-
δυνεύσει. 
Αναφορικά με τους πρώτους γύπες 
που απελευθερώθηκαν τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, τα δεδομένα των 
κινήσεων τους, που καταγράφονται 
μέσω των δορυφορικών πομπών, 
δείχνουν ότι τα πουλιά έχουν εντα-
χθεί επιτυχώς στον τοπικό πληθυσμό, 
χρησιμοποιούν τις ταΐστρες και επι-
σκέπτονται τακτικά σημαντικές το-
ποθεσίες εντός της γνωστής επικρά-
τειας του είδους, όμως υπήρξαν και 
δύο απώλειες τις πρώτες μέρες της 
απελευθέρωσης, κάτι που σε κάποιο 
βαθμό ήταν αναμενόμενο να συμβεί 
λόγω της νεαρής τους ηλικίας.

Η κατάσταση έγινε 
ανησυχητική όταν το 
πουλί παρέμεινε στο 
ίδιο σημείο για αρκετές 
μέρες
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Αντιδράσεις στο Μέσα Χωριό 
Επίταξαν καλλιεργήσιμη γη για να μεταφέρουν πέτρες και χώματα από 
τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Πάφου – Πόλις Χρυσοχούς

Α ντιδράσεις προκαλεί στο Μέσα Χωριό η επίτα-
ξη τεμαχίων γης για την απόθεση χωμάτων από 
τις εκσκαφές για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου- 

Πόλις Χρυσοχούς. 
Οι επηρεαζόμενοι, καταγγέλλουν ότι το Τμήμα Δημο-
σίων έργων έχει επιτάξει εύφορα τεμάχια γης, για να 
απαλλοτριωθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για 
την απόθεση τεράστιων ποσοτήτων χωμάτων και πε-
τρών από τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Πάφου- 
Πόλις Χρυσοχούς. 
Οι κάτοικοι της κοινότητας είναι ανάστατοι διότι τα τε-
μάχια που έχουν επιλεγεί είναι εύφορα με μόνιμες και 
εποχιακές καλλιέργειες και με προοπτική περεταίρω 
ανάπτυξης τους. 
Το βράδυ της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρω-
ση στο Μέσα Χωριό, όπου στην παρουσία των επηρε-
αζόμενων αποφασίστηκε να αντιδράσουν δυναμικά σε 
περίπτωση που το Τμήμα Δημοσίων Έργων επιμείνει 
στις αποφάσεις του. 
Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Μέσα Χωριού και 
των επηρεαζόμενων προς τους Βουλευτές της Πάφου 

και τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, στα τεμάχια που 
προορίζονται για αποθεσιοθαλάμους καλλιεργούνται 
χαρουπιές, ελιές και φθαρτά. 
Το θέμα προέκυψε, από τον Οκτώβριο του 2022, όταν οι 
ιδιοκτήτες πληροφορήθηκαν από το Τμήμα Δημοσιών 
Έργων, ότι απαλλοτριώνονται τα τεμάχια τους για απο-
θεσιοθαλάμους, για σκοπούς κατασκευής αυτοκινητό-
δρομου. 
Αμέσως οι ιδιοκτήτες όπως και το Κοινοτικό Συμβούλιο 
αντέδρασαν και απάντησαν με ένσταση, όμως μέχρι σή-
μερα δεν είχαν οποιαδήποτε απάντηση. 
Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου με επιστολή 
του στις 05/12/2022, ενημέρωσε τον αρμόδιο υπουρ-
γό Μεταφορών για το όλο πρόβλημα και ζητούσε συνά-
ντηση για εξέταση του θέματος, προτάσσοντας τα επι-
χειρήματα ότι στην περιοχή η γη είναι  καλλιεργήσιμη, 
με πανοραμική θέα και ότι προσφέρεται για περαιτέρω 
ανάπτυξη. 
Στην ίδια επιστολή  το Κοινοτικό Συμβούλιο πρότεινε πε-
ριοχές πολύ πιο κοντά στον υπό κατασκευή δρόμο που 
είναι δύσβατες, γεμάτες χαράδρες, αναξιοποίητες , που 
μπορεί οι ιδιοκτήτες να ήθελαν να διορθωθεί με τα χώ-
ματα που θα τοποθετούσαν εκεί. 
Τρείς μήνες μετά όπως αναφέρεται, χωρίς οποιαδήποτε 
απάντηση, η εταιρεία που κατασκευάζει το δρόμο άρχι-
σε να μεταφέρει βουνά από χώματα και πέτρες στα τε-
μάχια της κοινότητας. 
Προχθές δημιουργήθηκε ένταση και μετά την παρέμβα-
ση των επηρεαζόμενων και του Κοινοτικού Συμβουλίου 

η απόθεση χωμάτων διακόπηκε. 
Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε για τις επόμενες μέρες 
να μην μεταφέρονται χώματα και στο μεταξύ να γί-
νουν επαφές, με κυβερνητικά τμήματα και το αρμόδιο 
υπουργείο, ώστε να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Παράλ-
ληλα, το Κοινοτικό Συμβούλιο και οι επηρεαζόμενοι, 
ανέθεσαν σε νομικούς συμβούλους την υπόθεση, ώστε 
να ληφθούν αν είναι δυνατόν και νομικά μέτρα. 
Παρόμοιες αντιδράσεις, υπήρξαν πριν από 2 χρόνια και 
από την κοινότητας της Επισκοπής, η οποία διαμαρτυ-
ρήθηκε για την επίταξη καλλιεργήσιμων εκτάσεων για 
τον ίδιο λόγο. 

Μπαλώματα στην 
Παιδεία
Θα περιμένουμε 
μέχρι το 2025 για να 
ολοκληρωθούν οι 
σχεδιασμοί που έγιναν

Οι επηρεαζόμενοι, 
καταγγέλλουν ότι το Τμήμα 
Δημοσίων έργων έχει 
επιτάξει εύφορα τεμάχια γης

Τον Σεπτέμβρη του 2025 τα σχολεία 
του κέντρου θα λειτουργήσουν με 

βάση τους νέους 
σχεδιασμούς που 
έγιναν τόνισε μιλώ-
ντας στο Ράδιο Κό-
σμος ο πρόεδρος 
της Σχολικής Εφο-
ρείας Πάφου Μιχά-

λης Χαραλάμπους. 
Ανέφερε ακόμα, ότι από πλευρά Σχολι-
κής Εφορείας καταβάλλονται προσπά-
θειες για επίλυση των κτηριακών προ-
βλημάτων των εκπαιδευτηρίων. Ήδη 
είπε στους σχεδιασμούς περιλαμβά-
νεται η ανέγερση τεσσάρων νέων αι-
θουσών και μονάδας ειδικής αγωγής 
στο Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου. 
Για τον υπερπληθυσμό στο πρώτο Λύ-
κειο, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι 
στους  σχεδιασμούς περιλαμβάνεται 
η μετακίνηση του αθλητικού σχολείου 
στις εγκαταστάσεις του Λυκείου Κύκ-
κου, με την μετακίνηση του Νικολαϊ-
δείου Γυμνασίου.
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ΕαιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τις γυναίκες που γιόρτασαν όπως πρέπει 
την 8η Μαρτίου και άρχισαν αν ξεφεύγουν 
από τα ξεσαλώματα και τα πάρτι…

Τον Μάρτιο που μπήκε φέτος περίεργα, 
φέρνοντας το τραγικό δυστύχημα με τη 
σύγκρουση των τραίνων στα Τέμπη, βυ-
θίζοντας ολάκερο τον Ελληνισμό στο πέν-
θος…

Το ξερό μας το κεφάλι που δεν λέει να κα-
τανοήσει ότι πρέπει κι εμείς ως Έλληνες 
να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικό-
τητα, εκσυγχρονίζοντας κάποια απηρχαιω-
μένα συστήματα…

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που ρίχτη-
κε πραγματικά με τα μούτρα στη  δουλειά 
και μακάρι να τον ακολουθήσει όλο το κυ-
βερνητικό σχήμα σε αυτή την κούρσα…

Το Πάσχα που έρχεται ολοταχώς όμως δυ-
στυχώς τα Πάθη δεν περιμένουν και έρχο-
νται συνεχώς και τελειωμό δεν έχουν…

Τα βουνά και τους κάμπους της επαρχίας 
μας που έχουν πρασινίσει φέρνοντας το 
χρώμα της ελπίδας…

Τις Παρασκευές των Χαιρετισμών, που 
είναι από τις αγαπημένες λειτουργίες του 
Δίκαιου. “Χαῖρε, ἀστήρ ἐμφαίνων τόν Ἥλι-
ον· χαῖρε, γαστήρ ἐνθέου σαρκώσεως”... 

Χαίρε αποχαυνωμένε πολίτη που βλέπεις 
να σου πίνουν το αίμα και παραμένεις 
αμέτοχος ως να μην σε αφορά το θέμα…

Χαίρε ευνοημένε διορισμένε επίτροπε 
που τσακώνεις μερικές χιλιάδες ευρώ  για 
να μην κάνεις τίποτα…

Χαίρε πεινασμένε που κάνεις υπομονή 
μέχρι να έρθεις στα κιλά σου…

Χαίρε καταχρεωμένε Κύπριε, που αφού 
σου πήραν τις καταθέσεις σου, τώρα  σου 
ζητούν να εξοφλήσεις τα δάνεια σου…

Χαίρε κι εσύ άνεργε που ακούς τους κυ-
βερνώντες να δηλώνουν ότι ξεπερνούμε 
την κρίση, αλλά δουλειά εσύ δε βρίσκεις…

Χαίρε ευλογημένε τουρίστα που σε περι-
μένουμε πώς και πως, μπας και μπει κα-
νένα ευρώ συνάλλαγμα σε αυτό τον τόπο 
που όλα τα εισάγουμε…

Προσοχή: Μην σας παρασύρει ο Μάρτης 
με τις πρώτες λιακάδες γιατί δεν το ‘χει σε 
τίποτα να μας δείξει τα δόντια του. Και ως 
γνωστόν είναι και πολύ κοφτερά…

Τα αθασούθκια που όπου να ‘ναι θα αρχί-
σουν να γίνονται μεζές για τη ζιβανία…

Τους πρώτους τουρίστες της ανοιξιάτικης 
τουριστικής περιόδου, που ελπίζουμε να 
μην αξιωθούν να δουν πώς γίνεται το πα-
ραλιακό μας μέτωπο με κάθε θαλασσοτα-
ραχή…

Ρε σεις, το χιούμορ είναι πολιτισμός. Εάν 
δεν μπορείτε να ανεχτείτε ένα αστείο, πώς 
ανέχεστε τη μούρη σας;

Πόπη Κανάρη 

Στα πάνω η νέα υπουργός 
υγείας που από τις πρώτες 
μέρες ανάληψης των νέων 
της καθηκόντων επισκέφθη-
κε νοσοκομεία για να εξετά-
σει επί τόπου τα προβλήμα-
τα και να δώσει λύσεις… 

Γιώργος Κατσονούρης 

Στα πάνω ο προϊστάμενος 
του επαρχιακού γραφείου 
εργασίας καθώς και οι υπό-
λοιποι λειτουργοί του τμή-
ματος για τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν για την 
πιστή εφαρμογή των κανο-
νισμών ασφάλειας και υγεί-
ας στα εργοτάξια της επαρ-
χίας… 

Πήραμε κάποιο μάθημα;

Η τραγωδία που είχαμε στη Ελλάδα 
με την μετωπική σύγκρουση δύο 

τραίνων στα Τέμπη και των χαμό δεκά-
δων νέων συνανθρώπων μας, πρέπει 
να μας γίνει μάθημα.
Τα αίτια και οι ευθύνες είναι πολλά και 
ελπίζουμε ότι θα διαφανούν ξεκάθα-
ρα στην πορεία των ερευνών που άρ-
χισαν ήδη.
Δεν χρειαζόμαστε όμως καμιά έρευνα 
για να μας καταδείξει ότι αυτή η τρα-
γωδία στην οποία και η Κύπρος πλή-
ρωσε βαρύ τίμημα, μπορούσε να απο-
φευχθεί εάν, οι αρχές έκαναν το αυτο-
νόητο.
Στην Κύπρο, μπορεί αν μη έχουμε σι-
δηρόδρομο, αλλά έχουμε ένα οδικό 
δίκτυο για το οποίο πολλά γράφτηκαν 
και γράφονται ακόμα. 
Έχουν υποδειχθεί τα μελανά σημεία, 
η τροχαία εισάγει συνεχώς νέους τρό-
που εποπτείας και αστυνόμευσης, αλ-
λά ο φόρος αίματος που πληρώνου-
με στην άσφαλτο δεν λέει να σταμα-
τήσει. 
Είχαμε ακόμα στο παρελθόν τραγω-
δίες που σημειώθηκαν γιατί ακριβώς 
αυτοί που έπρεπε δεν έλαβαν τα δέο-
ντα μέτρα (Μαρί).
Η ιστορία δυστυχώς λέει ότι δεν διδα-
σκόμαστε από τα λάθη μας καθώς πα-
ρά τις τραγωδίες που συμβαίνουν κά-
θε τόσο τα λάθη επαναλαμβάνονται 
με αποκορύφωμα την πρόσφατη στα 
Τέμπη.
Τώρα στην Κύπρο κάνουμε μια νέα αρ-
χή, με μια νέα κυβέρνηση η ανάληψη 
της εξουσίας από την οποία, συνέπεσε 
με την τραγωδία των Τεμπών.
Ένας λόγος παραπάνω. Πήραμε κά-
ποιο μάθημα κύριοι και ιδιαίτερα κύ-
ριε Υπουργέ των Μεταφορών;
Τι σκοπεύετε να κάνετε με τη βελτίωση 
του οδικού μας δικτύου, ώστε να μει-
ωθούν οι κίνδυνοι και να μην φτάσου-
με στο σημείο να τρέχουμε γιατί δεν 
κάναμε ότι μπορούσαμε για να εξαλεί-
ψουμε αυτούς τους κινδύνους; 

Οι αντιδράσεις είτε αυτές αφορούν 
έργα, είτε κάτι άλλο, πάντα θα υ-

πάρχουν. Για παράδειγμα, τώρα μια ο-
μάδα πολιτών αντιδρά στα έργα που 
γίνονται στην πόλη λέγοντας ότι έπρε-
πε να γίνουν αλλιώς. 
Αλλιώς να γίνονταν πάλι θα είχαμε μια 
ομάδα πολιτών να λέει τα δικά της. Συ-
νεπώς, όσοι δέχονται κριτική να μην ε-
νοχλούνται. Αντιδράσεις πάντα θα υ-
πάρχουν είτε αυτό γίνει με τον α, είτε 
γίνει με τον β’ τρόπο.  

Οι αντιδράσεις πάντα θα υπάρχουν…

Κυριάκος Δρουσιώτης 

Στα πάνω και ο πρόεδρος 
της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης και προβολής 
περιφέρειας Πάφου κα-
θώς και όλοι οι φορείς του 
τουρισμού για τις προσπά-
θειες που καταβάλλουν 
για την ενίσχυση του του-
ριστικού ρεύματος προς 
την Επαρχία.  

Νίκος Τσαππής 

Πάνω ο επικεφαλής της 
αστυνομικής διεύθυν-
σης Πάφου καθώς και ό-
λα τα μέλη της δύναμης 
για την άμεση λήψη πρό-
σθετων μέτρων αστυνό-
μευσης στην Πάφο και 
τα γύρω Χωριά  μετά τις 
δυο ληστείες περιπτέ-
ρων τα ξημερώματα της 
Τετάρτης…

Γιατρίνες 

Στα πάνω  οι Γιατρίνες 
μας που σύμφωνα με 
στοιχεία του ΠΙΣ  το 40% 
με άδεια ασκήσεως του 
επαγγέλματος του για-
τρού είναι γυναίκες, ένα 
ποσοστό που τιμά ιδιαί-
τερα τις θυσίες των γυ-
ναικών γιατρών…

Αναμφίβολα, η προσφορά των αεροπορι-
κών εταιρειών στο θέμα τουρισμού στην 

Πάφο, αλλά και στην Κύπρο γενικότερα, εί-
ναι τεράστια. Χωρίς αυτές δεν θα είχαμε του-
ρισμό. Όμως, εδώ υπάρχει μια άλλη πτυχή. 
Την περισσότερη δουλειά κάνουν οι φθηνές 
αεροπορικές εταιρείες. Άλλο να μπορείς να 
ταξιδέψεις στην Πάφο με 40-50 ευρώ και άλ-
λο με 150 και 200. Σύμφωνα με ένα γνωστό 
ξενοδόχο, αρκετοί Πολωνοί πελάτες τού ανέ-
φεραν ότι εάν δεν έβρισκαν τόσο φθηνά αε-
ροπορικά εισιτήρια δεν θα επέλεγαν την Πά-
φο, αλλά μια άλλη πόλη ή χώρα για τις δια-
κοπές τους. 

Η συμβολή των αεροπορικών εταιρειών 
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Ο Δήμος Πόλεως  Χρυσοχούς είναι έτοι-
μος και μπορεί να αναλάβει την δια-

χείριση παραλιών του Δήμου για τις οποίες 
δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες για να 
αναλάβουν τη διαχείριση τους ανέφερε μι-
λώντας στο ράδιο κόσμος ο Δήμαρχος Γιώ-
της Παπαχριστοφή. 
Όπως ανέφερε στην πρόσφατη συνεδρία 
του συμβουλίου προσφορών έχει διαφανεί 
ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την διαχεί-
ριση από ιδιώτες τριών  από τις έξι παραλίες 
λουομένων που διαθέτει ο Δήμος, γι’ αυτό 
σύμφωνα με τον κ. Παπαχριστοφή, ο δήμος 

έχει τη δυνατότητα και μπορεί να διαχειρι-
στεί από μόνος του τις παραλίες. Όχι που θα 
τους παρακαλεί; Μήπως όμως δεν έχουν πο-
λύ ψωμί αυτές οι παραλίες κύριε δήμαρχε; 

Μπορούν και μόνοι τους

Δηλαδή για όλο αυτό το κακό που έγινε 
στα Τέμπη και το χαμό τόσων νέων αν-
θρώπων, τελικά θα φταίει μόνο ο σταθ-
μάρχης; Δε βαριέσαι! Εμάς εδώ στην Κύ-
προ σε παρόμοιες περιπτώσεις φταίει μό-
νο η κακιά στιγμή…

Η Πάφος αναδείχτηκε Ευρωπαϊκή Πρω-
τεύουσα Έξυπνου Τουρισμού! Λόγω έξυ-
πνων κατοίκων ή έξυπνων τουριστών;

Πολλοί έξυπνοι μαζεύτηκαν τελικά στην 
Πάφο και ελπίζουμε όλο αυτό να μας βγει 
σε καλό…

Ο Μητσοτάκης πάντως ζήτησε συγνώμη 
από τον Ελληνικό λαό και τις οικογένειες 
των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών 
και υποσχέθηκε να διορθώσει τα πράγμα-
τα. Τίποτα απ’ όλα αυτά βεβαίως δεν θα 
φέρει πίσω τις ζωές που χάθηκαν…

Γιορτάσαμε την παγκόσμια Μέρα της Γυ-
ναίκας και όλοι θυμήθηκαν τις γυναίκες 
και τον ρόλο τους. Τι να λέμε τώρα χωρίς 
γυναίκες δεν υπάρχει ζωή. Η γυναίκα είναι 
η ίδια η ζωή…

Αυτό με τα fake news για την Αννίτα είναι 
πολύ χοντρό όπως και να το δούμε. Ελ-
πίζουμε να βρουν από διοχετεύτηκαν αυ-
τές οι «ειδήσεις», αλλά και από ποιους ε-
μπνεύστηκαν…

Το ΓεΣΥ και τα μάτια μας. Μην αφήσουμε 
τα συμφέροντα και τα λαμόγια να το κα-
ταστρέψουν γιατί είναι ότι καλύτερο πετύ-
χαμε τις τελευταίες δεκαετίες σε κοινωνικό 
επίπεδο στη χώρα μας…

Αυτό που πρέπει να λύσουμε τώρα είναι 
το συνταξιοδοτικό, αλλά πολύ φοβόμαστε 
ότι θα βρεθούν κι άλλα πολύ μεγάλα εμπό-
δια…

Στην Πάφο έχουμε καινούργια κόντρα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για τα έργα που ξε-
κίνησαν στην τουριστική περιοχή, καθώς 
πολλοί επαγγελματίες διαμαρτύρονται για 
την περίοδο που ξεκίνησαν…

Στη Λεωφόρο Ελλάδας το χωνέψαμε ότι 
θα υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις…

Στις κάλπες σήμερα τα μέλη του ΔΗΣΥ για 
να ψηφίσουν το νέο πρόεδρο του κόμμα-
τος. Από τη συμμετοχή πάντως θα φανεί 
και πόσο στοίχισαν στο κόμμα οι Προεδρι-
κές…

Ο ΔΗΣΥ στο θέμα των διαγραφών λειτούρ-
γησε όπως συνήθως λειτουργούν και δια-
χρονικά οι κυβερνήσεις σε αυτό τον τόπο. 
Δεν φταίει ποτέ κανείς…

Εν όσο τη βγάζουμε με μπαλώματα στην 
Παιδεία, αντί να εφαρμόσουμε δραστικές 
λύσεις η κατάσταση δεν πρόκειται να βελ-
τιωθεί. Θέλουμε σχολεία που να εμπνέουν 
τα παιδιά ρεεεεε…

Μπορεί άραγε να αλλάξει κάτι στην προ-
σέγγιση των Ευρωπαϊκών χωρών αναφο-
ρικά με το Κυπριακό, ή μήπως μόνοι μας 
κάνουμε πανηγύρια;

Πόσα είναι πρόθυμες να ρισκάρουν οι δυ-
τικές χώρες στον πόλεμο της Ουκρανίας; 
Γιατί τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν…

Κ. Ηροδότου

Η κυπριακή οικονομία αναμένεται να κατα-
γράψει ανάπτυξη 2,5% το 2023, αρκετά υ-

ψηλότερη από το μέσο όρο 
του 0,5% της Ευρωζώνης, 
δήλωσε ο Διοικητής της Κε-
ντρικής Τράπεζας της Κύ-
πρου Κωνσταντίνος Ηρο-
δότου την Τρίτη στο ετήσιο 
Κυπριακό Ναυτιλιακό Φό-

ρουμ στη Λεμεσό, σημειώνοντας παράλλη-
λα ότι ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί ση-
μαντικό πυλώνα της οικονομικής επιτυχίας 
της Κύπρου.
Ο κ. Ηροδότου υποστήριξε ότι η Κυπριακή 
οικονομία το 2022, κατέγραψε  σημαντική 
ανάπτυξη 5,6%, παρά το αρνητικό διεθνές 
περιβάλλον, εν μέρει λόγω της υψηλότερης 
από την αναμενόμενη δραστηριότητα στην 
τουριστική βιομηχανία, της απουσίας εξάρ-
τησης της από το ρωσικό φυσικό αέριο, κα-
θώς και της πολύ περιορισμένης έκθεσης 
του κυπριακού τραπεζικού τομέα στη ρωσι-
κή οικονομία και ως εκ τούτου και στις κυ-
ρώσεις κατά της Ρωσίας.
Να ευλογούμε δηλαδή τον τουρισμό και να 
ελπίζουμε ότι και φέτος θα μας κρατήσει;

Τ. Χριστοδούλου

Τις πρώτες επαφές για την εξάλειψη του χά-
σματος σε μισθούς και συντάξεις είχε η Ε-

πίτροπος Ισότητας των Φύ-
λων, Τζόζη Χριστοδούλου, 
η οποία ανέλαβε προ ο-
λίγων ημερών καθήκοντα 
στο Γραφείο. 
Σε ερώτηση για τις προτε-
ραιότητες του Γραφείου, ώ-

στε να περιοριστούν φαινόμενα ανισότητας 
λόγω φύλου, τόσο στην εργασία, όσο και σε 
άλλους χώρους, η Επίτροπος αναφέρθηκε ι-
διαίτερα στις επαφές που έχουν ξεκινήσει 
ήδη με τον Υπουργό Εργασίας, όσον αφορά 
το χάσμα αμοιβών και συντάξεων.
Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, στόχος είναι 
η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου των 
αρμόδιων επιθεωρητών και λειτουργών του 
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για τον κα-
λύτερο χειρισμό καταγγελιών, αλλά και αυ-
τεπάγγελτων επιθεωρήσεων που αφορούν 
την έμφυλη εργασία και την ίση αμοιβή. 
Και πιστεύεις κυρία Χριστοδούλου ότι με 
αυτά τα μέτρα θα λυθεί το πρόβλημα;

Σ. Δράκου

Σ’ αυτό τον τόπο δεν θα αλλάξουμε ποτέ; 
Την ώρα η πρώην κυβέρνηση αποχωρούσε, 

ενώ το Δικαστήριο ακύρω-
σε 16 προαγωγές στην α-
στυνομία που είχαν γίνει 
νωρίτερα από την κυβέρ-
νηση ΔΗΣΥ και ενώ εκκρε-
μεί η απόφαση ως προς 
την ορθότητα της, Αρχη-

γός και Υπουργός, παραμέρισαν την διαδι-
κασία και έδωσαν πίσω τις προαγωγές.
Παράλληλα, δόθηκαν προαγωγές σε μερι-
κά από τα μέλη που προσέφυγαν στο Δι-
καστήριο εναντίον των 16, ενώ προαγωγές 
έλαβαν και άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι έ-
πεσαν βαθμίδα μετά από τρεις δικαστικές 
αποφάσεις κατά το 2022 και συγκεκριμέ-
να, τον Ιανουάριο, τον Ιούνιο και τον Νο-
έμβριο. Πώς μετά να πιστέψουν οι πολίτες 
όταν ακούν τους πολιτικούς να μιλούν για 
διαφάνεια;

Ο Δίκαιος

Τώρα φωνάζουν

Ό λοι αυτοί που φωνάζουν τώρα για τις τραγι-
κές παραλείψεις στον εκσυγχρονισμό του σι-

δηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας, πού ήταν τό-
σα χρόνια να καταδείξουν την εγκληματική αδια-
φορία των αρμοδίων και ιδίως των κυβερνώντων οι 
οποίοι πήραν εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση ακριβώς για αυτό τον σκοπό αλλά δεν έ-
καναν τίποτα;
Δεν δικαιολογούμε με τίποτα την τραγική ανεπάρ-
κεια του σταθμάρχη ο οποίος είναι προϊόν και αυ-
τός του συστήματος, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν 
έχουν ευθύνες; Γιατί μόνο με αυτόν βλέπουμε να 
ασχολείται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλαδι-
κών Μέσων Ενημέρωσης…

Το φάντασμα της Όπερας
Έμαθα πως συζήτησαν στου Δήμου τα ενδότερα
Για να επαναφέρουνε το Φεστιβάλ της Όπερα.

Το είχαν κλείσει τελικά, έλεγαν παραπαίει, 
Κι ότι δημιουργήθηκαν στην εταιρεία χρέη!!!

Και χάσαμε τους υπουργούς, τους ξένους επισήμους, 
τους δήμαρχους, τους βουλευτές, τους άλλους διασήμους, 

που έρχονταν στην πόλη μας πλήθος, κατά χιλιάδες 
κι εμείς τους στρώναμε χαλί λες κι ήταν βασιλιάδες…
Τώρα θα χαίρεται η Τταλλού, ο Ττοουλής, η Στάσα, 
Που όλοι αυτοί οι επίσημοι θα έρχονται για μάσα; 

Που θα μπορέσει η Πατού να βάλει τουαλέτα, 
να σκάσουν απ’ τη ζήλια τους η Τούλα κι η Βιολέτα; 

Που θα μπορέσει κι ο Σταυρής να κλείσει πρώτη θέση, 
να ρίξει και γαρούφαλλα έτσι όπως τ’ αρέσει;

Φέρτε λοιπόν την όπερα, ανοίξτε τα πουγκιά σας, 
κι ώρα καλή στην πλώρη σας κι αέρα στα πανιά σας…

Στο χειρουργείο ο Χατζηγιάννης
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πέρασε την 

πόρτα του Γενικού Νοσοκομείου Λευ-

κωσίας, πρωί - πρωί την Τρίτη, προκειμένου 
να υποβληθεί σε προγραμματισμένο προ-

εγχειρητικό έλεγχο.
Οι γιατροί που τον παρακολουθούν αποφά-
σισαν να προχωρήσουν σε επέμβαση στο 
χέρι του την Πέμπτη.
Η κατάσταση του χεριού του, επιδεινώθηκε 
όταν ο νάρθηκας άλλαξε θέση, κατά την τε-
λετή στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ο τραυ-
ματισμός του προήλθε από πτώση του, ε-
ξαιτίας του χιονιού, στην Μπιενάλε του Βε-
ρολίνου, που παραβρέθηκε πριν ένα μήνα.
Η ανάρρωση του Υφυπουργού Πολιτισμού, 
θα γίνει στο διαμέρισμα του στην Αγλαντζιά 
και μάλιστα έδωσε το παρών στην συνεδρία 
του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το περιβάλλον του, δεν είναι 
τίποτα σοβαρό και πρόκειται για μικροε-
πέμβαση.



Έρχονται καλύτερες μέρες
στον τουρισμό 

Η καλύτερη επίδοση που καταγράφηκε ποτέ στα κυπριακά αε-
ροδρόμια για τον μήνα Φεβρουάριο, σημειώθηκε φέτος κα-

θώς υπήρξε αύξηση 10% σε σχέση με την επιβατική κίνηση του 
Φεβρουαρίου του 2019, τη χρονιά που καταγράφηκε ρεκόρ επι-
βατικής κίνησης στην Κύπρο. 
Συνολικά, περισσότεροι από 454.000 επιβάτες ταξίδεψαν από και 
προς τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Πιο συγκεκρι-
μένα, από και προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας ταξίδεψαν 315,830 
επιβάτες σημειώνοντας αύξηση 114% σε σχέση με το 2022 και 
5% σε σχέση με το 2019. Αντίστοιχα, από και προς το Αεροδρόμιο 
Πάφου ταξίδεψαν τον Φεβρουάριο 138,778 επιβάτες, καταγρά-
φοντας αύξηση 58% σε σχέση με το 2022 και 26% σε σχέση με το 
2019. Στην Hermes είναι αισιόδοξοι πως αυτή η ανοδική πορεία 
θα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες και θα βοηθήσει ευρύτε-
ρα την τουριστική βιομηχανία στην ανάκαμψη.

Στην Πάφο το προεδρικό αεροσκάφος 

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λε-
τυμπιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επέλεξε την Πάφο 

ως βάση για το προεδρικό τζετ και τα ταξίδια στο εξωτερικό, α-
φού είναι πιο οικονομικά συμφέρουσα επιλογή για τη Δημοκρα-
τία. Όπως ανέφερε το κόστος στο αεροδρόμιο Λάρνακας απαιτεί 
ένα αυξημένο κονδύλι. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει 
το προεδρικός αεροσκάφος μεθαύριο  για  μεταβεί στην Αθήνα 
όπου θα  συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ενόψει του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου. Ανεπιβεβαίωτες πλη-
ροφορίες λένε πως  στην απόφαση για την στάθμευση του προε-
δρικού αεροσκάφους στην Πάφο έπαιξε ρόλο και η πρόθεση του 
Νίκου Χριστοδουλίδη για τους πιλότους που θα το πετούν. 

Μαζικοί πλειστηριασμοί 

Η απόρριψη από την Ολομέλεια της Βουλής, της πρόταση νόμου για 
επαναφορά της απαγόρευσης των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας 

για ακόμα τρεις μήνες, αφήνει απροστάτευτους χι-
λιάδες δανειολήπτες υποστηρίζει ο Βουλευτής του Α-
ΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής. 
Η πρόταση, η οποία συζητήθηκε με τη μορφή του κα-
τεπείγοντος, είχε κατατεθεί από τις κοινοβουλευτικές 
ομάδες του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων, καθώς και τον 
βουλευτή Κωστή Ευσταθίου. 

Το επόμενο διάστημα χιλιάδες εκτεθειμένοι δανειολήπτες θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς και δεν θα έχουν στα χέρια τους κα-
νένα όπλο να αμυνθούν δήλωσε στο Radiocosmos o νομικός Ανδρέ-
ας Κασιανής, ο οποίος εξειδικεύεται στα θέματα μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 
Αυτή την στιγμή όπως είπε, που δάνεια 20 δισεκατομμυρίων είναι ε-
κτός του τραπεζικού συστήματος και τα διαχειρίζονται επενδυτικές ε-
ταιρίες. Δυστυχώς κατέληξε, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αφήνει α-
προστάτευτους τους δανειολήπτες.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Η τραγωδία των Τεμπών ήταν θέμα χρόνου να συμ-
βεί και αυτό καταδεικνύεται από τα στοιχεία που 
κατέχουν και οι εισαγγελικές αρχές στην Ελλάδα. 
Είναι τρομακτικό το επίπεδο της ανευθυνότητας ό-
χι μόνον στελεχών του ΟΣΕ, αλλά και των πολιτικών 
τους προϊσταμένων. Για τις πολιτικές ευθύνες ισχύει 
ακριβώς ότι έλεγαν τότε οι σημερινοί κυβερνώντες 
για την τραγωδία στο Μάτι της Αττικής με την μεγά-
λη πυρκαγιά. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της Χα-
λιμάς...  

Οι εκλογές πάντως στην Ελλάδα μετακινήθηκαν α-
πό τον Απρίλιο στον Μάϊο. Δεν χρειάζεται να είναι 
κανείς και πολύ έξυπνος για να καταλάβει ότι αυτό 
γίνεται για να ξεθυμάνει η οργή του κόσμου... 

Στα δικά μας η νέα κυβέρνηση άρχισε να λαμβά-
νει αποφάσεις και να υλοποιεί πολιτικές. Ασφαλώς 
και θα έχει πίστωση χρόνου, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει πως οι αποφάσεις της δεν θα κρίνονται. Δεν πρέ-
πει επίσης οι Υπουργοί να ξεχνούν και την λαϊκή ρή-
ση ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται...

Στον ΔΗΣΥ οι εκλογές θα έχουν και συνέχεια τον 
Μάιο για τις θέσεις του αναπληρωτή προέδρου, 
των αντιπροέδρων και του πολιτικού γραφείου. Αμέ-
σως μετά θα προγραμματιστούν και οι εκλογές για 
τις επαρχιακές επιτροπές... 

Αν εκλεγεί ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδω-
νος στην θέση του αναπληρωτή τότε ο ίδιος έχει 
δηλώσει ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει την θέση του 
Δημάρχου. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε σε παγκύ-
πριο ραδιόφωνο όταν ερωτήθηκε σχετικά...

Σε όλους τους Δήμους της Πάφου άρχισαν να εμφα-
νίζονται ήδη ενδιαφερόμενοι και υποψήφιοι για 
τις θέσεις Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. 
Κάποιοι μάλιστα προσέλαβαν ήδη και δεκανίκια... 

Έχουν δίκαιο όσοι διαμαρτύρονται για το χρονοδι-
άγραμμα των έργων στην Ποσειδώνος, όμως με τα 
διατάγματα που εκδίδονται, το πιθανότερο είναι α-
πλώς να παρατείνουν τα έργα μέχρι τον Ιούνιο... 

Με αφορμή τις πρόσφατες ληστείες περιπτέρων 
στη Χλώρακα είναι καλά να υπενθυμίσουμε ότι η 
Αστυνομία δεν μπορεί να διαθέτει σε κάθε υπο-
στατικό και έναν φρουρό. Οι ιδιοκτήτες τέτοιων ε-
πιχειρήσεων που θέλουν να λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση οφείλουν να λάβουν και οι ίδιοι μέτρα και να 
προστατεύουν με αυτό τον τρόπο και το προσωπι-
κό τους... 

Ορισμένες  εξελίξεις στο Νοσοκομείο Πάφου οδη-
γούν σε περαιτέρω υποβάθμιση του προς όφελος 
βέβαια ιδιωτικών νοσηλευτηρίων τα οποία κάνουν 
χρυσές δουλειές. Στο τέλος βέβαια αυτοί που θα 
πληρώσουν το τίμημα είναι οι ασθενείς... 

Στην περίφημη παραλία του Κόλπου των Κοραλλί-
ων σημειώνονται εξελίξεις και είναι πολύ πιθανόν 
μετά από 20 χρόνια τα δύο περίπτερα να νομιμοποι-
ηθούν και να αποκτήσουν προσβάσεις... 

Την πρόθεση του να ιδρύσει νέο κόμμα εξέφρασε 
ο αποπεμφθείς Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης 
Παπαδάκης μαζί με τον Κώστα Ευσταθίου και άλλα 
στελέχη του κόμματος που απομακρύνθηκαν το τε-
λευταίο διάστημα... 

Η “μούγια”

Αιχμηρός ο Χρ. Νεοφύτου για σκιάδια 

Η άρση των αυθαιρεσιών στο Λιμανάκι και την Ποσειδώ-
νος ήταν επιβεβλημένη και σε καμιά περίπτωση η πολύ-

χρονη αδράνεια δεν θεμελίωσε νομιμότητα 
υποστήριξε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστά-
κης Νεοφύτου. 
Τον περασμένο Νοέμβριο είπε, είχε οργανω-
θεί ενημέρωση των καταστηματαρχών για 
τους σχεδιασμούς των παρεμβάσεων που θα 
γινόταν όμως στην σύσκεψη είχε παραστεί 

μόνον ο ίδιος από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, ανέφερε ότι ξεκί-
νησαν τον Δεκέμβριο από το Λιμανάκι και τώρα επεκτάθηκαν 
στην Ποσειδώνος δεν μπορούσαν πρόσθεσε να γίνουν ταυτό-
χρονα σε όλο το παραλιακό μέτωπο.

Μνημόνιο στο Νεάπολις 

Μ νημόνιο συνεργασίας υπογράφουν υπέγραψαν την Τετάρτη 
στην Πάφο, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

στην Κύπρο και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις. 
Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, σκοπός της συμφωνίας είναι η σύνδε-
ση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις δράσεις του ΟΗΕ για την προ-
στασία των προσφύγων. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου προβλέπεται μία σειρά πρω-
τοβουλιών, όπως σεμινάρια προσφυγικού δικαίου, παροχή εκπαιδευ-
τικών ευκαιριών σε πρόσφυγες, επαφή φοιτητών με πρόσφυγες των 
δομών φιλοξενίας , με στόχο την παραγωγή αποτελεσμάτων τόσο σε ε-
πιστημονικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ικανοποιημένοι οι γονείς με τις διαβεβαιώσεις 

Ο θεσμός των εξετάσεων τετραμήνων όπως λειτουργεί σήμερα έχει 
αποτύχει και πρέπει να αρχίσει ο διάλογος για ριζική τροποποί-

ηση του εκτιμά ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου. 
Μιλώντας στο Radiocosmos εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόσφατη 
παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, σχετικά με τις εξετάσεις 
και ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνουν σοβαρές και ριζικές αλλαγές στη 
νομοθεσία, για να τεθεί σε λειτουργία από την νέα χρονιά. 
Για φέτος όπως είπε η Ομοσπονδία θα είναι ικανοποιημένη αν περι-
οριστεί η βαρύτητα των εξετάσεων τετραμήνων στο 5 ή στο 10% της 
βαθμολογικής αξιολόγησης. Οι οργανωμένοι γονείς θα συζητήσουν τα 
θέματα των 4μηνων εξετάσεων την ερχομένη Τρίτη σε συνάντηση με 
την νέα Υπουργό Παιδείας.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 πραγμα-
τοποιείται η 25η διοργάνωση του  Δι-

εθνούς Μαραθωνίου της Πάφου (Logicom 
Cyprus Marathon) με τη συμμετοχή 3000 
δρομέων οι οποίοι προέρχονται από 50 
διαφορετικές χώρες! Με αφορμή τη διορ-
γάνωση του Μαραθώνιου θα υπάρξουν 
τροχαίες ρυθμίσεις ούτως ώστε να εξα-
σφαλιστεί η ασφαλή διεξαγωγή των αγώ-
νων και η όσο το δυνατό λιγότερη ταλαι-
πωρία του κοινού.
Η διαδρομή του Μαραθώνιου δρόμου 
θα ξεκινήσει στις 7:30 το πρωινό από την 
«Πέτρα του Ρωμιού» με κατεύθυνση την 
Πάφο μέσω του παλαιού δρόμου Λεμε-
σού – Πάφου ενώ θα διέλθει από τις κοι-
νότητες Κούκλια, Μανδριά, Τίμη, Αχέλεια 

ενώ οι δρομείς φθάνοντας στον κυκλι-
κό κόμβο της Κολώνης θα κατευθυνθούν 
προς τη Λεωφόρο Ερατούς και ακολούθως 
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος για να τερματί-
σουν στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κά-
στρου της Πάφου. Παράλληλα με το Μα-
ραθώνιο θα διοργανωθούν ακόμη τρεις 
αγώνες δρόμου, ο Ημιμαραθώνιος με ώρα 
εκκίνησης τις 8:30 π.μ., τα 10χλμ με ώρα 
εκκίνησης στις 8:45π.μ. και τα 5 χλμ που 
ξεκινούν στις 9:00 π.μ. Αφετηρία και τερ-
ματισμός όλων των αγώνων δρόμου θα εί-
ναι η πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου 
της Πάφου. Από τις 8:00 το πρωινό μέχρι 
τις 1:00 μετά το μεσημέρι θα υπάρχουν 
τροχαίες διευθετήσεις και ο δρόμος θα δί-
νεται σταδιακά στην κυκλοφορία ανάλογα 
με την εξέλιξη των αγώνων δρόμου. Η λε-
ωφόρος Ποσειδώνος θα παραμείνει εντε-
λώς κλειστή για τα τροχοφόρα οχήματα 
από τις 8:00 το πρωινό μέχρι τις 10:30 π.μ. 
ενώ μετά τις 10:30 π.μ. θα δοθεί στην κυ-
κλοφορία μέρος της μιας λωρίδας κυκλο-
φορίας. 
Η διοργάνωση τυγχάνει της υποστήριξης 
από την Αστυνομία Πάφου και γίνεται κα-
τόπιν αδειοδότησης του τμήματος Δημοσί-
ων Έργων. Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως 
αποφεύγουν τις πιο πάνω διαδρομές κατά 
τον χρόνο διεξαγωγής των αγώνων και να 
συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας 
καθώς και με τις υποδείξεις των Αστυνομι-
κών και των Τροχονόμων που θα είναι στο 
μέρος για αποφυγή ταλαιπωρίας.

Γ ι’ άλλη μία χρονιά το Cyprus 
Gran Fondo συνεισφέρει τα μέ-
γιστα στον τουρισμό της Κύπρου 

και ειδικότερα της επαρχίας μας, η 
οποία είναι και το επίκεντρο της διορ-

γάνωσης. Για το 2023 το Cyprus Gran 
Fondo θα πραγματοποιηθεί το τριήμε-
ρο 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου και ανα-
μένεται το διάστημα αυτό να πάρουν 
«ανάσα» αρκετά καταλύματα της πε-
ριοχής, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μαγα-

ζιά, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων 
κι όχι μόνο.
Στον αγώνα έχουν δηλώσει συμμετο-
χή πάνω από 400 αθλητές / αθλήτρι-
ες από 36 χώρες και περιοχές και συ-

γκεκριμένα από Αρμενία, Αυστραλία, 
Λευκορωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κα-
ναδά, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Φιλαν-
δία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ 
Κονγκ, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορ-
δανία, Λετονία, Νήσος του Μαν (Isle 

of Man), Λίβανος, Μεξικό, Μονακό, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Πολω-
νία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, 
Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Μεγάλη Βρετανία και Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής.
Στη διοργάνωση θα εκπροσωπηθούν 
τέσσερες από τις πέντε ηπείρους της 
υφηλίου αφού για την ώρα μόνο από 
την Αφρική δεν έχει έρθει συμμετοχή. 
Ανάκαμψη
Οι διοργανωτές παρουσιάζονται από-
λυτα ευχαριστημένοι από τον αριθμό 
των διαγωνιζόμενων αφού συνέπεια 
του πολέμου στην Ουκρανία και των 
κυρώσεων ουσιαστικά χάθηκαν εν μια 
νυχτί οι μισοί διαγωνιζόμενοι, που το 
2019 έφτασαν τον αριθμό ρεκόρ των 
650. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 
πολλοί από τους συμμετέχοντες φέτος 
πρώτη φορά έρχονται στην Κύπρο και 
ευχόμαστε να τους κρατήσουμε.
Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Χατζηϊωάν-
νου, διευθυντής της εταιρείκας που δι-
οργανώνει τον αγώνα, «ο προορισμός 
είναι ελκυστικός και η διοργάνωση σε 
υψηλά στάνταρ και αυτό προσελκύει 
αθλητές/τριες από το εξωτερικό. 
Τη μεγαλύτερη ώθηση δίνει η συμπε-
ρίληψη του αγώνα στη μεγαλύτερη δι-

εθνή σειρά αγώνων για ερασιτέχνες/ 
ημι-επαγγελματίες UCI Gran Fondo 
World Series η οποία επιτυγχάνεται 
με πάρα πολλές προσπάθειες και τε-
ράστιο οικονομικό κόστος για τους δι-
οργανωτές».
Η συμπερίληψη του αγώνα σε αυτή τη 
σειρά καθιστά τον αγώνα προκριματι-
κό για τον τελικό που θα γίνει στη Γλα-
σκόβης παράλληλα με άλλα 12 παγκό-
σμια πρωταθλήματα κάτι που καθιστά 
τη διοργάνωση της Γλασκόβης το με-
γαλύτερο ποδηλατικό γεγονός της 
χρονιάς παγκοσμίως.
Δίχως αμφιβολία το Cyprus Gran 
Fondo είναι ο πιο μεγάλος – βάσει 
αριθμού συμμετεχόντων – αγώνας πο-
δηλασίας της Κύπρου και ένα από τα 
μεγαλύτερα διεθνή αθλητικά γεγονό-
τα του νησιού, βάσει του αριθμού των 
χωρών που εκπροσωπούνται.
Το Cyprus Gran Fondo αποτελεί έναν 
από τους 28 γύρους της παγκόσμιας 
σειράς αγώνων UCI Gran Fondo World 
Series που θα γίνουν το 2023.

6.000+ διανυκτερεύσεις στην Πάφο
Πέρα των αφίξεων η διοργάνωση στη-
ρίζει τον εγχώριο τουρισμό αφού ντό-
πιοι αθλητές/τριες θα διαμένουν στην 

Πάφο – οι πλείστοι οικογενειακώς- το 
τριήμερο διεξαγωγής του μεγαλύτε-
ρου ποδηλατικού αγώνα της Κύπρου 
τον οποίο διοργανώνει η Αctivate 
Cyprus.
Υπολογίζοντας ότι αρκετοί από τους 
αθλητές θα πάνε στην Πάφο με συνο-
δεία κι άλλων μελών της οικογένειάς 
τους, γύρω στα 700 - 800 άτομα θα 
βρεθούν για τρεις ή και περισσότε-
ρες ημέρες σε διάφορες περιοχές της 
επαρχίας Πάφου ή άλλων κοντινών 
περιοχών.
Εκτιμάται ότι την βδομάδα του Cyprus 
Gran Fondo η πόλη της Πάφου και ευ-
ρύτερα η επαρχία επωφελούνται από 
πάνω από 6.000 διανυκτερεύσεις.

Τα εισιτήρια για Γλασκόβη
Οι διαγωνιζόμενοι στην κατηγορία 
Expert του Cyprus Gran Fondo διεκ-
δικούν πρόκριση στον τελικό του Πα-
γκόσμιου Πρωταθλήματος που θα γί-
νει στη Γλασκόβη (4-7 Αυγούστου). 
Άνδρες 60+ χρόνων και Γυναίκες 50+ 
χρόνων διεκδικούν εισιτήριο για τον 
τελικό και μέσω του Cyprus Medio 
Fondo, κατηγορία που εντάσσε-
ται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο 
Cyprus Gran Fondo.

Cyprus Gran Fondo 2023
Ένεση για τον τουρισμό της Πάφου με πάνω από 6 χιλιάδες διανυκτερεύσεις…

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω μαραθωνίου 
Κλείνει η λεωφόρος Ποσειδώνος και μέρος της λεωφόρου Ερατούς ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Η εταιρεία Apollonia Management Ltd αναζητεί συ-

νεργάτες / ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι διαθέτουν 

καινούρια, μοντέρνα ή ανακαινισμένα, Διαμερίσματα, 

Κατοικίες, Εξοχικά, Βίλλες, Καταστήματα, Γραφεία ή 

αποθήκες για (διεθνής) εταιρικούς συνεργάτες και θε-

σμικούς επενδυτές για ενοικίαση ή αγορά Ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 Τηλέφωνο επικοινωνίας, 70008122

 Κινητό, 99342257 

(24 ώρες εξυπηρέτηση συνεργατών)

 E-mail: info@apollonia.com.cy 

Apollonia Management Ltd

35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τη μεγαλύτερη ώθηση δίνει η συμπερίληψη του αγώνα στη μεγαλύτερη διεθνή σειρά αγώ-
νων για ερασιτέχνες/ ημι-επαγγελματίες UCI Gran Fondo World Series η οποία επιτυγχάνε-
ται με πάρα πολλές προσπάθειες και τεράστιο οικονομικό κόστος για τους διοργανωτές».



Σε περασμένους αιώνες η χρήση της 
καμήλας στην Κύπρο ήταν ιδιαίτε-
ρα διαδεδομένη ως μέσο διακίνησης 

και μεταφοράς ανθρώπων 
και εμπορευμάτων. Στη Κύ-
προ εισήχθη το είδος με τη 
μια καμπούρα κατά τον 13ο 
-14ο αιώνα. Σαν ζώο που 
τρέφεται με αποξηραμένα 

χόρτα και τρυφερούς κλώνους, η διατρο-
φή του στοίχιζε ελάχιστα και η χρήση του 
ήταν μεγάλη. Έτσι πολλοί κάτοικοι είχαν 
καμήλες που τις χρησιμοποιούσαν για τις 
εργασίες τους, ή ως πάρεργο για μεταφο-
ρά προϊόντων επί πληρωμή, είτε ως κύριο 
επάγγελμα. 
Στη χλώρακα ζούσε η οικογένεια του Αχιλ-
λέα Χατζιηαχιλλέως, πρόγονος των ξακου-
στών Καραγκιοζοπαίχτη Πάφιου και βιολι-
στή Αντωνή Βλόκκου. 
Ένας άλλος απόγονος του ο Χαμπής, είχε 
το επάγγελμα του καμηλιέρη και χρησιμο-
ποιώντας δυο καμήλες τις οποίες φόρτωνε 
εξακίλες με άχυρο, ως πράτης, περιδιάβαι-
νε τα γύρω χωριά και το μεταπωλούσε.
Μια μέρα στην επιστροφή του που γύρισε 
ενωρίς, παλούκωσε τις καμήλες στην αυλή, 
και ξάπλωσε να ξεκουραστεί λίγη ώρα και 
να σηκωθεί να τις φορτώσει ξανά να μετα-
φέρει ένα φορτίο στο διπλανό χωριό της 
Έμπας καθώς η μέρα ήταν μεγάλη και είχε 
στη διάθεση του αρκετή ώρα ώσπου να 
σουρουπώσει.
Ένα πουλαράκι όμως μικρό που είχε, έτρε-
χε πάνω κάτω έξω από το παράθυρο κάνο-
ντας φασαρία και δεν τον άφηνε να κοιμη-
θεί. Φώναξε λοιπόν στο γιο του τον Γιαννή 
να το δέσει και να το σιηνιάσει, αφήνοντας 
του και μια παραγγελιά, σε μια ώρα να τον 
ξυπνήσει.
Ο Γιαννής πολύ μικρόν παιδί επτά ετών 
που είχε το νου του να φύγει να βρει τους 
φίλους του να παίξει, με σβελτάδα και βιά-
ση πέρασε ένα σχοινί στο λαιμό του που-
λαριού, να το δέσει μάνι μάνι και να φύγει. 

Δεν έβρισκε παλούκι όμως, ούτε ένα δέν-
δρο στην αυλή, και καθώς βιαστικός, βαρέ-
θηκε να πάει μακριά να βρει μια πέτρα ή 
ένα θάμνο, έτσι έκοψε ο νους του να το δέ-
σει πάνω στη κατσούνα της καμήλας που 
ήταν ξαπλωμένη στη γη και αναπαυόταν.
Οι κατσούνες ήταν ξύλινες κατασκευές σε 
σχήμα νι στη πάνω μεριά που τοποθε-
τούσαν στη ράχη της καμήλας μια εμπρός 
από την καμπούρα και μια πίσω, δεμένες 
και στερεωμένες με ποτσιηλίτες (σχοινιά) 
κάτω από την κοιλιά του ζώου. Και ανά-
μεσα πάνω τους τοποθετούσαν τα φορ-
τία, έτσι ασφαλισμένα να μην πέφτουν, τα 
κουβαλούσαν με ασφάλεια.
Η ώρα πέρασε γρήγορα, και ο Γιαννής κα-
θηκόντως, παράτησε το παιχνίδι και τους 
φίλους του, και έσπευσε να ξυπνήσει τον 
πατέρα του.
Μπήκε στην αυλή και η καρδιά του πήγε να 
σταματήσει βλέποντας το αποτρόπαιο θέ-
αμα που συνέβαινε μπροστά του. Η καμή-
λα ήταν όρθια στα πόδια της, και από την 
κατσούνα της στη ράχη όπου πάνω είχε δέ-
σει το μικρό πουλάρι, αυτό σπαρταρούσε 
κρεμασμένο και σχεδόν ξεψυχισμένο. 
Έτρεξε με μιας στο σπίτι και άρπαξε ένα 
μαχαίρι, και με βία έκοψε το σχοινί, αλλά 
το άψυχο κουφάρι του ζώου έπεσε στη 
γης, ακίνητο πλέον και πεθαμένο.
Με απελπισία το μικρόν παιδί, με ανάμι-
κτα συναισθήματα, άρχισε γοερά να κλαί-
ει, και τα αναφιλητά του αν κάποιος τα 
άκουγε, θα του ράγιζαν τη καρδιά.
Αγαπούσε το πουλαράκι, ήταν το φιλαρά-
κι του, η συντροφιά του. Καθημερινά έπαι-
ζαν και χαριεντιζόντουσαν, και έτρεχαν 
ποιος να προσπεράσει ποιόν. 
Ήταν τόσο όμορφο και χαριτωμένο, τόσο 
έξυπνο και χαρωπό, ναι, το αγαπούσε 
πολύ.
Και τώρα κειτόταν άψυχο στο χώμα, το 
ίδιο όμορφο όπως ήταν ζωντανό, αλλά ακί-
νητο χωρίς πνοή, χωρίς ζωή.  
Ήξερε πως θα έτρωγε πολύ ξύλο από τον 

πατέρα του, και πως θα του επέβαλλε με-
γάλη τιμωρία. Αλλά αυτό δεν τον ένοιαζε, 
καλά θα του έκανε, άξιζε οπωσδήποτε να 
τιμωρηθεί σκληρά. Έφταιγε αποκλειστικά, 
δεν έκοψε ο νους του, και τώρα γι’ αυτή 
την απερισκεψία του το καημένο το που-
λαράκι κειτόταν καταγής ακίνητο και νε-
κρό.
Για ώρα πολλή πνιγμένος στα αναφιλητά 
έκλαιγε πάνω από το μικρό ζώο. Δεν σκέ-
φτηκε να πάει να ξυπνήσει τον πατέρα του 
να πάει δουλειά ή για να υποστεί την τι-
μωρίαν του, δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο 
παρά μόνο η μεγάλη θλίψη του έτρωγε και 
του έσκιζε τα σωθικά.
Όταν σε κάποια στιγμή σήκωσε το βλέμμα 
ψηλά να ρωτήσει το Θεό γιατί επέτρεψε 
να γίνει ένα τόσο μεγάλο κακό, το βλέμμα 
του τυχαία έπεσε στα χωράφια πιο πέρα, 
σε μια πέτρα πελεκημένη λαξευτή που 
έστεκε όρθια και ξεχώριζε. Όπου μέσα στο 
κούφωμα της υπήρχε ένα εικόνισμα της 
Αγίας Μαρίνας και ένα καντήλι αναμμένο 
για τη χάρη της.
Εκεί, παλιά πριν αιώνες όπως έλεγαν οι 
χωριανοί, είχε κτισμένη μια εκκλησιά της 
Αγίας Μαρίνας, που χάλασε από ένα κατα-
στροφικό σεισμό. Αλλά οι ευσεβείς πιστοί 
που δεν μπόρεσαν να την ξανακτίσουν, 
από τότες, άναβαν ένα καντηλέρι μέρα και 
νύχτα έως και σήμερα για την μνήμη της 
Αγίας.
Το μυαλό του στην απόγνωση του, αμέ-

σως στράφηκε εκεί. Γνώριζε πως η Αγία 
Μαρίνα ήταν η προστάτιδα των παιδιών, 
και πως ίσως αν την παρακαλούσε, τον 
βοηθούσε και αυτόν ως παιδί μικρόν που 
ήταν. Ήξερε πως ήταν θαυματουργή, η 
φήμη της ήταν ξακουστή, γιατί λοιπόν να 
μην προσπαθήσει;
Με βήμα που δεν έσωνε καθώς του είχαν 
κοπεί τα ύπατα από τη στεναχώρια, πήγε, 
γονάτισε στο εικόνισμα και με ελπίδα την 
παρακάλεσε να δείξει τη χάρη της. Έμεινε 
γονατισμένος πολλή ώρα, και ύστερα με 
βήμα πάλι συρτό, στράφηκε να πάει πίσω. 
Και ώ τι θαύμα, από μακριά μέσα στην 
αυλή είδε τις καμήλες να στέκουν, και δί-
πλα τους το πουλαράκι όρθιο. Με αφάντα-
στη χαρά και αναζωογονημένες δυνάμεις, 
άνοιξε το βήμα και τρεχτός έτρεξε εκεί, και 
ναι, το θαύμα έγινε, το πουλάρι αναστήθη-
κε. Με συγκίνηση το αγκάλιασε από το λαι-
μό και για πολλή ώρα έκλαιγε και δόξαζε 
την Αγία Μαρίνα.
Προχτές στο καφενείο με τον Γιαννή που 
τώρα ήταν 82 ετών πλέον, καθόμασταν 
και μου έλεγε την ιστορία. Και ισχυριζόταν 
πως όποιος πραγματικά πιστεύει στα θαύ-
ματα, αυτά συμβαίνουν. 
Και εγώ δύσπιστος, τον ρώτησα αν σίγου-
ρα το πουλαράκι είχε πραγματικά πεθάνει, 
ή μήπως έτσι νόμισε ο ίδιος, ή ίσως αυτό 
μόνο φήρτηκε και ξαναβρήκε τις αισθή-
σεις του; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Θαύμα ιδέσθαι Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας  
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καταγράφει 
λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. 

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

και ποιότητα στη σκέψη μας 
και τανάπαλιν». (Γ. Μπαμπινι-
ώτης, 2018) Όσοι λοιπόν αγα-
πάμε τη γλώσσα μας και ενδι-
αφερόμαστε για την ποιότητά 
της, θα πρέπει να θελήσουμε 

να προσέξουμε μερικά από εκείνα τα λάθη 
που ακούμε ή διαβάζουμε:   
     1. «Οι λάθος οδηγίες» του GPS οδήγη-
σαν τουρίστες στον γκρεμνό στα Καλάβρυ-
τα. (αντί του ορθού: οι λανθασμένες  οδηγί-
ες οδήγησαν τουρίστες στον γκρεμνό). 
Ν.Β. (Σημειώστε): Χρησιμοποιούμε λανθα-
σμένα το ουσιαστικό “λάθος” σε θέση επι-
θέτου: Είναι λάθος άποψη/επιλογή/κατεύ-
θυνση. (αντί του ορθού: Είναι  λανθασμένη 
άποψη/επιλογή/κατεύθυνση) 
     2. Το μεγαλύτερο «προτέρημα τής χώρας 
μας» είναι το ανθρώπινό της δυναμικό. (αντί 
του ορθού: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της 
χώρας μας είναι το ανθρώπινό της δυναμι-
κό). 
Ν.Β. (Σημειώστε): “προτέρημα”  είναι η καλή 
ιδιότητα (σωματική ή πνευματική) κάποιου: 
Η ειλικρίνεια είναι ένα από τα προτερήματα 
του νέου Προέδρου. 
Ένα άλλο προτέρημά του είναι η ικανότητα/
διάθεση για διάλογο.  ΣΥΝ. προσόν 
     3. Οι καθηγητές διαφωνούν «με τον επι-
κεφαλή της υπηρεσίας» των τετραμήνων. 
(αντί του ορθού: Οι καθηγητές διαφωνούν 
«με τον επικεφαλής της υπηρεσίας» των τε-
τραμήνων). 
Ν.Β. (Σημειώστε): Η λέξη “επικεφαλής” είναι 
περιφραστικό επίρρημα και ως  εκ τούτου 
δεν κλίνεται:  Λέμε και γράφουμε: ο/του/τον 
επικεφαλής, οι/τους επικεφαλής.
     4. Ο δημόσιος υπάλληλος “εργάζονταν” (γ’ 
πληθυντικό πρόσωπο) σκληρά για να προα-
χθεί. (αντί του ορθού: ο δημόσιος υπάλλη-
λος εργαζόταν (γ’ ενικό πρόσωπο) σκληρά).
Νεκρός εντοπίστηκε ο κυνηγός που “αγνο-
ούνταν” από χθες το μεσημέρι. (αντί του 
ορθού: Νεκρός εντοπίστηκε ο κυνηγός που 
αγνοείτο).Ν.Β. (Σημειώστε): Το υποκείμενο 
και το ρήμα μιάς πρότασης συμφωνούν ως 
προς το πρόσωπο και τον αριθμό. 
     5. ακο Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απένει-
με το Βραβείο Αριστείας στον δόκτωρ Πανα-
γιώτη Ρουσή. (αντί του ορθού:  απένειμε το 
Βραβείο Αριστείας στον δόκτoρα ). 
Ν.Β. (Σημειώστε): Η συντομογραφία της λέ-
ξης “δόκτωρ” είναι δρ (χωρίς τελεία), γιατί 
η σύντμηση τελειώνει με το ίδιο γράμμα ρ, 
ενώ η συντομογραφία της λέξης “επίρρημα” 
(επίρρ.) με τελεία, γιατί η σύντμηση τελειώ-
νει με άλλο γράμμα (α). [ κ.λπ. και λοιπά ] 
     6. Θέλω να δω “τον διευθύνων” σύμβου-
λο  τής   Εταιρείας. (αντί του ορθού: τον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο)  Λέμε και γράφουμε: 
παίζει πρωτεύοντα  ρόλο  -  βράβευση πρω-
τευσάντων αποφοίτων μαθητών -  τον μετρι-
όφρονα άνθρωπο  -  τον ευγνώμονα ληστή.  
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας -  Παπαζαφείρη I. , Λάθη 
στη χρήση της γλώσσας μας.  -  Τριανταφυλ-
λίδη Μ. , Νεοελληνική Γραμματική 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Κ άποιες ημέρες της Σαρακοστής έχουν ιδιαί-
τερη σημασία. Κάθε Κυριακή της Μεγάλης 
Σαρακοστής έχει δύο νοήματα. Οι Κυριακές 

της Σαρακοστής είναι σαν σταθμοί ενός πνευματι-
κού ταξιδιού.
Η Α’ Κυριακή της Σαρακοστής λέγεται και Κυριακή 
της Ορθοδοξίας. Αυτήν την ημέρα γιορτάζουμε την 
αναστύλωση των αγίων και σεπτών εικόνων από 
την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα το 842 μ.Χ.
Η B’ Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένη στην 
μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ήταν μο-
ναχός του Αγίου Όρους, κατόπιν Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης και διαπρεπής θεολόγος του Ησυ-
χασμού.
Η Γ’ Κυριακή των νηστειών είναι η Κυριακή της 
Σταυροπροσκυνήσεως κατά την οποία τιμάται ο 
Σταυρός, το σύμβολο της χριστιανικής πίστης. Η 
Κυριακή αυτή βρίσκεται στο μέσο της σαραντά-
ημερης νηστείας. Οι χριστιανοί βλέποντας και 
προσκυνώντας τον Σταυρό παίρνουν δύναμη να 
συνεχίσουν τη νηστεία και τον πνευματικό τους 
αγώνα.
Η Δ’ Κυριακή των νηστειών είναι ημέρα που τιμά-

ται η μνήμη του Αγίου Ιωάννη συγγραφέα του βι-
βλίου της «Κλίμακος». Υπήρξε κήρυκας της μετά-
νοιας και της νηστείας.
Η Ε’ Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένη στη 
μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Θεωρείται 
προστάτιδα των μετανοούντων.
Η «βουβή» ή «κουφή» εβδομάδα της Σαρακοστής
H έκτη και τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Σα-
ρακοστής ονομάζεται «Εβδομάδα των Βαΐων», έχει 
όμως μείνει γνωστή και ως «βουβή» ή «κουφή».
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και σύμ-
φωνα με το Τυπικό της Εκκλησίας τελούνται οι 
Ακολουθίες, όπως πραγματοποιούνται τη Μεγά-
λη Σαρακοστή. Τελούνται, δε, ο Μεσονυκτικός Όρ-
θρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός το πρωί, το Μεγά-
λο Απόδειπνο το απόγευμα, η Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία την Τετάρτη και την Παρασκευή, καθώς 
και το Μικρό Απόδειπνο με τον κανόνα του Αγίου 
Λαζάρου κατά την Παρασκευή το απόγευμα.
Η μοναδική Ακολουθία που απουσιάζει είναι η 
Ακολουθία των Χαιρετισμών της Παναγίας. Αυτός 
φαίνεται πως είναι ο λόγος που η εβδομάδα αυτή 
αποκαλείται «κουφή» ή «βουβή».

Οι Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής



“Αδέσμευτος” 11 Μαρτίου 2023Σελίδα 16 σ υνέ ν τ ε υ ξ η

Κάθε 8η Μαρτίου ολόκληρος ο κόσμος γιορτάζει την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας

Κ άθε 8η Μαρτίου ολόκληρος ο κόσμος γιορτάζει 
την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας. Σε μια κοι-
νωνία που είναι γεμάτη παθογένειες η επέτειος 

αυτή είναι ημέρα μνήμης. Σηματοδοτεί τους αγώνες, 
τις θυσίες και τα επιτεύγματα των γυναικών όλου του 
πλανήτη για πάνω από έναν αιώνα. Είναι μια γιορτή 
που μας θυμίζει τη γυναίκα μάνα, τη γυναίκα σύντρο-
φο, τη γυναίκα επαγγελματία. Τη γυναίκα που με τους 
πολλαπλούς της ρόλους που καλείται καθημερινά να 
διαδραματίσει θα έπρεπε να την τιμούμε καθημερινά 
και όχι απλά μια φορά το χρόνο. Στην πραγματικότητα 
η σημερινή γιορτή θα έπρεπε να είναι η ημέρα της ελ-
πίδας, γιατί και η ελπίδα είναι γένους θηλυκού.

Έχοντας κατά νου τη γυναίκα του σήμερα ζητήσαμε 
από     γνωστές και δυναμικές γυναίκες της τοπικής 
κοινωνίας να μας καταθέσουν την άποψή τους για τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα και να σχολιάσουν για 
το πόσο ικανοποιητική είναι σήμερα η συμμετοχή των 
γυναικών στα κοινά. 

Ο λόγος δικός τους:

Δρ. Αγγελική Ντρε 
M.D ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Η άποψή μου είναι ότι γενικά τα τελευταία χρόνια 
η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει αυξηθεί πάρα 
πολύ και είναι εφάμιλλη της ανδρικής. Στην Πάφο 
υπάρχουν πολλές αξιόλογες γυναίκες επιχειρηματί-
ες - επαγγελματίες σε όλους τους χώρους εργασίας. 
Όσον αφορά στο τι θα μπορούσε να γίνει για να αυ-
ξηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, ας μην ξεχνάμε 
ότι οι γυναίκες είναι και μανούλες και για να μπορεί 
μία γυναίκα να λειτουργήσει επιχειρηματικά θα πρέ-
πει να υπάρχουν αξιόλογοι χώροι όπου να μπορούν 
να αφήνουν τα παιδιά τους για να δραστηριοποιού-
νται, ώστε να μπορούν να έχουν παραπάνω χρόνο για 
να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις τους.
… Τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με πιο παλιά έχει 
αυξηθεί ραγδαία η ενασχόληση των γυναικών με τα 
κοινά, αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο όπως είναι και 
πολύ ευχάριστη η ισάξια ενασχόληση των γυναικών 
και με την πολιτική, όπου τα τελευταία χρόνια βλέ-
πουμε πολλές πολύ αξιόλογες γυναίκες πολιτικούς.

Ειρήνη Σοφοκλέους Λετυμπιώτη 
Καθηγήτρια Αγγλικών

Ερ.: Ποια είναι η άποψή σας για το γυναικείο επι-
χειρείν στην Πάφο και τι πιστεύετε ότι θα μπορού-
σε να γίνει για να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρη-
ματικότητα;

Απ.: Έγιναν αρκετά βήματα προόδου τα τελευταία 

χρόνια, αρκετές γυναίκες ηγούνται επιτυχημένων επι-
χειρήσεων και αποδεικνύουν με τις γνώσεις και τις 
ικανότητες τους στην πράξη την ισότητα των δύο φύ-
λων. Αυτό που με χαροποιεί είναι η καλλιέργεια μιας 
ορθότερης κουλτούρας, που ξεκινά, βέβαια, από την 
ίδια την εκπαίδευσή μας. 
Υπάρχουν ασφαλώς περιθώρια βελτίωσης. Η σύγχρο-
νη γυναίκα καλείται να ανταπεξέλθει σε πολλαπλές 
προκλήσεις και σε ταυτόχρονα ζητήματα. Μια γυναί-
κα επαγγελματίας για να πετύχει επαγγελματικά θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα της ίσης πρόσβασης 
στην εργασία, στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων 
αλλά και στην παροχή εκείνων των υποδομών που θα 
της επιτρέπουν να δραστηριοποιείται επαγγελματικά 
χωρίς να αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε καριέ-
ρα και οικογένεια.

Ερ.: Πως σχολιάζετε τη συμμετοχή των γυναικών στα 
κοινά και πόσο ικανοποιητική είναι η εκπροσώπηση 
τους;

Απ.: Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά αποτελεί 
μια ιστορική διεκδίκηση. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν μό-
λις μερικές δεκαετίες οι γυναίκες αποκλείονταν ακό-
μα και από αυτονόητα δημοκρατικά δικαιώματα όπως 
το δικαίωμα ψήφου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ 
με ικανοποίηση την εκπροσώπηση γυναικών στα κοι-
νά να αυξάνεται, όχι στη βάση του φύλου αλλά -κυρί-
ως- στη βάση των ικανοτήτων και των γνώσεων τους. 
Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα επιτυχημένων γυναι-
κών πολιτικών που αποτελούν πρότυπα. Σαφώς και 
δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο της ίσης εκπρο-
σώπησης αλλά με ικανοποίηση παρατηρώ ολοένα και 
πλησιάζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι άλ-
λωστε ενδεικτικό και το γεγονός ότι έχει ενταχθεί στην 
ατζέντα των πολιτικών συζητήσεων η εκπροσώπηση 
των γυναικών.

Χριστιάνα Παναγιωτάκη 
Ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου

Σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα σε σχέση με 20 

χρόνια πριν είμαστε πολύ καλύτερα αυτήν την εποχή. 
Σαν πρώτη ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου και γυμνάστρια 
υπήρξε αμφισβήτηση γιατί έως τότε ήταν ένα ανδρι-
κό επάγγελμα. Όταν είσαι αληθινός και σωστός επαγ-
γελματίας, ασχέτως φίλου μπορείς να αποδείξεις την 
αξία σου χωρίς οποιαδήποτε στεγανά.
... Στο κομμάτι της πολιτικής θέλουμε ακόμα πολύ 
δουλειά. Αλλά με Πρόεδρο Βουλής γυναίκα αλλάζει η 
εικόνα. Ο ρόλος της γυναίκας στην σημερινή κοινωνία 
είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός. Μια γυναίκα εί-
ναι ταυτόχρονα μητέρα, σύζυγος, επαγγελματίας και 
φίλη. Αισθάνομαι ότι χρειάζεται ακόμα να διανύσου-
με πολύ δρόμο προκειμένου να «κατακτήσουμε» την 
πραγματική ισότητα. 

Γιούλα Παπαέτη  Κουτσοφτίδη
Επιχειρηματίας

Η ικανότητα του επιχειρείν, ανάμειξης στα κοινά, πα-
ρουσία σε διάφορα βήματα που ταυτόχρονα μεγαλώ-
νει και ετοιμάζει με Αρχές και Αξίες τα παιδιά της με 
τα πιο δυνατά όπλα. 

Κατάκτηση του επιχειρείν και της πολιτικής με εφαλ-
τήριο το Πάθος, την ενσυναίσθηση, την ειλικρίνεια και 
ταυτόχρονα ένα στρατό πίσω από νέους που δεν τους  
λείπει η παιδεία, η αγάπη, η αγάπη για την οικογέ-
νεια  και τη πατρίδα, η οικουμενική συνεργασία, πρω-
ταγωνιστική θέση για το Ωραίο το Μεγάλο  το Δυνατό. 
Αυτή είναι η Γυναίκα του σήμερα.

Κερδίζουν έδαφος οι γυναίκες… 
Οι γυναίκες κερδίζουν έδαφος ως προς την αποδοχή 
τους και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των δυ-
νατοτήτων τους. Πιστεύω ότι οι ικανότητες και η αφο-
σίωσή τους κατακτούν πλέον σημαντικές ηγετικές θέ-
σεις. 
Η διαφορά απλούστατα είναι ότι η υπεροχή της γυ-
ναίκας πλέον κέρδισε και για δυο επιπλέον λόγους. 
Πάθος και ενσυναίσθηση.
Η διαφορετικότητα των απόψεων και των προσεγγί-
σεων που μόλις τα τελευταία χρόνια κερδήθηκε από 
μέρους των γυναικών είναι πλέον η κινητήριος δύνα-
μή μας . 
Οι εποχές της φίμωσης και των παρωχημένων πράξε-
ων, παραμερισμός της γυναίκας, έφυγαν ανεπιστρε-
πτί. 
Εάν υπάρχουν τέτοιες κινήσεις, τώρα ευτυχώς η δικαι-
οσύνη λαμβάνει θέση. 
Πιστεύω όπως προανέφερα ότι η διαφορά της επιτυ-
χούς πορείας της γυναίκας πέραν των γνώσεων η κα-
ταργήσεων είναι μόνο δυο. Πάθος και ενσυναίσθηση. 
Παράγοντες που δεν επιδέχονται ήττας. 
Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα του παρωχη-
μένου. Ακόμα και η ποσόστωση.
Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Όλα θα αλλάξουν άρδην 

και αυτό με συγκινεί αλλά και αισιοδοξώ για τη σκυ-
τάλη που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. 

Κλέα Πιτσιλίδου 
Ιδιοκτήτρια Σχολής Μπαλέτου

Παρά το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει ο τομέας αυ-
τός, η ανάπτυξη δηλαδή της γυναικείας επιχειρημα-
τικότητας στην Πάφο, λόγω των διαφόρων στερεοτύ-
πων που υπήρχαν και συνεχίζουν να υφίστανται, σε 
μικρότερο βαθμό βέβαια, ακόμα και τώρα, βλέπου-
με τα τελευταία χρόνια να εξελίσσεται με γρήγορους 
ρυθμούς. 
Η γυναίκα πλέον μορφώνεται και διευρύνει τους ορί-
ζοντές της σε πολλαπλά επίπεδα. Μέσα από την έμ-
φυτη ικανότητά της να διαχειρίζεται καταστάσεις και 
να επιλύει προβλήματα έχει πετύχει άλματα στην ορ-
γάνωση και διοίκηση. 
Έχει αναπτύξει τις φυσικές της δεξιότητες όπως για 
παράδειγμα, να αντιλαμβάνεται έγκαιρα κινδύνους 
και να αναλαμβάνει ευθύνες και πρωτοβουλίες που 
επιβάλλει η καθημερινότητα στην εργασία. 
Έχει πετύχει μέσα από τους προκαθορισμένους της 
στόχους, με υπομονή και επιμονή, να οργανώνει και 
να διοικεί άρτια τη δική της επιχείρηση. Είναι πολύ 
δυσκολότερο, όμως, να ανελιχθεί στη διοικητική αλυ-
σίδα μιας εταιρίας από ό,τι ένας άντρας, αν και πολ-
λές φορές τα προσόντα της είναι ανώτερα. 
Αυτό οφείλεται πιστεύω στην εντύπωση ότι μια γυ-
ναίκα θέλοντας να αντεπεξέλθει σε όλους της τους ρό-
λους, δε θα είναι εξίσου αποδοτική. Για να ανατραπεί 
αυτή η εντελώς λάθος άποψη, πέραν από το ότι πρέ-
πει να επιμορφωθεί μια ολόκληρη κοινωνία, πρέπει 
να υπάρξουν και οι απαιτούμενες υποδομές.
Ναι, πρέπει μια γυναίκα επιχειρηματίας, διοικητικό 
στέλεχος ή πρόεδρος μιας εταιρίας να μπορεί να εί-
ναι και μητέρα. Πρέπει να υπάρξουν οι απαιτούμενες 
υποδομές που να παρέχουν αυτή την στήριξη από το 
κράτος.

... Παρατηρώ ότι έχει γίνει μεγάλη αλλαγή τα τελευ-
ταία χρόνια. Υπάρχει συμμετοχή των γυναικών στα 
κοινά όχι, όμως, ακόμα στο σημείο που θα θέλαμε 
όλοι να δούμε. Μιλούμε όλοι για την ισότητα των φύ-
λων. Εμπιστευόμαστε γυναίκες να φέρουν εις πέρας 
σημαντικές εργασίες που απαιτούν γνώσεις και ικανό-
τητες, θα έπρεπε, επομένως, να υπήρχε μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση των γυναικών στα κοινά. 
Η ίδια η γυναίκα πρέπει πρώτα να πιστέψει στον εαυ-
τό της και στις ικανότητες της, να καταρρίψει μύθους 
και στερεότυπα που κατά τη γνώμη μου τη μειώνουν, 
αναδεικνύοντας έτσι η ίδια την πραγματική ομορ-
φιά της μέσα από την αξία και την αυθεντικότητα της 
ώστε με αυτοπεποίθηση να διεκδικήσει τη θέση που 
της αναλογεί.

Πέντε επιφανείς γυναίκες της Πάφου 
μιλούν στον Αδέσμευτο
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με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Τ ο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου, εκφράζει την 
έντονη αντίδρασή του για την από-

φαση του μόνιμου Κακουργιοδικείου, που 
συνεδρίασε στην Πάφο, για ποινή φυλάκι-
σης μόλις έξι μηνών με τριετή αναστολή, 
στον 63χρονο άντρα που αποπειράθηκε 
να σκοτώσει την γυναίκα του τον Οκτώ-
βριο του 2022.
Η απόφαση του δικαστηρίου δεν λαμβά-
νει υπόψιν ότι είναι περιστατικό ενδοοι-
κογενειακής βίας, γεγονός που βάσει του 
Άρθρου 11 του Νόμου 115(I)/2021 για 
την πρόληψη και καταπολέμησης της βίας 
κατά των γυναικών, λειτουργεί επιβαρυ-
ντικά. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι στη βάση 
του περί Ποινικού Κώδικα Νόμος, Άρθρο 
214 η απόπειρα φόνου προβλέπει ποινή 
φυλάκισης δια βίου.
Η απόφαση αυτή καταδεικνύει την πλήρη 
άγνοια του δικαστηρίου για το φαινόμενο 
της βίας κατά των γυναικών και τις δυνα-
μικές του. 
Όπως διαβάζουμε στον τύπο, η απόφαση 
για μετριασμό της ποινής βασίστηκε «στην 
αντίληψη του λανθασμένου των ενεργει-
ών του προς το πρόσωπο της συζύγου του, 
περιορίζοντας εκ των πραγμάτων το ενδε-
χόμενο επανάληψης τέτοιων ενεργειών». 
Όπως γνωρίζουμε, η μεταμέλεια είναι μια 
πολύ κοινή συμπεριφορά των θυτών και 
σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την 
παύση των περιστατικών βίας και την κλι-
μάκωσή τους.
Η πιο πάνω απόφαση μας εξοργίζει και 
εγείρει τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Πώς δικαιώνεται το θύμα μιας απόπει-
ρας γυναικοκτονίας;
• Υπάρχουν μέτρα προστασίας για το 
θύμα; Έγινε αξιολόγηση κινδύνου για τη 
ζωή αυτής της γυναίκας;
• Πού είναι η πρόσβαση των γυναικών στη 
δικαιοσύνη; Είναι καμιά μας ασφαλής;
• Ποιο μήνυμα στέλνει η απόφαση στην 
κοινωνία, όταν με μια απολογία και μια έν-
δειξη μετάνοιας αφήνεται ελεύθερος ένας 
θύτης απόπειρας γυναικοκτονιάς;
• Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα και αμφι-
βολίες για τον χειρισμό και την αξιοπιστία 
οποιουδήποτε περιστατικού ενδοοικογε-
νειακής βίας από το δικαστήριο. Ποιες θα 
είναι οι ποινές για άλλες μορφές βίας;
Αποφάσεις όπως την πιο πάνω κλονίζουν 
την εμπιστοσύνη μας στον θεσμό της δι-
καιοσύνης και μας εξοργίζουν! Στεκόμα-
στε αλληλέγγυες στο πλευρό αυτής και 
της κάθε γυναίκας που βιώνει βία και 
απέναντι σε κάθε θεσμό που μειώνει την 
αξία της ζωής των γυναικών με αποφάσεις 
όπως την πιο πάνω. Το Μεσογειακό Ινστι-
τούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου είναι 
ένα μης κερδοσκοπικός οργανισμός που 
προωθεί και συμβάλει σε προγράμμα-
τα κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού 
περιεχομένου που σχετίζονται με την ισό-
τητα των φύλων και τα δικαιωμάτων των 
γυναικών σε εθνικό, περιφερειακό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών 
Κοινωνικού Φύλου

Ψηφίζει μας τούτος, 
εν πελάτης μας!

Τ ις τελευταίες μέρες έχουμε 
γίνει όλοι μάρτυρες για τα 
θλιβερά και αποτρόπαια 

γεγονότα κακοποίη-
σης ζώων που έχουν 
σημειωθεί στην πα-
τρίδα μας, και συ-
γκεκριμένα για τις 
5 γάτες που πυρο-

βολήθηκαν με οπλότοξο (Βαλ-
λίστρα) στην περιοχή Περνέρα 
– Παραλίμνι,  για τον οδηγό ημι-
φορτηγού ο οποίος είχε δέσει με 
σκοινί ένα σκυλάκι και το τραβού-
σε στον δρόμο στην Κοκκινοτρι-
μιθιά και για την σφαγή σκύλου 
με μαχαίρι στην Πάφο, φαινόμε-
να διαχρονικά και σύνηθες.
Να μου επιτραπεί  να ξεκινή-
σω με ένα γνωμικό του Βίκτωρ 
Ουγκώ ότι «Τα κτήνη είναι του 
Θεού, η κτηνωδία είναι των αν-
θρώπων».

Η κακοποίηση των ζώων δεν απο-
τελεί φαινόμενο της σύγχρονης 
εποχής ενω πλέον έχει αποδει-
χθεί πως η συμπεριφορά ενός 
ανθρώπου προς τα ζώα απεικονί-
ζει, συνήθως, τη στάση του απέ-
ναντι στους συνανθρώπους του.
Πράξεις βαρβαρότητας σε βά-
ρος των ζώων όπως οι πρόσφα-
τες που εχω αναφέρει πιο πάνω, 

είναι πράξεις εγκληματικές, οι 
οποίες επιφέρουν τόσο οδυνη-
ρές συνέπειες στη φυσική υπό-
σταση του ζώου, αλλά  την ίδια 
ώρα θέτουν σε αμφισβήτηση το 
επίπεδο του πολιτισμού, της παι-
δείας και της κουλτούρας μας.
Επιπρόσθετα, έρευνες στον το-
μέα της Ψυχολογίας και της 
Εγκληματολογίας δείχνουν ότι οι 

άνθρωποι που διαπράττουν πρά-
ξεις βίας προς τα ζώα δεν στα-
ματάνε εκεί καθώς πολλοί από 
αυτούς συνεχίζουν και στους συ-
νανθρώπους τους.
Εν κατακλείδι, εγκλήματα κακο-
ποίησης ζώων αλλά και οι προ-
εκτάσεις τους, είναι μια πραγ-
ματικότητα που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα, παρα-
δειγματικά και αποτελεσματι-
κά με αυστηρότερες ποινές, έτσι 
ώστε όλοι μαζί να βάλουμε ένα 
τέλος  σε τέτοιου είδους βαρ-
βαρότητες, αφού ειναι γεγονός 
οτι τον πολιτισμό και την ηθική 
πρόοδο ενός λαού τον βλέπουμε 
μέσα από τον τρόπο που συμπε-
ριφέρεται πρός τα ζώα.

Αντώνης Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας  Δήμος Πάφου

Τα κτήνη είναι του Θεού, η κτηνωδία είναι των ανθρώπων

Η ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών σιδη-
ροδρόμων την περίοδο 1993 – 1998 
σημαδεύτηκε από την τραγωδία στο 

Πάντιγκτον τον Οκτώβριο του 
1999 με 31 νεκρούς.
Τη δεκαετία του 1990 οι πε-
ρισσότερες χώρες στον κόσμο 
εφάρμοσαν προγράμματα απο-
κρατικοποίησης. Η παρατήρη-

ση αυτή ισχύει τόσο για τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες όσο και τις υπόλοιπες, αναπτυγμένες ή 
αναπτυσσόμενες. Τα προγράμματα αποκρα-
τικοποίησης εφαρμόστηκαν και εφαρμόζο-
νται στην Ευρώπη από κυβερνήσεις οι οποί-
ες ανήκουν σε όλο το φάσμα των ιδεολογικών 
χρωματισμών, στις χώρες οι οποίες κυβερνή-
θηκαν από κομμουνιστικά καθεστώτα μέχρι 
το 1990 και λαϊκιστικές κυβερνήσεις στη Λα-
τινική Αμερική.
Είναι φανερό ότι ενώ η διαδικασία των απο-
κρατικοποιήσεων κατά τη δεκαετία του ’80 
εμπεριείχε έντονα τα ιδεολογικά στοιχεία της 
νεοφιλελεύθερης εχθρότητας προς οποιο-
δήποτε οικονομικό ρόλο του Κράτους η δε-
καετία του ’90 αποϊδελογικοποίησε τις απο-
κρατικοποιήσεις. Οι κυβερνήσεις όλων των 
πολιτικών αποχρώσεων αντιμετώπισαν το 
θέμα των αποκρατικοποιήσεων από πρακτι-
κή σκοπιά. Αυτό είχε να κάνει με δύο κυρίως 
παράγοντες. 
Πρώτον την ανάπτυξη ανταγωνιστικού περι-
βάλλοντος σε τομείς στους οποίους παραδο-
σιακά κυριαρχούσαν τα κρατικά μονοπώλια 
και δεύτερον την αναγκαιότητα περιορισμού 
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τα οποία 
όταν αφεθούν ανεξέλεγκτα δημιουργούν 
πληθωρισμό και εξάρτηση από δανεισμό, 
ενώ υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη.

Είναι βέβαια κεφαλαιώδους σημασίας να δια-
σφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι στοιχεία επιχει-
ρήσεων που αποτελούν φυσικά μονοπώλια, 
πρέπει πάντοτε να παραμένουν υπό κρατικό 
έλεγχο. Και μιλώντας πιο συγκεκριμένα για 
μεταφορικά δίκτυα, όπως στην περίπτωση 
των σιδηροδρόμων, να κατοχυρώνεται πρω-
τευόντως η ασφάλεια των μεταφορών και η 
ποιότητα των υπηρεσιών.
Ο ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) 
διά της άλλοτε δημόσιας Εταιρείας «Τραί-
νος Ε» μεταβιβάστηκε στην Ιταλική Εταιρεία 
«Ferrovie dello stato Italiane” στις 14 Σεπτεμ-
βρίου του 2017 έναντι του ποσού των €45 
Εκ.Ευρώ. Στην πραγματικότητα ξεπουλήθηκε 
στην Ιταλική Εταιρεία αφού η αξία της Ελλη-
νικής δημόσιας εταιρείας υπολογιζόταν στα 
300 Εκ.Ευρώ. Μάλιστα η Ιταλική Εταιρεία επι-
δοτείται, με βάση τη συνομολογηθείσα λεό-
ντειο συμφωνία, με 50 Εκ.Ευρώ το χρόνο από 
το Ελληνικό δημόσιο!
Η πτωχευμένη Ιταλική Εταιρεία διατήρησε 
τις επικίνδυνες αμαξοστοιχίες και βέβαια με 
υποταγή στη λογική της κερδοφορίας, ουδό-
λως μερίμνησε για την ασφάλεια μετακίνη-
σης των επιβατών και την ποιότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών. Τελικά οι ανθρώπινες 
ζωές θυσιάστηκαν στην ανείπωτη τραγωδία 
των Τεμπών στο βωμό του κέρδους.
Μια άλλη ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα, στο 
βωμό της πανάκειας των αλόγιστων απο-
κρατικοποιήσεων, απέδειξε ολιγωρία και πα-
ραλυσία σε μια σοβαρή θεομηνία. Όταν βα-
ρύτατη χιονόπτωση στην «Αττική οδό» στην 
Αθήνα εγκλώβισε χιλιάδες αυτοκίνητα με 
τους οδηγούς τους. 
Η διαχειρίστρια Ιδιωτική Εταιρεία της «Αττι-
κής οδού» επέδειξε καταστροφική ανικανό-
τητα.
Διαπιστώνεται «εν τοις πράγμασιν» ότι οι 
άκριτες ιδιωτικοποιήσεις, όπως οι προανα-
φερθείσες, δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμ-

φέρον και την ανάπτυξη αλλά αντίθετα ολο-
κληρώνουν την ισοπέδωση της οικονομία και 
της κοινωνίας.
Θα κλείσω με ένα παράδειγμα εξαιρετικά 
αφιερωμένο σε όσους μας «κανοναρχούν» 
από πρωίας μέχρι νυκτός από τα τηλεοπτικά 
και ραδιοφωνικά Μέσα Ενημέρωσης για την 
ανάγκη ιδιωτικοποιήσεων ως της πανάκειας 
επίλυσης των προβλημάτων της οικονομίας.
Λοιπόν στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη συγκεκρι-
μένα, τα τρένα που μεταφέρουν τα εκατομ-
μύρια εργαζομένους στις δουλειές τους είναι 
κάτι συρμοί – βαγόνια σκουριασμένα και πα-
νάθλια. 
Σε αντίθετη με την αθλιότητα αυτών των τρέ-
νων υπάρχουν υπόγειοι σιδηρόδρομοι σύγ-
χρονοι, λειτουργικοί και άνετοι που είναι μά-
λιστα και εξαιρετικά επικερδείς. Λεπτομέρεια 
σημαντική. Οι πρώτοι σιδηρόδρομοι ανήκουν 
σε ιδιωτική εταιρεία. Οι δεύτεροι είναι δημο-
τική επιχείρηση.
Δίδαγμα: Οι μιμητικές αντιγραφές και το πα-
παγάλισμα ξέων προτύπων είναι δογματισμός 
και συντηρητισμός της χειρότερης μορφής. 
Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι η αξιοποίη-
ση της αγοράς και όχι η άκριτη υποδούλωση 
σε ανεξέλεγκτους μηχανισμούς της. Αυτό επι-
τάσσει η σύγχρονη αντίληψη της οικονομικής 
δημοκρατίας και το συμφέρον των κοινωνι-
ών, τελικά των ίδιων των ανθρώπων.

Ιδιωτικοποιήσεις και η τραγωδία των Τεμπών
Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων



Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης 
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Έ χει ιδιαίτερη σημασία να μάθουμε ν’ ακούμε τους 
εαυτούς μας. Οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνου-
με πώς να συντονιζόμαστε. Αρχίζουμε να λαμβά-

νουμε τα μηνύματα μας δυνατά και κα-
θαρά. Τα βρέφη ξέρουν πότε πεινούν 
και πότε πονούν. Αλλά όταν είμαστε μι-
κροί, οι φωνές των άλλων προσώπων εί-
ναι πολύ περισσότερο δυνατές και σί-
γουρες από τη δική μας. Έτσι είναι πιο 
εύκολο να παρακολουθήσουμε  εκείνα 

που λένε οι άλλοι. Εκείνοι τα έχουν ήδη όλα υπολογίσει, 
ενώ εμείς μόλις αρχίζουμε να συναρμολογούμε τα κομ-
μάτια. Εκτός από αυτό, το συμφέρον μας βρίσκεται με το 
μέρος τους. Αν τους ακούμε, έχουμε εξασφαλισμένο δω-
μάτιο και φαγητό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε στους 
εαυτούς μας για να συναγωνιστούμε με αυτούς; Αυτά που 
είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε για να επιζήσουμε  σαν 
παιδιά είναι μια άλλη ιστορία. Ο συντονισμός μας χρειά-
ζεται εξάσκηση. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εαυτούς 
μας να υψώσουν τη φωνή. Αν έχουμε σταματήσει ν’ ακού-
με τη φωνή μας επι πολύ καιρό, μπορεί η φωνή αυτή να 
είναι πολύ αδύνατη. Μπορεί να έχει σχεδόν εγκαταλείψει 
τον αγώνα. Μπορεί επίσης να είναι πάρα πολύ θυμωμένη 
γιατί είχε σωπάσει επί τόσο διάστημα. Αλλά οπωσδήπο-
τε υπάρχει και πρέπει να της δώσουμε μια ευκαιρία. Αν 
μάθουμε πως ν’ ακούμε , θ’ ανακαλύψουμε πάρα πολλά 
και θ’ ακούσουμε μερικά υπέροχα πράγματα. Υποπτεύο-
μαι ότι μπορεί ν’ ακούσουμε επίσης και μερικά τρομερά 
πράγματα. Δεν υπάρχουν ένα σωρό πράγματα κρυμμέ-
να μέσα μας, που θα ήταν πολύ δύσκολο να τα δεχτού-
με; Και δεν θα ήταν υπερβολικά δύσκολο για τους ανθρώ-
πους να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους, αν έρθουν στην 
επιφάνεια; Αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρ-
χουν οι ψυχαναλυτές; Οι ψυχαναλυτές μπορούν να βοη-
θήσουν φυσικά πάρα πολύ τους ανθρώπους, να ερευνή-
σουν τους λόγους για τους οποίους κακομεταχειρίζονται 
τους εαυτούς τους. Ορισμένοι άνθρωποι είναι τόσο απα-
σχολημένοι με το να κάνουν κακό στους εαυτούς τους και 
έχουν τόσο λίγη κατανόηση του γιατί το κάνουν, ώστε η 
ψυχανάλυση αποτελεί το μόνο τρόπο που μπορούν ν’ αρ-
χίσουν να σπάζουν τον κύκλο της αυτοκαταστροφής τους. 
Η ψυχανάλυση αποτελεί το μεγάλο εργαλείο της απελευ-
θέρωσης. Τη στιγμή που ο πρώτος ασθενής ξάπλωσε στον 
καναπέ, έγινε πραγματικά ένα γιγαντιαίο βήμα για την 
ανθρωπότητα. Και υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που 
πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, ακό-
μη και με την βοήθεια ενός ψυχαναλυτή. Ένας λόγος, για 
τον οποίο η ψυχανάλυση χρειάζεται τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα, είναι η άρνηση πολλών ανθρώπων να συνειδη-
τοποιήσουν ότι, κατά βάθος η αλλαγή εξαρτάται από τους 
ίδιους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές η αλλα-
γή επέρχεται με τρόπο απλό. Ξαφνικά αισθάνεσαι πολύ 
διαφορετικά για κάποιον άλλον η για κάτι άλλο. Απαλλάσ-
σεσαι από διάφορα φορτία. Οι πόρτες ανοίγουν και κάτι 
εναντίον του οποίου αγωνιζόσουν, γίνεται μονομιάς εύ-
κολο. Φαίνεται πως πραγματικά συμβαίνουν και θαύμα-
τα και αυτό είναι καλό, γιατί βοηθούν τους ανθρώπους να 
συνεχίζουν τη ζωή τους. Αλλά οι αγώνες πρέπει να προη-
γούνται. Τα θαύματα συμβαίνουν σε πρόσωπα που είναι 
έτοιμα γι’ αυτά. Αλλά χρειάζονται περισσότερα πράγμα-
τα από τα ξαφνικά αυτά σκιρτήματα για ν’ αλλάξει η ζωή. 
Χρειάζεται συνειδητή δράση και απόφαση να πάρετε τη 
ζωή στα χέρια σας και ένα σωρό άνθρωποι δεν θέλουν να 
αντιμετωπίσουν την απόφαση αυτή. Πιστεύουν πώς ο ψυ-
χαναλυτής τους είναι ο καλός πατέρας η η μητέρα που δεν 
είχαν ποτέ και πώς, από εδώ και πέρα, θα αναλάβει εκεί-
νος τη φροντίδα τους. Αλλά οι άνθρωποι ξεχνούν  ότι κα-
λός γονιός είναι εκείνος που βοηθά το παιδί να φροντίζει 
τον εαυτό του και να ενδιαφέρεται γι’ αυτόν. Κάποιος είπε 
πώς, αν δώσετε τροφή σε κάποιον, τον τρέφετε για μια 
μέρα, αλλά αν το διδάξετε πώς ν’ αναπτυχθεί, μπορεί να 
διατρέφει τον εαυτό του για ολόκληρη τη ζωή του. Όταν 
αποφασίσετε να επιμεληθείτε τον εαυτό σας, ν’ αναλάβε-
τε την φροντίδα του, εξακολουθεί να σας περιμένει πολλή 
δουλειά. Χρειάζεται σκέψη και προσπάθεια για ν’ αποτι-
νάξει κανείς τις κακές συνήθειες. Ένα μέρος του εαυτού 
σας  μπορεί να είναι αγανακτισμένο για τις αλλαγές που 
προσπαθείτε να κάνετε. 
Για να απαλλαγεί κανείς χρειάζεται πάρα πολλή επιμονή 
Δεν αρκεί να θέλετε ν’ αλλάξετε. Θα πρέπει και να θέλετε 
να το θελήσετε. 

Το μονοπάτι 
των φιλόσοφων

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Κ αθώς η Τεχνολογία εξελίσσεται όλο και πιο πολ-
λοί νέοι την χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. 
Οι έφηβοι πιο πολύ χρησιμοποιούν κυρίως τα 

smartphones, τα tablet, τα laptop, οι υπολογιστές και γε-
νικότερα οτιδήποτε τους προσφέρεται σε οθόνη. 
Με αυτό τον τρόπο οι έφηβοι χάνουν πολύ χρόνο, ενώ 
θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το χρόνο τους δημιουρ-
γικά. Αρχικά οι γονείς πιστεύουν ότι η Τεχνολογία είναι 
επιβλαβής για τον οργανισμό των εφήβων. Οι έφηβοι 
όμως δεν το αντιμετωπίζουν έτσι και το θεωρούν ότι εί-
ναι χρήσιμο και ωφέλιμο για το μέλλον τους. 
Στην Τεχνολογία όμως υπάρχουν θετικά υπάρχουν και 
αρνητικά.
Αρνητικά: Οφθαλμική κόπωση, Ακτινοβολία, Αποξένω-
ση, Προβληματικές σχέσεις, Αύξηση βάρους, Αρνητική 
επίδραση στους σχολικούς βαθμούς, Μείωση ελεύθε-
ρου χρόνου.
Θετικά: Εύρεση πληροφοριών, Ενημέρωση, Ψυχαγωγία
Επικοινωνία, Κοινωνικοποίηση, Συνεργασία, Εύρεση ερ-
γασίας  

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Τεχνολογία έχει γίνει ένα κομ-
μάτι της καθημερινής μας ζωής. Ειδικότερα, ο τομέας της 
Τεχνολογίας είναι οι συσκευές που μπορούμε να απα-
σχοληθούμε με το Ίντερνετ. Με λίγα λόγια ο καθένας μας 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για κάθε σκοπό. 
Όμως κάποια από αυτά μπορούν να μας επηρεάσουν θε-
τικά και αρνητικά στην καθημερινότητά των εφήβων.
Πρώτα από όλα θεωρούν ότι το να μπαίνεις στο Ίντερ-
νετ σε βοηθάει στο να βρίσκεις πληροφορίες που στο 
μέλλον σου θα σου χρειαστούν και έτσι με αυτόν τον 
τρόπο θα τους βοηθήσει και στη γραπτή τους έκφρα-
ση. Ακόμα μέσω των κοινωνικών δικτύων (Facebook, 
Instagram,Twitter) μπορούν να κοινωνικοποιηθούν αφού 
μπορούν να μιλήσουν από όποιο μέρος βρίσκονται. 
Επιπλέον έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να μά-
θουν το τι γίνεται σε όλο το κόσμο πατώντας μόνο ένα 
κουμπί. Το να χρησιμοποιείς ως έφηβος το Ίντερνετ σε 
βοηθάει να συνεργάζεσαι με τους συμμαθητές σου στο 
σχολείο. Οι αρνητικές  επιπτώσεις του διαδικτύου αφο-
ρούν όλες τις πλευρές της υγείας των εφήβων. Με την 

πολύωρη χρήση του, τα μάτια μας παθαίνουν οφθαλμι-
κή κόπωση. Σύμφωνα με έρευνες οι οθόνες προκαλούν 
το 65% της ψηφιακής κόπωσης τον ματιών. Κάποια από 
συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ξέρα μάτια. 
Αυτό έχει προκύψει γιατί  τα μάτια δεν είναι σχεδιασμέ-
να να κάθονται μπροστά σε μια οθόνη για 10 με 12 ώρες 
την ημέρα. Ακόμα υπάρχει και η αύξηση βάρους που 
αυτό προκύπτει  από την ακινησία και την απασχόληση 
στον υπολογιστή ή στο κινητό.

Η εξάρτηση των νέων από την τεχνολογία
H τεχνολογία έχει γίνει ένα κομμάτι της καθημερινής μας ζωής...
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Θ υμώνουν, ξενερώνουν, πλη-
γώνουν, απογοητεύουν, απο-
ξενώνουν. Είναι κάποια λόγια, 

κάποιες πράξεις και συμπεριφορές που 
προκαλούν όλα αυτά στις σχέσεις και 
ανοίγουν, άλλοτε απότομα και με δύ-
ναμη και άλλοτε με αργές και βασανι-
στικές κινήσεις το παράθυρο για την 
έξοδο, τη δική σου ή τη δική της.
Για να χτιστούν δυνατοί δεσμοί ανάμε-
σα σε ένα ζευγάρι και να διατηρηθούν, 
ώστε να συμβιώνει αρμονικά, δεν αρκεί 
το καλό κρεβάτι, δεν αρκεί η αγάπη.
Οι υγιείς ερωτικές σχέσεις χρειάζονται 
καθημερινή προσπάθεια, ειλικρίνεια, 

επικοινωνία, υπομονή και αμοιβαίους 
συμβιβασμούς, μεταξύ πολλών ακόμα 
– σε διαφορετική περίπτωση ο χωρι-
σμός είναι κοντά.
Προφανώς, λοιπόν και δεν υπάρχει χώ-
ρος για όσα καταγράφουμε παρακάτω:
1.Τσακώνεστε για λεπτομέρειες, αντι-
κειμενικά ανούσιες.
2.Η ζήλια σας κατατρώει χωρίς να υπάρ-
χει κάποιος ουσιαστικός λόγος. Κοινώς, 
ζηλεύετε για να ζηλεύετε.
3.Λύνετε τις διαφορές και τα προβλή-
ματά σας (σχεδόν) πάντα με φωνές, 
υποτιμητικά, ειρωνικά και προσβλητι-
κά σχόλια.

4.Γίνεστε επιθετικοί χωρίς λόγο.
5.Δεν επικοινωνείτε όσα σας ενοχλούν 
και προβληματίζουν.
6.Δεν αποδέχεστε τις διαφορές σας.
7.Παραλείπετε τα φιλιά και τις αγκαλιές.
8.Το σεξ έχει γίνει πλέον άγνωστη 
λέξη…
… Ή έχει καταντήσει αφόρητα βαρετό.
9.Έχετε ξεχάσει τη σημασία των μι-
κρών, καθημερινών εκπλήξεων που κά-
ποτε κάνατε και σας έβγαζαν από τη 
ρουτίνα.
10.Δε γελάτε πια.
11.Δεν αφήνετε το παρελθόν να ζήσει 
στο παρελθόν, αναμοχλεύοντας συνέ-

χεια καταστάσεις.
12.Αντιπαθείτε ο ένας την οικογένεια 
του άλλου και αυτό βγαίνει προς τα 
έξω.
13.Έχετε απομονωθεί από τους φίλους 
σας.
14.Παραμελείτε τον εαυτό σας, αδια-
φορώντας για την εμφάνισή σας.
15.Θεωρείτε ο ένας τον άλλον δεδομένο.
16.Ο ένας από τους δύο σας μόνο δί-
νει και ο άλλος μόνο παίρνει, όταν οι 
σχέσεις, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, εί-
ναι πάντα δούναι και λαβείν. Ποτέ μο-
νόπλευρες. Αλλιώς είπαμε: ο χωρισμός 
είναι κοντά.

17 συμπεριφορές που οδηγούν σε βέβαιο χωρισμό

Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και τα φυτά 
έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανά περί-

πτωση. Δεν είναι όλα για όλους. Εννοείται, λοιπόν, 
πως μερικά από τα φυτά ναι μεν είναι εντυπωσια-
κά, αλλά θέλουν όντως κάποια παραπάνω εμπειρία 
και προσοχή όσον αφορά τη φροντίδα τους. Από την 
άλλη, υπάρχουν και αυτά τα φυτά που είναι πλασμέ-
να για εσένα που είσαι αρχάρια. Μιλάμε γι’ αυτά τα 
φυτά εσωτερικού χώρου που αγαπούν να τα παραμε-
λείς.

Αγήρατο
Ανήκει στην οικογένεια compositae-Σύνθετα. Είναι 

φυτό με διακλαδισμένη ανάπτυξη από τη βάση του 
και το ύψος του φτάνει μέχρι και 50 εκ. και του ο-
ποίου η άνθιση το καλοκαίρι διαρκεί μέχρι τα πρώτα 
κρύα. Τα άνθη είναι μικρά πολλά μαζί σε κορύβους 
στις άκρες των βλαστών, που πολλές φορές καλύ-
πτουν το φύλλωμα, ώστε το φυτό να σχηματίζει μια 
μικρή ανθισμένη τούφα. 
Τα χρώματα των ανθέων είναι ανάλογα με την ποικι-
λία αλλά συνήθως είναι μπλε φωτεινό έως μπλε βα-
θύ. Ευδοκιμεί σε όλα τα χώματα χωρίς ιδιαίτερες πε-
ριποιήσεις. Θέλει ηλιόλουστες θέσεις και συχνά ποτί-
σματα το Καλοκαίρι. 
Η υπερβολική όμως υγρασία πρέπει να αποφεύγεται 
γιατί η ανάπτυξη της αποβαίνει εις βάρος της ανθο-
φορίας. Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται είτε με σπό-
ρο είτε με μοσχεύματα. Λόγω της πλούσιας ανθήσε-
ως και της μεγάλης επίσης διάρκειας των ανθέων εί-
ναι φυτό που χρησιμοποιείται πολύ στους κήπους εί-
τε ως μόνο του είτε σε ομαδικούς σχηματισμούς.

Ελίχρυσο
Ανήκει στην οικογένεια Compositeae- Σύνθετα. Είναι 
μονοετές φυτό ύψους 0.80-1.00 μέτρο με φύλλα λογ-
χοειδή μυτερά και άνθη μοναχικά με μακρύ κοτσάνι 

σε σχήμα κυπέλλου μονή ή διπλή και διάφορους χρω-
ματισμούς λευκό, βιολετί, κίτρινο, κόκκινο κ.λ.π. Ευ-
δοκιμεί σε όλα τα εδάφη και αντέχει στις παραθαλάσ-
σιες περιοχές. Τα άνθη του αφού ξηρανθούν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και σε ξηρά μπουκάλια. Σπέρνο-
νται την άνοιξη και αφού τα φυτά φτάσουν στο μέγε-
θος των 7-8 εκ. μεταφυτεύονται στην οριστική τους 
θέση και σε αποστάσεις 30-40 εκ.

Φυτά εσωτερικού χώρου...
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Η ιστορία της 8ης Μαρτίου 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μέρα αγάπης, ή...

Σ τις μέρες μας, όμως, σε πολλές 
χώρες η ημέρα αυτή έχει χάσει το 

πολιτικό της μήνυμα: Αφενός εμπο-
ρευματοποιήθηκε και αφετέρου εκλή-
φθηκε ως ευκαιρία για να εκφράσουν 
οι άνδρες την αγάπη τους στις γυναί-
κες, όπως κατά την Ημέρα της Μητέρας 
και του Αγίου Βαλεντίνου. 
Ωστόσο, περιστατικά που σημειώνο-
νται με αφορμή τον εορτασμό της Ημέ-
ρας τη Γυναίκας, αποδεικνύουν την 
ανάγκη προβολής και τίμησης, αν μη τι 
άλλο, των αγώνων των γυναικών.

Η μέρα αφιερωμένη στη 
γυναίκα η 8η Μαρτίου, 
η οποία δυστυχώς σε κά-

ποιες χώρες συμπεριλαμβανομέ-
νης και της δικής μας, έχει χάσει 
την πραγματική σημασία της. 
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
8 Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας 
μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυ-
ρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου 
του 1857 από εργάτριες κλωστο-
ϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι 
οποίες ζητούσαν καλύτερες συν-
θήκες εργασίας.
Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με 
πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετή-
θηκε δύο χρόνια αργότερα από 
τη Σοσιαλιστική Διεθνή.

Ιστορία της 8ης Μαρτίου 
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 
από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για 
τα δικαιώματα της Γυναίκας και 
τη Διεθνή Ειρήνη.
Η ιδέα για τον εορτασμό της προ-
έκυψε κατά το πέρασμα στον 20ό 
αιώνα, το οποίο σηματοδοτήθη-
κε από την εκβιομηχάνιση, την 
πληθυσμιακή έκρηξη και τις ρι-

ζοσπαστικές ιδεολογίες. Το έναυ-
σμα, όμως, είχε δοθεί αιώνες 
πριν, με τη Λυσιστράτη να πρω-
τοστατεί σε μια ιδιόμορφη «φε-
μινιστική» απεργία, προκειμένου 
να τελειώσει ο πόλεμος των αν-
δρών.
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής 
επανάστασης οι γυναίκες του 
Παρισιού ζητούσαν «ελευθερία, 
ισότητα, αδελφότητα» στις Βερ-
σαλίες. 
Η γιορτή ουσιαστικά αφορά 
στους αγώνες συνηθισμένων γυ-
ναικών, που με το θάρρος και την 

αποφασιστικότητα τους έγρα-
ψαν ιστορία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εργά-
τριες στο τομέα της υφαντουργί-
ας και του ιματισμού κινητοποι-
ήθηκαν στις 8 Μάρτη του 1857 
στη Νέα Υόρκη για τις απάνθρω-
πες συνθήκες εργασίας και τους 
χαμηλούς μισθούς τους. 
Η αστυνομία επιτέθηκε και διέ-
λυσε βίαια το πλήθος των λευκο-
ντυμένων γυναικών, όμως το ερ-
γατικό κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. 
Δυο χρόνια αργότερα, οι γυναί-
κες που συμμετείχαν στις κινη-

τοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο 
εργατικό σωματείο γυναικών και 
συνέχισαν τον αγώνα για τη χει-
ραφέτηση τους. 
Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυ-
ναίκες στους δρόμους της Νέας 
Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες 
εργασίας, καλύτερους μισθούς 
και δικαίωμα ψήφου. 
Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί 
και τριαντάφυλλα», με το ψωμί 
να συμβολίζει την οικονομική 
ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα 
την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστη-
κε για πρώτη φορά από το Σοσι-
αλιστικό Κόμμα των ΗΠΑ στις 28 
Φεβρουαρίου 1909. Ο εορτα-
σμός της καθιερώθηκε το 1910 
με πρόταση της Γερμανίδας σο-
σιαλίστριας Clara Zetkin κατά τη 
διάρκεια της Δεύτερης Διεθνούς.
Μετά την Οκτωβριανή Επανά-
σταση, η φεμινίστρια Alexandra 
Kollontai έπεισε τον Λένιν να επι-
σημοποιήσει τη γιορτή στη Σοβι-
ετική Ένωση, όμως μέχρι το 1965 
αυτή παρέμεινε γιορτή των εργα-
τών.
Η άνοδος του φεμινιστικού κινή-
ματος το 1960 αναζωογόνησε το 
ενδιαφέρον για την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503
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Η εταιρία Constantinou Bros Property Management Ltd  στην Πάφο, Κύπρο, 
ζητεί για εργοδότηση 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Εργασίας
• Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία, ομάδας πωλήσεων ακινήτων και των μετά την πώληση, 
πωλήσεων και διαδικασιών. 
• Προγραμματισμός και επίβλεψη της συντήρησης των ακινήτων της εταιρίας. 

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Διεύθυνση Επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο.                                                                                           
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας                                                                                                                                    
• Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή ( windows, XL, power point, etc.)                                                                                                    
• 2 χρόνια προηγούμενη εμπειρία.         

Η Εταιρία Προσφέρει
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
• Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης
• Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

Email: hr@cbh-cyprus.com
           manager@aa-cbh.com
Constantinou Bros Property Management Ltd
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
          www.cbh-cyprus.com

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

και η επιμέλεια και ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
όλων των ειδών σε όλα τα θέματα 

από έμπειρο προσωπικό. 
Για πληροφορίες 99567680 & 99571542

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 25/20023:  

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται  δηλώσεις ενδιαφέροντος  για την αγορά υπηρεσιών τριών  
εισπρακτόρων - καθαριστών  στις δημοτικές παραλίες του.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έγγραφο του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα 
του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00.

9 Μαρτίου 2023

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε αύριο Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας 
στην Πάφο το ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου μας και αξέχαστου

ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ
από την Πάφο

και καλούμε όσους τιμούν 
τη μνήμη του να παραστούν

Οι τεθλιμμένοι
Γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Το  Ίδρυμα Μαργαρίτας  Λιασίδου τελεί την Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023,  στον 
Ιερό Ναό Αγίου Πανάρετου στην  Κολώνη,  το  ετήσιο μνημόσυνο της αείμνη-

στης  ιδρύτριας  του  Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου  Ισμήνης  Λιασίδου   και  
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της  να παραστούν. 

ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ 
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ.κ. ΤΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Η Ιερά Μητρόπολις Πάφου σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την Εν-
θρόνισιν του νέου ποιμενάρχου μας Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ.κ. Τυχικού 
την Κυριακή 12 Μαρτίου και ώρα 4:00μ.μ. στον Καθεδρικό Ιερό ναό Αγίου Θεοδώρου 
Πάφου.

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

Τηλ. 96 23 99 85 (Αμαλία Χαραλάμπους)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας τελεί το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο 
των πεσόντων ηρώων της κοινότητας,

ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/03/2023 8:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης Τσάδας.
Του μνημόσυνου θα προστεί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Τυχικός.

 Επιμνημόσυνο λόγο εκ μέρους της κυβέρνησης θα εκφωνήσει 
η έντιμη Πρόεδρος της Βουλής , κα Αννίτα Δημητρίου.

 Θα ακολουθήσει δεξίωση και θα προσφερθούν καφές και αλμυρά στο χώρο των κτιρίων του 
Κοινοτικού Συμβουλίου.

Εκ του Κ.Σ. Τσάδας

Ενημερωτική Εκδήλωση
Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο πλαίσιο της σημαντικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει νομοθετήσει 
και πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή το κράτος, τον Μάιο του 2024, το Κίνημα Οικολόγων – 
Συνεργασία Πολιτών, διενεργεί σειρά ανοικτών ενημερωτικών εκδηλώσεων, σε όλες τις Επαρχίες 
της Κύπρου.  Στην Επαρχία μας η συζήτηση με τίτλο «Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης: τι 
αλλάζει για πολίτες και τοπικές αρχές» που θα διεξαχθεί:
στο Πολυδύναμο Κέντρο Γεροσκήπου, στην Επαρχία της Πάφου, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, η 
ώρα 19:00. 
Εισηγητές στο πάνελ της εκδήλωσης θα είναι:
• κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Βουλεύτρια Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, Μέλος 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
• κ. Αντώνης Οικονομίδης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείου 
Εσωτερικών
• κ. Εύα Χρυσάνθου - Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιού 
• κ. Χάρης Ιωσηφίδης - Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία 
Πολιτών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης



Μ ε την εκκίνηση του αγώνα δεύτερος 
πετάχτηκε ο Charles Leclerc, εκμε-
ταλλευόμενος τα φρέσκα μαλακά λά-

στιχα της Ferrari, και κρατήθηκε εκεί παρά την 
ανωτερότητα της Red Bull του Perez πίσω του 
– μετρά και ο οδηγός, ακόμα, ευτυχώς, άλλη η 
οδηγική κλάση του Leclerc ή του Max και άλλη 
του Perez.
Θα κατόρθωνε άραγε να μείνει δεύτερος ο 
Charles Leclerc ως τα τέλη του αγώνα; Είχαν πει 
από τη Scuderia Ferrari πως διόρθωσαν τα προ-
βλήματα στρατηγικής και αξιοπιστίας, που του 
στοίχισαν πέρσι 5 νίκες. Όμως, χρόνος μπαίνει, 
χρόνος βγαίνει, η Ferrari ίδια μένει.
Έτσι ο Leclerc έχασε τη 2η θέση επειδή του 
έβαλαν σκληρά λάστιχα ήδη από το μεσαίο 
σκέλος του αγώνα, ενώ οι Red Bull έμειναν στα 
μαλακά, και το χειρότερο, ενώ πήγαινε για μια 
άνετη 3η θέση, την οποία κέρδισε με το σπαθί 
του, έσπασε το μοτέρ και φυσικά εγκατέλειψε.
Πέρσι τουλάχιστον τα σπασμένα μοτέρ στη 
Ferrari του Leclerc άρχισαν μετά τον 6ο αγώνα. 
Φέτος άρχισαν από την πρεμιέρα. Αν και είναι 

νωρίς ακόμα να βγάλουμε συμπέρασμα, περι-
μένουμε να δούμε την υποτιθέμενη ευεργετική 
επίδραση του Fred Vasseur στην πιο ιστορική 
ομάδα της Formula 1.
Στο αρχικό μας λοιπόν ερώτημα, ποιος ήρθε 3ος, 
η απάντηση είναι, ο Fernando Alonso ήρθε 3ος, 
στο ντεμπούτο του με την Aston Martin AMR 23, 
κερδίζοντας μάλιστα την αγάπη και την ψήφο 
του κοινού, ως καλύτερος οδηγός του αγώνα!
Ο γερόλυκος της Formula 1, μολονότι έκανε κακή 
εκκίνηση και μπλέχτηκε σε αγωνιστικό συμβάν 
με την άλλη Aston Martin του Lance Stroll, κα-
τόρθωσε και πέρασε στα ίσια τις Mercedes 
των George Russell και Lewis Hamilton και την 
Ferrari του Carlos Sainz, οπότε ανέβηκε στο βά-
θρο, ξανά στα 41 του χρόνια.
Ο Lance Stroll τερμάτισε 6ος φέρνοντας κι αυτός 
πολύτιμους βαθμούς στην Aston Martin, παρά 
το γεγονός ότι οδηγούσε με τα τραυματισμένα 
χέρια του να πονούν, από το ατύχημα με ποδή-
λατο.
Ήδη από πέρσι το καλοκαίρι, με την μεγάλη ένε-
ση ρευστότητας που δέχτηκε η Aston Martin, 

γράφαμε ότι είναι θέμα χρόνου να φέρουν  
αποτελέσματα, αφού έχουν και το πάθος για 
διάκριση και τα απαιτούμενα κεφάλαια για την 
εξέλιξη.
Το γεγονός ότι η Red Bull έχει πολύ λιγότερο 
χρόνο στην αεροδυναμική σήραγγα στη διάθε-
σή της για να εξελίξει την RB 19, ενώ αντίθετα η 
Aston Martin έχει πολλά περιθώρια αεροδυνα-
μικής εξέλιξης της AMR 23, αφήνει ένα παράθυ-
ρο αισιοδοξίας ότι ίσως δούμε και φέτος μάχες 
για την πρωτιά.
Γιατί η Ferrari δεν έπεισε σήμερα, ούτε και η 
Mercedes, με την W 14 να μη δείχνει σε κανένα 
σημείο του αγώνα ικανή να διεκδικήσει βάθρο. 
Ο Lewis Hamilton αρκέστηκε στην 5η θέση και 
ο George Russell στην 7η.
Μόλις χθες βράδυ, άλλωστε, δήλωσε 
ο Toto Wolff ότι πρέπει στη Mercedes να αλλά-
ξουν ριζικά τη σχεδίαση του αυτοκινήτου τους 
για να ξαναβρεθούν στην κορυφή.
Η Alfa Romeo είχε δείξει θαυμάσια σημάδια στο 
τριήμερο τεστ της περασμένης εβδομάδας, και 
τα επισφράγισε σήμερα, με τον Valtteri Bottas να 

τερματίζει 8ος και τον Zhou Guanyu να γράφει 
τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.
O Pierre Gasly, μολονότι εκκίνησε τελευταίος, 
έφερε την Alpine στην 9η θέση του τερματι-
σμού, καθώς ο Esteban Ocon είχε έναν μίζερο 
αγώνα, γεμάτο ποινές, πριν εγκαταλείψει.
Τον τελευταίο βαθμό της ημέρας περιμάζεψε 
ο Alexander Albon με τη Williams, ενώ ο ομό-
σταυλός του, Logan Sargeant, πήγε καλύτερα 
από τους τρεις νεοφερμένους.
Απογοήτευση για τη McLaren, που αν δε φέρει 
νωρίς τις βελτιώσεις, κινδυνεύει να γλιστρήσει 
ξανά στις πίσω θέσεις της Formula 1.
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Formula 1 – Bahrain GP: Νίκη Max, και 1-2 για την Red Bull!
Ταξιδάκι   γ ια  τον Max και  τη Red Bul l  στο Bahrain, 
εγκατάλειψη γ ια τον Leclerc με συνέπειες γ ια  τη Ferrar i

Επιστρέφει στο ημερολόγιο για πρώτη φορά από 
το 2020, το Μεξικό είναι ο εναρκτήριος γύρος της 

σεζόν και ένα πραγματικά συναρπαστικό αγώνα. Ο 
αγώνας έχει βάση την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της 
χώρας, Λεόν, 400 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης 
του Μεξικού, με της ειδικές να  σκαρφαλώνουν στον 
αέρα και στο εκπληκτικό τοπίο των βουνών Sierra de 
Lobos και Sierra de Guanajuato.
Μετά το «κρύο» ξεκίνημα της σεζόν με το Ράλλυ Μό-
ντε-Κάρλο και το Ράλλυ Σουηδίας, τα πληρώματα του 
WRC μπορούν να ξεθάψουν τα καλοκαιρινά καπέλα  
τους καθώς το πρωτάθλημα μεταφέρεται στο Λεόν 
του Μεξικού.
Διεξήχθη για πρώτη φορά ως γύρος WRC το 2004, το 
Guanajuato Rally México επιστρέφει στο ημερολόγιο 
αυτή τη σεζόν μετά από διετή απουσία. Αυτή είναι 

μια αληθινή δοκιμασία ανθρώπου και μηχανής.
Σε εξαντλητικές ειδικές διαδρομές με χαλίκι στα 
βουνά της πολιτείας Γκουαναχουάτο, τα αυτοκίνητα 
δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώς οι οδηγοί δι-
ασχίζουν σκονισμένους, αμμώδεις δρόμους έως και 
2700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Είναι επίσης το μόνο ράλλυ στο ημερολόγιο του WRC 
όπου το πλήρωμα που κερδίζει παρουσιάζεται με ένα 
ζευγάρι καουμπόικες μπότες...
Ο Sébastiens Loeb και ο Ogier είναι οι μόνοι οδηγοί 
που κέρδισαν το ράλλυ στο Μεξικό  πολλές φορές και 
είναι στην κορυφή της λίστας με έξι νίκες ο καθένας. 
Στον αγώνα δήλωσαν συμμετοχή 32 πληρώματα που 
θα διαγωνιστούν σε 23 ειδικές διαδρομές με 320,71 
αγωνιστικά χλμ σε μία συνολική διαδρομή 969,89 χλμ 
στα βουνά Sierra de Lobos και Sierra de Guanajuato.

WRC: Ράλλυ Guanajuato Μεξικού 
Αρκετά γνωστά ονόματα από το WRC έχουν δηλώσει 
συμμετοχή γ ια το πρωτάθλημα του ERC γ ια το 2023

Το Grand Prix του Μπαχρέιν ήταν απογοητευτι-
κό για την Ferrari και τον Charles Leclerc. Αρχι-

κά λόγω του ελλείματος ρυθμού της SF-23 έναντι της 
RB19. Όμως η συνέχεια ήταν ακόμη χειρότερη.
Η οδήγηση του Μονεγάσκου ήταν, ίσως, το μόνο θε-
τικό σημείο στην χθεσινή εμφάνιση της Ferrari. Ο 
Charles Leclerc όδευε προς μία σχεδόν βέβαιη τρίτη 
θέση με λίγους γύρους να απομένουν. Ωστόσο, η ιτα-
λική PU είχε διαφορετική άποψη.
Η μονάδα ισχύος εμφάνισε πρόβλημα που ανάγκασε 
τον Leclerc να παρκάρει την Ferrari του στην άκρη της 
τελευταίας ευθείας του Sakhir. 
Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι η εγκατάλειψη προκλή-
θηκε -όπως συνηθιζόταν πέρσι- λόγω του κινητήρα 

εσωτερικής καύσεως ή του turbo. Ωστόσο, στον έλεγ-
χο που διενέργησε η Scuderia αποκαλύφθηκε ότι το 
πρόβλημα ήταν με την μπαταρία (ES) και την μονάδα 
ελέγχου (CE). Και τα δύο αυτά στοιχεία έχουν υποστεί 
τέτοιες ζημιές ώστε η επιδιόρθωσή τους καθίσταται 
αδύνατη.    Αυτά είναι ιδιαιτέρως άσχημα νέα για τον 
Leclerc. 
Η μπαταρία που καταστράφηκε είχε περαστεί στην 
Ferrari του λίγο πριν τον αγώνα και ήταν η δεύτερη 
και τελευταία που του επιτρέπεται από την κατανο-
μή του για φέτος. Το ίδιο ισχύει και για την μονάδα 
ελέγχου. Ο λόγος ήταν ότι από την πρώτη μπαταρία 
είχαν προκύψει κάποιες ενδείξεις που είχαν ανησυχή-
σει την Ferrari μετά τις κατατακτήριες.

Ferrari: Ο Leclerc αντ ιμετωπίζε ι 
ήδη κ ίνδυνο ποινής!



Σ ε πολύ δύσκολη θέση βρίσκε-
ται ο Ακρίτας Χλώρακας μετά 
και τις δύο απανωτές ήττες 

στις κρίσιμες αναμετρήσεις με Πα-
ραλίμνι και Δόξα. 
Η ομάδα δείχνει ότι δεν έχει τις δυ-
νατότητες να παλέψει για να κρατη-
θεί στα μεγάλα σαλόνια, ωστόσο,  
όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπί-
δες, τίποτε δεν αποκλείεται. 
Η αρχή επιβάλλεται να γίνει από 
τον αγώνα της πρεμιέρας απέναντι 
στη Νέα Σαλαμίνα, όπου καλείται 
να κερδίσει εάν θέλει να αυξήσει τις 
πιθανότητές του για παραμονή στην 
κατηγορία. Απ’ εκεί και πέρα, θα 
πρέπει να κερδίσει αρκετούς βαθ-
μούς στους εναπομείναντες αγώ-
νες για να μπορέσει να ολοκληρώ-
σει το θαύμα, διότι περί θαύματος 
θα πρόκειται. 
Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται τρεις 
ομάδες, με την Καρμιώτισσα να έχει 
σαφές προβάδισμα έναντι των άλ-
λων ομάδων που κινδυνεύουν. 
Στην πιο δύσκολη θέση είναι ο ου-
ραγός Ακρίτας με μόλις 12 βαθμούς 

και απ’ εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός 
με 16 βαθμούς και ΕΝΠ και Δόξα 
από 21 βαθμούς. Όπως γίνεται αντι-
ληπτό, η ομάδα της Χλώρακας χρει-
άζεται εννέα βαθμούς για να φτά-
σει την τέταρτη θέση από το τέλος 
και την ίδια ώρα να μην κερδίσουν 
βαθμούς οι άλλες ομάδες. Βέβαια, 
μιας και όλες οι ομάδες που κινδυ-
νεύουν θα αγωνιστούν μεταξύ τους, 
δεν είναι δυνατόν να κερδίζουν όλοι 
βαθμούς. 
Μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν για 
όλους, ωστόσο για να γλυτώσουν 

τον υποβιβασμό θα πρέπει να κερ-
δίσουν σχεδόν όλους τους αντιπά-
λους.   

Πρόγραμμα πρεμιέρας
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 10.03.2023
Καρμιώτισσα - ΕΝΠ
Σάββατο 11.03.2023
17:00 Ανόρθωση - Δόξα 
Κυριακή 12.03.2023
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ακρίτας 
Δευτέρα 13.03.2023
18:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Ακρίτας Χλώρακας:
Χρειάζεται ένα θαύμα…

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

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Ο τελικός των τελικών με τον Άρη..

Εάν η Πάφος fc θέλει να προχωρήσει στο πρωτάθλημα και να διεκδικήσει κάτι, είτε αυτό 
λέγεται τρίτη θέση είτε κάτι άλλο, θα πρέπει πάση θυσία να κερδίσει τον Άρη.

Ο αγώνας της Κυριακής μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως «ο τελικός των τελικών», καθώς σε 
περίπτωση που κερδίσει η Πάφος «πιάνει» τον Άρη στην 3η προνομιούχο θέση, ενώ με άλλο 
αποτέλεσμα η ομάδα της Λεμεσού διατηρεί το βαθμολογικό προβάδισμα.
Την ίδια ώρα, και δεδομένου ότι η Πάφος fc θα κερδίσει τον Άρη, δεν αποκλείεται με συνδυ-
ασμό αποτελεσμάτων να πλησιάσει ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ που αγωνίζονται με Ομόνοια και Απόλ-
λων αντίστοιχα.

 Μπορεί η Πάφος fc να βρίσκεται εντός στόχων, 
δηλαδή, να διεκδικεί ένα από τα εισιτήρια εξό-

δου στην Ευρώπη, αλλά και το κύπελλο, ωστόσο, με 
τέτοιες εμφανίσεις όπως αυτή απέναντι στον Ολυμπι-
ακό, κινδυνεύει να μην πετύχει τίποτε στη φετινή σε-
ζόν.

Ενώ, λοιπόν, η ομάδα ξεκίνησε φουριόζα στο 
πρωτάθλημα και έως την ολοκλήρωση του πρώ-

του γύρου παρέδιδε μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαί-
ρου, απ’ εκεί και ύστερα όμως άλλαξαν πολλά. Οι εμ-
φανίσεις της δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα που 
είχαμε συνηθίσει με αποτέλεσμα όχι μόνο να χάσει την 
πρώτη θέση, αλλά να κινδυνεύει να μείνει και εκτός 
τριάδας.
Οι ευθύνες ανήκουν σε όλους, και την τεχνική ηγεσία 
και τους ποδοσφαιριστές.

Το ευχάριστο πάντως είναι ότι υπάρχει χρόνος 
για να βελτιωθούν όλα και να ξαναμπεί η ομάδα 

στον σωστό δρόμο. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα πρέ-
πει να ξυπνήσουν όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. 

Αγώνες υπάρχουν, άλλωστε τώρα αρχίζει η τελι-
κή φάση του πρωταθλήματος, όλες οι ομάδες θα 

αγωνιστούν μεταξύ τους και θα χαθούν αρκετοί βαθ-
μοί. Αυτό που πρέπει να γίνει στην Πάφος fc είναι ανα-
σύνταξη δυνάμεων, να επανέλθει σε ρυθμούς πρώτου 
γύρου και να μπει ξανά στο κυνήγι της διάκρισης. 

Το παιχνίδι με τον Άρη είναι το πρώτο από μια 
σειρά τελικών, που καλείται να κερδίσει. Εάν πά-

ρει τις απαιτούμενες νίκες άμεσα, τότε δεν αποκλείε-
ται να ανέβει ξανά στις πρώτες θέσεις και να διεκδι-
κήσει ακόμη και την πρωτιά, όσο δύσκολο κι απίθανο 
ακούγεται. 

Τώρα, όσο ποτέ άλλωτε, η ομάδα της Πάφου χρειάζεται στήρι-
ξη. Στο ματς της Κυριακής επιβάλλεται να έρθει ο κόσμος στο 
γήπεδο και να σπρώξει την ομάδα προς τη νίκη. 

Παίξτε μπάλα ρεεεεεε Σπόντες. . .
Φταίνε όλοι...

Η τραγική εμφάνιση 
της ομάδας απέ-

ναντι στον Ολυμπιακό 
Λευκωσίας που έλη-
ξε ισόπαλη 1-1, έφερε 
και τη δικαιολογημένη 
έκρηξη του κόσμου.
Με δημοσιεύσεις στα 
Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης εξέφρασε την πικρία του για την κακή 
αγωνιστική παρουσία της ομάδας σε όλο το 90λε-
πτο ρίχνοντας τα βέλη του τόσο προς την τεχνική 
ηγεσία, όσο και προς τους ποδοσφαιριστές.
Οι τελευταίοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Οι πε-
ρισσότεροι χωρίς πάθος και εκτός τόπου και χρό-
νου, λες και πρώτη φορά έπαιζαν μπάλα μετα-
ξύ τους.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν 
υπάρχει θέμα προπονητή στην Πάφος fc. Το ότι η 

ομάδα δεν άλλαξε προπονητή ένα μήνα πριν, όταν φά-
νηκε να υπήρχε πρόβλημα, σημαίνει ότι η διοίκηση έχει 
πλήρη εμπιστοσύνη στον κ. Μπεργκ.  
Τώρα, λέτε, να έχουμε κάποια εξέλιξη; Μια βδομάδα πριν 
στήριξαν τον προπονητή (δηλώσεις ανθρώπων της ομά-
δας) και τώρα δεν κάνει; Εκτός και αν πήρε την τελευταία 
ευκαιρία. 

Θέμα προπονητή… 

Ν έο πολύτιμο έδαφος έχασε η Πέγεια 
2014 στον αγώνα που κάνει για άνο-

δο στα μεγάλα σαλόνια για πρώτη φορά 
στην ιστορία της.
Στον καθοριστικό αγώνα με τον Αχυρώνας 
Ονήσιλος εξήλθε ισόπαλη 0-0, ένα αποτέ-
λεσμα που κρατά και τις δύο ομάδες στην 
4η θέση με 38 βαθμούς.
Η Πέγεια, λοιπόν, που κάνει προσπάθεια 
για άνοδο στα μεγάλα σαλόνια, βρίσκε-
ται στην 4η θέση του βαθμολογικού πί-
νακα μόλις ένα βαθμό πίσω από την τρίτη 
προνομιούχο θέση που κατέχει ο Εθνικός 
Άχνας. Εισιτήριο ανόδου για τα μεγάλα 

σαλόνια εξασφαλίζουν εκτός συγκλονι-
στικού απροόπτου ΑΕΖ και Οθέλλος Αθη-
αίνου. Αυτό που εκκρεμεί είναι το τρίτο 
εισιτήριο, το οποίο θα ξεκαθαρίσει στις 
επόμενες αγωνιστικές και το οποίο διεκδι-
κούν τέσσερις ομάδες, μεταξύ αυτών και 
η Πέγεια.
9η αγωνιστική:  Οθέλλος – ΑΕ Ζακακίου 
Άχνα – Ομόνοια Αρ., Πέγεια – ΜΕΑΠ
Αχυρώνας – Ομόνοια 29Μ. 
Βαθμολογία: ΑΕΖ 45, Οθέλλος 44, Εθνικός 
Άχνας 39, Πέγεια 38, ΠΟ Αχυρώνας Ονή-
σιλος 38, Ομόνοια 29Μ 37, Ομόνοια Αρα-
δίππου 30 και ΜΕΑΠ 26 βαθμούς.

Πέγεια 2014: 
Ακόμη ένα ματς τελικός

Φ ινάλε πρώτου γύρου είχαμε το 
Σ/Κ στο πλαίσιο της δεύτερης φά-

σης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας. 
Στον πρώτο όμιλο ο πρωτοπόρος Διγε-
νής Ακρίτας Μόρφου νίκησε με 6-1 τον 
Ηρακλή Γερολάκκου.
Η ΕΝΑΔ κέρδισε τον Εθνικό Άσσιας με 
5-2 και έκανε ακόμα ένα βήμα για την 
άνοδό της στη Β’ κατηγορία. Η ομά-

δα της Πόλης Χρυσοχούς είναι στην 3η 
προνομιούχο θέση με 11 βαθμούς δια-
φορά από την 4η θέση που βρίσκεται ο 
Ηρακλής.
Στην ομάδα της Πόλης Χρυσοχούς ήδη 
σκέφτονται τη νέα αγωνιστική περίοδο, 
όπου η ομάδα θα βρίσκεται στη Β’ κα-
τηγορία με σαφώς περισσότερες απαι-
τήσεις. 

Μια ανάσα από την άνοδο η ΕΝΑΔ



Μ ε μοναδικό στόχο τη νίκη φιλοξενεί η 
Πάφος fc αύριο Κυριακή τον Άρη Λε-
μεσού στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης 

στις 5 το απόγευμα. Ο αγώνας είναι κομβικός και 
για τις δύο ομάδες, ειδικότερα για την γηπεδού-
χο ομάδα που κυνηγά την τρίτη θέση που οδηγεί 
στην Ευρώπη. 
Πάφος fc και Άρης, λοιπόν, σε μια αναμέτρη-
ση «τελικός» για την παφιακή ομάδα, καθώς με 
άλλο αποτέλεσμα παραμένει στην τέταρτη θέση 
και κινδυνεύει να χάσει και αυτήν, καθώς πλη-
σιάζει ο Απόλλωνας που αγωνίζεται με την ΑΕΚ 
στο Αρένα Λάρνακας. Παράλληλα, η αντίπαλος 
ομάδα, ο Άρης, διατηρεί τη βαθμολογική διαφο-
ρά και σοβαρό πλεονέκτημα. 

Η Πάφος… 
H Πάφος fc με τα χίλια δυο προβλήματα καλείται 
να επιστρέψει στις νίκες και να ανατρέψει το εις 
βάρος της κλίμα μετά την κάκιστη εμφάνιση και 
ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Νέα απώλεια βαθ-
μών ίσως να είναι και καθοριστική για την ομάδα 
του Χένινγκ Μπεργκ και το γνωρίζουν όλοι αυτό. 
Ο Νορβηγός προπονητής που δέχθηκε και δέχε-
ται σκληρή κριτική από τον κόσμο, καλείται να 
επαναφέρει την ηρεμία στις τάξεις της ομάδας 
και αυτό θα γίνει μόνο με τρίποντο.
Αγωνιστικά, ο κύριος Μπεργκ υπολογίζει τόσο 
τον Μαμαντού Κανέ, όσο και τον Ρόχα Πελάτζιο, 
παρά το γεγονός ότι συμπλήρωσαν απαγορευ-
μένο αριθμό καρτών (οι δύο ποδοσφαιριστές θα 

απουσιάσουν από το παιχνίδι της δεύτερης αγω-
νιστικής απέναντι στον ΑΠΟΕΛ). Διαθέσιμος και 
ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ζάιρο, ο οποίος απου-
σίασε από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, η απου-
σία του οποίου φάνηκε αισθητά. Έτσι, ο Χένινγκ 
Μπεργκ «πονοκεφαλιάζει» ευχάριστα, μιας και 
έχει στη διάθεσή του όλο το ρόστερ. 

Ο Άρης
Ο Αρης έρχεται στην Πάφο για να πάρει τη νίκη. 
Στη Λεμεσό ξέρουν ότι μια νίκη επί της Πάφου 
θα δημιουργήσει μαξιλαράκι 6 βαθμών, από την 
3η στην 4η θέση, μιας διαφοράς που θεωρείται 
σημαντική σε αυτή τη χρονική στιγμή του πρω-
ταθλήματος. 
Ο  Άρης λοιπόν, που μετρά έξι νίκες στις τελευ-
ταίες εφτά αγωνιστικές, κατεβαίνει στο Στέλιος 
Κυριακίδης φουριόζος, μιας και προέρχεται από 
εξαιρετικές εμφανίσεις. 

Στον τελευταίο αγώνα, απέναντι στην Ανόρθω-
ση, αν και είχε σημαντικές απουσίες, κέρδισε 
κατά κράτος την αντίπαλο ομάδα με 2-0 παίρ-
νοντας ένα σπουδαίο τρίποντο που τον διατηρεί 
στην 3η προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Ευ-
ρώπη. 
Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Λεμεσού είναι εκτός 
κυπέλλου και επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα 
θέλοντας πάση θυσία ένα Ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

Η ώρα του κόσμου… 
Παρά την απογοήτευση που επικρατεί στις τά-
ξεις των φιλάθλων της Πάφου, το απόγευμα της 
Κυριακής αναμένεται περίπου 3000 κόσμος που 
θα αποτελέσει, όπως πάντα στα εντός έδρας παι-
χνίδια, τον 12ο παίκτη. Ο κόσμος της Πάφου θα 
κάνει το καθήκον του στον αγώνα της Κυριακής 
ευελπιστώντας ότι θα κάνουν το ίδιο τεχνική 
ηγεσία και ποδοσφαιριστές

Η Πάφος fc φιλοξενεί τον Άρη
Μάχη για την τρίτη θέση.. .

Αδεσμευτος Σάββάτο 11 ΜάΡτΙοΥ 2023
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