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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Ονησιφόρου

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Αναψυχής αισιοδοξούν 
για μια καλή χρονιά αλλά δεν βρίσκουν εξειδι-
κευμένο προσωπικό για να προσλάβουν…

Σελ. 07

Χ. Ερωτοκρίτου

Με τη συμβολή όλων των κομμάτων ψηφίστηκε 
η νέα παράταση για μειωμένους φορολογικούς 
συντελεστές στα καύσιμα…

Σελ. 06

Κ. Χατζηβασίλης

Θα ληφθούν αποφάσεις για την προετοιμασία 
της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου ενόψει έ-
ναρξης της καλοκαιρινής περιόδου...

Σελ. 06
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The Royal Artemis Medical Centre

GREEK & ENGLISH SPEAKING HOSPITAL 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2424
ΩΡΕΣΤηλ. 26961600

Σελ. 16

Συμπαράσταση στη νεολαία βοήθεια 
στους έχοντες ανάγκη…
Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του προκα-
θημένου της Εκκλησίας της Κύπρου και πώς 

θα διαχειρι-
στεί το δύ-
σκολο έργο 
που έχει να 
αντιμετωπί-
σει. Τι δηλώ-
νει ο προκα-
θήμενος της 
Εκκλησίας 
μας στην 

πρώτη του συνέντευξη ως Αρχιεπίσκοπος 
στον Αδέσμευτο… 

Κύπρου Γεώργιος

Κ. ΠΑΦΟΣ
Καμιά ανοχή στις παρανομίες απαντά ο 

δήμαρχος Φαί-
δωνας Φαίδω-
νος στις αντι-
δράσεις κατα-
στηματαρχών 
για την κατεδά-
φιση των σκια-
δίων, και  χαρα-

κτηρίζει τις αντιδράσεις μεμονωμένες.

Σελ. 04

Τ ραγικός επίλογος, με το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται και για την 
24χρονη συμπολίτισσά μας Αναστασία Αδαμίδου, η οποία επέβαινε στην 

επιβατική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχη-
μα στα Τέμπη. 
Η 24χρονη απόφοιτη οδοντιατρικής του ΑΠΘ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια, 
ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA το πρωί της Παρασκευής, με την είδηση του 
τραγικού θανάτου της να σκορπίζει τo θρήνο σε ολόκληρη την Κύπρο, η οποία 
πενθεί από το βράδυ της Πέμπτης και το χαμό του 23χρονου Κύπρου….  

Σελ. 07

Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο για την ανείπωτη τραγωδία...

Ό πως και στην υπόλοιπη Κύπρο έχουν καλλιεργηθεί και 
στην Πάφο προσδοκίες, από τη νέα κυβέρνηση, για να 

δοθούν λύσεις είτε σε κάποια προβλήματα είτε να ξεπερα-
στούν τα εμπόδια για κάποια σημαντικά έργα. 
Οι κοινότητες του Ακάμα προσβλέπουν στη νέα κυβέρνηση 
ζητώντας αντισταθμιστικά μέτρα τέτοια που να δικαιώνει τον 
πολύχρονο αγώνα τους και ένα τοπικό σχέδιο που θα διατη-
ρήσει τις κοινότητές τους στη ζωή.
Έργα όπως τον δρόμο Αεροδρομίου Τουριστικής περιοχής, το 
δρόμο από τους Τάφου των βασιλέων μέχρι τον Κόλπο Κο-
ραλλίων, τη μαρίνα, τα έργα προστασίας από τη διάβρωση, 
έχουν βαλτώσει τα τελευταία χρόνια και όλοι προσδοκούμε 
ότι η νέα κυβέρνηση οι νέοι αρμόδιοι υπουργοί θα έχουν λύ-
σεις για όλα…

Σελ. 03

Νέα Κυβέρνηση

Καθυστερεί το νέο Γυμνάσιο
Επιτακτική ανάγκη για ανέγερση νέου Γυμνασίου και Τεχνι-
κής Σχολής στην Πάφο, ενώ ασφυκτική είναι η κατάσταση 
και στο Λύκειο Α.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, Αν-
δρέας Μαραγκός, η υλοποίηση του έργου, για δημιουργία 
νέου γυμνασίου, έχει προγραμματιστεί σε τρείς φάσεις και 
η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Την ίδια ώρα, όλα τα γυμνάσια της Πάφου είναι υπερπλή-
ρη, ενώ ασφυκτική σύμφωνα με τον συντονιστή Λυκειάρχη, 
είναι η κατάσταση στο πρώτο λύκειο, που πλέον φιλοξενεί 
πέραν των 800 μαθητών...

Σελ. 05

Μεγάλες προσδοκίες
Τι περιμένει η Πάφος από τη νέα κυβέρνηση και πια σημαντικά έργα εκκρεμούν… 

Θρήνος και στην Πάφο για την 24χρονη φοιτήτρια που 
χάθηκε στην τραγική σύγκρουση στα Τέμπη… 
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Γιώργος Σαξατέ

Ο άνθρωπος όπως αποδεικνύει η παγκόσμια 
ιστορία ήταν και παραμένει πάντα ηλίθιος, 

για τον απλούστατο λόγο ότι ενώ θα μπορούσε να 
ζει σε αυτό τον κόσμο ειρηνικός και ευτυχισμένος, 
επιλέγει να πολεμά, να κατακτά και να  καταπιέζει, 
και αυτό συνεχίζει να το κάνει παρά τα μαθήματα 
που έπρεπε να πάρει από δύο μέχρι στιγμής πα-
γκόσμιους πολέμους και αμέτρητους άλλους εξίσου 
καταστροφικούς.
Και αυτό δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστεί και 
νυν και αεί, αφού κανένα σημάδι δεν δείχνει ότι αυ-
τοί που κυβερνούν, αντιλαμβάνονται ότι ουσιαστι-
κά δεν συμφέρει αυτό σε κανένα.
Συμφέρει βέβαια σε λίγους σε ελάχιστους και αυτό 
είναι εξοργιστικό, όταν θα πρέπει να χαθούν χιλιά-
δες ζωές και απίστευτος πόνος ώστε να γεμίσουν 
κάποιοι τα ταμεία τους.
Σαφώς οι βιομηχανίες όπλων, είναι οι πρώτες που κερ-
δίζουν από ένα πόλεμο αλλά υπάρχουν και άλλοι…
Ο άνθρωπος λοιπόν ήταν και παραμένει ηλίθιος 
γιατί επιτρέπει σε αυτούς που αποφασίζουν και 
τις περισσότερες φορές οι ίδιοι επιλέγουν αν τους 
οδηγούν σε πολέμους.
Και δεν είναι ηλίθιοι μόνο αυτοί που εμπλέκονται 
σε πόλεμο, αλλά και οι υπόλοιποι, οι οποίοι με τη 
στάση τους είτε τον υποθάλπουν είτε απλά δεν κά-
νουν τίποτα για να τον σταματήσουν.
Μα είναι δυνατόν ολόκληρος δυτικός πολιτισμός 
να αποφασίζει να απαγορεύσει για παράδειγμα τα 
έργα του Ντοστογιέφσκι, γιατί η Ρωσία εισέβαλε 
στην Ουκρανία; Είναι δυνατόν να απολύει μαέστρο 
συμφωνικής ορχήστρας γιατί τάχα μου είναι φίλος 
του Πούτιν;
Δηλαδή εάν κάποιος φίλος μου κάνει ένα έγκλημα 
θα πρέπει εγώ να απολυθώ από τη δουλειά μου;
Ότι όμορφο έχει να επιδείξει ο άνθρωπος μέσα 
στην ηλιθιότητα του είναι ο πολιτισμός και έχει βαλ-
θεί να το καταστρέψει και αυτό!
Είναι εξοργιστικό να αναλογίζεται κανείς ότι με τόσα 
χρόνια ιστορίας και πολιτισμού δεν έχουμε διδαχτεί 
τίποτα και συμπεριφερόμαστε ακόμα όπως οι πρώ-
τοι άνθρωποι που δεν διέφεραν και πολύ από τα 
ζώα και ενεργούσαν πάντα ενστικτωδώς. 
Πεινάμε σκοτώνουμε για να φάμε. Ο νόμος της ζού-
γκλας τελικά δεν έπαψε ποτέ να ισχύει, παρά το γε-
γονός ότι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι… 
Και ότι κτίζουμε δυστυχώς κατά τις περιόδους ειρή-
νης φροντίζουμε αν το χαλάμε κατά τη διάρκεια των 
πολέμων από τους οποίους δεν καταφέραμε ποτέ 
να απαλλαγούμε…

Παν-ηλίθιος…

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10&11

Αθλητικά
Δύσκολες αποστολές για 
Πάφος fc και Ακρίτας στο 
πλαίσιο της τελευταίας α-
γωνιστικής της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλή-
ματος. 

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
Την αντίδραση τους εκφρά-
ζουν καταστηματάρχες του 
παραλιακού μετώπου της 
Πάφου μετά την απομά-
κρυνση των σκιαδίων των 
καταστημάτων τους

ΣΕΛΙΔΑ 4

Επικαιρότητα
Διορθώθηκε το απόγευ-
μα της Πέμπτης η «γκά-
φα» σε σχέση με τη φο-
ρολογία των καυσίμων 
και αναμένεται έτσι να 
επανέλθουν και οι μειω-

μένες τιμές. 
ΣΕΛΙΔΑ  6

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1827-Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τις δυνά-
μεις του Κιουταχή στο Κερατσίνι.

1881-Άρθουρ Κόναν Ντόιλ
Ο Αρθουρ Κόναν Ντόιλ αρχίζει να γράφει την 
πρώτη ιστορία του με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς. 
Τίτλος της: «Σπουδή στο Κόκκινο».

1924-Το τραγούδι γενεθλίων «Happy Birthday To 
You», δημοσιεύεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ.

1944-Αναπαράσταση της Μάχη της Κοκκινιάς, 
έργο του Γιάννη Πισσάνου
Αρχίζει η Μάχη της Κοκκινιάς μεταξύ των δυνά-

μεων του ΕΛΑΣ από τη μία πλευρά και των γερ-
μανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών 
τους από την άλλη. Θα τελειώσει στις 8 Μαρτίου, 
με την αποχώρηση των εισβολέων Γερμανών.

1966-Αμερικανοί ρίχνουν στην πυρά  το άλμπουμ 
των Beatles. Ο Τζον Λένον δηλώνει: «Είμαστε (οι 
Beatles) πιο δημοφιλείς και από τον Χριστό» και 
προκαλεί αντιδράσεις στις ΗΠΑ. 

1968-Γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλλη-
νας πολιτικός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
και πρωθυπουργός από τις 8 Ιουλίου 2019.
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ04

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3/2023-ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΤΗΛ 99201953

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2023-ΠΑΛΛΑΡΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΤΗΛ 99424873

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

Δωρεάν εξετάσεις για διάγνωση καρκίνου 
του παχέος εντέρου... 
Ο Μάρτιος είναι ο μήνας ενημέρωσης

Σήμερα,4Μαρτίου,είναιτουΟσίου
ΓερασίμουτουΙορδανίτου.

Δωρεάν εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου θα προσφέρουν κλινι-

κά εργαστήρια για όλο το μήνα Μάρτιο σε κοινό άνω 
των 45 ετών.
Ο Μάρτιος είναι ο μήνας ενημέρωσης για τον καρκί-
νο του παχέος εντέρου και στο πλαίσιο αυτό η ομάδα 
αντιμετώπισης γαστρεντερικών καρκίνων αλθέα του 
ΠΑΣΥΚΑΦ διοργανώνει δράσεις που στοχεύουν στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη και έγκαι-
ρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΥΚΑΦ, ο καρκίνος 
του παχέος εντέρου στην Κύπρο είναι ο τρίτος πιο συ-
χνός καρκίνος σε άντρες και γυναίκες και συνήθως δεν 
εμφανίζει συμπτώματα στα αρχικά του στάδια. 
Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου ανα-
πτύσσονται πρώτα ως πολύποδες, οι οποίοι αργότερα 
εξελίσσονται σε καρκίνο εάν δεν αφαιρεθούν. 

Συνιστάται όπως γίνεται τακτικός έλεγχος στο γενικό 
πληθυσμό μετά την ηλικία των 45 ετών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διευθυντών 
Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Ερ-
γαστηριακών Επιστημόνων έχει αποδεχθεί για ακόμη 
μια φορά το αίτημα του ΠΑΣΥΚΑΦ να προσφέρει δω-
ρεάν την εξέταση για ανίχνευση αίματος στα κόπρανα 
(FOB test) για όλο το μήνα Μάρτιο σε κοινό άνω των 
45 ετών.
Τα κλινικά εργαστήρια που λαμβάνουν μέρος στην 
Επαρχία μας είναι:
1. Χημεία Γιαννουκά - Όμιλος Βιοιατρική (Αγίου Σπυ-
ρίδωνα 23)
2. Κέντρα αιματοληψίας Synlab 
(Αριστοτέλη Σάββα 49)
3. Κλινικό εργαστήριο Τούλλα Ευδοκίου (Ανδρέα Δη-
μητρίου 16, περιοχή Αποστόλου Παύλου)

4/3/23 ΣΑββΑτΟ Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικα-

στήριο προς Τεχνική Σχολή Πάφος 26942131 26951370

5/3/23 ΚυριΑΚή Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλη-

σίας Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985

6/3/23 ΔΕυτΕρΑ Ταλιώτου Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου 57 Round 

about Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA Πάφος 26910276 26932950

7/3/23 τριτή Πετεινού Αμαρυλλίς Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, 

Shop 3 Δίπλα από Inter. School of Paphos 26653929 99456401

8/3/23 τΕτΑρτή Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24 

300μ από MALL προς Coral Bay Κάτω Πάφος 26950073 26950778

8/3/23 τΕτΑρτή Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος 

Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628

9/3/23 ΠΕμΠτή Νικολαϊδου Κωνσταντία Γωνία Ν. Νικολαϊδη και 

Γ. Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 Elysia Park,  (Universal) 26935642  26933793

10/3/23 ΠΑρΑΣΚΕυή Χρυσοστόμου Ελένη Δανάης 31Β  Έναντι Olympic 

Lagoon Resort (πρωην Amathus) Κ. Πάφος 26964837 26221624
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Μεγάλες προσδοκίες
Η νέα γραμμή πλεύσης σε οικονομία, εργασιακά και τουρισμό
Τι περιμένει η Πάφος από τη νέα κυβέρνηση και πια σημαντικά έργα εκκρεμούν…

Τ α ψέματα τελείωσαν και από την Τετάρτη 
περάσαμε στην εποχή διακυβέρνησης Νί-
κου Χριστοδουλίδη και επίσημα, με τους 

υπουργούς να παραλαμβάνουν τα χαρτοφυλά-
κια τους και να δίνουν το στίγμα πορείας που 
έχουν ως στόχο και φιλοδοξούν να ακολουθή-
σουν στους τομείς της ευθύνης τους κατά τη δι-
άρκεια της θητείας τους.
Είναι αλήθεια ότι το προφίλ που καλλιέργη-
σε ο νέος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της μα-
κράς προεκλογικής εκστρατείας, έκανε όλους 
να έχουν μεγάλες προσδοκίες από την παρού-
σα κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να εργαστεί 
πολύ σκληρά για να υλοποιήσει κατά γράμμα το 
πρόγραμμα του προέδρου και τις προεκλογικές 
του δεσμεύσεις.  
Όπως και στην υπόλοιπη Κύπρο έχουν καλλιερ-
γηθεί και στην Πάφο προσδοκίες, από τη νέα 
κυβέρνηση, για να δοθούν λύσεις είτε σε κά-
ποια προβλήματα είτε να ξεπεραστούν τα εμπό-
δια για κάποια σημαντικά έργα. 
Οι κοινότητες του Ακάμα προσβλέπουν στη νέα 
κυβέρνηση ζητώντας αντισταθμιστικά μέτρα τέ-
τοια που να δικαιώνει τον πολύχρονο αγώνα 
τους και ένα τοπικό σχέδιο που θα διατηρήσει 
τις κοινότητές τους στη ζωή.
Έργα όπως τον δρόμο Αεροδρομίου Τουριστικής 
περιοχής, το δρόμο από τους Τάφου των βασι-
λέων μέχρι τον Κόλπο Κοραλλίων, τη μαρίνα, τα 
έργα προστασίας από τη διάβρωση, έχουν βαλ-

τώσει τα τελευταία χρόνια και όλοι προσδοκού-
με ότι η νέα κυβέρνηση οι νέοι αρμόδιοι υπουρ-
γοί θα έχουν λύσεις για όλα.
Πέραν αυτών η Πάφος ως μια επαρχία με πολ-
λές μικρές κοινότητες αναμένει πολιτικές τέ-
τοιες που θα διατηρήσουν τις κοινότητες και θα 
τις βοηθήσουν αν ξαναζωντανέψουν.
Εκτός από το Κυπριακό, την οικονομία, το μετα-
ναστευτικό, είναι και τα προβλήματα της ακρί-
βειας, της διαφθοράς, το Σχέδιο Υγείας που 
πρέπει να κρατηθεί και να ενισχυθεί, η ΑΤΑ, το 
συνταξιοδοτικό και τόσα άλλα καθημερινά προ-
βλήματα.
Οι νέοι υπουργοί, κατά τις τελετές παραλαβής 
των Υπουργείων τους ξεδίπλωσαν την φιλοσο-
φία και το όραμά τους, θέτοντας προτεραιότη-
τες και καθορίζοντας το πλαίσιο πολιτικής στο 
οποίο θα κινηθούν.
Όλοι έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην υλοποίηση του προγράμματος του προέ-
δρου. Ας δούμε, όμως πώς οριοθέτησαν τις κα-
τευθύνσεις τους όσον αφορά την πορεία προς 
την οποία σκοπεύουν να πορευθούν, ο καθ’ 
ύλην αρμόδιος για την οικονομία υπουργός 
Μάκης Κεραυνός, ο υπουργός Εργασίας Γιάν-
νης Παναγιώτου, αλλά και ο υφυπουργός Του-
ρισμού, Κώστα Κουμής.

Κεραυνός
Σε ό,τι αφορά τον υπουργό Οικονομικών, αυτό 

που μπορεί να κρατηθεί ως το ρεζουμέ των 
όσων ανέφερε δεν είναι άλλο από την ξεκάθαρη 
προσέγγιση και στοχοπροσήλωσή του στη χρη-
ματοπιστωτική σταθερότητα και τη δημοσιονο-
μική πειθαρχία.
Απ’ εκεί και πέρα, και αναγνωρίζοντας τα καλά 
αποτελέσματα που ο προκάτοχός του πέτυχε- 
κάνοντας λόγο για «καλή πορεία»-, ο Μάκης 
Κεραυνός φρόντισε να υπενθυμίσει τις πολλές 
και δύσκολες προκλήσεις που εξακολουθούν να 
υφίστανται.
Ουσιαστικά, το μήνυμα που ο κ. Κεραυνός 
έστειλε είναι πως θα λειτουργήσει ως συνεχι-
στής των πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνη-
σης στην οικονομία, που είχαν ως αποτέλεσμα, 
μεταξύ άλλων, να παραλαμβάνει μαζί με το χαρ-
τοφυλάκιο του πλεόνασμα 609 εκατομμυρίων.

Παναγιώτου
Για να υπάρχει οικονομική σταθερότητα θα πρέ-
πει πρώτη προτεραιότητα να αποτελεί η διαφύ-
λαξη της εργατικής ειρήνης, και αυτό το μήνυμα 
έστειλε ως πεμπτουσία της φιλοσοφίας του ο 
νέος υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου.
Ο κ. Παναγιώτου ανέδειξε ως προτεραιότητες:
Πρώτο: Τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιο-
πρεπούς εργασίας.
Δεύτερο: Τη διασφάλιση δίκαιων απολαβών για 
τους εργαζόμενους.
Τρίτο: Τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 

και της ανταγωνιστικότητας της οικονομία.
Τέταρτο: Την αναβάθμιση του κοινωνικού δια-
λόγου.
Περαιτέρω, και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα εργα-
σιακά ζητήματα, εμφανίστηκε έτοιμος στο πλαί-
σιο του κοινωνικού διαλόγου να κινηθεί άμε-
σα με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτής 
συμφωνίας για την ΑΤΑ, αλλά και να συζητήσει 
«κλειστά» θέματα, όπως είναι αυτό του κατώ-
τατου μισθού και της στρατηγικής εργοδότησης 
εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Κουμή
Θέτοντας ως επιδίωξη την επίτευξη κάθε στό-
χου που έχει τεθεί στην Εθνική Στρατηγική Του-
ρισμού, ώστε να καταστεί η Κύπρος ένας εκ 
των πρωταγωνιστών του ευρωπαϊκού τουριστι-
κού γίγνεσθαι, ο νέος υφυπουργός Τουρισμού 
Κώστας Κουμής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
αναγκαιότητα εφαρμογής οριζόντιων πολιτι-
κών. Κάτι που χαρακτήρισε και ως ένα μεγάλο 
στοίχημα.
Ο Υφυπουργός Τουρισμού εστίασε στη μεγιστο-
ποίηση των οφελών από το Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, ενώ αναπτύσσοντας τις 
στοχεύσεις που θέτει αναφέρθηκε:
Πρώτο: Στη βελτίωση της αεροπορικής σύνδε-
σης της Κύπρου.
Δεύτερο: Στην ενίσχυση, ακόμη περισσότερο, 
των υφιστάμενων αγορών.
Τρίτο: Στο άνοιγμα νέων αγορών.
Τέταρτο: Στην επένδυση στην ποιότητα.
Πέμπτο: Στην αειφόρο ανάπτυξη και στον αν-
θρώπινο παράγοντα.
Έκτο: Στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων.
Έβδομο: Στην προώθηση του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού στο τουριστικό γίγνεσθαι.
Όγδοο: Στην περαιτέρω προώθηση των ειδικών 
μορφών τουρισμού.
Ένατο: Στη δημιουργία μεγάλων έργων.
Ως ιδιαίτερης σημασίας μπορεί να χαρακτηρι-
στεί τέλος η εκφρασθείσα με ένταση στόχευ-
σή του για στήριξη τουριστικών περιοχών που 
έχουν περιπέσει σε παρακμή και η ενίσχυση 
των ορεινών θερέτρων και της ενδοχώρας.

Οι νέοι υπουργοί, κατά 
τις τελετές παραλαβής 
των Υπουργείων 
τους ξεδίπλωσαν την 
φιλοσοφία και το 
όραμά τους, θέτοντας 
προτεραιότητες και 
καθορίζοντας το πλαίσιο 
πολιτικής στο οποίο θα 
κινηθούν.

Σ ε 74 εξώδικες τροχαίες καταγ-
γελίες προχώρησαν τα μέλη της 
ποδηλατικής αστυνόμευσης 

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου 
τον Φεβρουάριο του 2023.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου 
της ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο του 
ΤΑΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου, τον 
Φεβρουάριο  στα πλαίσια της δρα-
στηριότητάς τους τα μέλη της πο-
δηλατικής αστυνόμευσης επαρχίας 
Πάφου προχώρησαν σε 74 εξώδικες 
τροχαίες καταγγελίες, πρόσφεραν 
σε εννέα περιπτώσεις βοήθεια προς 
το κοινό, διεκπεραίωσαν καθήκοντα 
λήψης μέτρων ασφαλείας κατά τη 
διάρκεια επτά εκδηλώσεων και πα-

ρείχαν σε πέντε περιπτώσεις βοή-
θεια σε άλλα τμήματα και υπηρεσίες 
της ΑΔΕ Πάφου.
Επίσης διενήργησαν συνολικά 11 
ανακοπές και ελέγχους ύποπτων 
οχημάτων και προσώπων, ελέγχους 
σε χώρους στάθμευσης για πρόλη-
ψη κλοπών από αυτοκίνητα, παρεί-
χαν συμβουλές σε ιδιοκτήτες κατα-
στημάτων και άλλων υποστατικών 
για μέτρα ασφάλειας της περιουσίας 
τους και έδωσαν συμβουλές σε ντό-
πιους και τουρίστες όπου έπρεπε.
Τα μέλη της ποδηλατικής αστυνό-
μευσης της αστυνομικής διεύθυν-
σης Πάφου προχώρησαν κατά τον 
Φεβρουάριο του 2023 στην αστυνό-

μευση της ευρύτερης περιοχής Γε-
ροσκήπου και Χλώρακας, στην αστυ-
νόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων, 
στον έλεγχο παραλιών σε συνεργα-

σία με τους κατά τόπους ναυαγοσώ-
στες, στην ανταπόκριση επεισοδίων 
στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 
Πάφου και άλλα.

Ποδηλατική αστυνόμευση εν δράσει
Επιτακτική ανάγκη η ανέγερση νέου Γυμνασίου και Τεχνικής Σχολής στην Πάφο, ενώ 
ασφυκτική είναι η κατάσταση και στο Λύκειο Α…

Τα μέλη της 
ποδηλατικής 
αστυνόμευσης Πάφου 
προχώρησαν κατά τον 
Φεβρουάριο του 2023 
στην αστυνόμευση 
της ευρύτερης 
περιοχής Γεροσκήπου 
και Χλώρακας, 
στην αστυνόμευση 
ποδοσφαιρικών 
αγώνων και παραλιών.
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  Ριπές
Ψέματα και αλήθειες 

Γ ια να δανειστώ  τον αρχαίο Έλληνα φιλό-
σοφο Αριστοτέλη και συγκεκριμένα την 
ρήση που περιλαμβάνεται στα «Ηθικά Νι-

κομάχεια», «Τω μεν γαρ αλη-
θεί πάντα συνάδει τα υπάρ-
χοντα, τω δε ψευδεί ταχύ 
διαφωνεί ταληθές» (Με την 
αλήθεια όλα τα δεδομένα 
βρίσκονται σε αρμονική συμ-
φωνία, ενώ με το ψεύδος 
γρήγορα έρχεται σε διαφω-
νία και σύγκρουση το αλη-
θές). 
Στην εποχή μας και ιδιαίτερα 
όταν συμβαίνουν γεγονότα 

με παγκόσμιο αντίχτυπο, τα ψέματα και οι αλή-
θειες μπερδεύονται σε τέτοιο βαθμό που είναι 
σχεδόν αδύνατον να διαχωριστούν. Ιδιαίτερα 
σε πολεμικές συγκρούσεις, τα ψέματα που λέ-
γονται είναι τόσο πολλά, που σε πολλές περι-
πτώσεις επικρατούν ως αλήθεια και πραγματι-
κά γεγονότα. Στις μέρες μας και με αφορμή την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τα ψέματα 
έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. 
Η προπαγάνδα από όλες τις πλευρές είναι κα-
θημερινή και αποσκοπεί στην δημιουργία εντυ-
πώσεων και την καλλιέργεια κλίματος στην κοι-
νωνία παγκόσμια. Με βάση τις εντυπώσεις και 
το κλίμα διαμορφώνονται στη συνέχεια οι πο-
λιτικές και λαμβάνονται αποφάσεις. Έχοντας 
αυτά ως δεδομένο, μπορούμε να διακρίνουμε 
τις υπερβολές, τα ψέματα και τις αλήθειες που 
διατυπώνονται. Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι 
η Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία, οι βομβαρδι-
σμοί, η καταστροφή υποδομών, οι θάνατοι και 
ο ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων, η καλλι-
έργεια μίσους μεταξύ των λαών. 
Η Ρωσική εισβολή ανοίγει έναν νέο κύκλο εξο-
πλισμών και αμυντικών δαπανών παγκόσμια 
σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Αυξάνε-
ται η στρατιωτικοποίηση και μεγαλώνει ακό-
μη περισσότερο ο κίνδυνος για να ξεσπάσουν 
πολεμικές συγκρούσεις μεγαλύτερου βεληνε-
κούς. Με τα πυρηνικά που διαθέτουν πολλές 
χώρες, ο κίνδυνος ακόμη και ενός ατυχήματος 
είναι εξαιρετικά μεγάλος. Επίσης με ηγέτες σε 
αυτές τις πυρηνικές δυνάμεις που είναι απρό-
βλεπτοι και ανεξέλεγκτοι κανείς δεν μπορεί να 
αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν 
ακόμη και τέτοια όπλα. Το καθεστώς Πούτιν στη 
Ρωσία στην προσπάθεια του να εδραιωθεί και 
να ανταγωνιστεί το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, όχι μό-
νον στρατιωτικά αλλά στην οικονομική επιρ-
ροή, δεν διστάζει να πνίξει στο αίμα την Ουκρα-
νία. Ο πόλεμος που διέταξε ο Πούτιν δεν έχει 
να κάνει με την έγνοια του να προστατεύσει 
τους Ρώσους των αυτόνομων περιοχών που κα-
ταπίεζε το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία. 
Τον καίει ασφαλώς η επέκταση του ΝΑΤΟ αλλά 
και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ουκρανί-
ας. Ασφαλώς και υπήρχε καταπίεση των Ρώσων 
στην ανατολική Ουκρανία και αντιρωσική υστε-
ρία από το καθεστώς Ζελένσκι, αλλά αυτό δεν 
μπορεί να δικαιολογήσει την εισβολή της Ρωσί-
ας. Το ΝΑΤΟ από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και 
τη Ε.Ε δεν μπορούν να εμφανίζονται ως οι εγ-
γυητές της ειρήνης. Το παράδειγμα της Κύπρου 
το ‘74 και εντεύθεν είναι χαρακτηριστικό αλλά 
δεν είναι το μοναδικό. Οι επεμβάσεις στο ΙΡΑΚ, 
την Συρία, οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισρα-
ήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη και στο Λίβανο, οι 
βομβαρδισμοί στο Βελιγράδι, δεν μπορούν επί-
σης να παραγραφούν από την ιστορία. Για τους 
λαούς ο πόλεμος δεν είναι ποτέ η λύση. Για τις 
πολεμικές βιομηχανίες όμως είναι η μόνη λύση 
για να αυξήσουν τα κέρδη τους πνίγοντας στο 
αίμα τους λαούς. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos” Τ ην αντίδραση τους εκφράζουν κατα-

στηματάρχες του παραλιακού μετώ-
που της Πάφου μετά την απομάκρυν-

ση των σκιαδίων των καταστημάτων τους, 
κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 
από την Τοπική Αρχή. 
Για το θέμα οι καταστηματάρχες θα αποστεί-
λουν σχετική επιστολή μέσω δικηγόρου στον 
νέο Υπουργό Εσωτερικών, εκφράζοντας την 
διαμαρτυρία τους αλλά και στον Αρχηγό της 
Αστυνομίας.
Η αποξήλωση των σκιαδίων, σύμφωνα με 
τους παραπονούμενους, ξεκίνησε από τις 
6:00 το πρωί ενώ την Τετάρτη προηγήθηκε 
συνάντηση των καταστηματαρχών καφεστι-
ατορίων και τύπου σουβενίρ με τον Δήμαρχο 
Πάφου στην παραλιακή περιοχή, στο πλαί-
σιο της οποίας έτυχαν ενημέρωσης για τα 
έργα που διεξάγονται στην περιοχή του πα-
ραλιακού μετώπου.
Οι παραπονούμενοι καταστηματάρχες ανέ-
φεραν πως συνεργείο του Δήμου Πάφου 
προχώρησε από το πρωί της Πέμπτης στην 
απομάκρυνση προεκτάσεων και ταμπελών 
και στην κατεδάφιση σκιαδίων που φέρουν 
μόνιμες κατασκευές.
Οι καταστηματάρχες ισχυρίζονται πως για τα 

σκιάδια κατέβαλαν μεγάλο χρηματικό ποσό 
και επί της δημαρχίας του ιδίου του Δημάρχου 
Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, εξοφλήθηκαν. 
Ωστόσο, παρατήρησαν, η απόφαση για την 
κατασκευή σκιαδίων λήφθηκε από το προη-
γούμενο δημοτικό συμβούλιο. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πάφου, 
όπως αναφέρουν, τους διαμήνυσε ότι δεν 
τον δεσμεύουν οι πράξεις του προηγούμε-
νου δημοτικού συμβουλίου.
Επεσήμαναν πως κάποιοι εξ αυτών κατέβα-
λαν για την κατασκευή σκιαδίων μέχρι και 
15.000 ευρώ. Οι καταστηματάρχες ανέφε-
ραν ότι επιχείρησαν να θέσουν το θέμα στον 
Φαίδωνα Φαίδωνος κατά τη συνάντηση της 
Τετάρτης, ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρι-
σμούς τους, αυτός αρνήθηκε να τους ακού-
σει.

Όλα παράνομα 
Τα σκιάδια στη λεωφόρο Ποσειδώνος είναι 
σύμφωνα με τον δήμαρχο Πάφου παράνομα 

και αυτό το γνωρίζουν και το παραδέχονται 
οι καταστηματάρχες.
Όπως δήλωσε το Ράδιο Κόσμος, ο κ. Φαίδω-
νος, οι αντιδράσεις είναι μεμονωμένες και 
προέρχονται από τρεις τέσσερεις καταστη-
ματάρχες, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι οι κα-
τασκευές είναι παράνομες ωστόσο ζητούν 
να διατηρηθούν.
Ο κ. Φαίδωνος, επανέλαβε ότι ο Δήμος δεν 
θα ανεχθεί τις παρανομίες, τονίζοντας ότι  ο 
Δήμος αποφάσισε με σχεδόν ομόφωνη από-
φαση του Δημοτικού συμβουλίου να εξωρα-
ΐσει την περιοχή.
Οι Δημοτικοί σύμβουλοι της ΕΔΕΚ Βάσος Δη-
μητρίου και Κώστας Διπλαρός του ΑΚΕΛ μι-
λώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφεραν ότι 
οι καταστηματάρχες της Ποσειδώνος αντι-
δρούν και για τον χρόνο που επιλέγηκε για 
να αρχίσουν τα έργα στην περιοχή, καθώς ει-
σερχόμαστε στην νέα τουριστική περίοδο με 
αποτέλεσμα εξ’ αιτίας των έργων να χάνουν 
πολύτιμο χρόνο.

Αντιδράσεις καταστηματαρχών για τα σκιάδια
Είναι όλα παράνομα και το γνωρίζουν δηλώνει ο δήμαρχος…

«Εξυπνος» μετατρέπεται και ο Τρέμιθος της Σίμου 
ως μνημείο της Φύσης  

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περι-

φέρειας Πάφου συνεχίζοντας τις 
προσπάθειες αναβάθμισης της 
τουριστικής εμπειρίας και υλο-
ποίησης δράσεων που συμβά-
λουν στην  μετατροπή της επαρχί-
ας Πάφου σε έξυπνο προορισμό 
(SMART destination) επεκτείνει 
την ψηφιοποίηση πληροφόρη-
σης  και την εγκατάσταση έξυ-
πνων πινακίδων τώρα και για την 
ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων.
Η επαρχία Πάφου έχει αρκετά 

αιωνόβια δέντρα σε διάφορες 
κοινότητες και ως πρώτη πιλο-
τική εφαρμογή έχει επιλεγεί σε 
συνεργασία με το Τμήμα Δασών 
ο Τρέμιθος της Σίμους, ένα μνη-
μείο της φύσης  1000 ετών.
Μέσα από την προσπάθεια για 
ανάδειξη αυτών των μνημείων 
της φύσης περιλαμβάνει μετα-
ξύ άλλων επαρκής πληροφόρη-
ση για διάφορα σχετικά θέματα 
με το δάσος, τα δέντρα και την 
φύση. 
Πλέον οι στατικές ανεπαρκής πι-
νακίδες πληροφόρησης αντικα-
θίστανται με έξυπνες, φιλικές 
προς το περιβάλλον,  διακριτικές 
και διαδραστικές πινακίδες.   Ο 
χρήστης/επισκέπτης  αφού σα-
ρώσει αρχικά το  QR code μπορεί 
να επιλέξει από την έξυπνη συ-
σκευή του την γλώσσα της αρε-
σκείας του, ενώ  του προσφέρε-
ται ένα ευρύ φάσμα επιλογών 
πληροφόρησης.  Στην συγκεκρι-
μένη περίπτωση, πληροφόρηση  
για τον Τρέμιθο, για την προστα-
σία των δασών, τα πλεονεκτήμα-
τα που προσφέρουν τα δέντρα 
στον άνθρωπο και στην φύση, 

ο κύκλος ζωής των δέντρων κ.α,  
καθώς και πλούσιο, φωτογραφι-
κό υλικό , video, 360 περιήγηση 
κ,α.  
Η ΕΤΑΠ Πάφου μόλις πρόσφατα 
ολοκλήρωσε την παραγωγή υλι-
κού και τις επόμενες μέρες ολο-
κληρώνεται η τρίτη φάση που 
περιλαμβάνει  τοποθέτηση 18 
τέτοιων πινακίδων σε διάφορες 
περιοχές  και σημεία ενδιαφέρο-
ντος της επαρχίας Πάφου όπως 
στην Χλώρακα, Κισσόνεργα, Πέ-
γεια, χωριά Λαόνας, Περιστερώ-
να, Στενή, Λυσό, Αμαργέτη, Στα-

τό-Αγιο Φώτιο  κ.α 
Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί θερμά 
το Τμήμα Δασών για την στήρι-
ξη αφού τα κείμενα και το υλικό 
που έχει ετοιμαστεί για την ανά-
δειξη του Τρέμιθου έγινε με την 
εποπτεία και καθοδήγηση του 
Τμήματος Δασών.  
Τις επόμενες βδομάδες αρχίζει 
η ετοιμασία της τέταρτης φάσης 
δημιουργίας έξυπνων πινακίδων 
η οποία αναμένεται να περιλά-
βει άλλα 20 περίπου σημεία εν-
διαφέροντος σε ολόκληρη την 
επαρχία.   

Οι καταστηματάρχες 
ισχυρίζονται πως για τα 
σκιάδια κατέβαλαν μεγάλο 
χρηματικό ποσό και επί της 
δημαρχίας του ιδίου του 
Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα 
Φαίδωνος, εξοφλήθηκαν. 

Η επαρχία Πάφου 
έχει αρκετά αιωνόβια 
δέντρα σε διάφορες 
κοινότητες και ως 
πρώτη πιλοτική 
εφαρμογή έχει 
επιλεγεί σε 
συνεργασία με το 
Τμήμα Δασών ο 
Τρέμιθος της Σίμους
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Στερνή μου γνώση

Πολλές φορές οι κυβερνήσεις χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επι-

καλούνται Ευρωπαϊκές οδηγίες και 
νομοθεσίες για να επιβάλουν κάποιο 
μέτρο που προκαλεί την αντίδραση 
των πολιτών.
Σαυτό το έχουμε δει και στην Κύπρο 
ουκ ολίγες φορές με την κυβέρνηση να 
επικαλείται ευρωπαϊκές οδηγίες ή νο-
μοθεσίες για παράδειγμα για την επι-
βολή κάποιας φορολογίας.
Αυτό βέβαια (και δεν είναι κάτι νέο) 
δεν ισχύει δυστυχώς και σε περιπτώ-
σεις οδηγιών, ή ακόμα και νομοθεσί-
ες, που αφορούν συμμόρφωση σε κα-
νόνες ασφαλείας, το περιβάλλον και 
πολλά άλλα θέματα.
Στην περίπτωση των Ελληνικών Σιδη-
ροδρόμων μετά το τραγικό δυστύχη-
μα στα Τέμπη και τη σύγκρουση δύο 
τραίνων που στοίχισε την ζωή σε δεκά-
δες επιβάτες και των σοβαρό τραυμα-
τισμό άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι 
μόνο προειδοποιούσε αλλά είχε δι-
αθέσει και κονδύλια για την αναβάθ-
μιση της ασφάλειας του σιδηροδρο-
μικού δικτύου κάτι που δεν έγινε, με 
αποτέλεσμα μάλιστα η Ελλάδα να κα-
ταλήξει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
Δεν δικαιολογούμε με τίποτε βέβαια 
τα όποια λάθη από τους όποιους 
υπευθύνους που κυριολεκτικά κρα-
τούν στα χέρια τους την ασφάλεια συ-
νανθρώπων μας που ταξιδεύουν με 
οποιοδήποτε μέσο.
Από τη στιγμή που βρίσκονται σε και 
δουλειά και την αποδέχονται είναι 
υποχρεωμένοι να κάνουν ότι μπορούν 
υπό τις συνθήκες που δουλεύουν.
Επειδή όμως γίνεται λόγος για τις ευ-
θύνες του σταθμάρχη ή άλλων εργα-
ζομένων, τίποτα από όλα αυτά δεν γι-
νόταν εάν η Ελλάδα συμμορφωνόταν 
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ανα-
βάθμιζε εγκαίρως το σιδηροδρομικό 
της δίκτυο. 
Τίποτα από όλα αυτά βέβαια δεν μπο-
ρεί να απαλύνει τον πόνο των οικογε-
νειών των χαμένων παιδιών. Τον πόνο 
που σκορπίστηκε απ’ άκρη σε άκρη σε 
όλη την Ελλάδα , που έφτασε μέχρι και 
την Κύπρο με δικά μας παιδιά να χάνο-
νται. Παιδιά με όνειρα, επιστήμονες, 
οικογενειάρχες.
Ας μας γίνει μάθημα λοιπόν. Ας γίνει 
μάθημα σε αυτούς που έχουν την ευ-
θύνη να εφαρμόζουν τις οδηγίες που 
αφορούν την ασφάλεια των πολιτών.
Πόσες τέτοιες οδηγίες άραγε δεν 
έχουν εφαρμοστεί και βρίσκονται στα 
συρτάρια αρμοδίων, είτε γιατί δεν 
υπάρχουν οι πόροι, είτε γιατί δεν απο-
τελούν προτεραιότητα.
Η παραίτηση του αρμόδιου Υπουργού 
στην Ελλάδα μετά την τραγωδία, δεν 
φτάνει για να διορθωθούν τα κακώς 
κείμενα. Αυτοί που ευθύνονται πρέπει 
να πληρώσουν όλοι. Το ζητούν οι χα-
μένες ψυχές των παιδιών που έφυγαν 
τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.
Για να μην θρηνήσουμε άλλους νέους, 
από την αμέλεια και την ανευθυνότη-
τα οποιουδήποτε. 

‘‘η σύνταξη’’

Σ υνολικά 454.000 ταξίδεψαν από και προς 
τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πά-
φου τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας 

την καλύτερη ιστορικά επίδοση για το μήνα.  
Σε ανακοίνωση η Hermes Airports αναφέρει 
πως «η καλύτερη επίδοση που καταγράφηκε 
ποτέ στα κυπριακά αεροδρόμια για τον μήνα 
Φεβρουάριο, σημειώθηκε φέτος καθώς υπήρ-
ξε αύξηση 10% σε σχέση με την επιβατική κίνη-
ση του Φεβρουαρίου του 2019, τη χρονιά που 
καταγράφηκε ρεκόρ επιβατικής κίνησης στην 
Κύπρο». 
Συνολικά, «περισσότεροι από 454.000 επιβά-
τες ταξίδεψαν από και προς τα διεθνή αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου». 
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «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, καταγράφοντας αύξηση 58% σε σχέ-
ση με το 2022 και 26% σε σχέση με το 2019».

Σε ό,τι αφορά «τις κύριες αγορές, τις πρώτες 
θέσεις καταλαμβάνουν η Ελλάδα, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το Ισραήλ, η Πολωνία και η Γερμα-
νία, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 70% 
της συνολικής επιβατικής κίνησης, καταγρά-
φοντας δείκτες πληρότητας που πλησιάζουν 
το 80%».
Παράλληλα, προστίθεται, «σε σύγκριση με το 
Φεβρουάριο του 2019, το φετινό Φεβρουάριο 
είχαμε προσθήκη 11 νέων προορισμών όπως 
το Παρίσι, η Πράγα, η Ρώμη, η Μασσαλία κ.ά., 
αναπληρώνοντας έτσι το κενό που άφησε η 
απώλεια των αγορών της Ρωσίας και της Ου-
κρανίας λόγω του πολέμου».
Η Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυ-
ξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes 

Airports, Μαρία Κουρούπη ανέφερε πως «η 
συνδεσιμότητα της χώρας μας είναι η κινητή-
ριος δύναμη της τουριστικής βιομηχανίας της 
Κύπρου».
«Είμαστε περήφανοι που οι προσπάθειες που 
κάναμε τα προηγούμενα χρόνια απέδωσαν 
καρπούς ενώ τα πολύ θετικά αποτελέσματα 
που κατέγραψε ο φετινός Φεβρουάριος από 
τουριστικές κυρίως αγορές επιβεβαιώνουν 
από τη μια τη δίψα του κοινού για ταξίδια 
αλλά και το ότι η Κύπρος κερδίζει σιγά σιγά το 
στοίχημα του ολόχρονου προορισμού», πρό-
σθεσε. Εξέφρασε αισιοδοξία «πως αυτή η ανο-
δική πορεία θα συνεχίσει και τους επόμενους 
μήνες και θα βοηθήσει ευρύτερα την τουριστι-
κή βιομηχανία στην ανάκαμψη».

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης 
Η καλύτερη ιστορικά επίδοση για το μήνα Φεβρουάριο στα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου...

Από και προς το Αεροδρόμιο 
Πάφου ταξίδεψαν τον 
Φεβρουάριο 138.778 
επιβάτες, καταγράφοντας 
αύξηση 58% σε σχέση με το 
2022 και 26% σε σχέση με 
το 2019».

Καθυστερεί το νέο Γυμνάσιο

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κ. Ανδρέας Μαραγκός, 

απέστειλε απαντητική επιστολή 
προς τον Βουλευτή του Δημοκρα-
τικού Κόμματος, κ. Χρύσανθο Σαβ-
βίδη με θέμα «Ανάγκη δημιουργί-
ας νέου Γυμνασίου και ανέγερση 
νέων σχολικών αιθουσών στο Γυ-
μνάσιο Αποστόλου Παύλου στην 
Επαρχία Πάφου», σε συνέχεια της 
επιστολής του κ. Σαββίδη.
Ο κ. Μαραγκός, ενημέρωσε τον κ. 
Σαββίδη, ότι η υλοποίηση του έρ-
γου, για δημιουργία νέου γυμνα-
σίου, έχει προγραμματιστεί σε 
τρείς φάσεις και η μελέτη βρίσκε-
ται σε εξέλιξη. Ο κ. Σαββίδης, εξέ-
φρασε την έντονη δυσαρέσκεια 
του επί του θέματος, καθώς όπως 

ανέφερε υπάρχει μεγάλη καθυ-
στέρηση με τις εκπονήσεις μελε-
τών, με αποτέλεσμα η υλοποίηση 
του έργου να φαντάζει πολύ δύ-
σκολη. 
Επιπλέον, ο κ. Σαββίδης, πρόσθε-
σε πως ενώ η δημιουργία νέου 
Γυμνασίου κρίνεται αναγκαία και  
πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, για 
ακόμη μια φορά η Επαρχία Πά-
φου, βρίσκεται στο περιθώριο και 
στο περίμενε. 
Όσον αφορά, την ανέγερση νέων 
σχολικών αιθουσών στο Γυμνάσιο 
Αποστόλου Παύλου, ο κ. Μαρα-
γκός στην επιστολή του ανέφερε 
ότι η μελέτη βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο και ήδη έχουν δοθεί οδηγί-
ες προς την Σχολική Εφορεία Πά-
φου, για προκήρυξη του διαγωνι-
σμού, η οποία αναμένεται να γίνει 
εντός Μαρτίου. Επιπλέον, η έναρ-
ξη των εργασιών αναμένεται να 
γίνει εντός Ιουνίου και το χρονο-
διάγραμμα υλοποίησης του έργου 
είναι 10 μήνες. 
Ο Βουλευτής κ. Χρύσανθος Σαββί-
δης, θα συναντηθεί το συντομότε-
ρο με την νέα Υπουργό Παιδείας 

και Πολιτισμού, σε μια προσπά-
θεια να επιτευχθεί καλύτερος συ-
ντονισμός και προώθηση των έρ-
γων.

Γυμνάσιο και Τεχνική
Στο μεταξύ, επιτακτική χαρακτή-
ρισε την ανάγκη ανέγερσης νέων 
σχολείων στην Πάφο- Γυμνασίου 
και Τεχνικής σχολής – ο συντο-
νιστής λυκειάρχης και αντιπρόε-
δρος του συνδέσμου Διευθυντών 
Ανδρέας Ιωσήφ. 
Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, επα-
νάλαβε ότι όλα τα γυμνάσια εί-
ναι υπερπλήρη, ενώ  χαρακτήρι-
σε ασφυκτική την κατάσταση στο 
πρώτο λύκειο, που πλέον φιλοξε-

νεί πέραν των 800 μαθητών. 
Ο κ. Ιωσήφ ανέφερε ότι ήδη ο 
σύνδεσμος διευθυντών έχει ζητή-
σει συνάντηση με την νέα υπουρ-
γό και στην συνάντηση θα θέσει 
ενώπιον της τα προβλήματα των 
σχολείων της Πάφου. 
Η νέα υπουργός παιδείας τόνισε ο 
κ. Ιωσήφ έχει όλα τα εχέγγυα και 
μπορεί να δώσει λύσεις στα ανοι-
κτά ζητήματα της παιδείας, αφού 
όπως ανέφερε η κ. Αθηνά Μιχα-
ηλίδου πέρα από εκπαιδευτικός 
με πολύχρονη πείρα, διακατέχε-
ται από μεθοδικότητα και εργατι-
κότητα στην εργασία της και είναι 
πολύ καλή γνώστρια του αντικει-
μένου της. 

Επιτακτική ανάγκη η ανέγερση νέου Γυμνασίου και Τεχνικής Σχολής 
στην Πάφο, ενώ ασφυκτική είναι η κατάσταση και στο Λύκειο Α…

Στο τελικό στάδιο 
η ανέγερση νέων 
σχολικών αιθουσών 
στο Γυμνάσιο 
Αποστόλου Παύλου



Ετοιμάζουν τις παραλίες 
του στη Γεροσκήπου

Διόρθωσαν την «γκάφα» με τα καύσιμα
Ψηφίστηκε σε νόμο τη νέα παράταση με τους μειωμένους 
φορολογικούς συντελεστές για ακόμη ένα δίμηνο…

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν οι εργασί-

ες για τον Κυκλικό Κόμ-
βο που κατασκευάζεται 
στην περιοχή του πρώην 
ΚΕΝ Γεροσκήπου. 
Σύμφωνα με τον δημαρ-
χεύων Κυριάκο Χατζηβα-
σίλη οι εργασίες είναι 

στο τελικό στάδιο και αναμένεται να 
ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτί-
ου.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Χατζη-
βασίλη, εντός των επόμενων ημερών 
θα συνέλθει η επιτροπή παραλίων του 
Δήμου για να λάβει αποφάσεις για την 
προετοιμασία της παραλιακής περιο-
χής του Δήμου ενόψει έναρξης της κα-
λοκαιρινής περιόδου. 
Ερωτηθείς σχετικά δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ακόμη 
περιπτέρου τύπου take away στην ανα-
τολική πλευρά.

“Αδέσμευτος” 4 Μαρτίου 2023Σελίδα 06 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Δ ιορθώθηκε το απόγευμα 
της Πέμπτης η «γκάφα» 
σε σχέση με τη φορολογία 

των καυσίμων και αναμένεται 
έτσι να επανέλθουν και οι μει-
ωμένες τιμές. Η Ολομέλεια της 
Βουλής συνεδρίασε εκτάκτως 
την Πέμπτη και ψήφισε σε νόμο 
την παράταση των μειωμένων 
συντελεστών φόρων κατανάλω-
σης στα καύσιμα μέχρι και το τέ-
λος Απριλίου.
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε 
ομόφωνα νόμο για μείωση του 
φόρου κατανάλωσης στα καύσι-
μα με ισχύ από 3 Μαρτίου μέχρι 
4 Μαΐου. Παράλληλα βουλευτές 
εξέφρασαν την απαίτηση όπως 
η αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμό-
σουν τον νόμο αυτό από τα με-
σάνυχτα της ίδιας μέρας.
Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθη-
κε στην Ολομέλεια και κηρύχθη-
κε επείγον, ενώ είχε προηγηθεί 
συζήτηση σε έκτακτη συνεδρία 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών.
Σκοπός του νόμου ήταν να μει-
ωθούν για δύο μήνες οι συ-
ντελεστές ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης, με τους οποίους 
επιβαρύνονται προϊόντα συγκε-
κριμένων κλάσεων καυσίμων.
Πριν από την έναρξη της συζή-
τησης επί του νομοσχεδίου η 
Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δη-
μητρίου ξεκαθάρισε ότι η ευθύ-
νη υποβολής νομοσχεδίων στη 
Βουλή ανήκει στους αρμόδιους 
Υπουργούς, σύμφωνα με το άρ-
θρο 80 του Συντάγματος. Διευ-
κρίνισε ότι το νομοσχέδιο ήρθε 
στη Βουλή δια της υπηρεσιακής 
οδού την Πέμπτη 23 Φεβρουα-
ρίου. Με βάση τις διαδικασίες 
που πηγάζουν από το Σύνταγμα 

και τον κανονισμό της Βουλής, 
πρόσθεσε, για να θεωρηθεί ότι 
η Βουλή θεσμικά έχει ευθύνη, 
το νομοσχέδιο θα πρέπει να κα-
τατεθεί στο κεφάλαιο δεύτερο 
σε τακτική συνεδρία της Ολομέ-
λειας.
«Οπότε καμιά ευθύνη, καμία 
μνεία τέτοια μπορεί να γίνει απο-
δεκτή για τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, νοουμένου ότι σήμερα 
εκτάκτως συνέρχεται το σώμα, 
σήμερα κατατίθεται το νομοσχέ-
διο και έχει ανταποκριθεί αμέ-
σως η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων», είπε η κα. Δημητρίου.
Ευχαρίστησε παράλληλα την 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτρο-
πής Οικονομιών που πάραυτα 
συγκάλεσαν έκτακτη Επιτροπή 
Οικονομικών για να επεξεργα-

στούν το νομοσχέδιο.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικο-
νομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ευχαρί-
στησε τόσο την Πρόεδρο της Βου-
λής που ανταποκρίθηκε άμεσα 
για να διευθετηθεί η Ολομέλεια, 
αλλά και όλα τα κόμματα των 
οποίων, όπως είπε, η συναίνεση 
και η συμβολή ήταν απαραίτη-
τη για να φτάσει το νομοσχέδιο 
στην Ολομέλεια και να μην πλη-
ρώνουν οι Κύπριοι φορολογού-
μενοι ούτε ένα σεντ φόρο περισ-
σότερο είτε για μία, είτε για δύο, 
είτε για δέκα μέρες.
Υπέρ της ψήφισης του νομοσχε-
δίου για παράταση στη μείωση 
της φορολογίας των καυσίμων 
για άλλους δύο μήνες, τοποθε-
τήθηκαν όλα τα κόμματα.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Καταναλωτών Μά-
ριος Δρουσιώτης είχε επιρρίψει 
ευθύνες στο Υπουργείο Οικονο-
μικών για τη συγκεκριμένη ανα-
στάτωση η οποία είχε ως αποτέ-
λεσμα να προκύψει αύξηση των 
τιμών των καυσίμων της τάξης 
των 8 σεντ περίπου το λίτρο. 
Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη 
το Υπουργείο γνώριζε ότι θα έλη-
γε η παράταση και επομένως θα 
έπρεπε να κινηθεί πιο άμεσα για 
να διευθετήσει το συγκεκριμένο 
θέμα.

Η Ολομέλεια της Βουλής 
ψήφισε ομόφωνα νόμο 
για μείωση του φόρου 
κατανάλωσης στα 
καύσιμα με ισχύ από 3 
Μαρτίου μέχρι 4 Μαΐου. 

Εξετάζεται η δημιουργία ενός ακόμη 
περιπτέρου τύπου take away στην 
ανατολική πλευρά.

Δικαιώθηκε η Ερμίνα 
Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση για υποχρεωτική 
άδεια απουσίας

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε λει-
τουργό των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πάφου που προσέφυγε εναντίον 
απόφασης να της χορηγηθεί υποχρεωτική 
άδεια απουσίας, με το αιτιολογικό ότι πα-
ρουσίασε αδυναμία να εκτελέσει τα καθή-
κοντά της.
Στην απόφαση σημειώνεται πως με την επί-
δικη απόφαση επηρεάστηκαν και τα δικαι-
ώματα της αιτήτριας, που απορρέουν από 
το Σύνταγμα σε σχέση με την προστασία της 
προσωπικής και ιδιωτικής ζωής, αφού τέθη-
κε ως όρος για επιστροφή στην εργασία της 
η επίσκεψη και εξέτασή της από τον Δημο-
τικό Ιατρό.
Σύμφωνα με την απόφαση, η προσφυγή επι-
τυγχάνει με €1700, πλέον ΦΠΑ, υπέρ της αι-
τήτριας και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση, 
ενώ η επίδικη απόφαση ακυρώνεται.

Η αιτήτρια Ερμίνα Μάη, κατά τον ουσιώδη 
χρόνο ήταν δημοτική υπάλληλος, Λειτουρ-
γός Πολιτιστικών και Δημοσίων Υπηρεσιών, 
με καθήκοντα Διοικητικής Προϊσταμένης 
στην Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Πά-
φου.
Η απόφαση του Δημάρχου Πάφου να δια-
τάζει υπάλληλο να απέχει από τα καθήκο-
ντά του με υποχρεωτική άδεια ή να τον πα-
ραπέμπει σε ιατρό ή ιατρικό συμβούλιο δεν 
προβλέπεται σε καμία νομοθετική ή κανονι-
στική διάταξη, αναφέρει το Δικαστήριο στην 
απόφαση του.
Οι δημοτικοί υπάλληλοι, προστίθεται, έχουν 
δικαίωμα να ασκούν τα καθήκοντα της θέ-
σης τους και δικαίωμα να αιτούνται άδειας 

ασθενείας όταν ασθενούν, καθώς και δικαί-
ωμα για άδεια ανάπαυσης, οι οποίες άδειες 
προβλέπονται ως δικαίωμα του εργαζόμε-
νου και όχι ως υποχρέωση.
Η διαθεσιμότητα δε, η οποία επιβάλλεται σε 
εργαζόμενο, προβλέπεται ως διοικητικό μέ-
τρο, μόνο στην περίπτωση που έχει αποφα-
σιστεί πειθαρχική έρευνα και/ή βάσει άλλης 
θεσμοθετημένης διαδικασίας, με αρμόδιο 
το Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώνεται.
«Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από 
διοικητικό όργανο εκτός του πλαισίου των 
επιτρεπτών αρμοδιοτήτων του είναι ακυ-
ρωτέα, όχι μόνο ως πράξη παράνομη λόγω 
αναρμοδιότητας, αλλά και ως πράξη αυθαί-
ρετη» αναφέρει το Διοικητικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την απόφαση, 
η προσφυγή επιτυγχάνει με 
€1700, πλέον ΦΠΑ, υπέρ 
της αιτήτριας και εναντίον 
των καθ’ ων η αίτηση.Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έφτα-

σε χτες το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Γεώργιος Γ’, όπου χοροστάτη-
σε δοξολογίας στον Πατριαρχικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου. 
Μετά την Δοξολογία έγινε η επίσημη 
υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Γεωργί-
ου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο και την Ιεραρχία στην Αί-
θουσα του Θρόνου, όπου και τον προ-
σφώνησε ο Προκαθήμενος της Ορθο-
δοξίας. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ο οποίος 
πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκε-
ψη στο Φανάρι έπειτα από την εκλογή 
του, θα συλλειτουργήσει στον Πατρι-
αρχικό Ναό την προσεχή Κυριακή της 
Ορθοδοξίας και την επομένη θα παρα-
βρεθεί στην έναρξη των εργασιών της 
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου για τον μήνα Μάρτιο.

Στο φανάρι 
ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Δήμος Πάφου και η Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Περιφέρειας Πάφου ανταποκρινόμε-
νοι στο αίσθημα της κυπριακής κοινω-
νίας για τη σιδηροδρομική τραγωδία 
στην Ελλάδα, ανέβαλαν τη συναυλία 
και την ανοικτή δεξίωση που είχαν 
προγραμματιστεί να πραγματοποιη-
θούν χτες Παρασκευή 3 Μαρτίου στην 
Πλατεία Κέννεντυ, στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων για την επίσημη απονομή 
στην Πάφο του τίτλου της Ευρωπαϊ-
κής Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού 
2023, ακυρωθούν.
Από τις προγραμματισθείσες εκδηλώ-
σεις, πραγματοποιήθηκαν κανονικά η 
τελετή ανακήρυξης της Πάφου ως Ευ-
ρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Του-
ρισμού 2023 στον Πολυχώρος «Αττι-
κόν», στις  5.30 μ.μ. και η αποκάλυψη 
του γλυπτού του θεσμού στην Πλατεία 
Κέννεντυ.

Ανέβαλαν τον εορτασμό
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Συγκλονισμός στο Πανελλήνιο για 
την ανείπωτη τραγωδία

Τ ραγικός επίλογος, με το χειρότερο σενά-
ριο να επιβεβαιώνεται και για την 24χρονη 
συμπολίτισσά μας Αναστασία Αδαμίδου, η 

οποία επέβαινε στην επιβατική αμαξοστοιχία που 
ενεπλάκη στο μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στα Τέμπη. 
Η 24χρονη απόφοιτη οδοντιατρικής του ΑΠΘ και 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ταυτοποιήθηκε με τη μέ-
θοδο DNA το πρωί της Παρασκευής, με την είδη-
ση του τραγικού θανάτου της να σκορπίζει to θρή-
νο σε ολόκληρη την Κύπρο, η οποία πενθεί από το 
βράδυ της Πέμπτης και το χαμό του 23χρονου Κύ-
πρου…. 
Οι γονείς της Αναστασίας βρέθηκαν από την επό-
μενη μέρα στην Ελλάδα, στο σημείο της τραγωδίας 
περιμένοντας με αγωνία να μάθουν την τύχη του 
παιδιού τους.
Φίλοι και γνωστοί της Αναστασίας, είχαν κινητοποι-
ηθεί στην Πάφο αναρτώντας στα μέσα μαζικής δι-
κτύωσης φωτογραφίες της 24χρονης και καλώντας 
όποιον ξέρει οτιδήποτε για την τύχη της να επικοι-
νωνήσει με αρμόδιους ή με τους ίδιους.

Τελικά χτες το πρωί ήρθαν τα μαύρα μαντάτα του 
χαμού της Αναστασίας.

Συγκλονισμός
Η Αναστασία ακολούθησε τα όνειρά της ανέφερε 
ο Συντονιστής Λυκειάρχης Σχολείων Μέσης Εκπαί-
δευσης Πάφου και διευθυντής του Λυκείου Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο οποίο φοίτησε η 
24χρονη.
«Μαθήτρια εξαιρετικού ήθους και επιδόσεων, 
εξάλλου πέτυχε τους στόχους της... Ευχή όλων μας 
είναι η περιπέτεια της Αναστασίας να έχει αίσιο τέ-
λος», ανέφερε ο διευθυντής του Λυκείου Αντρέας 
Ιωσήφ.
Όλοι στο σχολείο είμαστε συγκλονισμένοι ανέ-
φερε εργαζόμενος στο σχολείο της Αναστασίας. 
«Ήταν μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο 
μας. Ο καθηγητικός σύλλογος είμαστε συγκλονι-
σμένοι ...ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα γιατί είναι 

κρίμα»
Για την Αναστασία μίλησαν και γείτονες της, ευχό-
μενοι να κάμει θαύμα ο θεός να βρεθεί.
Η Αναστασία Αδαμίδου αποφοίτησε πέρσι από το 
Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές 
της κάνοντας μεταπτυχιακό.
Όπως ανέφεραν οι δικοί της, η τελευταία επικοινω-
νία που είχαν με την Αναστασία ήταν γύρω στις 11 
το βράδυ, μετά την καθυστέρηση του τρένου στα 
Παλαιοφάρσαλα. Έξι λεπτά πριν τη σύγκρουση την 
έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Το τρένο 
το πρόλαβε για δύο λεπτά, θα το έχανε.
Η 24χρονη, Αναστασία έχει μεταβεί στην Αθήνα για 
διακοπές και επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη.

Κύπρος Παπαϊωάννου
Τραγικό επίλογο για τον 23χρονο Κύπριο φοιτητή 
Κυπριανό Παπαϊωάννου από το Αυγόρου, κατέδει-
ξαν οι εξετάσεις DNA που διενεργήθηκαν στη σορό 
του που ανευρέθηκε στα συντρίμμια της μοιραίας 
αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.
Την ώρα που η αγωνία για την τύχη της 24χρονης 
Αναστασίας Αδαμίδου κορυφωνόταν, τα δυσάρε-
στα νέα για τον δεύτερο Κύπριο που επέβαινε στο 
μοιραίο τρένο, σκόρπισαν θλίψη σε ολόκληρη την 
Κύπρο.
Ο άτυχος 23χρονος, Κύπρος Παπαϊωάννου, βρίσκε-
ται στην μαύρη λίστα των θυμάτων. Μια λίστα με 
τα ονόματα νέων ανθρώπων, πίσω από τα οποία 
κρύβεται και μια ιστορία. Μια ιστορία που έσβησε 
στις ράγες των τρένων εξαιτίας ενός ανθρώπινου 
λάθους, που ήταν η αιτία να σκορπίσει τον όλε-
θρο. Ήταν η αιτία που δεκάδες οικογένειες ντύθη-
καν στα μαύρα. Γονείς περίμεναν το τηλέφωνο για 
να τους πουν τα παιδιά τους πως έφτασαν. Μα το 
τηλέφωνο δεν χτύπησε ποτέ... Έπρεπε να αναζητή-
σουν τα παιδιά τους από τα νοσοκομεία, έπρεπε 
να δώσουν δείγμα DNA για να εξακριβώσουν την 
τύχη τους...
Τα λόγια μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας εί-
ναι περιττά. Για άλλη μια φορά, πάνω από τα πτώ-
ματα, ψάχνουμε απαντήσεις. Απαντήσεις, που και 
να δοθούν, τα παιδιά δεν ξανά γυρίζουν πίσω.

Ανάμεσα σε όλα αυτά τα θύματα, που έκοψαν εισι-
τήριο για τον θάνατο, και ο 23χρονος Κύπρος από 
το Αυγόρου. Ένας νεαρός που μετέβη με την αρ-
ραβωνιαστικιά του σε νησί, για το τριήμερο της 
Καθαράς Δευτέρας. Ένα όμορφο τριήμερο με την 
μέλλουσα σύζυγο του, με την οποία έκαναν όνει-
ρα. Όνειρα τα οποία έσβησαν από τη μια στιγμή 
στην άλλη.
Η σύντροφος του επέστρεψε στην Κύπρο και ο 
23χρονος μετέβαινε στον τόπο διαμονής του στη 
Θεσσαλονίκη. Μα ποτέ δεν πήρε τηλέφωνο για να 
πει πως έφτασε...
Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την 
οικογένεια του, τους φίλους του και ολόκληρη την 
Κύπρο. Οι ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν την οικο-
γένεια του, ενώ από αύριο αρχίζουν οι διαδικασίες 
για την μεταφορά της σορού του στην Κύπρο.
Τα λόγια των δικών του ανθρώπων ραγίζουν καρ-
διές. Ο Κύπρος έφευγε για το μεγάλο ταξίδι. Αιω-
νία του η μνήμη.

Θλίψη από την κυβέρνηση
Θλίψη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα 
εκφράζει η Κυπριακή Δημοκρατία . Όπως ανέφερε 
μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο συμπολίτης μας Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος Κωσταντίνος Λετυμπιώ-
της οι σκέψεις τόσο του ΠτΔ και των μελών του 
νέου υπουργικού συμβουλίου είναι με τις οικογέ-
νειες όλων των  θυμάτων. 
Οι εικόνες που βλέπουμε ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ Λετυμπιώτης, είναι ενδεικτικές των μοιραίων 
σφαλμάτων που μπορούν να επέλθουν είτε από 
κακό σχεδιασμό ή έλλειψη υποδομών ή και από 
ανθρώπινο σφάλμα. Ήδη  ανέφερε ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος ο ΠτΔ έδωσε οδηγίες στο υπουρ-
γό εξωτερικών να είναι σε συνεχή επαφή με τις  Ελ-
ληνικές αρχές και να ενημερώνεται  την εξέλιξη των 
ερευνών. Παράλληλα ανέφερε ο υπ /εξ επικοινώ-
νησε με τις οικογένειες των δυο χαμένων νέων  και 
η κυβέρνηση θα τους παρέχει οποιαδήποτε  βοή-
θεια και στήριξη χρειαστούν. 
Στο μεταξύ με οδηγίες του Προέδρου οι σημασίες 
σε όλα τα κυβερνητικά κτήρια και το Προεδρικό μέ-
γαρο θα κυματίζουν μεσίστιες.

Σε απόγνωση οι 
ιδιοκτήτες Κέντρων 
Αναψυχής
Αισιοδοξία για μια 
καλή χρονιά αλλά 
δεν βρίσκουν 
προσωπικό…

Η 24χρονη απόφοιτη 
οδοντιατρικής του ΑΠΘ και 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια, 
ταυτοποιήθηκε με τη 
μέθοδο DNA το πρωί της 
Παρασκευής

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Πυρετώδεις είναι οι προετοι-
μασίες για την έναρξη της 

νέας τουριστικής 
σεζόν και στα κέ-
ντρα αναψυχής 
της Επαρχίας Πά-
φου σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του 

ΣΙΚΑΠ Αγγελο Ονησιφόρου. 
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα 
είπε και την αύξηση των πτήσεων 
από και προς την Πάφο αναμέ-
νεται ότι για φέτος ο τουρισμός 
θα είναι πολύ περισσότερος από 
την προηγουμένη χρονιά. 
Ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ μιλώντας 
στο Ράδιο Κόσμος ανέφερε ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται τα 
προβλήματα εξεύρεσης προσο-
ντούχου προσωπικού για να ερ-
γαστούν στα κέντρα αναψυχής. 

Πέντε δεκάρια άγριας βλά-
στησης κατέκαψε πυρκαγιά, 

που εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 
το βράδυ της Πέμπτης σε δύσβα-
τη περιοχή, κοντά στο δάσος της 
Πάφου στο χωριό Άγιος Νικόλα-
ος. 
Για την κατάσβεση της πυρκα-
γιάς ανταποκρίθηκαν δύο πυρο-
σβεστικά οχήματα από Πάφο και 
από τον σταθμό υπαίθρου Πά-
χνας.
Ακολούθως οι δυνάμεις πυρό-
σβεσης ενισχύθηκαν με δυνά-
μεις και με τρία πυροσβεστικά 
οχήματα του Τμήματος Δασών 
και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο 
τα μεσάνυκτα.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνώ-
νται και είναι απορίας άξιο πώς 
τέτοια εποχή και τέτοια ώρα σε 
τέτοιο σημείο να ξεσπάσει πυρ-
καγιά.

Περίεργη φωτιά 
νυχτιάτικα
Πέντε δεκάρια άγριας 
βλάστησης κατέκαψε 
η πυρκαγιά

Θρήνος και στην Πάφο για την 24χρονη φοιτήτρια που 
χάθηκε στην τραγική σύγκρουση στα Τέμπη… 
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Ο Δίκαιος

Τους ιδιοκτήτες Κέντρων Αναψυχής που 
βρίσκονται λέει σε απόγνωση καθώς ενώ 
περιμένουν μεγάλο όγκο επισκεπτών φέτος 
δεν βρίσκουν ειδικευμένο προσωπικό… 

Τις ελπίδες της ανθρωπότητας για ένα κα-
λύτερο αύριο που δυστυχώς συνεχώς δια-
ψεύδονται, από τους μεγάλους της γης…

Την καθαρά Δευτέρα και το κόψιμο της 
μούττης της Σαρακοστής που φέτος το 
γιορτάσαμε κανονικά χωρίς κανένα περιο-
ρισμό…

Το πενηνταήμερο που άρχισε με τους 
εσπερινούς και τις νηστείες του και ελπί-
ζουμε ότι τελικά θα μας οδηγήσει στο Πά-
σχα και την Ανάσταση…

Τον άνθρωπο που κληρονόμησε ένα κό-
σμο παράδεισο και τον μετατρέπει σχεδόν 
καθημερινά σε κόλαση…

Την παραπληροφόρηση που κυριαρχεί σε 
κάθε πόλεμο και πολλές φορές μπορεί να 
κάνει το άσπρο μαύρο…

Τους διαρρήκτες που δεν πα’ να καίγεται 
ο κόσμος αυτοί το βιολί τους. Συνεχίζουν 
σαν να μην συμβαίνει τίποτα…

Τις κυβερνήσεις που όταν πρόκειται για 
οδηγίες της ΕΕ που μιλούν για φορολογίες 
τις εφαρμόζουν στο πιτς φιτίλι, ενώ άλλες 
σημαντικές οδηγίες δεν τις εφαρμόζουν με 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε τραγικά 
γεγονότα όπως το τρομερό δυστύχημα στα 
Τέμπη…

Τους λογαριασμούς κάθε μήνα που πλέον 
πρέπει να πάρει κάποιος χάπι για να τους 
ανοίξει…

Την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοί-
κησης η οποία περνά από χίλια μύρια κύ-
ματα και ελπίζουμε να μην την κάνουν σαν 
τα μούτρα τους μέχρι την εφαρμογή της …

Την καρδιά μας που σπαράζει κάθε βρά-
δυ με τις εικόνες των αμάχων και κυρίως 
των παιδιών που ζουν την φρίκη του πολέ-
μου…

Την ακρίβεια η οποία καλπάζει αδειάζο-
ντας τις τσέπες των μισθωτών οι οποίοι 
δεν προλαβαίνουν να βάλουν τίποτα στην 
τσέπη από τον μισθό τους…

Τον πολιτισμό γενικώς που εξακολουθεί 
να μαραζώνει στην Πάφο, σβήνοντας ορι-
στικά την όποια ελπίδα για αναβίωση του 
κλίματος του 2017…

Τον Βλαδίμηρο Πούτιν ο οποίος έχει μετα-
τραπεί σε κόκκινο πανί για τους Δυτικούς, 
ενώ δεν έχει κάνει τίποτα που να μην έχουν 
κάνει και οι ίδιοι και μάλιστα επανειλημμέ-
νως…

Τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο κόσμο, 
οι οποίες διαψεύδονται δυστυχώς καθη-
μερινά και όχι μόνο με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία αλλά και τον τρόπο που τον αντι-
μετωπίζουν, αυτοί που μπορούν να αλλά-
ξουν κάτι…

Κωσταντίνος Λετυμπιώτης
 
Στα Πάνω ο συμπολίτης μας 
Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος που μας επέλεξε (Ρά-
διο Κόσμος – Αδέσμευτο 
και COSMOSnews) να προ-
βεί στις πρώτες του ραδιο-
φωνικές δηλώσεις μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων 
του…

Μητροπολίτης Τυχικός 

Στα πάνω και ο νέος Μητρο-
πολίτης Πάφου, που ουσια-
στικά από αυτή την εβδομά-
δα ανέλαβε τα επίσημα κα-
θήκοντα του στην Μητρο-
πολιτική μας περιφέρεια. 
Κάθε επιτυχία στο έργο που 
αναλαμβάνεται Πανιερότα-
τε…

Μήπως είναι η ώρα;

Η ακρίβεια έχει επηρεάσει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό όλες τις 

τάξεις της κοινωνίας μας ιδιαίτερα 
όμως του μισθωτούς και τις ευάλω-
τες ομάδες. Από τη στιγμή μάλιστα 
που η μισθοί παραμένουν καθηλω-
μένοι σε μια τεράστια μάζα εργα-
ζομένων ακόμα και σε επίπεδα του 
2013, μπορεί ο καθένας να αντιλη-
φθεί, ότι το επίπεδο ζωής έχει επη-
ρεαστεί σε τεράστιο βαθμό.
Ήδη με την αβλεψία του πρώην Υ-
πουργικού Συμβουλίου το οποίο 
δεν μερίμνησε να οδηγήσει στην 
Βουλή για έγκριση την παράταση 
του σχεδίου μειωμένης φορολο-
γίας στα καύσιμα δημιουργήθηκε 
μεγάλη αναστάτωση.
Ακόμα όμως και με την παράτα-
ση της μείωσης της φορολογίας το 
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί.
Μήπως λοιπόν έφτασε η ώρα οι νέ-
οι εμπλεκόμενοι Υπουργοί, δηλαδή 
ο κ. Αλέξης Βαφειάδης των Μετα-
φορών και Ενέργειας Γιώργος Πα-
παναστασίου, να συνέλθουν και να 
δουν σοβαρά το θέμα;
Μήπως θα έπρεπε η μείωση της 
φορολογίας στα καύσιμα όχι μόνο 
να παραταθεί αλλά να μειωθεί μια 
και καλή;
Μια τέτοια μείωση κ.κ. Υπουρ-
γοί θα φέρει ελπίζουμε αλυσιδω-
τές μειώσεις και σε άλλα βασικά 
προϊόντα, καθώς η αύξηση της τι-
μής τους είναι αυτή που παρέσυρε 
προς τα πάνω τις τιμές σχεδόν ό-
λων των απαραίτητων προϊόντων…
Εάν λοιπόν σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο και το Υπουργό Εργασίας 
δεν σκοπεύουν να αυξήσουν τους 
μισθούς θα ήταν καλό να μονιμο-
ποιήσουν την μείωση της φορολο-
γίας των καυσίμων, κάτι το οποίο 
θα βοηθήσει τους πάντες.

Στο άκουσμα των ονομάτων του νέου υ-
πουργικού συμβουλίου, αρκετοί συμπο-

λίτες μας και μη αγκρίστηκαν. Αγκρίστηκαν 
διότι περίμεναν κάτι περισσότερο από τον 
Νίκο Χριστοδουλίδη. Περίμεναν ακόμη και 
το όνομά τους να ήταν μέσα στο υπουργι-
κό. Δούλεψαν σαν «σκυλιά» και περίμε-
ναν από τον νέο πρόεδρο να τους καλέσει… 
Μάταια όμως! Ονόματα δεν χρειάζεται να 
γράψουμε, άλλωστε ακούστηκαν τόσα πολ-
λά, που κάποιον θα ξεχάσουμε και, πιθα-
νόν, να αγκριστεί πάλι!   

Αγκρίστηκαν κάμποσοι…

 Άδωνης Ελευθερίου 

Στα πάνω ο  διευθυντής 
της πνευμονολογικής κλι-
νικής του γενικού νοσο-
κομείου Πάφου και το 
προσωπικό του θαλάμου 
covid που συνεχίζουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσί-
ες τους σε όσους τις έχουν 
ανάγκη…

Υπεύθυνοι

Στα κάτω όλοι όσοι  έ-
χουν ευθύνη μικρή ή με-
γάλη για το τραγικό σι-
δηροδρομικό δυστύχη-
μα στα Τέμπη με αποτέ-
λεσμα να χάσουν την ζωή 
τους δεκάδες νεαρά άτο-
μα…

Αυξήσεις τιμών  

Στα κάτω οι αυξήσεις στις 
τιμές των καυσίμων και 
όλων των άλλων προϊό-
ντων που δυσκολεύουν 
κατά πολύ την ζωή της 
πλειοψηφίας των πολι-
τών που αγωνίζονται κα-
θημερινά για τα προς τω 
ζειν…

Με αφορμή το περιστατικό της περασμέ-
νης εβδομάδας με την επίθεση σκύλου 

απαγορευμένης ράτσας σε άλλο μικρόσωμο 
σκυλάκι, έρχεται ξανά στην επιφάνεια το θέμα 
με αυτές τις απαγορευμένες ράτσες. Πώς εί-
ναι δυνατόν, οι αρμόδιοι να αρέσκονται μόνο 
στις ανακοινώσεις; Πώς είναι δυνατόν οι αρ-
μόδιοι να επιτρέπουν την ύπαρξη αυτών των 
σκύλων στην Κύπρο από τη στιγμή που απα-
γορεύεται; Γιατί οι αρμόδιοι αδιαφορούν; 
Να θυμίσουμε ότι, δεν ήταν λίγες οι φορές 
που τέτοια μεγάλα σκυλιά έχουν επιτεθεί α-
κόμη και σε παιδάκια, τα οποία τραυμάτισαν 
σοβαρά. 

Απαγορευμένα σκυλιά… 
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Ε νδιαφέρον παρουσιάζει το παρασκήνιο 
που εκτυλίχθηκε τις τελευταίες ημέρες, 

από τη στιγμή που ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
άνοιξε το μαύρο σημειωματάριο ενώπιον 
των αρχηγών των κομμάτων που τον στή-
ριξαν.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε δηλώσει σε 
όλους τους τόνους πως ο ίδιος θα πει την 
πρώτη και την τελευταία λέξη, σε σχέση με 
το Υπουργικό, φάνηκε τελικά πως υπήρξαν 
αλλαγές και ανατροπές, μετά από υποδεί-
ξεις αρχηγών των κομμάτων. 
Ενδεικτικές τούτου, είναι οι πληροφορίες 
που σημειώνουν πως το βράδυ της Κυρια-
κής, έγινε τηλεφώνημα σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο, και του λέχθηκε πως έχει μόλις 

δεκαπέντε λεπτά να αποφασίσει εάν απο-
δέχεται την υπουργοποίηση.
Άστε τον χαμό που έγινε με τον διορισμό 
Γιωργάλλα στο Υπουργείο Άμυνας με τις 
πληροφορίες να λένε ότι τον πρότεινε πολι-
τικός αρχηγός άλλου κόμματος!!!

Το παρασκήνιο

Όταν υπάρχει τέτοιος και τόσος πόνος 
όπως στην περίπτωση του τραγικού δυ-
στυχήματος στα Τέμπη με τη σύγκρουση 
των δύο τραίνων, είναι καλύτερα οι πολι-
τικοί να μην μιλούν καθόλου…

Θα ήταν χρήσιμο να μας ενημέρωνε η α-
στυνομία. Αυτοί που εντοπίζονται να οδη-
γούν υπό την επήρεια ναρκωτικών, είναι οι 
ίδιοι ή είναι κάθε φορά διαφορετικοί;

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυ-
νός, κάθε φορά που θα πηγαίνει στο Υ-
πουργικό Συμβούλιο θα νοιώθει ότι βρί-
σκεται σε νηπιαγωγείο…

Έχουν πλάκα τα βιογραφικά των νέων Υ-
πουργών και Υφυπουργών, σε κανένα α-
πό αυτά που ανήκει σε γυναίκα δεν ανα-
γράφεται η ημερομηνία γέννησής της. Ας 
έβαζαν την ημερομηνία, χωρίς να αναφέ-
ρουν το έτος, να ξέρουμε τουλάχιστον πό-
τε έχουν γενέθλια…

Απορία: Δηλαδή για να καταλάβουμε κι 
εμείς, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έστειλε 
κανονικά cv στο Νίκο Χριστοδουλίδη όπως 
όλοι οι υπόλοιποι και αποφάσισε να τον 
Υπουργοποιήσει;

Προσοχή όταν βάζεις πολύ ψηλά τον πή-
χη, κινδυνεύεις να περάσεις από κάτω α-
ντί από πάνω… 

Μα να ξεχάσουν στο πρώην Υπουργικό 
να πάρουν στην Βουλή το νομοσχέδιο για 
τα καύσιμα και να τρέχουμε όλοι;;;

Το φυσούν και δεν κρυώνει, οι βουλευ-
τές και Υπουργοί του ΔΗΣΥ που υπέγρα-
ψαν προεκλογικά εκείνη τη δήλωση, ότι 
δεν πρόκειται να δεχτούν συμμετοχή τους 
σε κυβερνητικό σχήμα υπό το Νίκο Χρι-
στοδουλίδη…

Μέχρι να ξεχρεώσουν οι ΗΠΑ το τεράστιο 
χρέος τους, δεν νομίζω να ησυχάσουμε α-
πό πολέμους…

Τους έπιασε αυστηρά από την αρχή ο 
Χριστοδουλίδης του Υπουργούς του, δί-
νοντας τους μάλιστα και δέκα εντολές για 
το πώς θα πολιτεύονται. Το θέμα όμως εί-
ναι να τις εφαρμόσουν…

Δεν θα ήθελα να ήμουν με τίποτα στη θέ-
ση των Υπουργών Εργασίας, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών. Για όλες τις άλλες είμαι 
διαθέσιμος…

Αγωνιούμε να δούμε πώς θα αντιπολι-
τευτεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε 
μια κυβέρνηση στην οποία οι μισοί περί-
που Υπουργοί προέρχονται από το κόμμα 
του…

Μεγάλες προσδοκίες δημιουργεί ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποί-
ος είναι αποφασισμένος να αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Εκκλη-
σία μας. Διαβάστε την αποκλειστική συνέ-
ντευξη που έδωσε στον Αδέσμευτο…

Τον αγαπάμε τον νέο Κυβερνητικό Εκ-
πρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη άλ-
λωστε είναι δικό μας παιδί, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει και ότι θα του χαριζόμαστε. Θα 
κρίνεται όπως και όλοι οι υπόλοιποι υ-
πουργοί…

Κ. Λετυμπιώτης

Αμέσως μετά το τελετουργικό της διαβε-
βαίωσης των μελών του νέου Υπουργικού 

Συμβουλίου, πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή παρά-
δοσης και παραλαβής στο 
Γραφείο Τύπου και Πλη-
ροφοριών, από τον απερ-
χόμενο Κυβερνητικό Εκ-
πρόσωπο Μάριο Πελεκά-

νο προς τον νέο συμπολίτης μας  Κυβερνη-
τικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.
Παραλαμβάνοντας τα ηνία ο κύριος Λετυ-
μπιώτης είπε πως ο πολίτης πρέπει να εί-
ναι ενημερωμένος, προσθέτοντας ότι με 
συλλογική δουλειά μόνο κέρδος μπορεί να 
υπάρξει. Ο κύριος Λετυμπιώτης είπε ότι ο 
στόχος είναι να παρασχεθεί έγκυρη και έ-
γκαιρη ενημέρωση στους πολίτες.
Εμείς πάντως αισθανόμαστε ιδιαίτερη τι-
μή αφού ο νέος κυβερνητικός εκπρόσω-
πος δείχνοντας την εκτίμηση του στα τοπι-
κά μέσα ενημέρωσης έκανε τις πρώτες του 
δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος…

Μ. Χατζηγιάννης

Αν κανείς ψάχνει τον πιο πολυσυζητημέ-
νο διορισμό, τουλάχιστον σε επίπεδο social 

media, αυτός δεν είναι άλ-
λος από την ανάληψη του 
υφυπουργείου Πολιτι-
σμού από τον Μιχάλη Χα-
τζηγιάννη. Με τα περισ-
σότερα σχόλια να είναι ε-
πικριτικά για τη συγκεκρι-

μένη επιλογή, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έ-
χει αναλάβει ένα σχετικά νεοσύστατο υφυ-
πουργείο και θα ήταν άδικο να προκατα-
λάβει κανείς, το τι μπορεί να προσφέρει ο 
δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης σε 
αυτό.
Αναμφίβολα η δημοφιλία του, σε συνδυα-
σμό με το γεγονός ότι δεν είμαστε συνηθι-
σμένοι να βλέπουμε ποπ τραγουδιστές να 
υπουργοποιούνται, δημιούργησαν θόρυ-
βο στα social media. Υπενθυμίζεται ότι και 
προεκλογικά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, εί-
χε εκφράσει τη στήριξη του προς τον Νίκο 
Χριστοδουλίδη, αναδεικνύοντας και το θέ-
μα των κουρεμένων καταθετών της Λαϊκής 
που ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις.

Μ. Λάμπρου

Παρά το γεγονός ότι το όνομα της επάρχου 
Πάφου Μαίρης Λάμπρου είχε ακουστεί έ-

ντονα για το Υπουργείο Ε-
σωτερικών, τελικά δεν δι-
ορίστηκε από το Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, αφού στο συ-
γκεκριμένο Υπουργείο διο-
ρίστηκε ο  Κωνσταντίνος Ι-
ωάννου.

Η κ. Λάμπρου με σημαντικό έργο στην Ε-
παρχία μας, παρέμεινε στη θέση της και 
αυτό βέβαια έδωσε χαρά ιδιαίτερα στις 
κοινότητες οι οποίες έχουν μέχρι σήμερα 
άψογη συνεργασία μαζί της. 
Δεν γνωρίζουμε εάν ο μη διορισμός της 
στεναχώρησε την ίδια, ωστόσο η θέση την 
οποία κατέχει θεωρείται νευραλγική και 
μάλιστα στο άμεσο μέλλον θα κληθεί να 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην προετοιμα-
σία των τοπικών αρχών για την μεταρρύθ-
μιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δίκαιος

Πάφος - Κούβα

Τον Δήμαρχο Πάφο Φαίδω-
να Φαίδωνος επισκέφθηκε ο 

πρέσβης της Κούβας στην Κύπρο 
κ. Angel Gus-tavo Suárez Cordero 
στην πρώτη τους συνάντηση α-
πό την ανάληψη των καθηκόντων 
του τον περασμένο Απρίλιο. Η 
συζήτηση κινήθηκε σε ιδιαίτερα 
φιλικό κλίμα, με τους δύο άνδρες 
να αναφέρονται, ανάμεσα σε άλ-
λα, σε θέματα που αφορούν στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας του 
Δήμου Πάφου με την Πρεσβεία 
της Κούβας και την συμμετοχή καλλιτεχνι-
κού σχήματος της φίλης χώρας σε συναυλία 
που θα πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρί-
ου 2023 στην Πάφο.

Θα έχουμε λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον 
καλλιτεχνικό δρώμενο τον Σεπτέμβρη στην 
Πάφο, μαζί με την όπερα εάν τελικά επανέλ-
θει όπως φημολογείται το Pafos Aphrodite 
Festival.

Σαρακοστή

Μπήκαμε στη σαρακοστή άρχισαν οι νηστείες 

και αυξήθηκαν αυθημερόν στην Πάφο οι ληστείες…

Κλέβουν απ’ αυτοκίνητα, μέχρι και δακτυλίδια, 

καθημερινό φαινόμενο τα ίδια και τα ίδια.

Κάποιοι την βγάζουν καθαρή κάποιους τους μπαγλαρώνουν, 

μ’ αυτοί που κλέβουν τα πολλά πάντοτε τη γλιτώνουν.

Θου Κύριε, συγχώρα με, καθώς κι εγώ νηστεύω, 

αλλά στη σωτηρία που δεν το ‘χω να πιστεύω.

Μας κλέβουν μεσ’ τα μούτρα μας, μας πιάνουν εξ’ απήνης, 

κι εσύ που όλα τα γροικάς να φύγουν τους αφήνεις…

Φεύγουν όλοι σαν κύριοι κι εμείς απλοί ικέτες, 

ας μην το παίζουν όμως Κύριε της Κύπρου ευεργέτες!!!

Οι πρώτες σκιές
Τη δική του σημασία έχει το γεγονός ότι 

φαίνεται πως ο διορισμός Υπουργικού, 
έφερε και τις πρώτες ρωγ-
μές, ανάμεσα στα κόμματα 
που στήριξαν τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη. 
Το γεγονός ότι δεν ενημέ-
ρωσε για τις αποφάσεις του 
την Ελένη Θεοχάρους, ήταν 

αυτό που οδήγησε την πρόεδρο του Κινή-
ματος Αλληλεγγύης σε παραίτηση, αφού ό-

πως είπε, η ίδια δεν έχει απαντήσεις για να 
δώσει στα μέλη και τους ψηφοφόρους του 
κόμματος. Άλλωστε η ίδια ανακοίνωσε πως 
δεν θα παρευρεθεί στη τελετή διαβεβαίω-
σης του νέου Προέδρου, διότι δεν έλαβε 
καν πρόσκληση. 
Από την εξέδρα των νικητών δηλαδή το βρά-
δυ της 12ης Φεβρουαρίου, η Ελένη Θεοχά-
ρους, βρίσκεται πλέον εκτός κάδρου, εμφα-
νώς ενοχλημένη με τους χειρισμούς του Νί-
κου Χριστοδουλίδη.
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Τ η δέσμευση του για συμπερίληψη σημαντι-
κού αριθμού γυναικών στο νέο κυβερνητικό 
σχήμα έκανε πράξη ο νέος Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας.
Μπορεί να μην υλοποιήθηκε προς το παρόν τουλά-
χιστον η προεκλογική του δέσμευση για τον διορι-
σμό γυναικών-ανδρών 50% με 50%, αλλά 11 γυναί-
κες έλαβαν εντολή διορισμού από τις συνολικά 25 
προσωπικότητες που μετέχουν στη νέα κυβέρνηση.

Οι γυναίκες που έλαβαν εντολή διορισμού 
στο νέο κυβερνητικό σχήμα είναι:
Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Α-
θηνά Μιχαηλίδου
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Άννα 
Προκοπίου
Υπουργός Υγείας: Πόπη Κανάρη
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω – Με αρμοδιότητα 
τον συντονισμό και την επιτήρηση της υλοποίησης 
του Κυβερνητικού Έργο: Ειρήνη Πική
Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω: Μαρίνα 
Χατζημανώλη
Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέ-
δρω: Μαριλένα Ευαγγέλου
Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Δόξα Κω-
μοδρόμου
Διευθύντρια Διπλωματικού Γραφείου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας:Μαριλένα Ραουνά
Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου: Πηνελόπη 
Παπαβασιλείου
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: 
Τζόζη Χριστοδούλου
Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μαρία Παναγιώτου

Υπ. Υγείας: Πόπη Κανάρη
Η Πόπη Κανάρη είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχο-

λής. Σπούδασε Χημεία στο Πανε-
πιστήμιο του Λονδίνου και είναι 
κάτοχος διδακτορικού τίτλου από 
το ίδιο Πανεπιστήμιο. Υπηρέτησε 
για 37 χρόνια στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους, από τα οποία τα τε-
λευταία οκτώ στη θέση της Διευ-

θύντριας. Κατά τη θητεία της ως Διευθύντρια ίδρυ-
σε το πρώτο διαπιστευμένο εργαστήριο στην Εθνι-
κή Φρουρά για έλεγχο πυρίτιδας σε πυρομαχικά. Υ-
πηρέτησε σε διάφορα διοικητικά συμβούλια, τόσο 
σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε 
μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Ευρωπα-
ϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Επίσημων Εργαστηρίων Φαρ-
μάκων και πρόεδρος του American Association of 
Official Analytical Chemists (European Section). Εί-
ναι σύμβουλος στους τομείς της Ασφάλειας Τροφί-
μων, Φαρμάκων και Τοξικολογίας.
Διετέλεσε πρώτη πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας 
Anti-Doping για καθαρό αθλητισμό. Έγινε μέλος του 
ΔΣ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος (ΚΙ) το 1999 και ε-
ξελέγη πρόεδρος το 2011, θέση που κατέχει μέχρι 
σήμερα. Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι παντρεμέ-
νη, έχει δύο παιδιά και πέντε εγγόνια.

Υπ. Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: 
Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου
Η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου είναι α-
πόφοιτος της Παιδαγωγικής Α-
καδημίας Κύπρου και του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ε-

πιπέδου Μάστερ στην Εκπαίδευση από το Πανεπι-
στήμιο του Μάντσεστερ, καθώς και διδακτορικού 
τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής από το Πανεπι-
στήμιο του Λονδίνου, με εξειδίκευση στην εκπαι-
δευτική έρευνα και την αξιολόγηση. Διετέλεσε εκ-
παιδευτικός, Καθηγήτρια Παιδαγωγικών στο Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Προϊσταμένη του Το-
μέα Έρευνας και Αξιολόγησης, Προϊσταμένη του Κέ-
ντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης και 
Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η Δρ 
Μιχαηλίδου διετέλεσε Αναπληρώτρια Γενική Διευ-
θύντρια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, καθώς και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό 
προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από τον Ιούλιο του 
2022, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δι-
ορίστηκε ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του 
νεοσύστατου Υφυπουργείου Πολιτισμού.
Η Δρ Μιχαηλίδου κατάγεται από την επαρχία Κερύ-
νειας, είναι διαζευγμένη και έχει δύο παιδιά, ένα 
γιο και μια κόρη.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:  
Άννα Προκοπίου
Η Αννα Κουκκίδη-Προκοπίου γεννήθηκε στη Λευ-

κωσία το 1974 και κατάγεται α-
πό την κατεχόμενη Ζώδια. Είναι 
νυμφευμένη και μητέρα μιας κό-
ρης. Σπούδασε με υποτροφία στο 
University College London (UCL) 
και είναι κάτοχος πτυχίων Οι-
κονομικών και Ιστορίας με άρι-

στα,  με μεταπτυχιακές  σπουδές στις Διεθνείς Σχέ-
σεις στο London School of Economics and Political 
Science (LSE). Είναι κάτοχος επαγγελματικής πιστο-
ποίησης Αναλυτή Πολιτικού Ρίσκου από τη Teneo 
Intelligence), ενώ, ταυτόχρονα, κατέχει το Executive 
Development Diploma (Mini MBA for Professionals) 
του CIIM. Το 2015, με υποτροφία του European 
International Studies Association, εξειδικεύτηκε πε-
ραιτέρω σε θέματα Θρησκείας και Πολιτικής στο Κέ-
ντρο Μακμίλλαν του Πανεπιστημίου Yale. 

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω: Ειρήνη Πική
Η Ειρήνη Πική γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1973. 
Το 1974, ως αποτέλεσμα της Τουρκικής Εισβολής, 
μετακόμισε με τους γονείς και τα αδέλφια της στην 
Αθήνα, όπου έζησε τα σχολικά της χρόνια, απο-
φοιτώντας από την Σχολή Μωραΐτη. Ακολουθούν 
οι σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρχικά στα 
Οικονομικά (BSc Regional Science – Economics and 
Human Geography) στο Πανεπιστήμιο του Reading 

(UK), και στη συνέχεια στα Οικονομικά του Περι-
βάλλοντος στο University College London (UCL) ό-
που έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc Environmental 
and Natural Resources Economics.
Υπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως τεχνοκρά-
της καριέρας από το 1997, από θέσεις ευθύνης, με 
ευρύ χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει θέματα 
οικονομίας, περιβάλλοντος, περιφερειακής πολιτι-
κής, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων καθώς και 
ευρωπαϊκά θέματα. 
Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου 
και έχει δύο κόρες.

Υφυπουργός Ναυτιλίας: Μαρίνα Χατζημανώλη
Η Μαρίνα Χατζημανώλη γεννήθηκε στην Αμμόχω-
στο το 1973. Μετά την Τουρκική εισβολή του 1974 

σε ηλικία ενός έτους, εγκαταστά-
θηκε στη Λεμεσό με την οικογέ-
νειά της. Είναι μητέρα τριών παι-
διών, του Χάρη, της Μέλανης και 
της Χριστίνας.
Είναι απόφοιτος του Λανιτείου 
Λυκείου Β, Λεμεσού.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Leicester 
του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έλαβε τον τίτλο του 
Bachelor of Laws (LLB Hons).
Στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο Barrister at Law α-
πό το Inns of Court School of Law του Λονδίνου, ως 
μέλος του Lincolns Inn στην Αγγλία.
Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού. Εξάσκησε 
για πολλά χρόνια το δικηγορικό επάγγελμα, σε δι-
κηγορικό γραφείο αλλά και σε εταιρείες ως νομικός 
σύμβουλος.
Είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο 
Λεμεσού από το 2016. Συμμετέχει ενεργά σε πολυ-
άριθμες επιτροπές του Δήμου και είναι μέλος του 
ΔΣ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού.  
Κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις Προεδρι-
κές Εκλογές 2023, κατείχε την θέση της Διευθύντρι-
ας του Πολιτικού Γραφείου του Εκλεγέντος Πρόε-
δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστο-
δουλίδη.

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας: 
Μαριλένα Ευαγγέλου
Η Μαριλένα Ευαγγέλου γεννήθηκε στη Λευκωσία 

στις 9 Ιουλίου 1975. Σπούδασε 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επικοινω-
νία και Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης και εργάστηκε για 25 χρόνια 
ως δημοσιογράφος σε τηλεοπτι-

κούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε εφημερίδες 
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως ρεπόρτερ, πολιτική συντά-
κτρια, αρχισυντάκτρια, παρουσιάστρια ραδιοφωνι-
κής, ενημερωτικής εκπομπής, καθώς και παρουσι-
άστρια διαδικτυακής εκπομπής. Εργάστηκε επίσης 
στον τομέα της Διοίκησης, των Δημοσίων Σχέσεων 
και της Επικοινωνίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα και συμμετέ-
χει ενεργά στα κοινά, ενώ έχει σπουδές στη μουσι-
κή. 
Κατάγεται από την επαρχία Κερύνειας και διαμέ-
νει στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένη με τον επιχει-
ρηματία Αντώνη Σερδάρη από τη Μόρφου και είναι 
μητέρα δύο αγοριών 14 και 15 χρόνων.

Άρωμα γυναίκας
Οι 11 γυναίκες από τις συνολικά 25 προσωπικότητες που μετέχουν στη νέα κυβέρνηση

Οι δέκα εντολές 
Χριστοδουλίδη

Συνοπτικά και μεταξύ άλλων στην ο-
μιλία του ενώπιον των νέων υπουρ-

γών ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους έδω-
σε τις εξής εντολές:
1) Ανεβάστε τον πήχη του ήθους ψηλά, 
κρατώντας τους τόνους χαμηλά
2) Πολιτευτείτε στη βάση του τρίπτυχου 
διαφάνεια, έλεγχος και λογοδοσία
3) Κανείς σας δεν είναι υπεράνω του 
Νόμου
4) Παραμερίστε το προσωπικό συμφέρον
5) Φαινόμενα ευνοιοκρατίας δεν θα γί-
νουν ανεχτά όποιον και αν αφορούν
6) Φαινόμενα κακοδιαχείρισης, κρού-
σματα διαφθοράς και αναξιοκρατίας 
δεν θα γίνουν ανεκτά
7) Να είστε έτοιμοι να παραιτηθείτε 
πριν σας το ζητήσω εγώ
8) Σπάστε κατεστημένα και αντιλή-
ψεις ότι το Κράτος εξυπηρετεί μόνο κά-
ποιους
9) Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ί-
διες υποχρεώσεις
10) Να έχετε πάντοτε κατά νουν τους 
κώδικες δεοντολογίας

Αυτός ο δεκάλογος που εξάγεται μέσα 
από την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλί-
δη, αποτελεί ουσιαστικά μηνύματα που 
ο κάθε πολίτης είχε ανάγκη να ακούσει. 
Είναι αυτά που λόγω της μη εφαρμογής 
τους, οδήγησαν το πολιτικό σύστημα σε 
ανυποληψία και απαξίωση. 
Μένει να διαφανεί εάν θα παραμείνουν 
παραινέσεις του νέου Προέδρου προς 
τους υπουργούς του ή αν όντως θα α-
ποτυπωθούν και πρακτικά σε ενέργει-
ες και πράξεις που θα αλλάξουν προς το 
καλύτερο την εικόνα που εκπέμπει στο 
σύνολο της η κυπριακή πολιτική σκηνή.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ά ρχισαν από την Πέμπτη οι κατασκευαστι-
κές εργασίες για την Α΄ Φάση του έργου 

της Ανάπλασης της Πλατείας Θεοσκέπαστης 
και περιβαλλόντων δρόμων στην Κάτω Πάφο.  
Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Πάφου, από τις ερ-
γασίες θα επηρεαστούν οι: Οδός Λήδας (τμή-
μα), οδός Αλκμήνης, οδός Αρτέμιδος, Λεωφό-
ρος Ποσειδώνος (τμήμα).
Συγκεκριμένα, για την περίοδο των επόμενων 
τριών μηνών και μέχρι το τέλος Μαΐου 2023 θα 
εκτελούνται εργασίες στις οδούς Λήδας (τμή-
μα), Αλκμήνης και Αρτέμιδος, οι οποίες και θα 
παραμείνουν κλειστές για την κυκλοφορία. 
Θα διασφαλίζεται ασφαλής πρόσβαση για τους 

πεζούς επηρεαζόμενους κατοίκους και επισκέ-
πτες προς τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργα-
σιών. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος θα είναι κλει-
στή για την κυκλοφορία με κατεύθυνση προς 
το Λιμανάκι, ενώ εντελώς κλειστή θα είναι για 
τα λεωφορεία.  Ο κύριος όγκος της κυκλοφο-
ρίας θα εξυπηρετείται από τις οδούς Ιάσονος, 
Τεύκρου, Κλυταιμνήστρας, Παφίας Αφροδίτης 
και τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου. 
Ο Δήμος Πάφου ζητεί την κατανόηση των επη-
ρεαζομένων για οποιανδήποτε ταλαιπωρία 
που θα προκληθεί στο πλαίσιο της κατασκευ-
ής του έργου.

Μ ετά από πολλές συνεδριάσεις της Επι-
τροπής Περιβάλλοντος το 2022 ψηφί-
στηκαν δυο σημαντικά νομοσχέδια που 

αφορούν τη διαχείριση των δημοτικών αποβλή-
των.
Α) Έγιναν αλλαγές στον Περί Αποβλήτων Νόμο 
185/2011 με πρόνοιες για αυξημένους στόχους 
ανακύκλωσης, νέες υποχρεώσεις στα συλλογικά 
συστήματα ανακύκλωσης και υποχρεώσεις στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Β) Τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 292/2022 για τη Διαχείρι-
ση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής 
Διοίκησης ο οποίος καταγράφει με λεπτομέρεια 
τις νέες υποχρεώσεις των Τοπικών Αρχών.
Τα δύο αυτό νομοθετήματα υποχρεώνουν τις 
αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κάνουν τα πιο 
κάτω:
• 1) Ετοιμασία τοπικού σχεδίου δράσης για τη δια-
χείριση των δημοτικών αποβλήτων και για πρώτη 
φορά δράσεις για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων εντός των διοικητικών τους ορίων. Το 
σχέδιο δράσης θα πρέπει να προωθεί τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων, να συνεργάζεται με συλλογι-
κά συστήματα όπως την Green Dot για συσκευα-
σίες, ΑΦΗΣ για μπαταρίες, Ηλεκτροκύκλωσης για 
ηλεκτρικές συσκευές κλπ, θα πρέπει να βασίζεται 
στο σύστημα «Πληρώνω όσα πετώ» και να λαμβά-
νει υπόψη τα πιο κάτω απόβλητα:
(α) Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και 
χώρων εστιατορίων
(β) βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρ-

κων
(γ) χαρτιά και χαρτόνια και συσκευασίες από χαρ-
τί και χαρτόνι
(δ) γυαλιά και γυάλινες συσκευασίες 
(ε) πλαστικά και πλαστικές συσκευασίες 
(στ) μέταλλα και μεταλλικές συσκευασίες 
(ζ) ξύλινες συσκευασίες 
(η) συνθετικές συσκευασίες 
(θ) προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, ειδικότε-
ρα ρούχα, υφάσματα και συσκευασίες από υφα-
ντουργική ύλη
(ι) ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό οικιακού 
τύπου 
(ια) μπαταρίες οικιακού τύπου
(ιβ) ογκώδη απόβλητα και ογκώδη αντικείμενα 
προς επαναχρησιμοποίηση• και
(ιγ) μικτά δημοτικά απόβλητα.
Το σχέδιο δράσης πρέπει να περάσει πρώτα από 
Δημόσια Διαβούλευση και το τελικό κείμενο θα 
πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στο Τμήμα Πε-
ριβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2023. 
Όταν αυτό εγκριθεί τότε θα μπει σε εφαρμογή τον 
Ιούνιο του 2024, δηλαδή ένα μήνα μετά τις Δημο-
τικές Εκλογές. Υπόψη ότι η ανακύκλωση είναι υπο-
χρεωτική για όλους τους πολίτες.
• 2) Πέραν από τα πιο πάνω και με βάση υποχρέ-
ωση που πηγάζει από τον βασικό νόμο 185/2011, 
θα πρέπει οι Τοπικές Αρχές να συλλέγουν ξεχωρι-
στά τα οργανικά απόβλητα (Βιοαποικοδομήσιμα – 
πράσινα και υπολείμματα κουζίνας) από την 1η Ια-
νουαρίου το 2024. 

Αυτό ίσως να είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα γιατί 
θα πρέπει να καθοριστεί ο κατάλληλος κάδος που 
θα έχουν οι πολίτες για να μην έχουμε πρόβλημα 
με μυρωδιές και γάτους και να βρεθεί ο παραλή-
πτης των οργανικών αποβλήτων. 
Αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα για τις 
ορεινές περιοχές και την επαρχία Πάφου όπου δεν 
υπάρχει κοντά υποδομή που να μπορεί να παρα-
λάβει τα οργανικά απόβλητα που διαχωρίζουν οι 
πολίτες.
Η δική μου ανησυχία βρίσκεται στο ότι είμαστε 
ήδη στον Μάρτιο του 2023 και δεν έχει γίνει ακό-
μη ουσιαστική δουλειά και ενημέρωση των Τοπι-
κών Αρχών για να ετοιμαστούν τα σχέδια με τη 
βοήθεια ειδικών. Θα πρέπει επίσης να βρεθούν 
τρόποι ανέγερσης μονάδων για οργανικά σε Πάφο 

και ορεινές περιοχές και να αλλάξει η επιδότηση 
για παραγωγή ηλεκτρισμού από αυτές τις μονάδες 
που τώρα είναι πραγματικά ασύμφορη.
Οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ είναι πολύ ψηλοί, 
αφού θα πρέπει να πετύχουμε 55% ανακύκλωση 
με βάση το βάρος των αποβλήτων μέχρι το 2025 
και 60% μέχρι το 2030.
Χρειάζεται να επιταχύνουμε τις προετοιμασίες 
των Τοπικών Αρχών, να ενημερωθούν οι πολίτες, 
να λυθούν τα προβλήματα των πολυκατοικιών, οι 
επιχειρήσεις ανακύκλωσης να προετοιμαστούν 
για το νέο όγκο εργασίας, τα συλλογικά συστήμα-
τα να επεκταθούν και τόσα άλλα…
Το ότι έχουμε μείνει ήδη πολύ πίσω στον τομέα 
διαχείρισης των αποβλήτων θα κάνει το όλο εγχεί-
ρημα ακόμη πιο δύσκολο.

Τι γίνεται με τα απόβλητα;
Οι υποχρεώσεις των Τοπικών Αρχών μέχρι τον Ιούνιο του 
2024 βάσει της νομοθεσίας…

Σ ε λειτουργία τίθεται από τις 8 Μαρτί-
ου 2023, μέσω του παγκύπριου αριθμού 

1450, το Κέντρο Επικοινωνίας για τις Υπηρε-
σίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρό-
νοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοι-
ας, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του 
προσωπικού, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Κάτι εξάλλου που είχε αποκαλύψει η 
OffsiteNews σε προηγούμενο της ρεπορτάζ. 
(Διαβάστε το εδώ)
Σημειώνεται ότι, για σκοπούς ρύθμισης της 
ομαλής του λειτουργίας και διασφάλισης της 
βέλτιστης εξυπηρέτησης του κοινού, το Κέ-
ντρο θα λειτουργήσει σε δοκιμαστική βάση 
για περίοδο δύο (2) μηνών, για σκοπούς εξοι-
κείωσης και προσαρμογής τόσο του κοινού 
όσο και των αρμόδιων λειτουργών.
Το Κέντρο Επικοινωνίας θα λειτουργεί από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. μέχρι 
τις 5 μ.μ. Η υπηρεσία λειτουργεί χωρίς χρέω-
ση για κλήσεις εντός Κύπρου, ενώ, για κλή-
σεις από εξωτερικό, οι πολίτες θα μπορούν 
να επικοινωνούν μέσω της χρεώσιμης υπηρε-
σίας του αριθμού 22008020.

Το Κέντρο Επικοινωνίας, το οποίο θα ενερ-
γεί ως ενιαίο σημείο παροχής πληροφόρη-
σης και εξυπηρέτησης για τις πιο πάνω υπη-
ρεσίες, αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του 
Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του 
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψη-
φιακής Πολιτικής, ενώ αποτελεί σημαντικό 
βήμα στην πορεία εκσυγχρονισμού και βελ-
τιστοποίησης της εξυπηρέτησης που παρέχει 
το κράτος σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε λειτουργία το Κέντρο Επικοινωνίας 
1450 από 8 Μαρτίου 2023
Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Επιδόματα: 
Αυτός είναι ο νέος αριθμός…

Έργα ανάπλασης στην Κ. Πάφο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 
να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα… 



Αγιά Μαρίνα τζιαι τζιυρά που πο-
τζιοιμίζεις τα μωρά
ποτζιοίμιστο μωρούϊ μου τζιαι το 

μιτσικουρούϊ μου
επαρτο πέρα γύριστο τζιαι 
πάλε στράφου φέρμου το
τζιαι πάλε στράφου φέρ-
μου το, γιατί εν μωρό 
τζιαι θέλω το

έπαρτο πέρα των περών, τζιει πόσιει 
καθαρό νερό
να πλύνει τα ρουχούθκια του τζιαι τα 
πουκαμισούθκια του
να κάμει νάννι, νάννι του τζι’ έσιει δου-
λειές η μάνα του
τζι’ έσιει δουλειές η μάνα του, να κάμει 
νάννι, νάννι του
να κάμει νάννι, νάννι του, να κάμει νάν-
νι, νάννι του.

Εκεί που τελειώνει η Χλώρακα και αρχί-
ζει το χωριό της Λέμπας, ο μύθος λέγει 
πως υπάρχει η σπηλιά της Αγιάς Μαρί-
νας γεμάτη από χρυσάφι και αμύθητους 
θησαυρούς καλά σκεπασμένη μέσα στη 
γη, και καλά προφυλαγμένη κανένας να 
μην την βρει. Λέγει ο μύθος πως, κάθε 
εφτά χρόνια ανοίγει για λίγες στιγμές 
η γη, και η σπηλιά φανερώνεται και το 
χρυσάφι ζαλίζει τα μάτια.
Λέγει ο μύθος πως, μια βαριά κατάρα 
την προφυλάσσει και όποιος πρώτος 
την αντικρύσει, πεθαίνει αμέσως. Λέγει 
ακόμα ο μύθος πως, θα φανερωθεί σε 
χρόνια και καιρούς μόνο με το θέλημα 
του Θεού, όταν η ίδια η Αγία το θελή-
σει, καθώς έχει ταγμένο τον θησαυρό 
να χρησιμοποιηθεί για να λευτερωθεί η 
εάλω πόλη.
Κάποτε πριν χρόνια και καιρούς, στον 
ίδιο τόπο είχε το παλάτι του ένας άρχο-
ντας Σαρακηνός και διαφέντευε όλη την 
περιοχή. Ήρθε με ένα πλοίο μια φορά 
για να κουρσέψει, και αντικρίζοντας τον 
όμορφο τόπο τον αγάπησε και εγκατα-

στάθηκε για πάντα. 
Αγάπησε και μια όμορφη κοπέλα, και 
την παντρεύτηκε. Όταν έκαμαν ένα παι-
δί, γέμισε το σπίτι τους χαρά και ευτυ-
χία. Και ήταν τόση η ευτυχία τους που 
γέμιζε την καρδιά τους καλοσύνη, ώστε 
με πολλή αγάπη συμπεριφέρονταν 
στους δούλους τους και στους άλλους 
φτωχούς ανθρώπους γύρω τους. 
Αλλά δυστυχώς μια μέρα, το μονάκρι-
βο παιδί τους άρχισε να κλαίει νύχτα 
και μέρα χωρίς σταματημό, σάμπως να 
είχε ένα μεγάλο πόνο που το βασάνιζε. 
Το γύρεψαν σε γιατρούς και μάγους, σε 
μουφτήδες και παπάδες, αλλά περνού-
σε ο καιρός και το μικρό παιδί δεν έβρι-
σκε γιατριά.
Ώσπου μια ευλογημένη μέρα, μια κα-
λογραία περαστική που ζήτησε νερό να 
πιει. Ο άρχοντας τη φιλοξένησε και την 
περιποιήθηκε. Και αυτή αφού γνώρισε 
τον πόνο που είχε στην καρδιά, του είπε 
πως θα βοηθήσει και με τη χάρη της 
Αγίας Μαρίνας, θα γιάνησκε το μικρό 
μωρό.
Έτσι εγκαταστάθηκε στο πλούσιο σπίτι 
και με τις ώρες σιμά στην κούνια νανού-
ριζε το μωρό με το τραγούδι της Αγιάς 
Μαρίνας. Το μωρό άκουγε το τραγούδι 
και σταματούσε να κλαίει, και αποκοι-
μιόταν. Και έγινε καλά, και η ευτυχία 
ξαναγέμισε το σπιτικό του άρχοντα.
Και όταν έγιανε το παιδί, η καλή Καλο-
γριά είπε να φύγει. Όμως ο άρχοντας 
την ήθελε κοντά του, γι αυτό την πα-
ρακάλεσε και της έταξε να της κτίσει 
μια εκκλησιά για να λειτουργείται, και 
ο ίδιος να βαφτιστεί Χριστιανός. Και η 
καλογριά δέχτηκε, και ο άρχοντας έκαμε 
ότι της έταξε.
Το θαύμα διαδόθηκε και το εκκλησάκι 
της Αγιάς Μαρίνας έγινε γνωστό στην 
οικούμενη, και πλήθη πιστών που είχαν 
πρόβλημα με τα μωρά τους έτρεχαν να 
προσκυνήσουν και να προσευχηθούν.

Από εκείνο τον καιρό όλα πήγαιναν δε-
ξιά στον άρχοντα, και τα πλούτη από τα 
τάματα των πιστών μαζεύονταν και δεν 
τα χωρούσε το μικρό εκκλησάκι. Έκτισε 
λοιπόν μια μεγάλη σπηλιά μέσα στη 
γη και όλα του τα πλούτη καθώς και τα 
τάματα της Αγίας, φυλάγονταν μέσα. 
Φύλακα και θησαυροφύλακα, όρισε 
την καλή καλογριά που με πολλή αγάπη 
φρόντιζε την οικογένεια και την εκκλη-
σιά.
Τα χρόνια πέρασαν, ο άρχοντας πέθανε, 
το παιδί μεγάλωσε, πέρασε κι άλλος και-
ρός, πέθανε και αυτός. Να μην τα πολύ 
ιστορώ, έζησαν τρεις γενιές απόγονοι 
και βάλε, η Καλογριά χωρίς καθόλου να 
γερνά ζούσε μαζί τους, και φύλαγε τα 
υπάρχοντα τους μέσα στη σπηλιά που 
είχε ξεχαστεί απ όλους.
Μια φορά λίγο καιρό πριν το μεγάλο 
σεισμό  το 1347, ένας από τους απο-
γόνους αρρώστησε βαριά, και η κα-
λογραιά, είδε στον ύπνο της την Αγία 
Μαρίνα να την προστάζει να σφραγίσει 
τη σπηλιά τη γεμάτη χρυσάφι και να την 
αφήσει τάμα σε αυτήν παντοτινά, Έτσι 
έκαμε, και το παιδί έγινε καλά.
 Όμως η φανέρωση της Αγιάς Μαρίνας 
δεν ήταν τυχαία, καθώς εκείνη τη χρονιά 
ένας μεγάλος σεισμός έλαβε χώρα, που 

ισοπέδωσε τα πάντα, και ταυτόχρονα 
ένα φοβερό μεγάλο τσουνάμι σηκώθη-
κε και έσπρωξε ένα μεγάλο παλιρροιακό 
κύμα που σκέπασε όλη τη χαμηλή γη.   
Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και το 
τσιφλίκι των αρχόντων χάθηκαν για πά-
ντα, και όλοι οι κάτοικοι της χαμηλής 
γης πέθαναν από το σεισμό, και από το 
μεγάλο κύμα της θάλασσας. Και όσοι 
λίγοι έζησαν, οι περισσότεροι πέθαναν 
και αυτοί από το μαύρο θάνατο την πα-
νούκλα που συνέβηκε τον ίδιο καιρό, 
που ακολουθώντας μια θανατερή πο-
ρεία αφάνισε τον μισό πληθυσμό της 
Κύπρου.
Ήταν μια φοβερή καταστροφή που συ-
νέβηκε ένα ζεστό καλοκαίρι του 1347, 
που ο σεισμός κατάστρεψε τα πάντα, το 
παλιρροιακό κύμα σκέπασε όλη την πα-
ραλιακή γη, και κατέστρεψε ολοσχερώς 
όλες τις φυτείες και τα κτίρια.
Το μεγάλο κύμα έφτασε μέχρι τα υψώ-
ματα, και υποχωρώντας δεν άφησε τί-
ποτα, τα σάρωσε όλα από προσώπου 
γης. Από τότε έμεινε ο θρύλος της χρυ-
σής σπηλιάς που είναι καλά κρυμμένη 
μέχρι το πλήρωμα του χρόνου, όπως 
έταξε ο θεός και η Αγιά Μαρίνα.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Η σπηλιά της Αγίας ΜαρίναςΣυμβάλλοντας 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. Μπα-
μπινιώτης, 2018) Όσοι λοιπόν 
αγαπάμε τη γλώσσα μας και 
ενδιαφερόμαστε για την ποι-
ότητά της, θα πρέπει να θελή-

σουμε να προσέξουμε μερικά από εκείνα τα 
λάθη που ακούμε ή διαβάζουμε:   
     1. Λέξεις που συγχέονται: Προσβλέπω  Vs  
προσδοκώ: «Προσδοκούμε στην  επικράτη-
ση τής ειρήνης». Το σωστό είναι: Προσβλέ-
πουμε  στην  επικράτηση τής ειρήνης.                             
«Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί,  πλούσιος 
μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο, μὴ προσδοκώ-
ντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη». (Καβά-
φης)  (και όχι: προσβλέποντας πλούτη)
N.B. (Σημειώστε): προσβλέπω, προσέβλεπα, 
προσέβλεψα (look forward to) = αποβλέπω, 
ελπίζω: Οι μετανάστες προσβλέπουν στη 
βοήθεια τού κράτους. vs προσδοκώ (λόγ.) 
(# απεύχομαι) ελπίζω, περιμένω να συμβεί 
κάτι ευχάριστο/επιθυμητό (expect): Εμείς οι 
κύπριοι προσδοκούμε την επανένωση  τής 
ημικατεχόμενης πατρίδας μας.   
Επιλεγμένα παραδείγματα:  Οι φτωχές χώ-
ρες προσβλέπουν στη βοήθεια των πλού-
σιων χωρών για εμβόλια κατά της νόσου 
Covid-19. 
Εμείς οι πρόσφυγες προσδοκούμε μία καλύ-
τερη ζωή. 
Τι άλλο προσδοκάς από μία όμορφη ζωή; 
Ο υφυπουργός τουρισμού προσβλέπει σε 
μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών από την 
Αγγλία.  Οι πτυχιούχοι μας  προσβλέπουν σε 
ένα καλύτερο μέλλον.
     2. Κακή χρήση της γενικής: Θα γίνουν και 
άλλα αιολικά «πάρκα παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας». Το σωστό είναι:  πάρκα  για  
την  παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας.
N.B. (Σημειώστε): Η γενική πτώση είναι γνώ-
ρισμα τής καθαρεύουσας. Μπορούμε να πε-
ριορίσουμε τη χρήση της γενικής, τρέποντας 
την ονοματική σε ρηματική έκφραση: 
η ανάγκη «εξακρίβωσης της τύχης» των 
αγνοουμένων  μας  >  η  ανάγκη  “να  εξα-
κριβωθεί η τύχη”  των αγνοουμένων μας. (Γ. 
Μπαμπινιώτης)
Επιλεγμένα παραδείγματα: Υπάρχει προο-
πτική “για την ανάπτυξη της οικονομίας”.
 Έχουν ληφθεί  μέτρα “για την  αντιμετώπιση 
της προσφυγικής κρίσης”. 
Οι επιστήμονες παρουσίασαν προτάσεις “για 
να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας”. 
Θεσπίστηκαν νόμοι «για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος”. (και όχι: Θεσπί-
στηκαν νόμοι περί προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος). 
Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα μέτρα “για 
να περιοριστεί η  εξάπλωση τού κορωνοϊού”. 
(και όχι: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα 
μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορω-
νοϊού).
“Έδωσα στην Άννα το βιβλίο”. (και όχι: έδω-
σα τής Άννας το βιβλίο)
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας. Παπαζαφείρη I. , Λάθη 
στη χρήση της γλώσσας μας. 
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Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Σ τα πολύ παλιά χρόνια ο Μάρτης ήταν ο 
πρώτος μήνας του έτους. Μια κατεργαριά 
όμως που έκαμε σε βάρος των άλλων μη-

νών που ήταν τα αδέλφια του στάθηκε αιτία για 
να του πάρει την πρωτοκαθεδρία ο Γενάρης.
«Μια φορά κι έναν καιρό αποφασίσανε οι δώ-
δεκα μήνες να φτιάξουνε κρασί σε ένα βαρέλι 
ώστε να μπορούν να πίνουν όποτε τους ερχόταν 
η όρεξη.

Έτσι λοιπόν είπε ο Μάρτης:
- Εγώ θα ρίξω πρώτος μούστο στο βαρέλι για να 
γίνει κρασί και ύστερα ρίχνετε κι εσείς.
- Καλά, ρίξε εσύ πρώτος του είπαν οι άλλοι.

Έτσι και έγινε. Έριξε πρώτα εκείνος στο βαρέλι 
το μούστο και ύστερα ακολούθησαν και οι άλ-
λοι μήνες.

Όταν λοιπόν ζυμώθηκε ο μούστος και έγινε το 
κρασί, είπε πάλι ο Μάρτης.
- Εγώ που έριξα πρώτος το μούστο, πρώτος θ’ αρ-
χίσω και να πίνω.

- Βέβαια, είπαν οι άλλοι, έτσι είναι το σωστό.
Έτσι λοιπόν τρύπησε το βαρέλι στο κάτω μέρος, 
και άρχισε να πίνει, ως που ήπιε όλο το κρασί και 
δεν άφησε ούτε στάλα. 
Κατόπιν ήρθε η σειρά του Απρίλη να πάει να πιεί 
κρασί. Πηγαίνει και το βρίσκει άδειο. Θυμώνει, 
το λέει στους άλλους. 
Τ’ ακούνε εκείνοι θυμώνουνε και σκέφτονται τι 
να κάνουν. 
Συμφωνούν όλοι λοιπόν να τον τιμωρήσει ο Γε-
νάρης που ήταν και ο μεγαλύτερος αδελφός. 
Τον πιάνει λοιπόν ο Γενάρης και του τραβάει ένα 
γερό χέρι ξύλο. Του αφαιρεί και το πρωτείο που 
είχε, να αρχίζει δηλαδή το έτος κάθε Μάρτη, και 
έγινε να αρχίζει το έτος από το Γενάρη.
Από τότε όταν ο Μάρτης θυμάται το παιχνίδι που 
έκανε στα αδέλφια του και τους ήπιε όλο το κρα-
σί, γελάει και ο καιρός ξαστερώνει. Όταν πάλι θυ-
μάται το ξύλο που έφαγε κλαίει και βρέχει».
Η παράδοση, που με μικρές παραλλαγές τη συ-
ναντάμε και αλλού είναι αιτιολογική και σκοπεύ-
ει στην εξήγηση της ακασταστασίας του καιρού 
που συνήθως χαρακτηρίζει το Μάρτη.

Η κατεργαριά του Μάρτη
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Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου και πώς θα 
διαχειριστεί το δύσκολο έργο που έχει να αντιμετωπίσει…  

Τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο τον γνω-
ρίζουμε σχεδόν όλοι πολύ καλά στην επαρ-
χία μας αφού σε αυτήν έζησε τα τελευταία 

27 χρόνια της ζωής του.
Χειροτονήθηκε Διάκονος στις 23 Δεκεμβρίου 1984 
από τον Χωρεπίσκοπο Σαλαμίνος Βαρνάβα και 
Πρεσβύτερος στις 17 Μαρτίου 1985 από τον Αρχι-
επίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α΄. Υπηρέτησε ως 
Καθηγητής Χημείας κατά τα έτη 1985-1996, ενώ 
το 1994 ορίστηκε Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου. 
Στις 26 Μαΐου 1996 χειροτονήθηκε τιτουλάριος 
Επίσκοπος Αρσινόης, Βοηθός Επίσκοπος της Μη-
τροπόλεως Πάφου. Στις 29 Δεκεμβρίου 2006 εξε-
λέγη Μητροπολίτης Πάφου.
Από το 1994 μέχρι και το 2022 έζησε στην Πάφο.
Μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Χρυσοστόμου Β΄ στις 7 Νοεμβρίου 2022, ανέλα-
βε τοποτηρητής του θρόνου. Στις αρχιεπισκοπικές 
εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου για ανάδειξη τριπρο-
σώπου βρέθηκε στην δεύτερη θέση με 18,39% των 
ψήφων κλήρου και λαού. Η Ιερά Σύνοδος της Εκ-
κλησίας της Κύπρου τον εξέλεξε νέο Αρχιεπίσκοπο 
Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου στις 24 Δε-
κεμβρίου 2022, με έντεκα ψήφους μεταξύ δεκαέ-
ξι μελών. Η ενθρόνιση πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στον Καθεδρικό ναό του 
Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία.

- Μακαριότατε, ποιες προτεραιότητές έχετε θέ-
σει με την εκλογή σας στον Αρχιεπισκοπικό θρό-
νο, δεδομένου ότι οι κοινωνικές συνθήκες αλλά-
ζουν συνεχώς;
Παρόλο που οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, ο 
ρόλος της Εκκλησίας παραμένει πάντα ο ίδιος, δια-
χρονικός. Έτσι η Εκκλησία πάντα συμπαραστέκεται 
σε όλους όσους έχουν ανάγκη τόσο υλική όσο και 
πνευματική. Έτσι δίνεται βοήθεια προς τους άπο-
ρους, βοήθεια προς τους φοιτητές που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να σπουδάσουν, βοήθεια προς τους 
αρρώστους που δεν έχουν πού να απευθυνθούν 
για να βρουν την υγεία τους, αλλά και βοήθεια για 
πνευματική στήριξη. Έτσι προτεραιότητές μας εί-
ναι και το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και το 
κοινωνικό της έργο. Ιδιαίτερα είχαμε πει προεκλο-
γικά ότι θα στηρίξουμε τους φοιτητές, με το κτίσιμο 

νέων φοιτητικών εστιών σε πόλεις που δεν υπάρ-
χουν. Ήδη ξεκινήσαμε τη μελέτη και βάλαμε μπρο-
στά για τη Λευκωσία. Θα συνεχίσουμε και θα επε-
κτείνουμε τις υποτροφίες που έδινε ο Μακαριστός 
προκάτοχός μας. Θα βοηθήσουμε πάλι και τους 
ασθενείς και τους άπορους να αντιμετωπίσουν τις 
αντιξοότητες της ζωής. Άλλη προτεραιότητά μας εί-
ναι και το γεγονός ότι πρέπει να καθοδηγήσουμε 
τον κόσμο σε μια κοινωνίαν τεχνολογίας και έτσι θα 
συστήσουμε κάποιο γραφείο με Θεολόγους, αλλά 
και επιστήμονες θετικών Επιστημών προκειμένου 
να δίνουν απαντήσεις στα νέα αναφυόμενα προ-
βλήματα και ερωτήματα που προκύπτουν λόγω της 
ανάπτυξης της Τεχνολογίας και της Βιοηθικής. 

- Έχετε εξαγγείλει ήδη ότι η εκκλησία θα εκπονή-
σει σχέδιο βοήθειας για τους πολύτεκνους. Μπο-
ρείτε να μας πείτε περισσότερα γι’ αυτό το σχέδιο, 
που βρίσκεται ο σχεδιασμός μέχρι σήμερα;  

Είχαμε εξαγγείλει βοήθεια για καταπολέμηση της 
υπογεννητικότητας και ότι, σε συνεννόηση με τους 
Συνδέσμους των Πολυτέκνων και με την κυβέρνη-
ση, που ξέρει τις στατιστικές για τις γεννήσεις, θα 
βρούμε τρόπο, ώστε να υποβοηθηθούν νεαρά ζευ-
γάρια να αποκτήσουν τρίτο, τέταρτο, πέμπτο παι-
δί. Είναι εθνικό θέμα η αύξηση του πληθυσμού μας 
και θα πρέπει ως Ελληνοκύπριοι να βοηθήσουμε 
εκείνους που έχουν ανάγκη, προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και τις ανάγκες 
που χρειάζεται ένα νέο παιδί να ζήσει στην οικο-
γένεια. 

- Στις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις σας φαίνεται να 
δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Δεν θεω-
ρείτε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά κυ-
ρίως του πολιτικούς;
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό γιατί αφο-

ρά το μέλλον μας και τη δυνατότητα παραμονής 
μας στη γη των πατέρων μας. Δεν είναι τους πολι-
τικούς που αφορά μόνον, αλλά όλους μας, όλο τον 
κυπριακό λαό και πρώτιστα την Εκκλησία, που έχει 
την ευθύνη και τον θεσμικό ρόλο διατήρησης του 
ελληνισμού στην Κύπρο. 
Για οκτακόσια χρόνια, όταν ήμασταν υπόδουλοι σε 
άλλους, η Εκκλησία κράτησε και την ελληνικότητά 
μας και την ορθόδοξη πίστη μας. Και τώρα μέχρι να 
ελευθερωθούμε πλήρως και να αποκατασταθούν 
πλήρως τα δικαιώματά μας,  αυτά που απολαμβά-
νουν όλοι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή ελεύθερη διακίνη-
ση, ελεύθερη εγκατάσταση, απόκτηση περιουσίας 

παντού και ένας άνθρωπος να έχει μια ψήφο, μέχρι 
τότε η Εκκλησία θα εκφέρει εθνικό λόγο για να κρα-
τήσει τον ελληνικό πληθυσμό στον τόπο του.

- Έχετε δηλώσει ότι θα συνεχίσετε το έργο που άρ-
χισε ο μακαριστός Χρυσόστομος Β΄. Σε ποιους το-

μείς θεωρείτε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις;
Νομίζω ότι άγγιξε όλους τους τομείς της κοινωνί-
ας ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Β΄. Εκείνο που 
χρειάζεται σήμερα,  είναι συνέχιση και επέκταση 

του έργου του εκεί που αναπτύσσεται σήμερα η 
κοινωνία. Είχαμε πει ότι η κοινωνία σήμερα ανα-
πτύσσεται στην Τεχνολογία. Δημιουργούνται νέα 
ερωτήματα και διλήμματα και σε αυτά πρέπει να 
απαντήσουμε. Γι’ αυτό χρειάζεται μορφωμένοι Επι-
στήμονες και Θεολόγοι να δώσουν τις απαντήσεις 
εκεί που πρέπει. 
Επίσης νέα προβλήματα που ούτε καν τα φανταζό-
μασταν όταν παρουσιάζονται τώρα, πρέπει να τύ-
χουν της προσεγμένης προσέγγισής μας, προκειμέ-
νου, αφού εγκύψουμε στην Αγία Γραφή και δούμε 
ποιες είναι οι βασικές αρχές της και ποιες είναι οι 
παράμετροι της ιερής μας παράδοσης, να δώσουμε 

τις απαντήσεις σ’ αυτά. 

- Έχετε ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής σας 
στην Πάφο. Πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά 
σας με την υποχρεωτική απομάκρυνσή σας από 
την Πάφο;
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 27 έτη ήμουν στην 
Πάφο. Είχα συνηθίσει σε κάποιους ρυθμούς εκεί 
και σε κάποιο τρόπο ζωής. Νομίζω, όμως, ότι η Κύ-
προς δεν είναι ένας χώρος μεγάλος. Η απόσταση 
από την Πάφο δεν είναι τόσο μεγάλη και επομένως 
και οι κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και οι συνθή-
κες ζωής μας μέσα στην Εκκλησία επιτρέπουν πολύ 
εύκολα να προσαρμοστούμε και στους νέους τρό-
πους ζωής. Εδώ που ήρθαμε υπάρχουν πιο πολλά 
προβλήματα, περισσότεροι άνθρωποι, περισσότε-
ρος φόρτος εργασίας. Με τη βοήθεια του Θεού πι-
στεύω ότι θα ανταποκριθώ και σ’ αυτά.

- Στα θέματα παιδείας με τα οποία διαχρονικά κα-
ταπιάνεται η εκκλησία τι θα θέλατε να αλλάξει 
για να οδηγηθούν τα πράγματα προς το καλύτερο 
για την νεολαία και τον τόπο μας;
Το πρόβλημα της νεολαίας, όσο προχωρά, οπωσδή-
ποτε δυσκολεύει, γι’ αυτό και θα πρέπει να συμπα-
ρασταθούμε στη νεολαία για να μπορέσει να έρθει 
πιο κοντά στην Εκκλησία. 
Δεν είναι μόνο γλωσσική η προσέγγιση. Τη γλώσσα 
μας μπορούμε να την καταλάβουμε. Είναι η γλώσ-
σα που είχαμε εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια. Εκεί-
νο το οποίο ζητούμε είναι να δούμε τις ίδιες αρχές 
του Ευαγγελίου με τον πολιτισμό και την τεχνολο-
γία που επικρατεί σήμερα. Προηγουμένως είχαμε 
ένα ποιμενικό και ένα αγροτικό περιβάλλον, όταν 
γράφονταν τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής 
Διαθήκης. Σήμερα έχουμε ένα επιστημονικό, ένα 
τεχνολογικό και ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Πρέ-
πει σ’ αυτούς τους όρους να βρούμε τρόπους να 
απευθυνθούμε στους νέους, ώστε να μπορέσουν 
και εκείνοι να παρακολουθήσουν τις μεγάλες αρχές 

της πίστης μας. Για παράδειγμα, αντί να λέμε ότι ο 
εχθρός πήγε στο χωράφι του γεωργού και έσπειρε 
ζιζάνια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως προ-
γραμμάτισαν οι επιστήμονες μια πυρηνική αντί-
δραση, υπήρξε μια πυρηνική εκτροπή. Το ζιζάνιο 
της Εκκλησίας σήμερα αυτό είναι. Θα μπορούσαμε 
να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, ποιες επιπτώσεις 
ηθικές, υλικές έχει πάνω στον άνθρωπο. 

- Ο προκάτοχός σας, είχε μια καλή επικοινωνία με 
τους αντίστοιχους θρησκευτικούς ηγέτες των κα-
τεχομένων, Εσάς ποια θα είναι η στάση σας στο 
θέμα αυτό;
Πράγματι είχε επαφές ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος 
και με τους ηγέτες των Τουρκοκυπρίων, του θρη-
σκευτικούς ηγέτες και των άλλων θρησκευτικών 
δογμάτων. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να 
απορρίψουμε τέτοια συνεργασία. Δεν είναι εχθροί 
μας οι Τουρκοκύπριοι, λόγω της θρησκείας. Είναι 
εχθροί μας η κατοχή, είναι η Τουρκία, η κατοχική 
δύναμη. Νομίζω υπάρχει πρόβλημα τώρα μεταξύ 
των Τουρκοκυπρίων και του Μουφτή. Όταν επιλυ-
θεί εκείνο το πρόβλημα, εμείς μέσω των Ηνωμένων 
Εθνών θα έχουμε συνάντηση μαζί του.

Κύπρου Γεώργιος 
Συμπαράσταση στη νεολαία βοήθεια στους έχοντες ανάγκη…

“…θα βρούμε τρόπο, ώστε να υποβοηθη-
θούν νεαρά ζευγάρια να αποκτήσουν τρίτο, 
τέταρτο, πέμπτο παιδί.”

“ Πρέπει… να βρούμε τρόπους να απευ-
θυνθούμε στους νέους, ώστε να μπορέ-
σουν και εκείνοι να παρακολουθήσουν τις 
μεγάλες αρχές της πίστης μας. ”

“…μέχρι να ελευθερωθούμε πλήρως… 
η Εκκλησία θα εκφέρει εθνικό λόγο για 
να κρατήσει τον ελληνικό πληθυσμό στον 
τόπο του.”
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Α υτή είναι η ιστορία της Κύπρου, 
ψηφίζει μας τούτος, εν πελάτης 
στο «μαγαζί» μας! Αυτές είναι οι 

λεγόμενες πελατειακές σχέ-
σεις που ισχύουν για δεκαε-
τίες στην Κύπρο. 
Και αν μη τι άλλο, ας σκε-
φτούν αυτοί που αποτελούν 
το σάπιο σύστημα, πως η 

πατρίδα είναι ημικατεχόμενη και κινδυ-
νεύει να καταληφθεί ολόκληρη από την 
Τουρκία. 
Όμως, σύρνε αυκά πα’ στον τοίχον. «Δεν 
μου καίγεται καρφί, φτάνει να γίνει το 
δικό μου, να δείσω εγώ τον γάιδαρο μου, 
να σαστώ εγώ, να μου σάσουν τον μιτσήν, 
τζιαι γαία πυρί μιχθήτω. Ας καεί η Κύπρος! 
Έτσι με έμαθαν τα κόμματα. Τι άριστοι 
τζιαι μασκαραλλίκκια; Γιατί οι άριστοι εν 
καλλύττεροι που λλόου μου;»
Έτσι κατέστρεψαν την Κύπρο, αφού πρώ-
τα γέμισαν τις θέσεις που θα οδηγούσαν 
στην πρόοδο, με μετριότητες, με κύριο 
προσόν την κομματική ταυτότητα. Στη Δη-
μόσια Υπηρεσία, στους Ημικρατικούς Ορ-
γανισμούς, στα Σχολεία! Μέχρι που φτά-
σαμε στο συν πέντε της διάλυσης. Μέχρι 
που τα έξυπνα μυαλά της Κύπρου μας 
εγκατέλειψαν και άφησαν το νησί στους 
αυτόκλητους «άριστους των αρίστων», 
πλείστοι εκ των οποίων δεν βρίσκουν τη 
στράτα να παν σπίτι τους, αλλά τα κατά-
φεραν μια χαρά να κατακλέψουν το μέλ-
λον, εμάς και των παιδιών μας.  
Αυτά είχε υπόψη η πλειοψηφία του λαού, 
όταν προσερχόμενη πριν λίγες μέρες στις 
κάλπες αποφάσιζε να στηρίξει μια εναλ-
λακτική επιλογή προς το καλύτερο. Και τα 
κατάφερε να επαναφέρει την ελπίδα! Εί-
ναι κατανοητό πως για πολλούς, με τον 
νέο πρόεδρο, χαλούν τα σχέδια και διαλύ-
ονται οι προσδοκίες τους. Ποιος θα σάσει 
τωρά τον μιτσήν; Ποιος θα συνεχίσει τις 
εξυπηρετήσεις που απολάμβαναν οι ημέ-
τεροι, το κατεστημένο, για δεκαετίες;
Άρχισε να μυρίζει απογοήτευση στις ύαι-
νες που βγήκαν παγανιά. Σιμώνουν, ψά-
χνοντας για λεία που θα ικανοποιήσει 
την πείνα τους. Και τι δεν κάνουν για να 
αρπάξουν ένα πόστο εξουσίας! Προσπα-
θούν να σερβίρουν πολύχρωμα βιογραφι-
κά, τίτλους σπουδών και δοκτοράτα που 
σήμερα μπορεί κάποιος να αγοράσει με 
το κιλό! Η πλειοψηφία του λαού ψήφισε 
για μια νέα εποχή στην Κύπρο. Οι συντα-
γές του παρελθόντος δεν έχουν θέση στη 
νέα διακυβέρνηση του τόπου. Με πρώτο 
φυσικά το ρουσφέτι, για να’ χουν δουλειά 
τα κομματικά γραφεία, για να κανονίζουν 
τον «μιτσήν» να δέσει τον γάιδαρο του και 
μετά να πληρώνει για χρόνια η Κύπρος 
την ανικανότητά του. Για να ισοπεδώνουν 
τους ικανούς με τους ανίκανους, για να 
εξασφαλίζει πελάτες το κόμμα τους. Για 
να εξοστρακίζει όμως, το λεγόμενο σύ-
στημα, τους χρήσιμους στην ξενιτειά ή 
στην ετεροαπασχόληση και να σπρώχνει 
την Κύπρο στην ανυποληψία!

Ψηφίζει μας τούτος, 
εν πελάτης μας!

Α πό τις 18 Φεβρουαρίου 
2023, απαγορεύτηκε η 
διάθεση της πλαστικής 

σακούλας μεταφο-
ράς μετά από από-
φαση του Τμήμα-
τος Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
Κάθε Ευρωπαίος χρησιμοποιεί 
κατά μέσο όρο 200 πλαστικές σα-
κούλες το χρόνο, οι περισσότερες 
εκ των οποίων καταλήγουν στα 
σκουπίδια μετά τη χρήση τους. 
Οι πλαστικές σακούλες είναι κα-
ταστροφικές για το περιβάλλον, 
καθώς τα μικροσκοπικά σωματί-
δια από τα οποία είναι κατασκευ-
ασμένες μπορούν να εισχωρή-
σουν στα φυσικά οικοσυστήματα 
(κυρίως τα υδάτινα όπως θάλασ-
σες και ωκεανοί), αλλά και στον 
κύκλο των τροφίμων. Η συνεχώς 
αυξανόμενη ποσότητα πλαστι-
κών, ο αντίκτυπός τους στη βιο-
ποικιλότητα και η συμβολή τους 
στην κλιματική αλλαγή, καθώς 
και ο τρόπος αντιμετώπισής τους 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονο-
μίας βρίσκονται εδώ και χρόνια 
στο θεματολόγιο πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα πλαστικά συμπεριλαμβανο-
μένου και των πλαστικών σακού-
λων μεταφοράς (μιας χρήσης) 
δεν είναι βιοαποικοδομήσιμα 
υλικά, καθώς το φυσικό περιβάλ-
λον δεν διαθέτει κατάλληλους 
μηχανισμούς για τη αποσύνθε-

σή τους. Αντ’ αυτού η αποδόμη-
σή τους και η διάσπαση των χη-
μικών δεσμών που τις συνθέτουν 
λαμβάνει χώρα κατόπιν επίδρα-
σης της UV ακτινοβολίας. Η Φώ-
το-αποδόμηση ωστόσο είναι μια 
χρονοβόρα διαδικασία που δι-
αρκεί τουλάχιστον δύο δεκαετί-
ες και καθιστά τα συγκεκριμένα 
υλικά ως «αιώνιους» ρυπαντές. 
Πέραν τούτου, για την παραγωγή 
των πλαστικών απαιτούνται με-
γάλα ποσά ενέργειας και σπατά-
λη φυσικών πόρων.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για τη 
μείωσης της πλαστικής σακούλας 
μεταφοράς, σύμφωνα με των 
Περί Συσκευασιών και Αποβλή-
των Συσκευασιών κανονισμών 
του 2022 (Κ.Δ.Π 68/2022) ανα-
κοίνωσε την Παγκύπρια Απαγό-
ρευση διάθεσης λεπτής σακού-
λας μεταφοράς σε συγκεκριμένα 
σημεία πώλησης. 
Στόχος η αποκλειστική χρήση 
επαναχρησιμοποιήσιμων πλα-
στικών σακούλων μεταφοράς και 
η πλήρης εξάλειψη τους, έναντι 
του 80% που επιτεύχθηκε μέχρι 
στιγμής. Υπολογίζεται ότι ένα πο-
σοστό 18%-20% των καταναλω-
τών εξακολουθούν να αγοράζουν 
την λεπτή πλαστική σακούλα, 
ενώ η πλειοψηφία φροντίζει να 
έχει προμηθευτεί τις επαναχρη-
σιμοποιούμενες τσάντες, όπως 
υφασμάτινες ή χάρτινες.
Ως λεπτή σακούλα μεταφοράς 
ορίζεται η πλαστική σακούλα με 

πάχος τοιχώματος μικρότερο των 
50 μm. Η διάθεσή της από τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης 
απαγορεύτηκε τόσο σε ενδεικτι-
κά σημεία πώλησης προϊόντων, 
όπως ταμεία σε υπεραγορές, 
πολυκαταστήματα, περίπτερα, 
φαρμακεία κλπ. όσο και κατά τη 
διεκπεραίωση άλλων εμπορικών 
συναλλαγών όπως προϊόντα πα-
ραγγελίας (π.χ. κάτοικόν παρά-
δοση προϊόντων διαδικτύου, είτε 
μέσω εσωτερικού εμπορίου).
Από την απαγόρευση εξαιρού-
νται λεπτές σακούλες μεταφο-
ράς που απαιτούνται για λόγους 
υγιεινής ή/και εξοικονόμησης 
τροφίμων καθώς και αυτές που 
παρέχονται ως πρωτογενής συ-
σκευασία χύδην τροφίμων και 
βρίσκουν συνήθως χρήση σε 
φρουταρίες, κρεοπωλεία ή ψα-
ραγορές. Η προμήθεια δεύτερης 
πλαστικής σακούλας τέτοιας φύ-
σης δεν θα επιτρέπεται. Εξαιρού-
νται επίσης πλαστικές σακούλες 
με πάχος τοιχωμάτων μεγαλύτε-
ρο των 50 μm. Από την απαγό-

ρευση δεν εξαιρούνται οι βιοδι-
ασπώμενες/κομποστοποιήσιμες 
λεπτές σακούλες μεταφοράς με 
πάχος μικρότερο των 50 μm, κα-
θώς στις πλείστες εμπεριέχεται 
μικρό ποσοστό πλαστικού. 
Καμία εξαίρεση δεν θα δοθεί σε 
τουρίστες που βρίσκονται στο 
νησί, οι οποίοι βάσει νόμου δεν 
θα έχουν την επιλογή αγοράς 
πλαστικής σακούλας μιας χρή-
σης από τα πιο πάνω σημεία πώ-
λησης.
Τώρα δίδεται η ευκαιρία στους 
καταναλωτές να συνδράμουν με 
τις μικρές καθημερινές τους συ-
νήθειες στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος. 
Όλες οι υπεραγορές διαθέτουν τις 
δικές τους επαναχρησιμοποιήσι-
μες τσάντες, που ο κάθε κατανα-
λωτής μπορεί να αποκτήσει οικο-
νομικά και να τις χρησιμοποιήσει 
πολλές φορές, είναι μεγάλες και 
ευρύχωρες και μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν τις ανάγκες των κα-
ταναλωτών και σε άλλες φάσεις 
της καθημερινότητάς τους. 
Στο εμπόριο υπάρχουν επίσης 
πολλές άλλες λύσεις με υφασμά-
τινες τσάντες, που χρησιμεύουν 
από το σούπερμαρκετ μέχρι και 
την παραλία, αλλά και τσάντες-
δίχτυ που χωράνε εύκολα στην 
τσάντα μας ή στο Backpack μας 
και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κυριακής Κουμενίδου, 
Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος, 

ideopsis Ltd

Απαγόρευση Διάθεσης της Λεπτής Σακούλας Μεταφοράς

Ε ίναι γνωστό ότι στις κατά καιρούς 
πραγματοποιηθείσες διαπραγματεύ-
σεις για λύση του Κυπριακού η τουρ-

κική πλευρά εγείρει αξιώσεις 
για ίση αριθμητική συμμετο-
χή σε πλείστα όσα πολιτειακά 
όργανα. Επιμένει ακόμα σε 
υποχρεωτική συναίνεση για τη 
λήψη αποφάσεων κατά τρόπο 

που η μειοψηφία εξισώνεται με την πλειο-
ψηφία. Κι’ αυτό παρά τις ρητές πρόνοιες των 
περί Κύπρου ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η πολιτική ισότη-
τα δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα αλλά 
«αποτελεσματική συμμετοχή» στη διακυ-
βέρνηση.
Η μακρά, επί αιώνες διαμορφωθείσα συ-
νταγματική ιστορία, έχει διδάξει, μερικές 
φορές κατά τρόπο οδυνηρό, ότι η παραβί-
αση της δημοκρατικής αρχής οδήγησε σε 
αδιέξοδα, ανωμαλία και τελικά κατάρρευση 
κρατικών δομών.

Θα πρέπει ως εκ τούτου να υπογραμμιστεί 
εμφαντικά ότι η λύση για να είναι βιώσιμη 
πρέπει να είναι δημοκρατική. Γιατί στη δη-
μοκρατία, όπως τονίζουν επιφανείς συνταγ-
ματολόγοι και δημοσιολόγοι, το Δίκαιο δεν 
αρκεί να παράγεται σύμφωνα με το Σύνταγ-
μα για να μπορεί και να επιβάλλεται. Πρέ-
πει να συνοδεύεται και από τη συναίνεση 
της κοινωνίας. Θα πρέπει να αντανακλάται ο 
υπάρχων συσχετισμός των δημοκρατικά υφι-
στάμενων κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων.
Ένα Σύνταγμα που θα παραβιάζει αυτή την 
αρχή, που θα επιβάλλει μέσα από άλλες δια-
δικασίες, σκοπιμότητες ή συμβιβασμούς μια 
βίαιη ή εκβιαστική αναδιάρθρωση αυτών 
των δυνάμεων, θα οδηγήσει αργά ή γρήγο-
ρα κατά τρόπο νομοτελειακό στη σύγκρουση 
έννομης τάξης και ιστορίας. Όχι της ιστορίας 
που διαμορφώνει η βία, η κατοχή και ο πό-
λεμος, αλλά αυτής που διαμορφώνεται κάτω 
από συνθήκες ειρήνης και δημοκρατίας. 
Ένα κεντρικό ζήτημα δημοκρατικής νομιμο-
ποίησης της όποιας συνταγματικής λύσης 
είναι αυτό της αρχής της πλειοψηφίας ως 
πυρήνα του νοήματος της Δημοκρατίας.  
Είναι γεγονός ότι αυτή η αρχή επιδέχεται 

προσαρμογές κάτω από ειδικές ιστορικές 
συνθήκες και η μειοψηφία είθισται να προ-
στατεύεται και με  προνομιακές ακόμα ρυθ-
μίσεις. 
Όταν όμως παραγνωριστεί η αρχή της πλει-
οψηφίας, όταν υπάρχει σύγχυση μεταξύ 
ισοτιμίας και ισότητας, κάθε Συνταγματικό 
κείμενο μοιραία θα είναι θνησιγενές.
Με απλά λόγια και με αναφορά στο Κυπρια-
κό και τις απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς, 
όταν μια μειοψηφία λόγω της βίας και του 
εκβιασμού των τετελεσμένων αξιώνει ρόλο 
ίσου πολιτειακού βάρους με την πλειοψη-
φία, το Σύνταγμα που θα αποτυπώσει  αυτή 
την υποβάθμιση της ιστορικής πραγματικό-
τητας, θα έχει και ημερομηνία λήξης.
Αν αυτό δεν γίνει κατανοητό, κυρίως από 
την Ελληνική Κυπριακή πλευρά, μια δεύτερη 
πλάνη θα αποδειχθεί χειρότερη της πρώτης 
σε (σχέση με το Σύνταγμα του 1960).
Και το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνο κατα-
στροφικό αλλά και μη αναστρέψιμο. 
Είναι γι’ αυτό το λόγο ότι σε κάθε τυχόν νέα 
διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι σαφής 
η ισχύς της δημοκρατικής αρχής στην ερμη-
νεία της πολιτικής ισότητας.

Περί πολιτικής ισότητας

Α.Τρακκίδης
Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου 

Κίνηση Σωτηρία της Πάφου.

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων



Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης 
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Έ να φυτό εσωτερικού χώρου, 
μερικές φορές γνωστό ως 
φυτό γλάστρας, φυτό σε γλά-

στρα ή φυτό εσωτερικού χώρου, εί-
ναι ένα διακοσμητικό φυτό που καλ-
λιεργείται σε εσωτερικούς χώρους. 
Ως εκ τούτου, βρίσκονται σε χώρους 
όπως κατοικίες και γραφεία, κυρίως 
για διακοσμητικούς σκοπούς.

ΚΛΙΒΙΑ
(Clivia miniata) Iμαντόφυλλον. Ανή-
κει στην οικογένεια Amaryllidaceae 
- Αμαρυλλίδαι. Είναι φυτό ποώδες, 
πολυετές με φύλλα επιμήκη στενά, 
μήκους μέχρι 50 εκ. παχιά τα οποία 
απλώνονται σαν βεντάλια με χρώ-
μα πράσινο βαθύ. Άνθη σε ακτινω-
τή δέσμη μέχρι 40 εκ. τα οποία ευρί-
σκονται στην κορυφή ενός ανθοφό-
ρου άξονα μήκους 30εκ. και χρωμα-
τισμούς κίτρινα ή πορτοκαλί.  Είναι 
μεταξύ των πολυτιμότερων φυτών 
δωματίου τόσο για τις παλιές όσο 
και για τις σύγχρονες κατοικίες, δι-
ακοσμητικό και για το φύλλωμα του 
και για τα ωραία του άνθη που διαρ-

κούν πολύ. Το φυτό προτού ανθίσει 
πρέπει να περάσει μία περίοδο ανα-
παύσεως από Οκτώβριο-Δεκέμβριο 
με πολύ λίγα ποτίσματα και καθόλου 
λίπανση, σε θέση ηλιόλουστη και χα-
μηλή θερμοκρασία από 10-12 βαθ-
μών Κελσίου κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας σχηματίζεται η ταξιανθία. 
Όταν φανεί το ανθικό στέλεχος, με-
ταφέρεται το φυτό σε θερμότερο 
μέρος 16-18 βαθμών Κελσίου χωρίς 
όμως να αυξηθούν τα ποτίσματα μέ-
χρις ότου φθάσει το μήκος των 15 
εκ. Τότε επαναλαμβάνονται τα πο-
τίσματα και γίνονται λιπάνσεις κάθε 
15 ημέρες σε όλο το διάστημα που 
διαρκεί η άνθιση. Μετά το τέλος της 
ανθίσεως συνήθως κόβεται η ταξι-
ανθία και το στέλεχος. Το φυτό όμως 
διατηρείται μέχρι την περίοδο την α-
ναπαύσεως του, εφόσον συνεχίζο-
νται να γίνονται τα ποτίσματα και οι 
λιπάνσεις.  Η μεταφορά του σε άλ-
λη γλάστρα μπορεί να γίνει κάθε 2-3 
χρόνια όταν παρατηρήσουμε ότι το 
ριζικό του σύστημα έχει μεγαλώσει 
υπερβολικά και έχει γεμίσει την γλά-

στρα και πρέπει να γίνεται με προ-
σοχή, πάντα μετά την άνθιση ώστε 
να μην χαλάσουν οι σαρκώδης ρίζες 
του. Χρησιμοποιείται φυτόχωμα κα-
λής ποιότητας. Ο πολλαπλασιασμός 
του γίνεται με χώρισμα των μικρών 
έρριζων τμημάτων με απόσπαση 
τους από το φυτό. 
Επίσης ο πολλαπλασιασμός μπορεί 
να γίνει και με σπόρους οπότε αν-
θίζουν στο 3 έτος όταν αποκτήσουν 
5 σειρές φύλλα. Επειδή προσβάλ-
λονται συχνά από ψώρες είναι α-
νάγκη να γίνονται οι συχνοί ψεκα-
σμοί εφόσον παρουσιαστούν στο 
φυτό με τα κατάλληλα αφιδοκτόνα-
εντομοκτόνα που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο.

ΑΦΕΛΑΝΔΡΑ
(Aphelandra) Ανήκει στην οικογέ-
νεια Acanthceae - Ακανθίδαι. Εί-
ναι φυτά θαμνώδη με φύλλα πρά-

σινα και γυαλιστερά με νευρώ-
σεις λευκές. Άνθη κίτρινα ή κόκκινα 
προς πορτοκαλί σε στάχυ με τέσσε-
ρις πλευρές και με βράκτια πράσινα 
προς το κίτρινο ή κοκκινωπά που αλ-
ληλοκαλύπτονται με μικρότερα φύλ-
λα. Μια θερμοκρασία 15-18 βαθμών 
Κελσίου είναι απαραίτητη για το Χει-
μώνα. Ατμόσφαιρα υγρή και ημισκιά 
χωρίς ο ήλιος να πέφτει απευθείας 
στα φύλλα. Κατά το καλοκαίρι τακτι-
κά ποτίσματα και καταβρέξιμο των 
φύλλων καθώς και περιοδικές λιπάν-
σεις. Μετά την άνθιση, το Φθινόπω-
ρο κόβεται το ανθοφόρο στέλεχος 
περιορίζονται τα ποτίσματα και στα-
ματούν οι λιπάνσεις.  Το φυτό πρέ-
πει οπωσδήποτε να περάσει το Χει-
μώνα μια περίοδο αναπαύσεως με 
ελάχιστα ποτίσματα αλλά σε φωτει-
νό μέρος και σε υγρή ατμόσφαιρα. 
Στις αρχές της Άνοιξης θα κλαδευτεί 
το φυτό χαμηλά και θα γίνει συγχρό-
νως και η μεταφορά του σε καινούρ-
για γλάστρα με καλής ποιότητας φυ-
τόχωμα. 
Ο πολλαπλασιασμός γίνεται είτε με 
σπόρο είτε με μοσχεύματα βλαστών 
την Άνοιξη τα οποία μπορούν να ρι-
ζοβολήσουν και στο νερό.

Ό λοι μας, αναζητούμε την υγεία και την ευτυχία. 
Όλοι μας θέλουμε να είμαστε ικανοποιημένοι 
και σε αρμονική σχέση με τον εαυτό μας και 

το περιβάλλον μας. Πολύ λίγοι άνθρω-
ποι όμως είναι. Γιατί; Γιατί δεν ταυτι-
ζόμαστε με τους βασικούς νόμους της 
φύσης, που κατευθύνουν την αρμονι-
κή ροή  των γεγονότων σε αυτό το σύ-
μπαν. Τα ζώα και τα φυτά ζουν ασυνεί-

δητα μέσα σε αυτό το αρμονικό ρεύμα. Δεν έχουν άλλη 
εκλογή. Ο άνθρωπος όμως έχει την ελεύθερη βούληση, 
το δικαίωμα να συμπλεύσει με τους νόμους της εναρ-
μονισμένης ζωής η να τους εναντιωθεί. Τα αποτελέ-
σματα είναι ολοφάνερα. Σκεφθείτε πως νιώθετε όταν 
κάνετε περίπατο στο δάσος, σ’ ένα απέραντο κήπο με 
όμορφα λουλούδια, στο βουνό η τη θάλασσα, πως η 
φυσική αρμονία του περιβάλλοντος, σας πλημμυρί-
ζει και κεντρίζει το εσωτερικό αίσθημα αρμονίας μέσα 
σας. Το νιώθετε ζωηρά, σας χαλαρώνει, σας κάνει να αι-
σθάνεστε άνετα με τον εαυτό σας. (Υπάρχει μια αλλη-
λένδετη αντανακλαστική δόνηση, ανάμεσα στην εξω-
τερική αρμονία και το εσώτερο αρχέτυπο της τέλειας 
αρμονίας, που ο Κάρολος Γιούνγκ και ο Πλάτων συμ-
φωνούν πως βρίσκεται στο υποσυνείδητο του ανθρώ-
που. Δεν έχετε όμως το ίδιο συναίσθημα, όταν περπα-
τάτε στους ακάθαρτους δρόμους μιας μεγαλούπολης η 
όταν ο κόσμος γύρω σας συμπεριφέρεται αρνητικά, με 
άγχος και νευρικότητα, αδιάφορα η ακόμα κι επιθετικά 
καμιά φορά. Η φύση δεν έχει εγώ όπως ο άνθρωπος. Το 
εγώ η το σύμπλεγμα της προσωπικότητας, καλύπτουν 
τη φυσική εσωτερική ομορφιά του ανθρώπου. Επειδή 
το εγώ κρύβει την εσωτερική, πνευματική του αρμονία, 
ο άνθρωπος προσπαθεί με πολλούς τρόπους να απο-
κτήσει εξωτερική ασφάλεια, συχνά σε βάρος των άλ-
λων. Αυτή η άγνοια της εσωτερικής μας δύναμης, αγά-
πης κι ομορφιάς, μας αποξενώνει από τη ροή της ζωής 
και μας τοποθετεί σε χωριστά κελιά, όπου ο καθένας 
προσπαθεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του, με 
μοναδικό κριτήριο τα προσωπικά η οικογενειακά του 
ενδιαφέροντα, νιώθοντας ελάχιστο η κανένα σύνδε-
σμο με αυτούς που βρίσκονται έξω από τον άμεσο κύ-
κλο του. Αυτή είναι η μια από τις βασικές αιτίες δυσαρ-
μονίας σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η έλλειψη 
ενότητα και ταύτισης ανάμεσα στους ανθρώπους μιας 
κοινωνίας. Η άλλη βασική αιτία είναι η άγνοια της δύ-
ναμης και της ομορφιάς που υπάρχει στη πραγματική, 
αθάνατη φύση μας. Η ζωή είναι το σχολείο όπου βα-
δίζουμε από την άγνοια στη φώτιση, από την αποξέ-
νωση και το φόβο στην ενότητα και την αγάπη. Είναι ο 
τέλειος δάσκαλος, που όταν αρχίζουμε να ξεστρατίζου-
με από το μονοπάτι σε επικίνδυνες κατευθύνσεις για 
μας η τους άλλους, μας υποχρεώνει να ξαναβρούμε το 
σωστό δρόμο, στέλνοντας μας κάποιο αρνητικό μήνυμα 
η εμπειρία. Η ζωή σημαίνει αλλαγή. Η διαδικασία της 
ανάπτυξης η της εξέλιξης είναι πάντα μια διαδικασία 
μεταβολής. Το παλιό πρέπει να πεθάνει για να δώσει 
θέση στο νέο για να αναπτυχθεί. Έτσι λοιπόν, η ζωή εί-
ναι μια συνεχής απάρνηση παλιών συνηθειών και τρό-
πων διαβίωσης, αισθημάτων και σκέψεων. Μηνύματα 
από τη ζωή, προσπαθούν ίσως να μας αναγγείλουν πως 
θα έπρεπε να αλλάξουμε τη διατροφή μας, να εγκατα-
λείψουμε το κάπνισμα η το ποτό, να αναπαυόμαστε 
περισσότερο, να φροντίζουμε πιο συνειδητά το σώμα 
μας, να σεβόμαστε περισσότερο τις ανάγκες του οργα-
νισμού και του νου μας. Άλλες δυσάρεστες εμπειρίες, 
ίσως να μας προειδοποιούν πως θα έπρεπε να γίνου-
με λιγότερο εγωιστές και να μπαίνουμε στη θέση των 
άλλων, για να βρούμε τη ψυχική ηρεμία που αποζητά-
με. Η μπορεί να πρέπει να μάθουμε να εξασκούμε το 
σώμα και την αναπνοή μας σωστά  για να αποκτήσου-
με ξανά τη χαμένη ζωτικότητα και την πνευματική μας 
αρμονία. Η ζωή μπορεί να θέλει να μας ειδοποιήσει να 
επανεξετάσουμε τους στόχους, τις αξίες και τον τρόπο 
ζωής μας, για να βεβαιωθούμε , πως ζούμε πραγματικά 
σύμφωνα με τις αληθινές επιδιώξεις μας. Και όχι παρα-
συρμένοι από κάποιο κοινωνικό, μηχανικό προγραμμα-
τισμό για ευτυχία και ικανοποίηση.

Οι δυσάρεστες εμπειρίες 
της ζωής

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Τ έταρτος σε συχνότητα είναι ο καρκίνος του τρα-
χήλου της μήτρας στην Κύπρο με 36 νέα περι-
στατικά το 2019, σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΚΑΦ ο 

οποίος, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον ιό των 
ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV στις 4 Μαρτίου, πραγ-
ματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης, πρόληψης και 
έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο αυτό και εξάλει-
ψη του ιού. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΥΚΑΦ ο εμβολια-
σμός κατά του HPV προσφέρεται πλέον δωρεάν μέσω 
του ΓεΣΥ σε κορίτσια που γεννήθηκαν από 01/01/2004 
και αγόρια που γεννήθηκαν από 01/01/2008 και ότι οι 
γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών καλούνται να δι-
ευθετήσουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους μέσω 
των παιδιάτρων τους.
Αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου 

Καρκίνου του Υπουργείου Υγείας, στην Κύπρο ο καρ-
κίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 4ος σε συχνό-
τητα καρκίνος στις γυναίκες με 36 νέα περιστατικά το 
2019.
Επισημαίνει πως οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου 
που συνδέονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μή-

τρας, περιλαμβάνουν τη μόλυνση από τους υπότυ-
πους 16 και 18 του ιού HPV, τον μεγάλο αριθμό σεξου-
αλικών συντρόφων, την ανοσοκαταστολή, τον μεγάλο 
αριθμό τοκετών και το κάπνισμα. Τα κυριότερα συ-
μπτώματα είναι η ανώμαλη αιμορραγία ενδιάμεσα 
του κύκλου της περιόδου ή μετά τη συμπλήρωσή του 
ή της εμμηνόπαυσης, η κακοσμία των κολπικών εκκρί-
σεων και η δυσφορία κατά τη σεξουαλική επαφή.
Το πρόγραμμα εξάλειψης του ιού των ανθρώπινων 
θηλωμάτων HPV του ΠΑΣΥΚΑΦ τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Υγείας και πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη της Παιδιατρικής, της Γυναικολογικής, της 
Παγκύπριας Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογί-
ας του Τραχήλου της Μήτρας, της Ογκολογικής Εται-
ρείας, της Δερματολογικής - Αφροδισιολογικής Εται-
ρείας και της MSD.

Εκστρατεία ΠΑΣΥΚΑΦ για πρόληψη
Τέταρτος σε συχνότητα ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας στην Κύπρο… 
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Φυτά εσωτερικού χώρου

Κ ατέφθασαν αεροπορικώς από την 
Ισπανία την Πέμπτη ακόμη 14 γύ-
πες, που θα ενισχύσουν τον τοπικό 

πληθυσμό του νησιού, όπως αναφέρουν 
σε  κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν 
BirdLife Cyprus, Υπηρεσία Θήρας και Πα-
νίδας, Vulture Conservation Foudnation 
και Terra Cypria.
Η εισαγωγή των γυπών γίνεται στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Ζωή με τους Γύ-
πες», που έχει στόχο να αποτρέψει την 
εξαφάνιση του Πυρόχρου Γύπα Gyps 
fulvus από το νησί και παράλληλα να ενι-
σχύσει τον πληθυσμό του, για να τον δια-
τηρήσει μακροχρόνια.

Οι 14 Γύπες μεταφέρθηκαν σε ειδικό κλω-
βό εγκλιματισμού της Υπηρεσίας Θήρας 
και Πανίδας στην επαρχία Λεμεσού όπου 
θα παραμείνουν για 5-6 μήνες. Όπως και 
με τους προηγούμενους γύπες που απε-
λευθερώθηκαν, στα πουλιά αυτά θα το-
ποθετηθούν πομποί για την παρακολού-
θηση των κινήσεων τους, καθώς και για 
την έγκαιρη παρέμβαση διάσωσης τους 
σε περίπτωση, που κάποιο πουλί κινδυ-
νεύσει.
Η εισαγωγή πουλιών από άλλες περιοχές, 
για την ενίσχυση και διατήρηση απειλού-
μενων ειδών, είναι μια αποδεκτή και δι-
αδεδομένη πρακτική σε όλο τον κόσμο. 

Λόγω του εξαιρετικά μικρού αριθμού Γυ-
πών που έχει πλέον η Κύπρος, του αργού 
ρυθμού αναπαραγωγής του είδους και 
των συχνών δηλητηριάσεων από φόλες, 
ο πληθυσμός του Γύπα στην Κύπρο δεν 
μπορεί να ανακάμψει χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση. Προβλέπεται ότι ο κυπρια-
κός πληθυσμός θα εξαφανιστεί μέσα στα 
επόμενα 15 χρόνια, αν δεν εφαρμοστούν 
στοχευμένες δράσεις διατήρησης, όπως η 
αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμέ-
νων δολωμάτων, που αποτελεί τη σοβα-
ρότερη απειλή για το είδος και την ενίσχυ-
ση του πληθυσμού με εισαγωγή πουλιών 
από άλλη χώρα.

Άλλοι 14 γύπες από την Ισπανία
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Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Κ όκκινη κλωστή δεμένη, στο χεράκι τυλιγμένη... 
Κι από Μάρτη Καλοκαίρι… Το αγαπημένο πα-
ραδοσιακό βραχιολάκι μικρών και μεγάλων 

που καλωσορίζει την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα 
της άνοιξης! Ακόμα κι αν δεν πιάνουν τα χέρια σου το 
φτιάξεις μόνη σου το μαρτάκι με λίγες άσπρες και κόκ-
κινες κλωστές είναι κάτι απλό που δεν χρειάζεται γνώ-
σεις πυρηνικής φυσικής, βέβαια μπορείς πάντα να το 
αγοράσεις έτοιμο, πλέον υπάρχουν άπειρες επιλογές 
στη διάθεσή σου, μερικές πολύ όμορφες και κάποιες 
που αγγίζουν τα όρια του κιτες – όπως και να ‘χει πά-
ντως αξίζει να εξηγήσεις στο παιδί σου τι συμβολίζει 
το έθιμο που πήρε το όνομά του από τον Mars, τον 
θεό Άρη δηλαδή.
Και εάν δεν ξέρεις τι να πεις, εμείς είμαστε εδώ για 
να στα πούμε όλα και να μην καείς ούτε από τον ήλιο 
αλλά ούτε και από τις παιδικές απορίες:
- Το μαρτάκι ή μάρτης πιθανολογείται ότι έχει τις ρίζες 
του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευ-
σίνια Μυστήρια, όπου έδεναν μια κλωστή (την Κρόκη) 
στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι. 
- Είναι ο πρώτος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου 
και αντιστοιχεί με τον Ελαφηβολιώνα των Αρχαίων 
Ελλήνων. Στο Βυζάντιο γιόρταζαν την πρώτη Μαρτίου 
με σπουδαίες δραστηριότητες. 

- Ο λαογράφος Λουκάτος αναφέρει ότι τα «χελιδονί-
σματα» προέρχονται από την αρχαιότητα. Την Πρώ-
τη Μαρτίου οι μικροί έφτιαχναν ένα ομοίωμα χε-
λιδονιού και τραγουδώντας το ανάλογο τραγούδι 
πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να μαζέψουν αυγά. 
Σύμφωνα με το έθιμο, από την 1η ως τις 31 του Μάρ-
τη, τα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα 
βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκ-
κινη κλωστή, τον «Μάρτη» ή «Μαρτιά». 
- Το βραχιολάκι αυτό, σύμφωνα με την παράδοση, το 
φοράνε κυρίως τα παιδιά για να μην «καούν» και να 
προστατευτούν από τον ανοιξιάτικο ήλιο. 
- Το βγάζουν στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν πάνω 
στις τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι, 
για να τον πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φω-
λιά τους. 
- Το έθιμο εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και στην Αλ-
βανία (ονομάζεται Βερόρε), στα Σκόπια (ονομάζεται 
Μαρτίνκα). Σε αυτές τις χώρες πολλές φορές δένουν 
το Μάρτη σε κάποιο καρποφόρο δέντρο, ώστε να του 
χαρίσουν ανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν 
κάτω από μια πέτρα κι αν την επόμενη ημέρα βρουν 
δίπλα της ένα σκουλήκι, σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρο-
νιά θα είναι πολύ καλή. 
-Στη Ρουμανία έχουν έναν ωραίο μύθο: Ο θεός Ήλιος 

μεταμορφώθηκε σε νεαρό άνδρα και κατέβηκε στη Γη 
για να πάρει μέρος σε μια γιορτή. Τον απήγαγε, όμως, 
ένας δράκος, με αποτέλεσμα να χαθεί και να βυθιστεί 
ο κόσμος στο σκοτάδι. Μια ημέρα ένας νεαρός, μαζί 
με τους συντρόφους του σκότωσε το δράκο και απε-
λευθέρωσε τον Ήλιο, φέροντας την άνοιξη. Ο νεαρός 
έχασε τη ζωή του και το αίμα του έβαψε κόκκινο το 
χιόνι. Από τότε, συνηθίζεται την 1η του Μάρτη όλοι οι 
νεαροί να πλέκουν τον Μάρτη (Μαρτισόρ στα Ρουμά-
νικα), με κόκκινη κλωστή που συμβολίζει το αίμα του 
νεαρού άνδρα και την αγάπη προς τη θυσία και άσπρη 
που συμβολίζει την αγνότητα.

Πώς να φτιάξεις το Μαρτάκι για να μη σε κάψει ο ήλιος!
Καλωσόρισε τον πρώτο μήνα της άνοιξης...

Πως να φτιάξετε 
Μαρτάκια για το χέρι

Υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι για να κά-
νετε μόνοι σας ένα βραχιόλι του Μάρτη. Κά-

ποιοι χρησιμοποιούν μόνο κλωστές, ενώ άλλοι το 
στολίζουν με διάφορα διακοσμητικά υλικά από μέ-
ταλλο, χάντρες ή και ματάκια.
Ο πιο απλός DIY Μάρτης με άσπρη και κόκκινη κλω-
στή. Πρόκειται για ένα από τα πιο απλά σχέδια που 
μπορεί να φτιάξει ακόμη και ένα μικρό παιδί. Για τη 
δημιουργία του θα χρειαστείτε δυο κλωστές, μία 
άσπρη και μία κόκκινη. Αντί για κλωστή, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε κορδόνια, κορδέλες ή μαλλί.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Κόψτε τις δυο χρωματιστές κλωστές σε ένα μέγε-
θος λίγο μεγαλύτερο από την περίμετρο του καρ-
πού σας. Πιάστε τις μαζί και κάντε έναν κόμπο στη 
μία του πλευρά. Στη συνέχεια αρχίστε να στριφο-
γυρίζετε τις κλωστές ώστε να πλεχτούν μεταξύ 
τους. Μόλις φτάσετε στο τέλος κάντε έναν κόμπο 
και μετά δέστε το στο χέρι σας.
Αυτό ήταν! Τόσο απλά έχετε κάνει τον δικό σας 
Μάρτη.

Ε ίναι πολλά αυτά που πρέπει να προσέχει μια γυ-
ναίκα για να νιώθει κάθε στιγμή όμορφη. Ιδού μια 

λίστα με όσα χρειάζονται για να είναι λαμπερή κάθε 
στιγμή! (Πηγή Pixabay)
Η γυναίκα δεν παύει ποτέ να θέλει να νιώθει όμορφη. 
Είναι βαθιά ανάγκη της να ερωτεύεται πρώτα εκείνη 
τον εαυτό της στον καθρέφτη και ύστερα να τη θαυ-
μάζουν όλοι οι άλλοι. Στην προσπάθειά της αυτή, κά-
νει πολλά.
Κι είναι όντως πολλά αυτά που πρέπει να περιποιη-
θεί για να νιώθει ελκυστική, να νιώθει πραγματική 
γυναίκα. Μαλλιά, νύχια, πρόσωπο, επιδερμίδα, ντύ-
σιμο, μακιγιάζ. Ατελείωτη η λίστα με όσα πρέπει να 
ψωνίσει για να φροντίσει τον εαυτό της κι ανάλογα 
τη γυναίκα αλλάζει κιόλας. Ποτέ δεν είναι ίδια. Αν 
ψάξεις θα βρεις χίλια δυο tips και άλλες τόσες λίστες 
που έχουν να κάνουν με τη γοητεία της. Εμείς εδώ στο 
ewoman.gr θα σου δώσουμε άλλη μια. Μια λίστα με 
τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέχει 
μια γυναίκα για να αναδεικνύει τον εαυτό της και κυ-
ρίως να αγαπιέται από τον καθρέφτη της.
Μαύρη μάσκαρα: Ανάλογα τις βλεφαρίδες και τις 
ανάγκες τους, πάει και η μάσκαρα. Επιλέξτε αν θέλε-
τε όγκο, χρώμα, μάκρος και αποκτήστε το αντίστοιχο 
προϊόν. Η μάσκαρα δίνει ένταση στο βλέμμα σας και 
σας κάνει να τραβάτε και τα ξένα βλέμματα.
Μαύρο μολύβι: Μαζί με τη μάσκαρα θα έρθει να το-
νίσει το βλέμμα σας και να κάνει τη ματιά σας ακα-
ταμάχητη. Προσοχή στις υπερβολές της εποχής. Μην 
κάνετε κάτι που δε θα σας ταιριάζει. Δεν πάνε όλα σε 
όλες. Προσέξτε λοιπόν τις γραμμές που θα ακολουθή-
σετε στο βάψιμό σας.
Κραγιόν: Επιλέξτε το χρώμα του κραγιόν σας ανάλο-
γα με το χρώμα της επιδερμίδας σας, το βάψιμό σας 
αλλά και το ντύσιμό σας. Ζούμε στην εποχή της υπερ-
βολής αλλά το σικ δεν ήταν ποτέ το υπερβολικό Φρο-
ντίστε το βάψιμό σας να είναι τόσο όσο...
Καλοχτενισμένα μαλλιά: Προσοχή, δεν εννοώ σώ-
νει και ντε κομμωτηρίου. Κάθε γυναίκα έχει τον τύπο 
της. Υιοθετήστε κι εσείς τον δικό σας. Χρησιμοποιή-

στε προϊόντα styling, βάψτε τα στην ώρα τους και φυ-
σικά διατηρήστε τα λαμπερά. Ένα όμορφο πρόσωπο 
έχει ανάγκη κι από όμορφα, υγιή μαλλιά για να ανα-
δειχθεί.
Προσεγμένο ντύσιμο: Δεν είναι απαραίτητα το ακρι-
βό. Είναι αυτό που σας πάει. Ο κάθε σωματότυπος 
έχει τις ανάγκες του. Ακούστε τις και ντυθείτε όπως 
σας ταιριάζει στο χαρακτήρα αλλά και την κοψιά. 
Καλή η μόδα αλλά αν δε βγαίνει η προσωπική σας 
άποψη στο ντύσιμο, αδιάφορο θα περνάει, σας το 
υπογράφω.
Παπούτσια που να γράφουν το όνομά σας: Κάτι αντί-
στοιχο με το ντύσιμο αφορά και τα παπούτσια. Δύ-
σκολο θα μου πείτε να βρείτε κάτι που θα είναι εκτός 
μόδας. Θα συμφωνήσω. Αλλά και πάλι μπορεί κανείς 
να βρει αυτό που του ταιριάζει, που του αρέσει και 
που μπορεί να το υποστηρίξει, αρκεί να ψάξει λίγο. 
Ψάξτε!
Κατάλληλα αξεσουάρ: Πώς να πάει μια γυναίκα στον 
πόλεμο χωρίς όπλα; Ένα φουλάρι, ένα ζευγάρι σκου-
λαρίκια ή ένα ιδιαίτερο βραχιόλι, ανάλογα το ντύσι-
μο, μια τσάντα ανάλογη της ώρας που θα την κρατή-
σετε και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα μπορούν να 
στήσουν ένα όμορφο στιλ.
Φροντίστε τον εαυτό σας κι αγαπήστε το είδωλό σας 
στον καθρέφτη. Είστε μια γυναίκα με άποψη, είστε 
μια σωστή γυναίκα της εποχής, μια ewoman!

Ο επτάλογος της γυναικείας ομορφιάς
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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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
Ο Δρ.ΠΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ειδικός  Παθολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στον ΔΙΑΒΗΤΗ Πανεπιστήμιου South Wales, γνωστοποιεί στο κοινό της Πάφου, 
ότι άρχισε να δέχεται ασθενείς της Ειδικότητας του στο Ιατρείο του 

στην Ιδιωτική Κλινική Άγιος Γεώργιος. 

Ο Δρ. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ είναι συμβεβλημένος με το ΓΕΣΥ και παρέχει τόσο εξωτερική 
όσο και ενδονοσοκομειακή  Περίθαλψη, καθώς επίσης και κάτοικον επισκέψεις εκεί όπου  
κρίνεται απαραίτητο.

Οι ασθενείς θα γίνονται δεκτοί στο  Ιατρείο κατόπιν  διευθέτησης ραντεβού.

Δρ ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Κλινική Άγιος Γεώργιος, Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου 29,

8021 ΠΑΦΟΣ Ιατρείο αρ.10 (Ισόγειο)

Τηλέφωνο: 99995005

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 05/03/2023 από τον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο, 

το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού  και αδελφού

ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 
 (από την Πάφο)

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

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
Διαγωνισμός αρ. 21/2023 για τη χορήγηση άδειας παροχής διευ-

κολύνσεων σε διάφορα σημεία της παραλίας 
στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για τη χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε 
λουομένους με αντικείμενο την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκ-
μετάλλευση, ακάτων, ειδών θαλασσίων αθλημάτων και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων 
για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλασσίων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, από την ιστοσελί-
δα του Δήμου www.pafos.org.cy ή/και από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

3. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι και την 
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00. 

2 Μαρτίου 2023 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ
Διαγωνισμός Δήμου Πάφου υπ’ αρ.  22/2023

για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών σε παραλίες 
στη δημαρχούμενη περιοχή

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών σε διάφο-
ρα σημεία της παραλίας στη δημαρχούμενη περιοχή.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, από την 
ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή/και από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου 
www.eprocurement .gov.cy  

3. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι και τη 
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00. 

Προκαταρκτικές εξετάσεις 
για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας

Από τις 27 Μαρτίου μέχρι και τις 20 Απριλίου θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές 
εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας για εισαγωγή στα 
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές 
Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ότι οι 
προκαταρκτικές εξετάσεις προγραμματίζονται να διεξαχθούν ως ακολούθως:
Υγειονομική εξέταση: 27 Μαρτίου 2023 μέχρι 07 Απριλίου 2023
Αθλητική δοκιμασία: 11 Απριλίου 2023 και 12 Απριλίου 2023 Ψυχοτεχνική 
δοκιμασία: 20 Απριλίου 2023.
Λεπτομέρειες αναφορικά με τις ώρες προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε 
εξέταση/δοκιμασία θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με νέα ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, καταλήγει η ανακοίνωση.



Ώρες μας χωρίζουν από την έναρξη του 
παγκόσμιου πρωταθλήματος της F1 για 
το 2023. Πριν σβήσουν, όμως, τα κόκκι-

να φώτα στο Sakhir ας γνωρίσουμε λίγο καλύτε-
ρα τις ομάδες που θα λάβουν μέρος.
Ασφαλώς και οι φίλοι που παρακολουθούν χρόνια 
το σπορ έχουν υπόψη τους τις δέκα ομάδες του 
πρωταθλήματος. Ωστόσο είναι τέτοιος ο όγκος 
των πληροφοριών και η ταχύτητα των εξελίξεων 
ώστε ορισμένες λεπτομέρειες να διαφεύγουν 
της προσοχής ακόμη και των πιο παρατηρητικών.                                                                                                                                   
                                
Oracle Red Bull Racing
Οι πρωταθλητές του 2022 έχουν ξεκάθαρο στό-
χο την διατήρηση των κεκτημένων τους και για 
φέτος. Η RB19 τα πήγε περίφημα στις χειμερι-
νές δοκιμές του Μπαχρέιν. Το μονοθέσιο παρή-
γαγε άφθονη κάθετη δύναμη και πέτυχε κορυ-
φαίους χρόνους με όλες τις γόμες. Τόσο η Red 
Bull όσο και ο Max Verstappen ξεκινούν την σε-
ζόν ως φαβορί.       
                                                                                
Scuderia Ferrari  
Η Ferrari ήταν ανταγωνιστική έπειτα από χρό-
νια το 2022. Ωστόσο, η Scuderia παρουσί-
ασε πολλές αδυναμίες πέρσι με κυρίαρχες 
εκείνες στους τομείς της αξιοπιστίας και στρα-
τηγικής. Έτσι, παρά την ταχύτατη F1-75, κατά-
φερε να πάρει μόλις 4 νίκες. Ο Vasseur αντι-
κατέστησε τον Binotto στην ηγεσία της ομάδας 
και έχει προχωρήσει ήδη στις πρώτες αλλαγές.                                                                           
Ο στόχος για φέτος είναι η με αξιώσεις διεκδί-
κηση και των δύο πρωταθλημάτων. Η νέα SF-23 
φαίνεται να διαθέτει την ταχύτητα. Το εάν θα 
έχει και τη διάρκεια θα φανεί σύντομα. Σημει-
ώστε ότι η νέα Ferrari δείχνει να ταιριάζει αρ-
κετά στον Sainz. Οπότε δεν θα έπρεπε να απο-
κλειστεί μία εντονότερη εσωτερική μονομαχία 
στην Ferrari.                                                                                        

Mercedes-AMG Petronas F1 Team                                                                      
Η Mercedes είχε μία πολύ άσχημη -για τα δε-
δομένα της- πρώτη χρονιά στην νέα φόρμουλα 
των σασί. Παρά ταύτα, κατάφερε να βελτιώσει 

σημαντικά την W13 μέσα στη σεζόν. Καλύτε-
ρη εμφάνιση ήταν εκείνη στη Βραζιλία όπου οι 
Russell-Hamilton έκαναν το 1-2. Στόχος της για 
φέτος είναι η διεκδίκηση περισσότερων νικών 
και η γενικότερη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητάς της.                                     
Η νέα W14 είχε καλύτερες χειμερινές σε σχέ-
ση με την προκάτοχό της. Ωστόσο, δεν φαίνε-
ται ικανή για την ώρα να απειλήσει άμεσα τις 
Red Bull και Ferrari. Η Mercedes αφήνει να εν-
νοηθεί ότι ενδέχεται να παρουσιάσει ένα εντε-
λώς διαφορετικό μονοθέσιο στο πρώτο μισό της 
σεζόν εάν τα αποτελέσματα της W14 δεν είναι 
ικανοποιητικά. Ενδιαφέρον θα έχει και η εξέλι-
ξη της εσωτερικής μάχης Hamilton-Russell. Ιδί-
ως σε περίπτωση που η W14 αποδειχθεί αντα-
γωνιστική.   
                         
BWT Alpine F1 Team
Η Alpine τερμάτισε τέταρτη πέρσι ωστόσο απεί-
χε αρκετά σε απόδοση από τις τρεις κορυφαί-
ες ομάδες. Κατά την παρουσίαση της A523 ο 
Otmar Szafnauer δήλωσε ότι η ομάδα στοχεύ-
ει στο να κλείσει την ψαλίδα από την κορυφή 
όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πράγμα όχι ιδιαίτερα 
εύκολο εάν αναλογιστούμε το σημείο εκκίνησης 
της. Εντούτοις δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεγρά-
φουμε τους Γάλλους. Στις δοκιμές του Μπαχρέ-
ιν κράτησαν χαμηλό προφίλ και το ακριβές δυ-
ναμικό τους παραμένει μυστήριο.                                                                                                                                

McLaren F1 Team                                                                                                                                          
Η ομάδα από το Woking βίωσε ένα Deja vu κατά 
τις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν. Μπορεί η 
MCL60 να συμπλήρωσε περισσότερους γύρους 
από την προκάτοχό της. Ωστόσο, ο Zak Brown 
παραδέχτηκε ότι το νέο μονοθέσιο δεν έχει πιά-
σει ακόμη τους στόχους εξέλιξης που είχαν τεθεί 
κατά τον σχεδιασμό του. 
Έτσι, η McLaren φαίνεται ότι ξεκινάει για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά με μειονέκτημα απόδοσης 
έναντι των αντιπάλων της στο midfield. Λογικά, 
η κατάσταση θα βελτιωθεί με το πρώτο πακέτο 
αναβαθμίσεων.                                                                                               

 

Alfa Romeo F1 Team Stake 
Η Alfa Romeo άφησε πολύ καλές εντυπώσεις 
κατά το χειμερινό τεστ του Μπαχρέιν. Η C43 έδι-
νε την εντύπωση ενός ταχύτατου και με εξαι-
ρετική συμπεριφορά στις αλλαγές κατεύθυν-
σης μονοθέσιου. Φαίνεται ότι η Alfa -μάλλον 
στην τελευταία χρονιά συνεργασίας της με την 
Sauber– θα ξεκινήσει την σεζόν κοντά στην κο-
ρυφή του midfield. Για να κρατηθεί, όμως, εκεί 
μέχρι τέλους θα χρειαστεί ένα πολύ καλύτερο 
πρόγραμμα εξέλιξης σε σχέση με πέρσι.                                          

Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team
Η AMR23 εντυπωσίασε στο Μπαχρέιν και πολ-
λοί κάνουν λόγο για το απόλυτο dark horse του 
φετινού πρωταθλήματος. Οι επιδόσεις του νέου 
μονοθέσιου ήταν όντως εντυπωσιακές κυρί-
ως στα μεγάλα stints. Εκείνο που μένει να απα-
ντηθεί είναι το κατά πόσον η Aston Martin θα 
μπορέσει να επιτύχει ανάλογο ρυθμό εξέλιξης 
με εκείνον των κορυφαίων ομάδων. Εάν τα κα-
ταφέρει τότε δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί η 
πιθανότητα κατάκτησης μερικών podium φέτος. 
Κυρίως με τον πάντα διψασμένο για επιτυχία 
Fernando Alonso.         

MoneyGram Haas F1 Team  
Η Haas ξεκινάει το 2023 ευελπιστώντας να μά-
χεται τακτικά για τερματισμούς μέσα στην δε-
κάδα. Και η ομάδα του Guenther Steiner έχει 

τις καλύτερες προοπτικές για κάτι τέτοιο φέτος 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σταθερή 
και επαρκή χρηματοδότηση, ένα φαινομενικά 
ανταγωνιστικό μονοθέσιο και ένα πολύ έμπει-
ρο οδηγικό δίδυμο. Εφόσον μπορέσει να στα-
θεί με αξιώσεις και στον πόλεμο εξέλιξης τότε 
ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά την περσινή 
βαθμολογική συγκομιδή της των 37 βαθμών.                                                                                                                                          
 
Scuderia AlphaTauri                                                                                                       
Η AlphaTauri απασχόλησε περισσότερο την επι-
καιρότητα με την πιθανότητα πώλησής της από 
την Red Bull. Στο τεστ του Μπαχρέιν οι δύο AT04 
δεν εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Μοιάζουν να βρί-
σκονται μάλλον προς το τέλος της κατάταξης 
παρά προς το μέσο της. Ίσως, ο De Vries κατα-
φέρει να της δώσει μερικούς υψηλούς τερματι-
σμούς.    

Williams Racing                                                                                                                          
Η Williams επιθυμεί όσο τίποτε άλλο να ξεκολ-
λήσει από την τελευταία θέση της κατάταξης το 
2023. Και δεν είναι διόλου απίθανο να τα κα-
ταφέρει. Ήδη από το μέσον του 2022 υπήρξαν 
αρκετά θετικά δείγματα εξέλιξης. Για φέτος, με 
νέο επικεφαλής τον James Vowles αλλά και ένα 
αξιοπρεπέστατο οδηγικό δίδυμο η άνοδος αυτή 
δεν αποκλείεται να συνεχιστεί. Θα έπρεπε να 
περιμένουμε αρκετές επισκέψεις -κυρίως του 
Albon- στο Q2. Ίσως και στους βαθμούς.
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F1: Γνωρίστε τις 10 ομάδες του πρωταθλήματος
Ώρες μας χωρίζουν από την έναρξη του παγκόσμιου 
πρωταθλήματος 

Ονόματα όπως αυτά των Mads 
Ostberg, Hayden Paddon, Craig 

Breen, Tom Kristensson, Yoann 
Bonato, Ponus Tidemand και με-
ρικά ακόμα φιγουράρουν στην λί-
στα των συμμετοχών για τον πρώτο 
αγώνα της σεζόν του ERC, το Rally 
Serras de Fafe στην Πορτογαλία.
Το φετινό πρωτάθλημα του ERC 
αναμένεται να είναι από τα πιο 
ανταγωνιστικά των τελευταίων αρ-
κετών ετών, αφού αρκετοί οδηγοί 
από το WRC επέλεξαν να λάβουν 
μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα Ράλλυ.
Ο Mads Ostberg θα συμμετάσχει 
στο ERC με ένα Citroen C3 Rally2 
βαμμένο στα χρώματα της εταιρί-
ας ελαστικών MRF. Φυσικά στόχος 
για τον Νορβηγό πρωταθλητή του 
WRC2 το 2020 είναι να κατακτήσει 
τον τίτλο.
Με Hyundai i20N Rally2 με την 
υποστήριξη της Hyundai Νέας Ζη-
λανδίας θα συμμετάσχει ο Hayden 
Paddon που θέλει να γίνει ο πρώ-
τος μη Ευρωπαίος που θα κερδίσει 
το πρωτάθλημα του ERC.

Ο Craig Breen επιστρέφει στο ERC 
με ένα Hyundai i20N Rally2 με την 
υποστήριξη της Hyundai Πορτογα-
λίας. Ο Ιρλανδός παράλληλα με τις 
εμφανίσεις του στο WRC θα συμμε-
τάσχει και στους αγώνες του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος.
Με Ford Fiesta Rally2 θα συμμετά-
σχει στον θεσμό ο Pontus Tidemand. 
Ο Σουηδός οδηγός έχει να αγωνι-
στεί σε κορυφαίο επίπεδο από το 
2020, όταν και έχασε τον τίτλο στο 
WRC2 από τον Mads Ostberg. Από 
τότε έχει αγωνιστεί μόλις σε επτά 

αγώνες σε τοπικά πρωταθλήματα.
Ο πρωταθλητής του Junior WRC του 
2020 Tom Kristensson θα συμμετά-
σχει με Citroen C3 Rally2, όπως και 
ο Yoann Bonato.
Πλέον το ERC και το WRC βρίσκο-
νται κάτω από την ίδια στέγη, αφού 
έχουν τον ίδιο promoter, που θέλει 
να προωθήσει και να αναβαθμίσει 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα του ERC ξεκινά στις 
10 Μαρτίου με το Rally Serras de 
Fafe, τον πρώτο από τους 8 αγώ-
νες του πρωταθλήματος, στην Πορ-

τογαλία, το οποίο περιλαμβάνει 17 
ειδικές διαδρομές και 180,29 αγω-
νιστικά χιλιόμετρα.

Γνωστά ονόματα του ράλι συμμετέχουν στο ERC το 2023!
Αρκετά γνωστά ονόματα από το WRC έχουν δηλώσει  συμμετοχή γ ια το 
πρωτάθλημα του ERC γ ια το 2023 στοχεύοντας όλοι  την κορυφή.



Π αρελθόν από τον Ακρίτα 
οι Ακράποβιτς και Σιλβέ-
ιρα, καθώς πληρώνουν 

την κακή πορεία της ομάδας ειδι-
κά στα τελευταία παιχνίδια.
Πάντως, μετά την ήττα από την 
ΕΝΠ, η παραμονή της ομάδας στα 
μεγάλα σαλόνια είναι εξαιρετι-
κά δύσκολη, παρά το γεγονός ότι 
ακόμα υπάρχουν μαθηματικές ελ-
πίδες.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του 
Ακρίτα
«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη 
θέση να ανακοινώνουμε ότι, μετά 
από αρκετή σκέψη, το διοικητικό 
συμβούλιο της ομάδας μας απο-
φάσισε να προβεί στην λύση των 
συμβολαίων με τον μέχρι πρό-
τινος προπονητή και τον τεχνικό 
διευθυντή, Bruno Akrapovic και 
Bolivar Silveira, αντίστοιχα.
Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε 
επιπόλαια αλλά αποτελεί μια εν-
δελεχή ανασκόπηση της απόδο-
σης της ομάδας μας κατά την δι-
άρκεια της σεζόν. Παρά τη σκληρή 
δουλειά και την αφοσίωση του 
προπονητικού μας επιτελείου, 

δεν καταφέραμε να αλλάξουμε 
την αγωνιστική κατάσταση και 
να πετύχουμε τα   αποτελέσμα-
τα που περιμέναμε και πιστεύου-
με ότι είναι καιρός για νέα κατεύ-
θυνση.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
και τους δύο για τη συνεισφορά 
τους στο Σωματείο κατά τη διάρ-
κεια του χρόνου τους μαζί μας και 
να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο 
στις μελλοντικές τους προσπάθει-
ες.
Η αναζήτηση νέου προπονητή και 
τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη και είμαστε σίγουροι 
ότι θα βρούμε τους κατάλληλους 
ανθρώπους για να οδηγήσουν την 

ομάδα μας σε μελλοντικές επιτυ-
χίες.
Ζητάμε από τους φίλους της ομά-
δας  μας  την κατανόηση και τη 
συνεχή υποστήριξή τους κατά τη 
διάρκεια αυτής της μεταβατικής 
περιόδου. Περαιτέρω ενημερώ-
σεις θα δοθούν το συντομότε-
ρο».

Ακρίτας Χλ.: Έμμεση παραδοχή... 

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 πατέρας Βαλακάρι…

Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή της Πάφος fc Όνι Βαλακάρι, 
Simo, ηλικίας 49 ετών, δεν είναι καθόλου τυχαίος με το ποδό-

σφαιρο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αναλάβει 
προπονητής στην Λετονική ομάδα Άουτα, η οποία συμμετέχει στο 
πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας. 
Η Auda είναι η τέταρτη ακριβότερη ομάδα στο λετονικό πρωτάθλη-
μα με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 5 εκατομμύρια. Πρώτη σε χρη-
ματιστηριακή αξία η Ρίγα με 13 εκατομμύρια. 

Ένα σπουδαίο γεγονός καταγράφεται στη φετινή 
αγωνιστική περίοδο. Ποδοσφαιριστές που αγωνίζο-

νται σε ομάδες της Επαρχίας Πάφου οδηγούν την κούρσα 
του πρωταθλήματος σε τρεις κατηγορίες.

Στην Α’ κατηγορία έχουμε τον ποδοσφαιριστή της Πά-
φος fc Ζάιρο να έχει πετύχει έως τώρα 17 τέρματα και 

να βρίσκεται στην πρώτη θέση έχοντας μάλιστα πολύ μεγά-
λες πιθανότητες να κατακτήσει το χρυσό παπούτσι.
Στη Β’ κατηγορία πρώτος σκόρερ είναι ο Διαμαντόπουλος 
του Αχυρώνα με 12 τέρματα, στη Γ’ κατηγορία έχουμε τον 
Ανδρέα Πιτταρά της ΕΝΑΔ με 18 τέρματα και στην Επίλεκτη 
ΣΤΟΚ πρώτος σκόρερ τον Κώστα Σολωμού της Γεροσκήπου 
με 14 τέρματα.

Aξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις κατηγορίες η 
Επαρχία Πάφος πρωταγωνιστεί, καθώς τέσσερις ομά-

δες είτε διεκδικούν τίτλο, είτε άνοδο σε ανώτερη κατηγορία.

Στην Α’ κατηγορία είναι η Πάφος fc που διεκδικεί τίτ-
λο και έξοδο στην Ευρώπη, και Β’, Γ’ και ΣΤΟΚ έχουμε 

Πέγεια, ΕΝΑΔ και Γεροσκήπου αντίστοιχα που επιδιώκουν 
άνοδο σε ανώτερη κατηγορία.

Τέλος, οι άλλες δύο ομάδες της επαρχίας, ο Ακρίτας 
Χλώρακας που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α’ κα-

τηγορίας, και ο Φοίνικας που αγωνίζεται στο πρωτάθλη-
μα Επίλεκτης ΣΤΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα υποβιβαστούν 
στην κατώτερη κατηγορία. 

Στον Ακρίτα, τα πράγματα ήταν δύσκολα από την 
αρχή. Η πρώτη κατηγορία είναι με αρκετές απαιτή-

σεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε τις δυνατότητες 
για παραμονή στην κατηγορία. Όσο αφορά τον Φοίνικα, η 
χρονιά είναι πολύ δύσκολη και αν δεν καταφέρει να ανα-
τρέψει τα δεδομένα, θα επιστρέψει στο αγροτικό πρωτά-
θλημα. 

Από τη στιγμή που η διοίκηση στηρίζει τον Χένινγκ Μπεργκ 
οφείλουν όλοι να σταθούν δίπλα του. Η ομάδα είναι στην εξά-
δα και διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, συμμετέχει 
και στα ημιτελικά του κυπέλλου.  

Όνι, λες να πάρουμε το 
κύπελλο; Σπόντες. . .

Χένινγκ Μπεργκ 

Ο Νορβηγός προπονητής της Πάφος fc Χένινγκ 
Μπεργκ αν και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη 

θέση, φαίνεται ότι έχει κερδίσει εκ νέου την εμπι-
στοσύνη των φιλάθλων και της διοίκησης.
Η πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Άρη στέλνει 
το αισιόδοξο μήνυμα ότι η ομάδα μπορεί να επι-
στρέψει στις καλές εμφανίσεις και τα νικηφόρα 
αποτελέσματα άμεσα και να διεκδικήσει ένα από 
τα εισιτήρια που οδηγούν στην Ευρώπη.
Ο κ. Μπεργκ οδήγησε και την ομάδα στα ημιτελι-
κά του κυπέλλου, και συγκεντρώνει αρκετές πιθα-
νότητες να στεφθεί κυπελλούχος. 
Επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας είναι την Τρί-
τη 7 Μαρτίου απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου με 
νέα νίκη η Πάφος, αλλά και ο ίδιος ο κ. Μπεργκ 
μπαίνουν φουριόζοι στην τελική φάση του πρω-
ταθλήματος. 

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται ο Ακρίτας 
ειδικά μετά την ήττα από την ΕΝΠ. Η ομάδα της Χλώ-

ρακας καλείται να ξεπεράσει βαθμολογικά την Ένωση, με 
την οποία έχει διαφορά εννέα βαθμούς, εάν θέλει να πα-
ραμείνει στην κατηγορία. Έτσι, στους αγώνες κατάταξης 
θα πρέπει να ανεβάσει στροφές και να πάρει όσο το δυ-
νατόν περισσότερες νίκες. Μαθηματικές ελπίδες υπάρ-
χουν και ο Ακρίτας καλείται να διαψεύσει τα προγνωστι-
κά που τον θέλουν πρώτο φαβορί για διαβάθμιση.

Ο Ακρίτας...

ΠΠρεμιέρα δεύτερου γύρου το ερχόμενο Σάββατο 4 Μαρτίου στον πρώτο όμιλο 
του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Η μάχη για τα τρία εισιτήρια της ανόδου 

στα μεγάλα σαλόνια βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς καμιά ομάδα να θεωρεί ότι έχει 
εξασφαλίσει από τώρα άνοδο. Ελαφρύ προβάδισμα έχει ο Οθέλλος Αθηαίνου που 
οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 6 βαθμούς διαφορά από την 4η Πέγεια.
Η Πέγεια, σήμερα Σάββατο δίνει έναν πολύ σημαντικό αγώνα. Φιλοξενεί τον ΠΟ 
Αχυρώνα Ονήσιλο στην Πέγεια και θέλει πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνει σε 
τροχιά ανόδου. Ουσιαστικά, όλοι οι εναπομείναντες αγώνες από δω και πέρα είναι 
τελικοί για την ομάδα του Νικόλα Μαρτίδη, που καλείται να κερδίσει τις πρωτοπό-
ρες ομάδες εάν θέλει στο τέλος να πανηγυρίσει την άνοδο.

Πέγεια 2014: 
Κάθε ματς και τελικός...

Σ ταθερά στην 3η θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα βρίσκεται η ΕΝΑΔ 

Πόλεως Χρυσοχούς και όπως όλα δεί-
χνουν, θα κάνει το άλμα στη Β' κατηγο-
ρία.
Η ομάδα του Κώστα Καϊάφα διατηρεί 
8 βαθμούς διαφορά από την 4η ομάδα 
στον βαθμολογικό πίνακα Ηρακλή Γε-
ρολάκκου, κάτι που της δίνει σοβατότα-
το πλεονέκτημα έναντι των άλλων ομά-
δων που διεκδικούν επίσης άνοδο.
Με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστι-
κής στον πρώτο όμιλο του Πρωταθλή-
ματος Γ' Κατηγορίας, ο Διγενής Ακρί-
τας Μόρφου διατήρησε τις αποστάσεις 

από τον ΑΣΙΛ και παράλληλα αύξησε τη 
διαφορά στους 15 βαθμούς από τον 4ο 
της κατάταξης Ηρακλή Γερολάκκου.
Η επόμενη αγωνιστική, η τελευταία για 
τον πρώτο γύρο της δεύτερης φάσης εί-
ναι ορισμένη για το Σάββατο 4 Μαρτίου 
και περιλαμβάνει:
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Ασπίς Πύλας - ΑΣΙΛ Λύσης
ΕΝΑΔ - Εθνικός Άσσιας
Ηρακλής - Διγενής Ακρίτας Μόρφου
Στον πίνακα των σκόρερ προηγείται ο 
Ανδρέας Πιτταράς (ΕΝΑΔ) με 18 τέρμα-
τα και ακολουθεί με 13 τέρματα ο Ντε-
βέσα (ΑΣΙΛ).

Φουλάρει για άνοδο η ΕΝΑΔ

Και πρωτάθλημα και κύπελλο 
λέω εγώ...



Δ ιεξάγεται αυτές τις ημέρες η τελευταία 
αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του 
πρωταθλήματος  και το μόνο ενδιαφέ-

ρον που έχει απομείνει είναι στο ποια ομάδα 
θα εξασφαλίσει το έκτο και τελευταίο εισιτήριο 
της εξάδας. Οι ομάδες που το διεκδικούν είναι η 
Ομόνοια και η Νέα Σαλαμίνα, οι οποίες αντιμε-
τωπίζουν Καρμιώτισσα και ΑΠΟΕΛ αντίστοιχα. 
Η Πάφος fc έχει εξασφαλίσει από καιρό μια 
θέση στην πρώτη εξάδα, πετυχαίνοντας έτσι 
έναν από τους στόχους της φετινής χρονιάς. 
Ένας άλλος στόχος, και ο σπουδαιότερος, είναι 
η έξοδος στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί είτε με κατάληψη της τρίτης θέσης στον 
βαθμολογικό πίνακα, είτε με την κατάκτηση του 
κυπέλλου. Και οι δύο στόχοι είναι εφικτοί και 
στην Πάφο το γνωρίζουν καλά. Άλλωστε, η φε-
τινή χρονιά προσφέρεται για διάκριση και δεν 
πρέπει να χαθεί με τίποτα. 
«Θέλουμε να πάρουμε κάποιο τίτλο, γιατί όχι 
φέτος. Είναι μικρή απόσταση για να φτάσουμε 
στον τελικό. Θα το παλέψουμε όσο γίνεται και 
ελπίζουμε να τα καταφέραμε. Για πρωτάθλη-
μα ποτέ δεν μιλήσαμε, αυτό που έχουμε στόχο 
είναι να πάμε όσο πιο ψηλά στη βαθμολογία» 
ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφος fc Πο-
λύβιος Παλιούρας στον Super Sport FM.
Εάν η Πάφος, λοιπόν, στεφθεί κυπελλούχος, 
εξασφαλίζει συμμετοχή στο Europa League, 
ωστόσο, είναι νωρίς να γνωρίζει κανείς σε πιο 
γύρο θα συμμετάσχει. Θυμίζουμε ότι, πέρσι η 

κυπελλούχος Ομόνοια συμμετείχε στα play off, 
και όχι από τον Γ’ Προκριματικό, λόγω του απο-
κλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις και δεν αποκλείεται να 
συμβεί και φέτος κάτι ανάλογο. Μια συμμετοχή 
σε όμιλο του Europa League ισοδυναμεί με 4-5 
εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ομάδας. 

Με Ολυμπιακό
Εξαιρετικά δύσκολος χαρακτηρίζεται ο εκτός 
έδρας αγώνας με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη 
Τρίτη, καθώς η ομάδα της Λευκωσίας καίγεται 
για τη νίκη, αφού κινδυνεύει με υποβιβασμό. 
Η Πάφος fc πάει στο Μακάρειο στάδιο έχοντας 
για στόχο μόνο τη νίκη, έτσι ώστε να διατηρηθεί 
σε απόσταση αναπνοής από την τρίτη προνομι-
ούχα θέση, που να θυμίσουμε ότι οδηγεί στο 
Conference League. 
Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν μπορεί να υπολογίζει 

στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον 
Ζάιρο, καθώς έχει συμπληρώσει απαγορευμένο 
αριθμό κίτρινων καρτών. 
Αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας για την κανο-
νική διάρκεια του πρωταθλήματος και από την 
ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα play off. Θέση 
στην πρώτη εξάδα έχουν εξασφαλίσει έως τώρα 
ο ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ, ο Άρης, η Πάφος και ο Απόλ-
λων, ενώ εκκρεμεί η τελευταία θέση. 

Στα ημιτελικά
Η πρόκριση της Πάφος fc σε ημιτελικά του κυ-
πέλλου είναι μια μεγάλη επιτυχία, ωστόσο, σε 
αυτό τον θεσμό, αυτό που μετρά είναι η κατά-
κτηση του τροπαίου και τίποτε άλλο. Συνεπώς, 
για να θεωρηθεί επιτυχημένη μια πορεία στο 
κύπελλο, πρέπει να στεφθείς κυπελλούχος, που 
ισοδυναμεί, όπως γράψαμε και πιο πάνω, σε 
συμμετοχή στο Europa League.

Η Πάφος fc θέλει και μπορεί.. .
Κύπελλο και Ευρώπη
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