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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Η. Μυριάνθους

Η ψήφιση από τη Βουλή κανονισμών για τη λει-
τουργία των ξενώνων και τα glamping στην Κύπρο, 
έχει μεγάλη σημασία για την Π. Χρυσοχούς…

Σελ. 06

Μ. Κουρούπη

Δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από την από-
φαση της TUS να τερματίσει το δρομολόγιο Πά-
φος-Αθήνα τέλος Ιουνίου…

Σελ. 02

Γ. Παπαχριστοφή

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας για τις υποσχέ-
σεις του για ενίσχυση και αναβάθμιση του Νοσο-
κομείου Πόλεως Χρυσοχούς…

Σελ. 10

Οξύνεται η αντιπαράθεση με τις συντεχνίες οι οποίες καταγ-
γέλλουν παραβιάσεις στις συλλογικές συμβάσεις… Στην αντε-
πίθεση ο Φ. Φαίδωνος που κατηγορεί τις συντεχνίες για κατε-
στημένες και αναχρονιστικές νοοτροπίες…

Σελ. 04

Μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση θα διεξαχθεί από τη 
Κυριακή μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη στην Πάφο με τη 
συμμετοχή χιλιάδων Ισραηλινών στρατιωτών των ειδικών 
δυνάμεων στο πλαίσιο κοινής άσκησης του Ισραηλινού στρα-
τού και της Εθνικής Φρουράς…

Σελ. 10

Δ ή μ ο ς  Π ά φ ο υ
Θερμό Καλοκαίρι στα εργασιακά…

Σελ. 14

Τον έχασε η 
αρχιτεκτονική 
τον κέρδισε 
η ζωγραφική
Η εντυπωσιακή 

πορεία του Κύπριου ζωγράφου 
που ξεκίνησε από το Παλαιχώρι 
έφτασε μέχρι την Κίνα και κατέ-
ληξε στην Πάφο όπου ζει και δη-
μιουργεί αδιάκοπα, αποτελώντας 
μεγάλο κεφάλαιο στα εικαστικά 
πράγματα της Πάφου και της Κύ-
πρου…

Γ. Κοτσώνης Καλό 2023 το Ιατρικό Κέντρο

Γε
ρο

σκ
ήπ

ου Ακόμα συντάσσουν όρους προσφορών για την επίπλωση…
Παρακινδυνευμένο θεωρεί ο δημαρχεύων Γεροσκήπου Κυ-
ριάκος Χατζηβασίλη, να δηλώσει πότε θα λειτουργήσει το 
Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Γεροσκήπου «Χριστόφορος Χα-
τζηλαμπρής», παρά το γεγονός ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν 
έτοιμο από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Πάντως οι οικοδομικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και α-
ναμένεται η παράδοσή του μέσα στις επόμενες ημέρες...

Σελ. 06

Όλα όσα διαμείφθηκαν ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας κατά τη συζήτηση των 
νομοσχεδίων, για την εγκατάστα-
ση και λειτουργία της Σχολής Διοί-
κησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και 
Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ 
στην Πάφο...

Σελ. 07  

ΤΕΠΑΚ

Χαμός για 
κατασκηνωτικό

Θ έ σ η  Ε ρ γ α σ ί α ς
Η εφημερίδα Αδέσμευτος της Πάφου 

και το Ράδιο Κόσμος ζητούν για πρόσληψη 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο  Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ
(Τμήμα Πωλήσεων)

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email: 
chrchran@cytanet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας 
στο τηλέφωνο 26811 336

Ε ν ο χ λ ή θ η κ ε  η  Το υ ρ κ ί α 
Μεγάλη στρατιωτική άσκηση στην Πάφο... 

Σελ. 05

Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητούν την παρέμβαση της Έπαρχου και του Γενικού Ελεγκτή για την 
απόφαση συμβιβασμού με τον ενοικιαστή…

Γ. Παπαχριστοφή: “H συμβιβαστική πρόταση ήταν αποτέλεσμα και της νομικής συμβουλής 
που έλαβαν και θα τύχει όπως είπε της έγκρισης από την Έπαρχο”...
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Έρχεται η Aegean φεύγει η TUS
Στον αέρα το δρομολόγιο 
Πάφος-Αθήνα... 

Για άλλη μια φορά η Πάφος κινδυνεύει να 
μείνει δίχως αεροπορική σύνδεση με τον 
δημοφιλέστερο προορισμό για τους ντόπιους.

Η αεροπορική εταιρία TUS διακόπτει τα κα-
θημερινά δρομολόγια για Αθήνα από τον 
Ιούλιο. Το μόνο παρήγορο προς τος παρόν 

είναι πως η Aegean ανακοίνωσε πως από τις 26 
Ιουλίου μέχρι τον Δεκέμβριο θα δρομολογήσει 
δύο πτήσεις για Αθήνα από το αεροδρόμιο Πά-
φου. Για τη συνέχεια όμως των πτήσεων κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει με το πιθα-
νότερο σενάριο να διακοπούν οι πτήσεις και η 
Πάφος να μείνει δίχως αεροπορική σύνδεση με 
Αθήνα. 

Χαμηλές πληρότητες 

Δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από την από-
φαση της TUS να τερματίσει το δρομολόγιο Πά-
φος-Αθήνα ανέφερε στο Radio Cosmos η διευθύ-
ντρια αεροπορικής ανάπτυξης της Hermes  Μα-

ρία Κουρούπη. Όπως τόνισε η απόφαση για τερ-
ματισμό των δρομολογίων από τον Ιούνιο είναι 
της εταιρείας και αποκάλυψε ότι οι δείκτες πλη-
ρότητας των πτήσεων μέχρι σήμερα για το δρο-
μολόγιο Πάφος-Αθήνα δεν ξεπερνούσαν το 40%. 
Σε κάθε περίπτωση είπε οι εταιρίες καθορίζουν 
το πτητικό της πρόγραμμα και επιλέγουν τα δρο-
μολόγια τους βάσει μελετών για την βιωσιμότητα 
τους σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Απογοήτευση 

Η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας TUS Airways 
να αναστείλει τα δρομολόγια της από και προς το 
αεροδρόμιο Πάφου, προβληματίζει τους φορείς 
της επαρχίας. 
Οι βουλευτές Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας Μυ-
ριάνθους, επανέλαβαν την ανάγκη το δρομολόγιο 
Πάφος-Αθήνα να διατηρηθεί αφού όπως επεσή-
μαναν εξυπηρετεί τον κόσμο της επαρχίας. 
Ο κ. Σαββίδης εξέφρασε έκπληξη για την απόφα-
ση της TUS και εξέφρασε την ετοιμότητα των φο-
ρέων της επαρχίας να προβούν σε όλα τα απαραί-
τητα διαβήματα ώστε η επαρχία να μην μείνει και 
πάλι χωρίς αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Ο 
κ. Μυριάνθους από την πλευρά του τόνισε ότι η 
απόφαση θα επηρεάσει και τον τουρισμό της ε-
παρχίας.  

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Τ ίποτα λένε οι εκτιμήσεις δεν πρόκειται να 
κινηθεί στο Κυπριακό πριν από τις εκλογές 

του 2023 στην Τουρκία κι εμείς το δέσαμε προ-
φανώς κόμπο αυτό και αράξαμε κανονικά στον 
καναπέ μας. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί 
ξανά με διάφορους τρόπους, είτε δια στόμα-
τος Ερντογάν, Τσαβούσογλου, Ακάρ, Τατάρ, 
ακόμα και Μαχτσελί, στέλνει πολεμικά πλοία 
στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ) στέλνει το μήνυμα με κάθε αφορμή ότι 
δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και 
βέβαια προχωρεί κανονικά στο άνοιγμα της 
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου παραβι-
άζοντας κατάφορα για άλλη μια φορά τα ψη-
φίσματα των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς να την 
ενοχλεί κανείς (ούτε κι εμείς). Μα τι μπορούμε 
να κάνουμε μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος; 
Πέρα από το προφανές, να καταγγέλλουμε 
δηλαδή τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στα Ηνωμένα Έθνη και όλα τα διεθνή φόρα και 
άλλα. Γιατί την ίδια στιγμή, χιλιάδες Τουρκοκύ-
πριοι διαδηλώνουν στους δρόμους των κατεχο-
μένων με κάθε ευκαιρία, αποκαλούν ξεκάθαρα 
την Τουρκία κατοχική δύναμη, μέχρι που υψώ-
νουν και την σημαία της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας έξω από τα καταστήματά τους.
Και αντί να σκεφτούμε τρόπους να αξιοποι-
ήσουμε αυτή τη δυναμική μεταξύ των Τουρ-
κοκυπρίων, να την ενισχύσουμε και να την 
γνωστοποιήσουμε, αδιαφορούμε, κάποιοι την 
καταδικάζουν και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται 
ότι θα συντρίψουμε την Τουρκία και θα φτάσου-
με μέχρι την Κόκκινη Μηλιά… Ο δρόμος όμως 
της συνύπαρξης πρέπει να είναι μονόδρομος, 
για κάθε λαό που πιστεύει στην ελευθερία και 
την δικαιοσύνη. Όλα αυτά για τα οποία αγω-
νίζονται σήμερα οι Ευρωπαίοι εταίροι μας με 
αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία, είναι αυτά που εμείς επικαλούμαστε τόσα 
χρόνια. Πόσο καλά δώσαμε αν το καταλάβουν 
αυτό οι φίλοι μας; Είναι βέβαια και αυτοί που 
πιστεύουν ότι γύρισε ο τροχός και ότι τώρα θα 
έχουμε δίπλα μας τους Αμερικανούς, οι οποίοι 
θα στραφούν εναντίον της Τουρκίας.
Μέχρι το 2023 ο Ενρτογάν μπορεί να μην είναι 
στην εξουσία και σαφέστατα η νέα κυβέρνη-
ση όπως όλα δείχνουν ναι μεν θα επιστρέψει 
σαν καλό παιδί στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και των 
Αμερικανών, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει την 
πολιτική της όσον αφορά το Κυπριακό και τότε 
δυστυχώς και πάλι εμείς θα την πληρώσουμε…   
Γι’ αυτό και ο χρόνος δεν λειτουργούσε και δε 
λειτουργεί και τώρα προς όφελός μας. 

Ισχύς εν τη ενώσει

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

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

Γιώργος Πισιάρας, 
ΤΜΗΜΑMARKETING: Ήβη Αχιλίδου

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μαρία Λυκουρέση
Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑ ΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96, 

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

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

“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμένες 

πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΜΑΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Ανδρέου δια Χριστόν Σαλού
Νικήτα Χαλκηδόνος
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26955057

26910276

26943424

26941100

26937857

26947629

26934224

26811750

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 28/05-03/06

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 28/05/22
Λάμπρου Γεωργία
Αγαπήνωρος 24
Κυριακή 29/05/22
Ταλιώτου Μαρία
Αλεξάνδρου Παπάγου 57
Δευτέρα 30/05/22
Βαρναβίδου Σταυρούλα
Νικολάου Νικολαίδη 62

Τρίτη 31/05/22
Ηλιάδης Ηλίας
Ανεξαρτησίας 11 και Επτανήσου 1

Τετάρτη 01/06/22
Γιαννιού Σταυρούλα
Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68
Ηρακλέους Μ.-Ακαμαντίδος 31 Α

Πέμπτη 02/06/22
Λεμονάρη Μιχαέλλα
Νίκου Αντωνιάδη 14
Παρασκευή 03/06/22
Παπούδας Αριστοτέλης
Αλεξάνδρου Υψηλάντη 25

Έναντι ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ 
ΕΔΕΜ

Προς ΡΙΟ ΣΙΝΕΜ

100 μ. από Λύκειο 
Κύκκου

Δίπλα από Τεχν. 
Σχολή

50 μ. από ΘΕΟΦΑΝΗ

800 μ. από TIME OUT

 Συντεχνιακό φαρμα-
κείο ΠΕΟ

Περιοχή ΔΑΣΟΥΔΙ

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου 
για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5/2022-ΠΑΠΑΜΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ. 97894206
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5/2022-ΠΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ. 96740732

Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26806060
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΦΟΥ  26803100
ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ  26803145
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΦΟΥ  26806272
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  26932374
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

585 π.Χ.: Θαλής ο Μιλήσιος. Ο Θα-
λής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώ-
τη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
1871: Συντρίβεται η Κομμούνα των 
Παρισίων.
1952: Οι Ελληνίδες στις κάλπες. Ψη-
φίζεται από τη Βουλή νόμος για την 
παροχή πλήρων πολιτικών δικαιω-
μάτων στις Ελληνίδες.
1961: Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. 

Για την προσφορά της στην προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα 
με Νόμπελ Ειρήνης.
1997: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 
Νοέμβρη» δολοφονεί στον Πειραιά 
τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.
2008: Η πρώτη συνεδρίαση της συ-
νταγματικής βουλής του Νεπάλ α-
νακοινώνει επίσημα τη δημοκρατία 

στη χώρα, τερματίζοντας μια περίο-
δο 240 χρόνων βασιλείας της δυνα-
στείας Shah.
2009: Οι AC/DC στο ΟΑΚΑ. Οι AC/DC 
επισκέπτονται για πρώτη και μονα-
δική φορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας περιοδείας τους υ-
πό τον τίτλο «Black Ice Tour». Η συ-
ναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο 
από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο.

Παραπολιτικά
Σχόλια, σφήνες Σάτι-
ρα και μικρές ειδή-
σεις, από την επικαι-
ρότητα δοσμένα με 
χιούμορ και καυστική 
κριτική από τους συ-

ντάκτες του Αδέσμευτου...
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9, 11

Αθλητικά
«Η Πάφος είναι στο 
σωστό δρόμο. Δεν έ-
χει σημασία ποιος θα 
είναι εδώ. Εγώ ή κά-
ποιος άλλος. Αργά ή 
γρήγορα η Πάφος θα 

είναι στην Ευρώπη»...
ΣΕΛΙΔΑ 23

Πολιτισμός
Ιστορίες και θέματα 
που αναδεικνύουν την 
ιστορία, την παράδο-
ση και τον πολιτισμό 
της επαρχίας μας και 
όλη η πολιτιστική κί-

νηση της Πάφου… 
ΣΕΛΙΔΑ 16

Περιβάλλον-Παιδεία
Χρυσό μετάλλιο για το 
Νικολαϊδειο Γυμνάσιο, 
στον διαγωνισμό «Game 
Development Challenge 
2022-ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ». 
Φέτος στον διαγωνισμό 

υπήρχαν τέσσερεις κατηγορίες...
ΣΕΛΙΔΑ 18 

Βήμα του πολίτη
Άρθρα πολιτών και συ-
νεργατών του Αδέσμευ-
του για θέματα της κα-
θημερινότητας και επι-
καιρότητας…

ΣΕΛΙΔΑ  19

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
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Οξύνεται η αντιπαράθεση 
με τις συντεχνίες οι 
οποίες καταγγέλλουν 
παραβιάσεις στις 
συλλογικές συμβάσεις… 

Στην αντεπίθεση ο 
Φ. Φαίδωνος που 
κατηγορεί τις συντεχνίες 
για κατεστημένες 
και αναχρονιστικές 
νοοτροπίες… 

Τ εταμένες χαρακτηρίζονται οι σχέσεις 
των συντεχνιών με τον Δήμο Πάφου 
και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε θερμό 

Καλοκαίρι, χωρίς να αποκλείεται και το ενδε-
χόμενο απεργιών και στάσεων εργασίας. 
Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, με επιστο-
λή τους, καταγγέλλουν τον Δήμο Πάφου, ότι 
παραβιάζει τις συλλογικές συμβάσεις και αρ-
νείται τον διάλογο. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πάφου 
Φαίδωνας Φαίδωνος απορρίπτει αυτές τις 
καταγγελίες και περνάει στην αντεπίθεση, 
καταγγέλλοντας τις συντεχνίες για κατεστη-
μένες και αναχρονιστικές νοοτροπίες που 
δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. 

Δ. Επιφανίου 

Η κατάσταση στον Δήμο Πάφου είναι απαρά-
δεκτη δήλωσε ο επαρχιακός γραμματέας της 
ΣΥΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Δημήτρης Επιφανίου, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά, ότι ο Δήμος Πάφου 
δεν απαντάει στις επιστολές των Συντεχνιών, 
ούτε και στην μεσολαβητική υπηρεσία του 
Γραφείου Εργασίας. 
Η τελευταία επιστολή των Συντεχνιών είπε, 
αποστάληκε από τις 13 Μαΐου στον Δήμο 
χωρίς να απαντηθεί. 
Για την εκκρεμότητα με την μονιμοποίηση 
των εργατών ο κ. Επιφανίου, ανέφερε ότι 
περιμένουν 3 και 4 χρόνια. Ανέφερε επίσης 
την μη καταβολή της συνεισφοράς του Δή-
μου στο ταμείο συντάξεων των υπαλλήλων 
και τις αποζημιώσεις στο προσωπικό που συ-
νταξιοδοτείται. 
Εάν ο Δήμος δεν επιλύσει τα προβλήματα 
που αφορούν τα ωράρια εργασίας των τρο-
χονόμων, τη μονιμοποίηση υπαλλήλων, τις 
προαγωγές, καθώς και θέματα παραβίασης 
προνοιών και όρων των συλλογικών συμβά-
σεων και την στελέχωση τα υπηρεσίας καθα-
ριότητας ανέφερε, οι συντεχνίες και οι εργα-
ζόμενοι θα δρομολογήσουν τις αντιδράσεις 
τους.
Ο επικεφαλής της  δημοτικής ομάδας του 
ΑΚΕΛ Κώστας Δίπλαρος, με δηλώσεις στο 
Ράδιο Κόσμος, τόνισε την ανάγκη όπως το 
συντομότερο δυνατόν επιλυθούν όλα τα θέ-
ματα των εργασιακών σχέσεων στον Δήμο 
Πάφου, ο οποίος θα πρέπει να εναρμονιστεί 

με τις πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων. 
Για την απόλυση της ανώτερης επί δοκιμα-
σία λειτουργού ανέφερε ότι θα οδηγηθεί 
ενώπιον της δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι 
από την αρχή η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ, 
είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη θέση 
έπρεπε να είναι θέση προαγωγής εργαζομέ-
νων στον Δήμο και όχι πρόσληψης.

Φαίδωνας 

Με επιστολή θα απαντήσει ο δήμος Πάφου 
στις καταγγελίες των συντεχνιών περί πα-
ραβίασης των όρων απασχόλησης και των 
συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων. 
Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, 
ζήτησε οι καταγγελίες να γίνουν γραπτώς και 
με λεπτομέρειες για τις ισχυριζόμενες παρα-
βιάσεις. 
Διατύπωσε και ο ίδιος καταγγελίες για συ-
μπεριφορές των συντεχνιών, που βγαίνουν 
όπως είπε έξω από τον ρόλο και τις αρμοδι-
ότητες τους. 
Ο Δήμαρχος Πάφου υποστήριξε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια γίνονται αξιολογήσεις του προ-
σωπικού και οι προαγωγές όπως είπε καθο-
ρίζονται με βάση αυτή τη διαδικασία. 
Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε είπε, 
οφείλεται στη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των 
αξιολογήσεων. Σε ότι δε αφορά τη μονιμο-
ποίηση εργατών, ο κ. Φαίδωνος είπε ότι 
αυτό οφείλεται στον φόρτο εργασίας και δεν 
υπάρχει περίπτωση να απολυθούν οι εργα-
ζόμενοι.

Αυτούσια η ανακοίνωση 
των συντεχνιών 

Οι εργασιακές σχέσεις στον Δήμο Πάφου 
εδώ και μερικά χρόνια βρίσκονται στο χειρό-
τερο σημείο των σχέσεων. 
Αποστέλλομε επιστολές για προβλήματα 
παραβίασης όρων απασχόλησης του προ-
σωπικού, σε σχέση με Κανονισμούς του Δή-
μου, Εργατικές Νομοθεσίες και τη Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, χωρίς να πάρουμε καμιά 
απάντηση. Δεν υπάρχει κανένας απευθείας 
διάλογος με τη διεύθυνση του Δήμου για 
εργατικά προβλήματα που προκύπτουν συ-
νεχώς. Παραβιάζετε Κανονισμούς Υπηρεσίας 
του Δήμου, όρους απασχόλησης της Συλλο-
γικής Σύμβασης χωρίς καμιά διαβούλευση. 
Εδώ και πολύ καιρό δεν έχει συνέλθει η επι-
τροπή προσωπικού του Δήμου και θέλουμε 
να σας επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καλε-
στεί σε καμιά συνεδρία της επιτροπής. 
Για να επιλυθεί έστω και ένα εργατικό πρό-
βλημα το οποίο προκύπτει από μονομερείς 
σας αποφάσεις στο Δήμο Πάφου, θα πρέπει 
να εξαγγείλουμε ότι θα πάρουμε απεργιακά 
μέτρα ή να προσφύγουμε στη μεσολαβη-
τική υπηρεσία του Τμήματος Εργασιακών 

Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει 
σχετική επιστολή από το Τμήμα Εργασια-
κών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας ημ. 
14/12/2021 η οποία αφορά συνάντηση μας 
στο υπουργείο στις 24/11/2021, επιστολή η 
οποία δεν έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμ-
βούλιο. 
Με βάση την επιστολή, υπάρχει δέσμευση 
δική σας στο Υπουργείο Εργασίας για πρό-
σληψη και μονιμοποίηση του εργατικού προ-
σωπικού μέχρι τις 31/01/2022. 
Υπάρχει δέσμευση σας για συνάντηση για το 
Ωράριο της Τροχονομικής Υπηρεσίας εντός 
του Ιανουάριου 2022, συνάντηση η οποία 
ποτέ δεν έχει πραγματοποιηθεί παρά τις 
επανειλημμένες μας επιστολές. 
Υπάρχει συμβατική υποχρέωση σας να κα-
ταθέσετε της καθυστερημένες οφειλές στο 
ταμείο ευημερίας πράγμα που μέχρι σήμερα 
δεν πράξετε. 
Υπάρχει δέσμευση σας ότι μέχρι 31/03/2022 
θα προχωρούσατε στην πλήρωση των τριών 
θέσεων προαγωγής Γραμματειακών Λειτουρ-
γών που εκκρεμούν από το 2010 η οποία δεν 
πραγματοποιήθηκε. Υπάρχει εκκρεμότητα με 
την πληρωμή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 
προσωπικού που έχουν αφυπηρετήσει εδώ 
και ένα χρόνο που ο Δήμος παράνομα δεν 
καταβάλλει. Με βάση τα πιο πάνω συμπεραί-
νουμε ότι οι Εργασιακές Σχέσεις στον Δήμο 
Πάφου όχι μόνο δεν λειτουργούν αλλά είναι 
ανύπαρκτες λόγω της δικής σας θέσης. 
Να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν απαντά-
τε στις εκκλήσεις του Τμήματος Εργασια-
κών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας για 
οποιαδήποτε συνεννόηση. 
Λυπούμαστε πολύ για την παρούσα κατά-
σταση στο Δήμο Πάφου.

Θερμό καλοκαίρι 

Ενόψει των πιο πάνω και σε περίπτωση που 
καμιά από τις δυο πλευρές δεν βάλει νερό 
στο κρασί της ώστε να επέλθει εργατική ει-
ρήνη στο Δήμο της Πάφου, βαδίζουμε με 
μαθηματική ακρίβεια προς ένα θερμό καλο-
καίρι σε μια περίοδο που η Πάφος όπως και 
όλες οι τοπικές αρχές προσπαθούν να ορθο-
ποδήσουν από τις συνέπεια της πανδημίας 
που επί δύο χρόνια μαστίζει τον κόσμο.   

Θερμό Καλοκαίρι στον Δήμο Πάφου

... βαδίζουμε με μαθηματική 
ακρίβεια προς ένα 

θερμό καλοκαίρι σε μια 
περίοδο που η Πάφος 

όπως και όλες οι τοπικές 
αρχές προσπαθούν να 
ορθοποδήσουν από τις 

συνέπεια της πανδημίας...

  Ριπές
Μας μένουν τα χειροκροτήματα 
και οι υποκλίσεις 

Η ιστορία της πτήσης Πάφος-Αθήνα, είναι μια 
κλασσική πλέον ιστορία από την οποία μπο-

ρούμε να αντλήσουμε πολύ 
χρήσιμα συμπεράσματα για 
το επίπεδο κατανόησης ως 
κοινωνίας.  
Τουλάχιστον τα τελευταία 20 
χρόνια για το συγκεκριμένο 
δρομολόγιο γράφτηκαν και 
λέχθηκαν πολλά. Δόθηκαν 
υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις 
και πολλοί κέρδισαν χειρο-
κροτήματα και πρόσκαιρα 

μπράβο. Σήμερα είμαστε και πάλι στον ίδιο πα-
ρονομαστή. Η πτήσεις το πολύ-πολύ να συνεχι-
στούν μέχρι τον Δεκέμβριο με μια μικρή διακοπή 
τον Ιούλιο. Η τελευταία εταιρία που αξιοποίησε 
το αεροδρόμιο Πάφου για το δρομολόγιο Πά-
φος-Αθήνα ήταν η TUS σε μια ομολογουμένως 
δύσκολη περίοδο. 
Οι πληρότητες κατά μέσο όρο έφθασαν στο 40% 
σύμφωνα με την Hermes και αυτό το ποσοστό 
δεν θεωρείται ικανοποιητικό για να είναι βιώσι-
μο ένα δρομολόγιο. 
Η εταιρία σιωπηρώς πριν από λίγες μέρες απο-
φάσισε ότι από την 1η  Ιουλίου θα διακόψει τις 
πτήσεις αυτές. Η απόφαση αυτή της εταιρίας 
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. 
Πριν από δύο εβδομάδες ανακοινώθηκε η έναρ-
ξη δρομολογίων από την Aegean από την Πάφο 
για την Αθήνα. Αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε 
δρομολόγια για 3 μήνες και στη συνέχεια επε-
κτάθηκε το πρόγραμμα μέχρι τον Δεκέμβριο. 
Στο ερώτημα με ποια λογική μια μεγάλη και 
σοβαρή εταιρία δρομολογεί δύο πτήσεις την 
εβδομάδα σε ένα δρομολόγιο που γίνεται κα-
θημερινά από μια άλλη εταιρία και παρουσιάζει 
πληρότητα μόνον 40% η απάντηση είναι απλή. 
Με αυτό τον τρόπο η μεγαλύτερη εταιρία άσκη-
σε πίεση στην μικρότερη να διακόψει αυτό το 
δρομολόγιο. Το γιατί έχει να κάνει με τα συμφέ-
ροντα της μεγάλης εταιρίας στο βασικό της πτη-
τικό πρόγραμμα από το αεροδρόμιο Λάρνακας 
για Αθήνα. Το γεγονός ότι φορείς της επαρχίας 
μας έσπευσαν να χαιρετίσουν τις πτήσεις της 
Aegean από την Πάφο είναι άξιον απορίας, ή 
παντελής έλλειψη κατανόησης των κανόνων με 
τους οποίους παίζονται τα επιχειρηματικά παι-
χνίδια. Το θέμα όμως δεν είναι με ποιο τρόπο 
οι εταιρίες θα εξασφαλίσουν ή θα μεγιστοποιή-
σουν τα κέρδη τους, αλλά πως θα εξυπηρετού-
νται τα συμφέροντα των πολιτών. 
Για όλους τους διαμένοντες στην Πάφο η κατάρ-
γηση του δρομολογίου από το αεροδρόμιο Πά-
φου για Αθήνα ισοδυναμεί με τεράστια αύξηση 
του κόστους αυτού το ταξιδιού. 
Αν συνυπολογίσει κανείς το κόστος των καυσί-
μων και τον χρόνο που χάνεται για το πήγαινε 
έλα στη Λάρνακα ίσως το κόστος να διπλασιά-
ζεται. Το τραγικό στην περίπτωση μας, είναι πως 
από το καιρό των Κυπριακών Αερογραμμών και 
της Eurocypria, είμαστε θύματα μεταξύ άλλων 
και του ακατάσχετου λαϊκισμού. 
Αντί να γίνουν ουσιαστικές κινήσεις και σχεδια-
σμοί ώστε αυτό το δρομολόγιο για συγκεκριμέ-
νους κοινωνικούς ή εθνικούς λόγους να ενταχθεί 
σε σχέδια επιδότησης των αεροπορικών εταιρι-
ών με την μορφή κινήτρων, οι όποιες ενέργειες 
εξαντλήθηκαν σε επιχειρήσεις είσπραξης ευσή-
μων και εφήμερων χειροκροτημάτων. 
Επειδή λοιπόν είναι ορατό το ενδεχόμενο να 
μείνουμε πάλι δίχως πτήσεις για Αθήνα όπως 
έγινε και πριν από 3 χρόνια, οι φορείς της επαρ-
χίας μας θα πρέπει να καταστρώσουν ένα σχέ-
διο ενεργειών και πρωτοβουλιών ώστε να ασκη-
θούν πιέσεις για διασφάλιση τουλάχιστον δύο 
πτήσεων την εβδομάδα. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρειάζονται 
επιχειρήματα και όχι απλώς χειροκροτήματα της 
μιας ή της άλλης εταιρίας.  

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”
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Κατασκηνωτικός Π. Χρυσοχούς 
Αποκαλύπτουμε τι ζητούν από Έπαρχο και Γενικό Ελεγκτή οι 
δημοτικοί σύμβουλοι που μειοψήφησαν στην απόφαση του Δ.Σ. Απαραίτητη η 

εργατική Ειρήνη

Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι 
ο Δήμος Πάφου κάνει τεράστια βή-

ματα αναφορικά με το σουλούπωμα της 
πόλης και τη μετατροπή της σε έξυπνη, με 
την εκτέλεση πολλών έργων και τη δημι-
ουργία υποδομών.
Σε αυτή την προσπάθεια η οποία βρίσκε-
ται σε εξέλιξη αναπόσπαστο και σημαντι-
κό κομμάτι, είναι και οι εργαζόμενοι στον 
Δήμο, χωρίς τους οποίους τίποτα από ότι 
πετύχαμε δεν θα ήταν δυνατό.
Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμπολί-
τες μας οι περισσότεροι που εργάζονται 
αθόρυβα πίσω από κλειστές πόρτες και 
πολλές φορές όχι κάτω από τις καλύτε-
ρες συνθήκες, ενώ τα εύσημα πηγαίνουν 
στους δημοτικούς άρχοντες.
Για να είμαστε δίκαιοι βέβαια δεν είναι 
λίγες οι φορές που ο ίδιος ο Δήμαρχος 
αναφέρθηκε στο ρόλο που έπαιξαν οι 
υπηρεσιακοί και λειτουργοί του Δήμου 
για την ολοκλήρωση κάποιου έργου, αλλά 
αυτό δεν είναι αρκετό.
Για να έχει η Πάφος μια εγγυημένη πο-
ρεία προς τα εμπρός και για τη μετάβαση 
στην έξυπνη πόλη απαιτείται σαφέστατα 
να υπάρχει εργατική ειρήνη στον Δήμο 
Πάφου και όχι να υποβόσκει συνεχώς ερ-
γατική αναταραχή.
Τόσο οι συντεχνίες των εργαζομένων, όσο 
και ο Δήμαρχος αναφέρονται στα προ-
βλήματα που υπάρχουν με τον καθένα να 
βλέπει από διαφορετική σκοπιά το όλο 
θέμα, αλλά το να επιμένει η μια πλευρά 
για προβλήματα που παραμένουν άλυτα 
και η άλλη ότι δεν υφίστανται δεν πετυ-
χαίνουμε τίποτα. 
Για να επιτευχθεί η εργατική ειρήνη θα 
πρέπει να υπάρξει διάλογος γιατί είναι 
παράλογο να επιμένει κάποιος ότι τα 
όποια προβλήματα μπορούν να εξαφανι-
στούν εάν τα αγνοείς.
Εάν ο Δήμαρχος Πάφου αρνείται να συ-
ζητήσει προβλήματα που βλέπουν οι συ-
ντεχνίες και σαφώς δεν τα βγάζουν από 
μόνες τους, τότε ασφαλώς και θα φέρει 
ευθύνη για την όποια εργατική αναταρα-
χή δημιουργηθεί. 
Αυτό όμως είναι το τελευταίο πράγμα 
που θα βοηθήσει την πόλη και είμαστε 
σίγουροι ότι κανείς δεν το επιθυμεί.
Οφείλουν λοιπόν και τα δύο μέρη για το 
καλό της πόλης να βάλουν νερό στο κρασί 
τους να ακούσει η μια πλευρά την άλλη 
με προσοχή και μέσα από ένα εποικοδο-
μητικό και γόνιμο διάλογο, να βρουν εκεί-
νες τις λύσεις που θα αφήνουν ικανοποι-
ημένες και τις δύο πλευρές.
Χωρίς διάλογο όμως δεν θα πετύχουν τί-
ποτε άλλο παρά τη σύγκρουση η οποία 
δεν θα αργήσει να έρθει την ώρα μάλιστα 
που η Πάφος βλέπει μπροστά σχεδιάζο-
ντας το αύριο, το οποίο θα προσφέρει 
στην πόλη και τους δημότες της σε ένα 
καλύτερο μέλλον μια καλύτερη καθημερι-
νότητα. Μια Πάφο όμορφη με ευτυχισμέ-
νους κατοίκους…  

‘‘η σύνταξη’’

Μ έλη του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Πόλης Χρυσοχούς τα οποία μειοψή-
φησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση 

που αποφασίστηκε ο συμβιβασμός με τον δι-
αχειριστή του κατασκηνωτικού χώρου δεν το 
βάζουν κάτω και με επιστολή τους προς τον 
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο ζητούν την 
ενημέρωση και την παρέμβαση της Επάρχου 
Πάφου και του Γενικού Ελεγκτή. 
Στην επιστολή τους με ημερομηνία 20/5 οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι Βαλεντίνα Παφίτη, Κυριάκος 
Κυριάκου, Γιώργος Ξενοφώντος και Λάκης Χρι-
στοδούλου, υποστηρίζουν ότι οι συμβιβασμός 
εξυπηρετεί τον διαχειριστή στον οποίο χαρίζο-
νται 400.000 ευρώ και ισχυρίζονται ότι με την 
απόσυρση της υπόθεσης από το Δικαστήριο, ο 
διαχειριστής δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον 
κατασκηνωτικό χώρο. 
Ζητούν επίσης να ελεγχθεί από τον Γενικό Ελε-
γκτή κατά πόσον είναι προς το συμφέρον του 
Δήμου ο συμβιβασμός και εισηγούνται να μην 
αποσυρθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο τώρα 
που έφθασε η ώρα της ακρόασης της. 
Όπως είχε γράψει και στην περασμένη έκδοση 
το ο Αδέσμευτος, ο αντιδήμαρχος της Πόλης 
Χρυσοχούς Λευτέρης Παναγή υποστήριξε ότι με 
την υλοποίηση της απόφαση της πλειοψηφίας ο 
κατασκηνωτικός χώρος θα περιέλθει στην κατο-
χή του Δήμου από τον ερχόμενο Νοέμβριο και 
μπορεί να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την ανα-
βάθμιση και αξιοποίηση του. 
Η απόφαση της πλειοψηφίας στηρίχθηκε σε 
νομικές γνωματεύσεις και σε πρόταση που κα-

τέθεσε η 
Δη-

μο-

τ ι -
κ ή 

Γραμματέας Δόξα Οικονομίδου, η οποία είχε 
αναλάβει να διερευνήσει το ενδεχόμενο να βρε-
θεί διέξοδος για να περάσει ο χώρος στην κυριό-
τητα του Δήμου το συντομότερο δυνατόν, ώστε 
να δρομολογηθούν τρόποι για την αναβάθμιση 
του χώρου και την αξιοποίηση του. 
Σημαντικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισε το 
γεγονός ότι ο διαχειριστής σε περίπτωση που η 
απόφαση του δικαστηρίου είναι καταδικαστική 
γι’ αυτόν δεν θα είναι σε θέση να καταβάλει τις 
οφειλές του. Επιπλέον, θα χαθεί επιπρόσθετος 
χρόνος, καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί πόσο 
χρόνο θα πάρει η δικαστική διαδικασία.

Γιώτης 

Απαντώντας στην επιστολή των 4 μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου ο κ. Παπαχριστοφή, δήλω-
σε στο Radio Cosmos, ότι αυτή η ομάδα των δη-
μοτικών συμβούλων απέτρεψε τα προηγούμενα 
χρόνια ανάλογες συμβιβαστικές προτάσεις και 
χάθηκαν όπως είπε άλλα 3 και 4 χρόνια, ώστε να 
προχωρήσει η αναβάθμιση του κατασκηνωτικού 
χώρου. Αυτό πρόσθεσε, επιχειρούν να κάνουν 
και τώρα. 
Ο κ. Παπαχριστοφή, υποστήριξε ότι η συμβιβα-
στική πρόταση ήταν αποτέλεσμα και της νομι-
κής συμβουλής που έλαβαν και θα τύχει όπως 
είπε της έγκρισης από την Έπαρχο. 
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η υπόθεση δεν θα απο-
συρθεί από το δικαστήριο μέχρι ο διαχειριστής 
να παραδώσει τον κατασκηνωτικό χώρο στον 
Δήμο.  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Πριν την έναρξη των καλοκαιρινών διακο-
πών προσδοκά η Επιτροπή Εμπορίου να 

ψηφιστεί η πρόταση νόμου για τη Ρύθμιση της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων (hostels). 
Την πρόταση κατέθεσαν οι Βουλευτές Κυριάκος 
Χατζηγιάννης και Χρύσης Παντελίδης, σε συ-
νεννόηση με το Υφυπουργείο Τουρισμού, για 
να καλύψει το νομοθετικό κενό που αφορά σε 
αυτό το είδος καταλυμάτων. Παράλληλα, ολο-
κληρώθηκε η συζήτηση για το νομοσχέδιο για 
το glamping, το οποίο προωθείται για ψήφιση 
από την Ολομέλεια της Βουλής. 
Κατά τη συζήτηση το δύο θεμάτων που αφο-
ρούν στο τουριστικό προϊόν της Κύπρου, στη 
συνεδρία παρέστη ο Υφυπουργός Τουρισμού, 
Σάββας Περδίος, ο οποίος συνεχάρη τα μέλη 
της Βουλής για την εγρήγορση που επέδειξαν, 
ώστε να προωθηθεί και η πρόταση νόμου που 
αφορά στους ξενώνες. 
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού ανέφερε ότι η προετοιμα-
σία για την πρόταση νόμου άρχισε πριν 3-4 μή-
νες και συνεχάρη όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, 
που, όπως είπε, δούλεψαν πολύ γρήγορα προς 
αυτή την κατεύθυνση, ώστε να είναι έτοιμη η 
πρόταση για κατάθεση ενώπιον της Βουλής. 
«Πρόκειται για μία καινούρια αγορά για την 
Κύπρο», είπε ο κ. Περδίος, τονίζοντας ότι «πρέ-

πει να βλέπουμε πού κινείται η νεολαία ανά 
το παγκόσμιο, η οποία ψάχνει τη διαμονή σε 
ξενώνες». 
Ανέφερε, δε, ότι πολλές αναζητήσεις στο δια-
δίκτυο για την Κύπρο αφορούν σε city breaks 
και αυτό θα συμβάλει και στην επισκεψιμότητα 
που θα έχουν οι ξενώνες. 
Πρόσθεσε ότι ο νόμος θα προωθήσει και την 
αναβάθμιση των ξενώνων και αυτό είναι σημα-
ντικό για την εικόνα της Κύπρου και εξήγησε ότι, 
με τη θεσμοθέτηση, οι ξενώνες θα μπορούν να 
λαμβάνουν άδειες, επομένως θα επωφελού-
νται οι ιδιοκτήτες και από σχέδια επιχορηγήσε-
ων ή κινήτρων του Υφυπουργείου Τουρισμού. 
«Σκοπός δεν είναι απλά να νομοθετήσουμε, 
όμως, για να βγάζουν άδειες οι ιδιοκτήτες, 
αλλά να υπάρχει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένες 
βαθμίδες και να έχει ο κάθε επιχειρηματίας κί-
νητρο για αναβάθμιση», είπε ο Υφυπουργός. 
Ο κ. Περδίος αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέ-
διο για το glamping, μετά την ολοκλήρωση της 
κατ’ άρθρο συζήτησης στην Επιτροπή. 
«Θεωρώ ότι είμαστε στο τελικό στάδιο για 
έγκριση του νομοσχεδίου, που ακολουθεί επί-
σης τις νέες τάσεις και είναι ένα προϊόν που θα 
εισαγάγουμε, με πρωτοβουλία του Υφυπουρ-
γείου, και αφορά και τη νεολαία, αλλά και κό-
σμο που θέλει να απολαύσει διακοπές υψηλών 

υπηρεσιών στη φύση», ανέφερε, επισημαί-
νοντας ότι στόχος είναι πριν κλείσει η Βουλή 
για τις διακοπές να έχει τελειώσει και αυτό το 
θέμα. 

Η. Μυριάνθους 

Η ψήφιση από τη Βουλή κανονισμών για την 
λειτουργία των Ξενώνων και τα glamping στην 
Κύπρο θα τονώσουν το ενδιαφέρον επισκεπτών 
και δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ανταγωνι-
στικά στα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα 
υποστηρίζει ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυ-
ριάνθους. 
Στις χώρες της Ε.Ε είπε ο κ. Μυριάνθους, τα 
Hostels είναι επιτυχημένος θεσμός και αξιοποι-
είται κυρίως από νέους και φοιτητές των ευρω-
παϊκών προγραμμάτων Erasmus. Σε ότι αφορά 
τους κατασκηνωτικούς χώρους ανέφερε ότι η 
κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με τις υποδο-
μές και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν μπο-
ρεί να συμβάλει στην προσέλκυση επισκεπτών 
που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διακο-
πών. 
Αυτό κατέληξε έχει πολύ μεγάλη σημασία ιδιαί-
τερα για το διαμέρισμα της Πόλης Χρυσοχούς 
που προσφέρεται για την ανάπτυξη εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού.

Ελπίζει η Πόλη Χρυσοχούς 
Έρχονται ξενώνες και glamping



“Αδέσμευτος” 28 Μαΐου 2022Σελίδα 06 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Ο ΟΚΥπΥ και το 
Υπουργείο Υγείας 
καλούνται να 
ενεργήσουν τάχιστα 
επισπεύδοντας 
τις διαδικασίες 
λειτουργίας του…

Π αρακινδυνευμένο θεωρεί ο 
δημαρχεύον Γεροσκήπου Κυ-
ριάκος Χατζηβασίλη, να δη-

λώσει πότε θα λειτουργήσει το Περι-
φερειακό Ιατρικό Κέντρο Γεροσκήπου 
«Χριστόφορος Χατζηλαμπρής».
Οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με 
τον κ. Χατζηβασίλη έχουν ολοκληρω-
θεί και αναμένεται η παράδοσή του 
μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ αυτό 
το διάστημα ετοιμάζονται όροι προ-
σφοράς για την επίπλωση του.

Το Ιατρικό Κέντρο όμως που σύμφω-
να με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα 
αναμενόταν να ολοκληρωθεί το Σε-
πτέμβριο του 2021, πήρε αναβολή για 
τον Δεκέμβριο και τελικά παραδίδεται 
Μάιο του 2022, χωρίς όμως κανείς 
να γνωρίζει πότε θα είναι σε θέση να 
λειτουργήσει. Ο Δήμος Γεροσκήπου 

πάντως όπως δήλωσε στον Αδέσμευτο 
ο κ. Χατζηβασίλης δεν έχει ενημέρω-
ση για το πότε θα είναι έτοιμο να λει-
τουργήσει, αφού αυτό είναι κάτι για το 
οποίο την ευθύνη έχουν το Υπουργείο 
Υγείας και ο ΟΚΥπΥ.
Εάν όμως αναλογιστεί κανείς ότι ακό-
μα δεν έχουν καν ετοιμαστεί οι όροι 

προσφορών για την επίπλωση και ότι 
πέραν της επίπλωσης το κέντρο θα 
πρέπει να εξοπλιστεί με τα ανάλογα ια-
τρικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό 
αλλά και το κυριότερο να στελεχωθεί, 
τότε δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος 
ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σύντομα.  
Μέχρι να ετοιμαστούν οι όροι, να προ-
κηρυχτούν οι προσφορές, να κατακυ-
ρωθούν, εάν δεν υπάρξει προσφυγή, 
να αποφασίσει ο ΟΚΥπΥ για τον τρόπο 
λειτουργείας και τη στελέχωση, γίνε-
ται αντιληπτό ότι όλα αυτά δεν γίνεται 
με τίποτα να γίνουν πριν το 2023.
Το 2023 όμως θα μπούμε στην τελική 
ευθεία των προεδρικών εκλογών οπό-
ταν πάει και το μισό 2023!!!
Στο κέντρο υγείας, αναμένεται ότι θα 
εξυπηρετούνται κυρίως οι κάτοικοι 
της ανατολικής περιφέρειας Πάφου, 
κάτι που θα αποσυμφορίσει ταυτό-
χρονα το γενικό νοσοκομείο Πάφου. 
Στο κέντρο θα  γίνονται μαστογραφί-
ες, αλλά θα λειτουργήσει επίσης οδο-
ντιατρείο και εξωτερικά ιατρεία άλλων 
ειδικοτήτων.

Καλό 2023 το Ιατρικό Κέντρο Γεροσκήπου

Συνάντηση 
Μυριάνθους με 
τον πρέσβη 
της Γεωργίας
Πάνω από οκτώ χιλιάδες 

ομογενείς από τη Γεωργία 

διαμένουν στην Πάφο... 

Ο Βουλευτής Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. Ηλίας 
Μυριάνθους, είχε την Πέμπτη 

εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέ-
σβη της Γεωργίας στην Κύπρο κ. 
Temur Kekelidze, όπου συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα που απασχολούν 
τις δύο πλευρές.
Συγκεκριμένα, τα κυριότερα ζητήμα-
τα που συζητήθηκαν, αφορούν τα 
παρακάτω:
Εξωτερικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου 
και Γεωργίας και ο μεγάλος αριθμός 
ομογενών από τη Γεωργία που ζουν 
στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, μόνο στην Επαρχία Πάφου, αριθ-
μούνται περί τις 8.000 Γεωργιανοί.
Μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει 
από την Γεωργία, αναφορικά με τη 
δημιουργία και ανέγερση Γεωργι-
ανού Μοναστηριού στην Επαρχία 
Πάφου (σε γη που παραχώρησε η 
Εκκλησία της Κύπρου στην Κοινότη-
τα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς).
Περιφερειακά και εθνικά ζητήματα. 
Ο Ρωσοουκρανικός πόλεμος και η 
ένταση που υπάρχει στην ευρύτερη 
περιοχή της Ευρώπης λόγω της ει-
σβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Η οικονομική πτυχή της κρίσης και οι 
επιπτώσεις που καλούμαστε να αντι-
μετωπίσουμε. Παράλληλα σε αυτό 
το σημείο, συζητήθηκε και το Κυπρι-
ακό πρόβλημα με τα νέα τεκταινό-
μενα που συνεχώς μεταβάλλονται.
Ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση 
στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών, Κύπρου και Γεωργίας, 
αλλά την ενίσχυση των εμπορικών 
σχέσεων με την Επαρχία Πάφου.
Κλείνοντας, ο κ. Μυριάνθους, δε-
σμεύτηκε ότι μέσα από την καθη-
μερινή του δράση, θα συνεχίσει να 
στηρίζει όλες τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από την Πρεσβεία 
της Γεωργίας στην Κύπρο για πραγ-
ματοποίηση των στόχων τους και πε-
ραιτέρω σύσφιξης των δύο χωρών.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Οι πυρκαγιές αποτελούν τη χειρότερη απειλή για τα δάση μας. 

Έρχονται πτητικά μέσα 
πυρόσβεσης και στην Πάφο... 

Τουλάχιστον δύο από τα πτητικά 
μέσα που θα εξασφαλίσει η Δη-

μοκρατία για την κατάσβεση πυρ-
καγιών την καλοκαιρινή περίοδο θα 
σταθμεύουν στην  Πάφο, διαβεβαί-
ωσε ο διευθυντής του Τμήματος Δα-
σών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου. 
Με αφορμή την εβδομάδα προστα-
σίας των δασών σε παρέμβαση του 
στο Radio Cosmos o διευθυντής του 
Τμήματος Δασών, αναφέρθηκε σε 
πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τον πό-
λεμο με τις πυρκαγιές. Αποκάλυψε 
επίσης ότι την περασμένη χρονιά 
από τις 300 περίπου πυρκαγιές, οι 
μισές τέθηκαν κακόβουλα.  
Οι πυρκαγιές είπε, αποτελούν τη 
χειρότερη απειλή για τα δάση μας. 
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της 
τελευταίας 10ετίας, έχουμε κατά 
μέσο όρο 230 πυρκαγιές το χρόνο οι 
οποίες κάνουν στάχτη 1800 εκτάρια 

δασικών και γεωργικών εκτάσεων. 
Από αυτές οι 100 είναι δασικές πυρ-
καγιές που κατακαίουν 1500 εκτά-
ρια δασικών εκτάσεων. 
Δυστυχώς, και πρέπει να τονισθεί το 
δυστυχώς, αιτία αυτών των πυρκα-
γιών είναι ο άνθρωπος. Δύο φορές 

δυστυχώς, το 35% (με άλλα λόγια 
μία στις τρεις), είναι πυρκαγιές εκ 
προθέσεως, δηλαδή πυρκαγιές που 
τίθενται επί σκοπού, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι είναι κακόβουλες. Πέ-
ρυσι τα πράγματα ήταν ακόμη χει-
ρότερα. 

Είχαμε 310 πυρκαγιές, το μεγαλύ-
τερο αριθμό που είχαμε ποτέ και 
οι πυρκαγιές εκ προθέσεως ήταν 
46%, δηλαδή μία στις δύο, ποσοστό 
ασύλληπτο. 
Αναφορικά με τα πτητικά μέσα τό-
νισε ότι το 2021 είχαμε στη διάθε-
σή μας 6 πρωτεύοντα πτητικά μέσα 
πυρόσβεσης (2 αεροπλάνα του ΤΔ, 2 
μισθωμένα ισπανικά αεροπλάνα, 2 
μισθωμένα ρωσικά ελικόπτερα) και 
ο στόχος για το 2022 ήταν να αυξη-
θούν σε 8, με την προσθήκη ακόμη 2 
μισθωμένων αεροπλάνων. 
Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας 5 
πρωτεύοντα, 4 αεροπλάνα (2 αε-
ροπλάνα του ΤΔ και 2 μισθωμένα 
ισπανικά αεροπλάνα) και ένα 1 ελι-
κόπτερο της ΕΦ το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο ως πρωτεύων για πρώτη 
φορά φέτος. 
Ανέφερε επίσης ότι την ερχόμενη 
Δευτέρα 30 Μαΐου, θα υπάρχει από-
φαση σχετικά με τη μίσθωση και την 
έλευση των δύο αεροπλάνων και τις 
αμέσως επόμενες μέρες για τα δύο 
ελικόπτερα. 

Αναμένεται δύσκολο Καλοκαίρι με τις πυρκαγιές

Είχε και 
συνεργούς
Συνελήφθησαν άλλοι

δύο για την πρωτοφανή 

ληστεία αυτοκινήτου…

Σ τη σύλληψη άλλων δύο προσώ-
πων ηλικίας 26 ετών προχώρησε 

την Πέμπτη η Αστυνομία, στο πλαί-
σιο διερεύνησης υπόθεσης ένοπλης 
ληστείας στην Πάφο. Σύμφωνα με 
την καταγγελία 44χρονου, την περα-
σμένη Τρίτη και ενώ βρισκόταν στο 
σταθμευμένο όχημά του, άγνωστος 
άντρας ο οποίος φορούσε κουκούλα 
στο κεφάλι και σκούρα ρούχα, εισήλ-
θε στο αυτοκίνητο και υπό την απει-
λή μαχαιριού του είπε να οδηγήσει. 

Αφού κινήθηκαν για μικρή απόστα-
ση, ο δράστης φέρεται να είπε στον 
οδηγό να σταματήσει και να βγει από 
το όχημα. Ακολούθως, ο δράστης 
κάθισε στη θέση του οδηγού και δι-
έφυγε με το όχημα του παραπονού-
μενου. Εντός του οχήματος υπήρχε 
το πορτοφόλι του παραπονούμενου 
το οποίο περιείχε μικρό χρηματικό 
ποσό και πιστωτικές κάρτες καθώς 
επίσης και το κινητό του τηλέφωνο.
Οι δύο 26χρονοι συνελήφθησαν το 

απόγευμα της Πέμπτης δυνάμει δικα-
στικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό 
κράτηση για διευκόλυνση των ανα-
κρίσεων. Σε έρευνα που ακολούθη-
σε, εντοπίστηκαν στην οικία του ενός 
εκ των υπόπτων και παραλήφθηκαν 
ως τεκμήρια, πέντε κυνηγετικά φυ-
σίγγια. Για την ίδια υπόθεση, τελεί 
υπό επταήμερη κράτηση, ακόμη ένα 
πρόσωπο, ηλικίας 28 ετών, ο οποίος 
πιστεύεται ότι είναι και ο δράστης. Το 
ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.
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Τελειωμένη υπόθεση οι σχολές ΤΕΠΑΚ στην Πάφο 
Μάχες χαρακωμάτων 
στη Βουλή για την 
τιμή των όπλων με 
αφορμή το ΑΞΙΚ...

Ά ρχισε ενώπιον της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Παιδείας 
η συζήτηση των νομοσχεδίων, 

για την εγκατάσταση και λειτουργία 
της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φι-
λοξενίας και Επιχειρηματικότητας του 
ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Στη συνεδρίαση 
υπήρξαν αντιδράσεις από ορισμένους 
εκπροσώπους φορέων της Λευκωσίας, 
οι οποίοι δεν θέλουν να ενταχθεί το 
ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ και να γίνουν οι σχολές 
τουρισμού στην Πάφο, όμως η πλειο-
ψηφία της Βουλής φαίνεται πως δεν 
πρόκειται να ενδώσει. 
Δεδομένη θεωρείται πλέον και η πο-
λιτική απόφαση της κυβέρνησης. Ο α-
ντιπρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής 
του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, τόνισε 
ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης, 
υπήρξαν αναφορές ότι το ΑΞΙΚ διαλύ-
εται, γεγονός το οποίο χαρακτήρισε α-
νυπόστατο, καθώς το ΑΞΙΚ εντάσσεται 
κάτω από τη Σχολή Τουρισμού και θα 
συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, 
με προοπτικές ανάπτυξης. 
Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαί-
δωνος που παρέστη στη συνεδρία χαι-
ρέτισε την ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ, 

σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να 
κλείσει και θα συνεχίσει τη λειτουργία 
του ως κολλέγιο τουριστικών επαγγελ-
μάτων με διετή και τριετή πτυχία. 
Την ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ χαιρέ-
τισε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαρά-
λαμπος Πάζαρος, σημειώνοντας ότι οι 
όποιες αντιδράσεις υπάρχουν στην πο-
ρεία θα καμφθούν. 
Από την συνεδρίαση της Τετάρτης έ-
μεινε η αντιπαράθεση του Δημάρχου 
με τον ανεξάρτητο πλέον Βουλευτή Αν-
δρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος σε δη-
λώσεις του ανέφερε ότι δεν ακολουθή-
θηκαν καθόλου οι νόμιμες διαδικασίες 
που προβλέπονται. «Εγείρεται ζήτημα 
για το αν ο Δήμος Πάφου με τα 16 εκα-
τομμύρια που προορίζονταν για Δημο-
τικό Μέγαρο, το οποίο Δημοτικό Μέγα-

ρο μετατρέπεται σε σχολή τουριστικών 
επαγγελμάτων στην Πάφο, αν είναι 
σωστό, και επίσης κατά πόσο ο Δήμος 
Πάφου του χρόνου θα έρθει στην Κυ-
βέρνηση και να ζητήσει άλλα 16 εκατ. 
για την ανέγερση Δημοτικού Μεγά-
ρου», πρόσθεσε. 
Σε δηλώσεις του μετά από τη συνε-
δρία, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας 
Φαίδωνος είπε ότι καταρχήν υπάρχει 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλί-
ου, με την οποία το ΑΞΙΚ μετακινείται 
και εντάσσεται στο ΤΕΠΑΚ. Αυτό δεν 
έχει να κάνει ούτε με την Πάφο, ού-
τε με καμία πόλη, είπε. «Και θεωρού-
με την απόφαση αυτή του Υπουργικού 
Συμβουλίου πολύ ορθή αφού η ένταξη 
του ΑΞΙΚ κάτω από ένα δημόσιο Πανε-
πιστήμιο μόνο θετική μπορεί να είναι 

και θα υποβοηθηθεί ακριβώς το ΑΞΙΚ 
να αναβαθμιστεί», πρόσθεσε. Πέραν 
τούτου, συνέχισε, η πόλη της Πάφου 
και η Επαρχία διεκδικούσαν εδώ και 
χρόνια την εγκατάσταση μίας δημόσι-
ας πανεπιστημιακής σχολής «και όπως 
είναι γνωστό έχουμε υπογράψει ένα 
μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ ό-
που θα προσφέρουμε ουσιαστικά όλη 
την υποδομή για φιλοξενηθεί στην Πά-
φο τόσο η Σχολή Τουριστικών Σπουδών 
και κάτω από αυτή την σχολή την πα-
νεπιστημιακή τουριστικών σπουδών 
θα ενταχθεί ως ξεχωριστή και αυτόνο-
μη οντότητα το Ανώτερο Ξενοδοχεια-
κό Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο σήμε-
ρα λειτουργεί από μόνο του εδώ στη 
Λευκωσία». 
Όπως είπε, ο Δήμος Πάφου θα παρα-
δώσει «ένα κτίριο και μια περιουσία 
πέραν των 15-16 εκατ. ευρώ προς το 
ΤΕΠΑΚ και μάλιστα αυτές οι εγκατα-
στάσεις είναι εκεί όπου θα χτιζόταν το 
νέο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου».  
Ο κ. Φαίδωνος δήλωσε ευτυχής γιατί 
αυτή η σχολή θα γίνει στην Πάφο, λέ-
γοντας ότι η Πάφος δικαιωματικά διεκ-
δίκησε και πήρε αυτή την έδρα αυτής 
της σχολής γιατί στην Πάφο καταλήγει 
το 38% του τουριστικού ρεύματος που 
έρχεται στην Κύπρο, γιατί οι περισσό-
τερες ξενοδοχειακές μονάδες σε κλίνες 
είναι στην Πάφο και γιατί η οικονομία 
της Επαρχίας Πάφου εξαρτάται κατά 
40% από τον τουρισμό ενώ σε παγκύ-
πρια βάση κατά 20%.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αιγοπροβατοτρόφοι 

Ώρα Μηδέν

Ο ι τρομακτικές αυξήσεις των ζωοτρο-
φών, του ηλεκτρικού ρεύματος και 

του πετρελαίου σε συνάρ-
τηση με την απουσία από 
πλευράς του κράτους, συ-
στηματικών ελέγχων όσον 
αφορά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την παρα-

σκευή χαλουμιού ως προϊόν ΠΟΠ, έχουν 
φέρει χιλιάδες αιγοπροβατοτρόφους 
στο χείλος της καταστροφής. Η έλλειψη 
βούλησης και αποφασιστικότητας από 
πλευράς κράτους για διασφάλισης του 
χαλλουμιού ως προϊόν ΠΟΠ έχει ωθήσει 
τους τυροκόμους στη μη εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας και στη καθήλωση 
της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος σε 
τιμές πολύ πιο χαμηλές από το κόστος 
παραγωγής, με αποτέλεσμα μεγάλος 
αριθμός ποιμνιοτρόφων να αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα επιβίωσης, τόσων των 
ιδίων όσο και των οικογενειών τους.
Επιβάλλεται όπως το κράτος προχωρή-
σει άμεσα στην ουσιαστική οικονομική 
στήριξη των ποιμνιοτρόφων για αντιμε-
τώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της 
ακρίβειας, καθώς επίσης και σε αυστη-
ρούς ελέγχους όσον αφορά την εφαρμο-
γή της νομοθεσίας για τη παραγωγή χα-
λουμιού ως ΠΟΠ. 
Είναι η ώρα που πρέπει οι κυβερνώντες 
να προχωρήσουν από τα Θα και τις βα-
ρύγδουπες διακηρύξεις σε αποφάσεις 
και έργα στήριξης του πρωτογενούς το-
μέα της οικονομίας του τόπου.

Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης 
Επαρχιακός Γραμματέας ΠΕΚ Πάφου

Ευχαριστίες στον 
Μητροπολίτη Πάφου 
Για τον Διαγωνισμό Δοκιμίου 

Λυκείων Μητροπολιτικής 

Περιφέρειας Πάφου

Έ χουν απονεμηθεί και φέτος τα βρα-
βεία του Διαγωνισμού της Ιεράς  

Μητροπόλεως Πάφου για τον διαγωνι-
σμό δοκιμίου των Λυκείων, στα πλαί-
σια μιας αξιόλογης τελετής που διορ-
γάνωσε το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, 
στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικόν 
για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή. 
Ως προς τούτο ευχαριστούμε τον Μη-
τροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιο ο οποί-
ος κάθε χρόνο ενθαρρύνει και χρη-
ματοδοτεί τον διαγωνισμό, αφού ως 
πνευματικός πατέρας μεριμνά συνε-
χώς και νοιάζεται για την ορθή διαπαι-
δαγώγηση των νέων. Τα θέματα του 
διαγωνισμού έχουν έρεισμα την ελλη-
νική και χριστιανική αγωγή και άπτο-
νται της ελληνικής παιδείας, ιστορίας, 
γλώσσας και της ορθοδοξίας. 

Κυριακή Παπαντωνίου
Διευθύντρια

Επεισόδια τραυματισμοί 
και ανησυχία...

Επεισόδια μεταξύ ανήλικων προσφύ-
γων που διαμένουν σε δομή φιλοξε-

νίας στην Πάφο σημειώθηκαν το από-
γευμα της περασμένης Παρασκευής. 
Για ασήμαντη αιτία, οι νεαροί πρόσφυ-
γες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ στη συνέ-
χεια ο καυγάς πήρε διαστάσεις, με απο-
τέλεσμα να ακολουθήσουν γενικευμένα 
επεισόδια. Ο χώρος του συγκροτήματος 
στο οποίο διαμένουν συνολικά 163 άτο-
μα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους 
εμπλεκόμενους να ρίχνουν καρέκλες και 
τραπέζια, ενώ χτυπιούνταν μεταξύ τους 
με ξύλα. Αμέσως στο σημείο, κλήθηκαν 
ισχυρές αστυνομικές Δυνάμεις και μέλη 
της ΜΜΑΔ για να επιβάλουν τη τάξη. 
Από τα επεισόδια, τραυματίστηκαν τέσ-
σερις νεαροί και μεταφέρθηκαν στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη. 
Ευτυχώς τα τραύματα τους ήταν ελαφρά 
και πήραν εξιτήριο. Από τα επεισόδια 
προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση μετα-
ξύ των κατοίκων, που διαμένουν στην 
περιοχή οι οποίο διαμαρτύρονται έντο-
να και καταγγέλλουν ότι σε πολλές πε-
ριπτώσεις οι νεαροί προκαλούν οχληρία 
και τις μεταμεσονύκτιες ώρες. 

Δεν είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας 

Η Αστυνομία επεμβαίνει στον χώρο δι-
αμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων μό-
νον όταν τελούνται ποινικά αδικήματα 
όπως θα έκανε για οποιονδήποτε άλλο 
χώρο διευκρίνισε ο εκπρόσωπος τύπου 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου 
Μιχάλης Νικολάου. Με αφορμή τα επει-
σόδια μεταξύ των ασυνόδευτων που ξέ-
σπασαν το απόγευμα της Παρασκευής ο 
κ. Νικολάου διευκρίνισε ότι η συμπλοκή 
ήταν αποτέλεσμα διαφοράς που προέ-
κυψε στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώ-
να. Οι Αστυνομικοί που ήταν στον χώρο 
είπε, επενέβησαν και με την βοήθεια ε-

νισχύσεων αποφεύχθηκε η συνέχιση και 
επέκταση τους.  Για τον τρόπο λειτουργί-
ας της μονάδας στην οποία φιλοξενού-
νται 163 ανήλικοι η Αστυνομία είπε ο κ. 
Νικολάου δεν έχει καμιά ευθύνη.

Ζήτησε προεδρική παρέμβαση  

Σε παρέμβαση του για τα επεισόδια και 
τις καταγγελίες περιοίκων ο Δήμαρχος 
Πάφου ανέφερε ότι δεν πάει άλλο η κα-
τάσταση όχι μόνο στην Πάφο αλλά σε ο-
λόκληρη την Κύπρο με τα επεισόδια που 
δημιουργούνται, σημειώνοντας πως θα 
πρέπει να προγραμματιστεί σύσκεψη 
στο προεδρικό μέγαρο υπό τον ΠτΔ, να 
κληθούν και οι Τοπικές Αρχές, χωρίς να 

επιρρίπτει ο ένας ευθύνες του άλλου 
προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση. Ο κ. 
Φαίδωνος, κάλεσε το Κράτος και την κυ-
βέρνηση να εφαρμόσουν αποτελεσματι-
κές πολιτικές διαχείρισης αυτού του ζη-
τήματος, σημειώνοντας πως το θέμα των 
μεταναστευτικών ροών και των χιλιά-
δων προσφύγων θα συνεχιστεί και θα 
είναι υπαρκτό για τα επόμενα δέκα με 
είκοσι χρόνια. Συνεπώς συνέχισε, “πολι-
τικά κόμματα, κυβέρνηση, Υπουργοί αλ-
λά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας” θα πρέπει να δουν το θέμα πολύ 
σοβαρά. Ο Δήμαρχος Πάφου σημείωσε 
πως όταν ρωτήθηκε προσωπικά εάν η 
πόλη της Πάφου είναι σε θέση να δεχτεί 
χωρίς διαμαρτυρία αυτά τα ασυνόδευτα 
παιδιά-ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες 
φέρουν ότι ένα ποσοστό αυτών των παι-
διών, δεν είναι ανήλικοι-, απάντησε θε-
τικά. Επεσήμανε επίσης, πως σκέφτηκε 
πως είναι παιδιά μικρά που βρέθηκαν σε 
εμπόλεμες περιοχές. Ξεκαθάρισε ωστό-
σο πως αυτά τα παιδιά φτάνοντας στην 
Πάφο τους έριξαν κατά την έκφραση του 
σε ένα ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει κα-
μία ευθύνη των κοινωνικών λειτουργών, 
με κανένα δάσκαλο και χωρίς καμία εκ-
παίδευση, αλλά και με καμιά προσπά-
θεια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
και με καμιά φροντίδα.

Κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων

Η Πάφος για χρόνια διεκδικούσε Πανεπιστημιακή Σχολή...
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Στα πάνω ο δημαρχεύον του 
Δήμου Γεροσκήπου, για όλα 
όσα έγιναν και γίνονται τις 
τελευταίες ημέρες στην πα-
ραλιακή του περιοχή για βελ-
τίωση της εικόνας αλλά και 
για εξυπηρέτηση κυρίως των 
χιλιάδων επισκεπτών της…

Στα πάνω και ο βουλευτής 
του ΔΗΚΟ για τις προσπάθει-
ες που καταβάλλει για την 
προώθηση και επίλυση προ-
βλημάτων της επαρχίας και 
κυρίως του οδικού μας δι-
κτύου…

Στα πάνω οι τουρίστες που 
επιλέγουν την επαρχία μας 
για τις διακοπές τους δίνο-
ντας και πάλι ζωή στις τουρι-
στικές και όχι μόνο περιοχές 
καθημερινά και για όλες τις 
ώρες της ημέρας…

Στα κάτω η Διευθύντρια του 
τμήματος αρχαιοτήτων που 
αποφάσισε να προχωρήσει 
σε εργασίες συντήρησης του 
κάστρου της Πάφου αυτή την 
περίοδο που η πόλη είναι γε-
μάτη από τουρίστες… 

Στα κάτω οι διάφοροι απα-
τεώνες που κυκλοφορούν α-
νάμεσα μας και που κατα-
φέρνουν με διάφορους τρό-
πους να ξεγελούν συνανθρώ-
πους μας προφασιζόμενοι ό-
τι θα τους βοηθήσουν για να 
αντιμετωπίσουν κάποιο πρό-
βλημα τους… 

Ερώτηση
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Πώς ελέγχετε;

Ε

Κυρ. Χατζηβασίλης 
 

Χρύσανθος Σαββίδης Τουρίστες Μαρ. Ιερωνιμίδου Απατεώνες 

Η τιμή των καυσίμων αλλά και 
μια σειράς βασικών αγαθών, 

εξακολουθεί να αυξάνεται χωρίς 
τίποτα να μπορεί να τις σταματή-
σει, ενώ οι κυβερνήσεις των Ευρω-
παϊκών κρατών ασχολούνται κυρί-
ως με την επιβολή κυρώσεων και 
ψάχνουν λύσεις για απεξάρτηση 
της Ευρώπης από τη Ρωσική ενέρ-
γεια. Ποιος όμως θα προστατεύσει 
τα νοικοκυριά από το κύμα ακρί-
βειας που σαρώνει και ιδίως στα 
καύσιμα;
Το πόσο οι μηχανισμοί ελέγχου 
των τιμών λειτουργούν στην Κύ-
προ το έχουμε διαπιστώσει δυστυ-
χώς πολλές φορές, με τις εταιρεί-
ες να κάνουν πάρτι, καθώς η περι-
βόητη Επιτροπή Ελέγχου του Αντα-
γωνισμού, είναι ως να μην υπάρχει 
πλέον. Και όμως η Υπουργός Ενέρ-
γειας σε πρόσφατες δηλώσεις της 
επέμενε ότι ελέγχονται οι εταιρείες 
εισαγωγής καυσίμων, και ότι τίπο-
τε το μεμπτό δεν έχει εξακριβωθεί 
από τους ελέγχους αυτούς. Πλην 
όμως είναι γνωστό ότι οι εταιρείες 
φέρνουν φορτία με καύσιμα κάθε 
δέκα περίπου ημέρες όπως μας έ-
λεγαν παλιότερα οι ίδιες.
Πώς εξηγείται τότε η αύξηση στις 
τιμές των καυσίμων ανά δύο περί-
που ημέρες;
Πότε προλαβαίνουν λοιπόν οι ε-
ταιρείες να εισάγουν καύσιμα και 
να αυξάνουν τις τιμές κάθε δύο 
μέρες, αφού τα νέα φορτία με τις 
νέες αυξημένες τιμές παραλαμβά-
νονται κάθε δεκαήμερο;
Απλό ερώτημα το οποίο δεν φαίνε-
ται να απασχολεί ούτε την Υπουρ-
γό Ενέργειας, ούτε και τον Υπουρ-
γό Οικονομικών παρά μόνο τους 
πολίτες που κάθε φορά που πάνε 
στα πρατήρια για καύσιμα βάζουν 
όλο και λιγότερα με τα ίδια λεφτά. 
Πιστεύετε λοιπόν κ.κ. Υπουργοί ό-
τι όλα είναι εντάξει με τις εταιρείες 
εισαγωγής καυσίμων και τις τιμο-
λογήσεις που σας δείχνουν;

ΝΑ
 Μ

ΗΝ
 Ξ

ΕΧ
ΑΣ

Ω
:

Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, είναι η 
σπουδή του ΟΚΥπΥ να ελέγχει τα όσα 

βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφο-
ρούν την κατάσταση στα νοσοκομεία μας, κα-
θώς όπως διαπιστώσαμε, έχουν δοθεί οδηγί-
ες για οποιοδήποτε θέμα αφορά την κατά-
σταση στα νοσοκομεία μας, οι δημοσιογρά-
φοι πρέπει να μιλούν με τον εκπρόσωπο τύ-
που του Οργανισμού Χαράλαμπο Χαριλάου. 
Εμείς βεβαίως και δεν έχουμε πρόβλημα να 
μιλάμε με τον κ. Χαριλάου αλλά τι φοβάται 
ο ΟΚΥπΥ; Όλοι στο ίδιο στρατόπεδο είμαστε 
και το μόνο που θέλουμε είναι η ενδυνάμω-

ση του ΓεΣΥ και η ενίσχυση των νοσοκομείων 
μας. Προ τι λοιπόν όλη αυτή η σπουδή;

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους υπερήφανους Κύπριους που έστη-
σαν λέει κύκλωμα για να εξασφαλίζουν 
απαλλαγές από την Εθνική Φρουρά ένα-
ντι αμοιβής. Μα γίνονται τέτοια πράγ-
ματα στην Κύπρο των πατριωτών;

Τις όμορφες γωνιές του νησιού μας 
που μπορεί να χρειάζεται να τις ψάξεις 
αλλά αξίζουν το κόπο και με το παρα-
πάνω…

Τους Τούρκους που λύσσαξαν μετά το 
ταξίδι του Κυριάκου στις ΗΠΑ και πολύ 
φοβόμαστε ότι θα κάνουν πάλι τα δικά 
τους για να μας προκαλέσουν σε Κύπρο 
και Ελλάδα…

Τον Μάριο Καρογιάν που ψάχνει λέει 
“έναν νούσιμο, συναινετικό τρόπο να 
πάρουμε την χώρα πιο μπροστά”. Το 
πρόβλημα αγαπητέ Μάριε είναι ότι σε 
αυτό τον τόπο οι νούσιμοι σπανίζουν…

Τους τραπεζικούς υπαλλήλους που κα-
τέρχονται σύσσωμοι σε απεργία την 
ερχόμενη Τρίτη αντιδρώντας στην πρό-
θεση των εργοδοτών του να απολύ-
σουν αρχικά 1350 από αυτούς…

Τους υποψηφίους για την προεδρία 
της Δημοκρατίας που όπου να ‘ναι θα 
μας δημοσιοποιήσουν και τη λίστα με 
τα… χρέη τους, γιατί μόνο αυτά δηλώ-
νουν…

Τους Ομονοιάτες που μπορεί να πέρα-
σαν μια δύσκολη χρονιά αλλά στο τέ-
λος χάρηκαν με την ψυχή τους την κα-
τάκτηση του κυπέλου Κύπρου…

Την ομάδα της Πάφου που ευχόμαστε 
και περιμένουμε να ζήσει παρόμοιες 
στιγμές πολύ σύντομα…

Την αστυνομική διεύθυνση Πάφου που 
δεδομένων των περιστάσεων και της 
ελλιπούς στελέχωσής της κάνει δουλί-
τσα…

Τα κράτη εγκληματίες που δυστυχώς, 
από κάποιους διαχωρίζονται σε καλά 
και κακά…

Τις Συντεχνίες των υπαλλήλων του Δή-
μου Πάφου που διαμηνύουν ότι μόνο 
όταν εξαγγείλουν απεργιακά μέτρα 
επιλύονται τα προβλήματα των εργα-
ζομένων…

Το καυτό καλοκαίρι που μας αναμένει 
από μια σειρά θέματα και προβλήματα 
που υποβόσκουν και άλλα τα αγνοού-
με και άλλα τα σπρώχνουμε κάτω από 
το χαλί…

Τον Πούτιν που όπως λένε τα δυτικά 
ΜΜΕ χάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Δεν ξέρουμε ο Πούτιν αλλά εμείς πά-
ντως χάνουμε και μάλιστα πολλά από 
ατό τον πόλεμο…

Τους Ουκρανούς που έγιναν πυρ και 
μανία κατά του Χένρι Κίσινγκερ (ναι 
αυτού που έθαψε κι εμάς), γιατί δήλω-
σε ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχω-
ρήσει εδάφη στη Ρωσία… 

Τον καιρό που έχει αρχίσει να ζεσταίνει 
και για μας τους… τούρτουρους, αλλά 
το πρώτο μπάνιο ακόμα να το κάνου-
με… 

… όταν μου κάνουν νέες αυ-
ξήσεις να τους πω το απαρά-

μιλλο KSM...

… ότι θα ακριβύνουν πάλι τα 
καύσιμα οπότε θα πρέπει να 

μετακινούμαι λιγότερο...

… να ψάξω αν το «ψωμάκι» 
έχει υποκοριστικό γιατί τόσο 
που ακρίβυνε η λέξη μίκρυ-
νε...

… να αμπαρώσω το σπίτι 
γιατί τα ευρώ μου έβγαλαν 

φτερά και πετούν...

Λογοκρισία;
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Πόσες φορές το πάθουμε για να μάθουμε, ό-
τι ο τουρισμός από τον οποίο εξαρτάται η 

οικονομία μας είναι τόσο ευπαθείς σε εξωτερι-
κούς παράγοντες που δεν θα έπρεπε να βασιζό-
μαστε πάνω του. 
Έχουμε παραμελήσει όλους τους υπόλοιπους 
τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα μια κακή 
τουριστική χρονιά να φέρνει κρίση σε όλους του 
τομείς της κοινωνίας μας.
Γι’ αυτό και η χώρα μας θα πρέπει να επιδιώξει 

βάση σχεδίου και όχι σπασμωδικά να αναπτύ-
ξει και άλλους οικονομικούς πυλώνες όπως είναι 
η εκπαίδευση σε συνδυασμό με την έρευνα και 
την καινοτομία, αλλά και άλλους που μακροπρό-
θεσμα θα λειτουργούν ως αντίβαρο.
Με το να πουλάμε διαβατήρια και επαύλεις δεν 
διορθώνεται η κατάσταση και δεν έρχεται η ευη-
μερία η οποία με τους κατάλληλους χειρισμούς 
μπορεί να λύσει ακόμα και το οξύ πρόβλημα της 
υπογεννητικότητας που μας δέρνει…

Έ χετε φανταστεί τι παζάρι θα γίνει σε περί-
πτωση που τα κόμματα του κέντρου δεν τα 

βρουν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για συνεργα-
σία στις προεδρικές εκλογές; Εάν δηλαδή δεν α-
ποδεχθούν τους όρους Χριστοδουλίδη ή το αντί-
θετο, τότε το προεκλογικό σκηνικό θα πάρει ξανά 
φωτιά, με τους υπόλοιπους μνηστήρες να περι-
μένουν στη γωνία για να εξασφαλίσουν τη στήρι-
ξη των κομμάτων του κέντρου. Στη δυσκολότερη 
θέση βεβαίως ίσως να είναι η ΕΔΕΚ η οποία δεν 
θα έχει κάποιον υποψήφιο, που να απορρίπτει 
τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αφού τόσο 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης είναι υποστηρικτές της, ενώ και ο Αχιλ-
λέας Δημητριάδης έχει πολύ συγκεκριμένες θέ-
σεις στο Κυπριακό.  Εκτός και αν στηρίξουν το υ-
ποψήφιο του ΕΛΑΜ ή κατέλθουν αυτόνομα. 

Όπως και να ‘χουν τα πράγματα πάντως οδηγού-
μαστε σε πολύ ιδιόμορφες εκλογές με έναν υπο-
ψήφιο που δεν υποστηρίζεται από κανένα κόμ-
μα να προηγείται προς το παρόν στις δημοσκο-
πήσεις…    

Μεγάλο παζάρι

Στερνή μου γνώση

Καύσιμα
Πούλησα τ’ αυτοκίνητο ποδήλατο θα πάρω, 

μέχρι από τα καύσιμα και πάλι να ρεφάρω…

Τι, να τ’ αφήσω στην αυλή, ή να το σέρνουν βόδια, 

αφού όλοι ξεχάσαμε πως έχουμε και πόδια.

Μέχρι και στο περίπτερο, στο φούρνο, στον μπακάλη, 

πάμε με αυτοκίνητο, ή μας τα φέρνουν άλλοι.

Κι έτσι γυρνάμε συνεχώς στου καύσιμου τη δίνη, 

αφού το αυτοκίνητο χρειάζεται βενζίνη…

Γι’ αυτό σας λέω φίλτατοι, ποδήλατο θα πάρω, 

για να κινούμαι δωρεάν παντού κι όπως γουστάρω.

Και όλα εκείνα τα λεφτά που θα οικονομήσω, 

με φίλους κι οικογένεια εγώ θα ροκανίσω…

Και τώρα που τελείωσαν οι… μάππες τι θα 
κάνουμε χωρίς βαρβάρους;

Ο Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος λέει να δι-
απραγματευτεί με τη Ρωσία για λήξη του 
πολέμου, γιατί ακόμα δεν έχουν επανακα-
ταλάβει τα εδάφη που του απέσπασαν οι 
Ρώσσοι!!! Θα το έλεγε αυτό και χωρίς τη 
στήριξη της Δύσης;

Τι κάνουν μερικοί για ένα λαγό! Είναι έ-
τοιμοι να πληρώσουν ακόμα και μερικές χι-
λιάδες ευρώ πρόστιμο ή να καταλήξουν στη 
φυλακή…

Μα καλά ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν πήγε 
στο φεστιβάλ του Αγρού και πήγε ο Χριστο-
δουλίδης; Να σημειωθεί ότι από τον Αγρό 
κατάγεται ο Μαυρογιάννης, ο οποίος έχει 
άκρες και στην Πάφο…

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας και πρύτα-
νης του πανεπιστημίου Frederick Γιώργος 
Δημοσθένους, είναι από τους πλέον σταθε-
ρούς φίλους της Πάφου…

Ακόμα δεν προλάβαμε να απαλλαγούμε α-
πό τον κορονοϊό και εμφανίστηκε η ευλογιά 
των πιθήκων. Ρε μπας και μας δουλεύουν;

Οι Τούρκοι προχωρούν κανονικά στην αξι-
οποίηση άλλης μιας παραλίας στο Βαρώσι, 
στέλνουν νέο γεωτρύπανου στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, παραβιάζουν καθημερινά το 
Εθνικό Εναέριο Χώρο Ελλάδας και Κύπρου 
κι’ εμείς εκδίδουμε αβέρτα διαμαρτυρίες…

Ήρθαν από το εξωτερικό και όταν επισκέ-
φθηκαν το διαμέρισμα που είχαν αγοράσει 
όχι απλά το βρήκαν διαλυμένο αλλά και ότι 
κάποιος το είχε ενοικιάσει σε Πρόσφυγες. 
Και όμως αυτός που το έκανε κυκλοφορεί 
ακόμα ελεύθερος…

Μπαχτσελί: “Το τουρκικό έθνος θα αντι-
σταθεί στην πολιτική των παρενοχλήσεων 
και των προκλήσεων της Ελλάδας μέχρι τέ-
λους και θα σταθεί απέναντι στους επιτιθέ-
μενους στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο υπό ο-
ποιεσδήποτε συνθήκες”. Αντί να τρίζει η ά-
μαξα τρίζει ο αμαξηλάτης…

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία 
στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο 
Νταβός, αποκάλυψε τους σχεδιασμούς των 
Βρυξελλών για κατασκευή τερματικών LNG 
σε τρεις χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύ-
προς. Εμείς το ξέραμε ή το μάθαμε την ώρα 
που το είπε;

Τα μέλη της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος, ανησυχούν λέει για το θέμα 
γήρανσης του πληθυσμού. Πόσα παιδιά εί-
παμε ότι έχουν όλοι μαζί;

1616 παράπονα έλαβε το Γραφείο της Ε-
πιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα για θέματα παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων, από την ημέρα 
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προ-
στασίας Δεδομένων μέχρι σήμερα. Και ακό-
μα δεν ξέρουμε όλοι πότε παραβιάζουν τα 
προσωπικά δεδομένα μας…

Την ώρα που εμείς ονειρευόμαστε να επα-
ναρχίσει ο διάλογος για επίλυση του Κυπρι-
ακού, οι Τούρκοι παρενοχλούν το γεωτρύ-
πανο των Eni Total, ενώ ο Τατάρ μιλά ακόμα 
και για πόλεμο…

Κάτι πρέπει να γίνει με το μεταναστευτικό, 
αλλά είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορού-
με να λύσουμε μόνοι μας…

Γ. Καρούσος
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων Γιάννης Καρούσος, ο οποίος 

εκτελεί χρέη Υπουρ-
γού Εργασίας, ακύρω-
σε προγραμματισμένη 
συνάντηση με την ΕΤΥΚ 
την περασμένη Τετάρ-
τη, λόγω της απόφα-
σης της συντεχνίας των 

τραπεζοϋπαλλήλων για προειδοποιητική 
απεργία στην Ελληνική Τράπεζα την ερ-
χόμενη Τρίτη.
Σε δηλώσεις του ο κ. Καρούσος επέκρι-
νε την ΕΤΥΚ διότι πήρε απόφαση την ώρα 
που υπήρχε διευθετημένη συνάντηση μα-
ζί του, αλλά και για το ότι η συντεχνία δεν 
έδειξε σεβασμό για την κατάσταση της υ-
γείας της Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμι-
λινιαδίου, η οποία χειριζόταν το όλο θέμα.
Και όταν υπάρχουν λίστες με ονόματα για 
απόλυση 1350 υπαλλήλων μόνο από μια 
τράπεζα τι θέλατε να κάνουν κύριε Καρού-
σο μου; Και μην ξεχνάτε ότι έρχονται και 
εκλογές, τον Αβέρωφ τον ρωτήσατε;

Άκου ρε Δήμαρχε…

Μπαρούτι έγινε ο δήμαρχος Πάφου 
Φαίδωνας Φαίδωνος, κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας της Επι-
τροπής Παιδείας της 
Βουλής στην οποία συ-
ζητείτο η  απόφαση της 
Κυβέρνησης να υπαχθεί 
το Ανώτερο Ξενοδοχει-
ακό Ινστιτούτο Κύπρου 

στο ΤΕΠΑΚ και να λειτουργήσει στην Πά-
φο ως Σχολή Διοίκησης Τουρισμού. Ο λό-
γος ήταν η παρέμβαση του ανεξάρτητου 
βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο ο-
ποίος ενώ μιλούσε ο κ. Φαίδωνος του α-
πηύθυνε τον λόγο λέγοντας του «άκου ρε 
Δήμαρχε». Ο Φαίδωνος ενοχλήθηκε και 
σε πολύ έντονο ύφος απάντησε λέγοντας 
τις εξής φράσεις: «Το «ρε» να το αποσύ-
ρεις. «Ρε» να λέεις εις το χωρκόν σου. Εν-
νά μου πεις εμένα «ρε»… Εγώ δεν είπα 
κανενού «ρε». Εντάξει;».
Μετά από αυτό παρενέβει βέβαια ο πρό-
εδρος της επιτροπής Παύλος Μυλωνάς 
και ο βουλευτής απέσυρε την …προσφώ-
νηση.
Επί της ουσίας πάντως, αυτοί που αντι-
δρούν και δεν επιθυμούν με τίποτα την 
ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ το κάνουν κυ-
ρίως γιατί η σχολή θα είναι στην Πάφο.

Φυλάνε τα ρούχα τους

Περίεργο μας φάνηκε που δεν είδαμε 
κανέναν υποψήφιο για την προεδρία 

της δημοκρατίας στον 
τελικό κυπέλου Κύ-
πρου μεταξύ Ομόνοι-
ας και Εθνικού Άχνας.
Εάν το καλοσκεφτείς 
όμως φυλάνε τα ρού-
χα τους. Γιατί άντε να 

πας σε έναν τελικό του οποίου το αποτέ-
λεσμα δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των 
προτέρων και να χάσει μάλιστα η ομάδα 
την οποία υποστήριξες. 
Κινδυνεύεις να σε πούνε γρουσούζη και 
να χάσεις, μαζί με την ομάδα που υπο-
στήριξες. Βλέπετε δεν είναι σαν τον α-
γώνα του Απόλλωνα με την ΑΕΚ στον ο-
ποίο έδωσε το παρόν του ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης, γνωρίζοντας πως και να 
έχανε ο Απόλλωνας (όπως και έγινε) το 
πρωτάθλημα δεν χανόταν. 
Άσε που στην φιέστα του Απόλλωνα ή-
ταν και η… Φουρέϊρα…

Ο Δίκαιος

Στροφή στη γεωργία…
Και όμως η Κύπρος κάποτε ήταν αυτάρκης σε 

γεωργικά προϊόντα και όχι μόνο στο σιτάρι. 
Με την εισβολή του 1974, χάσαμε ένα μεγάλο 
μέρος του κάμπου της Μεσαορίας που ήταν ο σι-
τοβολώνας της Κύπρου, αλλά και πάλι μπορού-
σαμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε σιτηρά. 
Σιγά σιγά όμως το επάγγελμα του γεωργού στην 

Κύπρο φθίνει και φτάσαμε στο σημείο να εξαρ-
τόμαστε από εισαγωγές όχι μόνο για το σιτάρι 
αλλά και άλλα γεωργικά προϊόντα. Αυτός ο πόλε-
μος στην Ουκρανία, μας έδειξε όμως πόσο σημα-
ντικό είναι να είσαι αυτάρκης ιδιαίτερα σε βασι-
κά προϊόντα διατροφής όπως τα σιτηρά. Μήπως 
λοιπόν να αρχίσουμε πάλι να σπέρνουμε;
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Νοσοκομεία 
Ενισχύεται της Πάφου περιμένουν 
στην Π. Χρυσοχούς…

Έ κλεισε από το βράδυ της Πέ-
μπτης βράδυ ο θάλαμος ασθε-
νών με covid στο Γ.Ν Πάφου 

και οι κλίνες μετά την απολύμανση 
τους θα επιστρέψουν στο ορθοπεδι-
κό τμήμα. 
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου 
του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπο Χαριλάου, η 
απόφαση να κλείσει ο θάλαμος λή-
φθηκε διότι δεν υπήρχαν αρκετοί 
ασθενείς για να δικαιολογούν την 
λειτουργία του θαλάμου, αλλά και 

της ανάγκης που υπήρχε να προχω-
ρήσει η αναβάθμιση του τμήματος 
στο οποίο ανήκουν οι κλίνες. Τα 

έργα αναβάθμισης στο Νοσοκομείο 
εκτός από την αντικατάσταση των 
συστημάτων παροχής οξυγόνου σε 
κάθε κλίνη, περιλαμβάνουν και τα 
συστήματα εξαερισμού. 
Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση του 
νέου κτηρίου για το νεφρολογικό 
τμήμα και την αιμοκάθαρση, ο κ. 
Χαριλάου ανέφερε ότι ο σχεδιασμός 

υλοποιείται εντός των χρονοδια-
γραμμάτων.

Π. Χρυσοχούς

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας απέ-
στειλε χθες ο Δήμαρχος της Πόλης 
Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, 
υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις του 
για τον θάλαμο ασθενών στο τοπικό 
νοσοκομείο. Ο κ. Παπαχριστοφή, μι-
λώντας στο Radio Cosmos εξέφρασε 
ανησυχία για τις προθέσεις του ΟΚΥ-
πΥ, λέγοντας πως ήθελαν να κλείσουν 
τους θαλάμους. Ο Δήμαρχος της Πό-
λης Χρυσοχούς, ζητά να επιστρέψουν 
στο τοπικό νοσοκομείο γιατροί και 
νοσηλευτές που είχαν αποσπαστεί 
για να στελεχώσουν τους θαλάμους 
ασθενών για covid σε Πάφο και Λεμε-
σό. Τώρα όπως είπε, που δεν υπάρχει 
αυτή η ανάγκη, το προσωπικό θα πρέ-
πει να επιστρέψει στο Νοσοκομείο 
της Πόλης Χρυσοχούς. Στην επιστολή 
του ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρεται 
και στην έλλειψη προσωπικού για την 
στελέχωση των ασθενοφόρων. 
Οι λύσεις που έχουν δοθεί είπε δεν 
είναι ικανοποιητικές. 

Μ εγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση θα διεξαχθεί από τη Κυ-
ριακή μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη στην Πάφο με την συμμε-

τοχή χιλιάδων Ισραηλινών στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων στο πλαί-
σιο κοινής άσκησης του Ισραηλινού στρατού και της Εθνικής Φρουράς. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Radio Cosmos, στην άσκηση που θα 
διεξαχθεί στην επαρχία Πάφου θα λάβουν μέρος πάνω από δύο χι-
λιάδες στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων του Ισραηλινού Στρατού. 
Εκτός από τις ασκήσεις επί του εδάφους, σε διάφορες περιοχές της 
επαρχίας στην άσκηση θα λάβουν μέρος και εναέρια μέσα όπως ε-
λικόπτερα, μεταγωγικά αεροσκάφη, drones και αεροσκάφη υποστή-
ριξης. Μόνον την Κυριακή, προβλέπεται να γίνουν περισσότερες α-
πό σαράντα πτήσεις ελικοπτέρων και μεταγωγικών αεροσκαφών. Για 
την οργάνωση αυτής της άσκησης υπήρξε ενόχληση της Τουρκίας και 
σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν και σχετικά διαβήματα από την Ισ-
ραηλινή κυβέρνηση. 
Η άσκηση αυτή είχε σχεδιαστεί να γίνει παλαιότερα αλλά αναβλή-
θηκε λόγω και της πανδημίας. Ανάλογες ασκήσεις είχαν γίνει και στο 
παρελθόν με την συνεργασία της Ε.Φ και των ενόπλων δυνάμεων του 
Ισραήλ, όμως αυτή την φορά θα είναι η μεγαλύτερη. Το θέμα της κοι-
νής άσκησης έλαβε διαστάσεις και συζητήθηκε στα μεγάλα ειδησεο-
γραφικά δίκτυα του Ισραήλ κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρ-
κου Υπ. Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Ενοχλήθηκε η Τουρκία 
“Απόβαση” χιλιάδων Ισραηλινών στρατιωτών στην Πάφο 
στο πλαίσιο κοινής άσκησης με την Εθνική Φρουρά
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Έρχεται ο Καρούσος στην Πάφο 

Σ τις 6 Ιουνίου θα βρεθεί στην Πάφο ο υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης Καρούσος, για να συζητήσει  

σε ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμε-
νους το θέμα της  κατασκευής κυματοθραυστών 
στις νοτιοδυτικές ακτές των δήμων Πάφου και 
Γεροσκήπου. Ο υπουργός όπως ανέφερε ο  βου-
λευτής του ΔΗΚΟ  Χρύσανθος Σαββίδης, κατά τη 
διάρκεια συνάντησης τους την Τρίτη επανάλα-
βε την υποστήριξη του στην κατασκευή των κυ-
ματοθραυστών για περιορισμό της διάβρωσης 
της παραλίας. Στη συνάντηση σύμφωνα με τον 

κ Σαββίδη συζητήθηκαν και τα θέματα του οδικού δικτύου της ε-
παρχίας και δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι περί τα τέλη Ιουλίου θα ο-
λοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής του δρόμου στην Πέτρα του 
Ρωμιού, μέχρι τον Σεπτέμβριο θα  ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση του 
οδικού δίκτυο πριν την Γιόλου, ενώ για τον δρόμο πριν τη Νατά ο υ-
πουργός ανέφερε ότι βρίσκεται στην διαδικασία αξιολόγησης προ-
σφορών.

Αισιόδοξος ο Λίνος 

Ο ΔΗΣΥ έχει υποψήφιο και είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου τόνισε  
στο Radio Cosmos  ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του 

Κόμματος Λίνος Τσοκκάς. Ο συναγερμικός κόσμος είπε δεν θα παί-
ξει το παιγνίδι του λαϊκισμού και δε θα πέσει στην παγίδα όσων θέ-
λουν την αποδυνάμωση του κόμματος τους. Τα στελέχη και τα απλά 
μέλη του κόμματος είπε, συσπειρώνονται υπέρ της υποψηφιότητας 
του Αβέρωφ Νοεφύτου. 
Σε ερώτηση αν θα διαγραφούν τα μέλη και τα στελέχη που τάσσο-
νται ανοιχτά υπέρ της υποψηφιότητας του Ν. Χριστοδουλίδη απέ-
φυγε να απαντήσει, λέγοντας πως αυτά τα θέματα θα τα χειριστούν 
σε κεντρικό επίπεδο τα συλλογικά όργανα. Πάντως στην Πάφο το 
θέμα αυτό συζητείται και έντονα και ασκούνται πιέσεις στην ηγεσία 
του ΔΗΣΥ να λάβει μέτρα. 

Προειδοποιούν για έργα 
προστασίας των ακτών 

Η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία δεν μπορούν να επικα-
λούνται τις θέσεις του Τμήματος Αλιείας και τις εισηγήσεις του 

για να μην υλοποιηθεί το έργο προστασίας των ακτών της Πάφου 
και της Γεροσκήπου από τη διάβρωση υποστηρίζει ο Δημαρχεύον 
Κυριάκος Χατζηβασίλης. Οι λόγοι που επικαλείται το Τμήμα Αλιείας 
είπε ο κ. Χατζηβασίλης δεν είναι πειστικοί και κυρίως δεν μπορούν 
να ανατρέψουν τους σχεδιασμούς για το έργο. Η διάβρωση στην 
περιοχή πρόσθεσε είναι εκτεταμένη και κινδυνεύουν όλες οι παρα-
λιακές υποδομές και αναπτύξεις.  
Παράλληλα συνέχισε οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον εί-
ναι μηδαμινές. Όλα τα δεδομένα συνηγορούν στην υλοποίηση του 
έργου όπως σχεδιάστηκε και προτάθηκε από τους μελετητές τόνι-
σε στο Radio Cosmos ο πρόεδρος του Τοπικού Συνδέσμου Ξενοδό-
χων Θάνος Μιχαηλίδης.  Σε περίπτωση που τα έργα είναι ελλιπή και 
αποσπασματικά τότε πρόσθεσε δεν θα έχουν τα επιθυμητά απο-
τελέσματα. Η Πάφος κατέληξε ο πρόεδρος του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ έ-
χει ανάγκη αυτά τα έργα και πρέπει να ξεκινήσουν δίχως άλλη κα-
θυστέρηση.

Οι πολιτικοί γάμοι γεμίζουν 
τα ταμεία των Δήμων 

Η τέλεση πολιτικών γάμων φέτος στους Δήμους Πάφου Γεροσκή-
που και Πέγειας αναμένεται ότι θα ξεπεράσει κάθε προηγού-

μενο. Λόγω της πανδημίας, πολλοί από τους γάμους που είχαν ανα-
βληθεί τελούνται φέτος και σε αυτούς προστίθενται και οι νέοι. Οι 
πολιτικοί γάμοι πέρα από τα έσοδα που επιφέρουν στους Δήμους, 
ενισχύουν και τις πληρότητες των ξενοδοχείων. 
Ο Δημαρχεύον της Γεροσκήπου Κυριάκος Χατζηβασίλης χαρακτήρι-
σε πολύ θετική την απόφαση να αξιοποιηθούν αρχαιολογικοί χώροι 
για την τέλεση πολιτικών γάμων. 
Στη Γεροσκήπου είπε θα αξιοποιηθεί το μουσείο λαϊκής τέχνης. 
Στην Πάφο θα αξιοποιηθεί επίσης το Κάστρο και ο λόφος του Φά-
μπρικα και στα Κούκλια ο αρχαιολογικός χώρος. 

Το λειτουργικό κόστος γονατίζει 
τα τουριστικά καταλύματα 

Ι κανοποιητικές χαρακτηρίζονται οι πληρότητες στα τουριστικά κα-
ταλύματα της Πάφου για τον Μάιο. Συγκριτικά με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019 οι πληρότητες είναι χαμηλότερες κατά 25-30% 
και ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τις απώλειες από τη Ρωσική και 
Ουκρανική αγορά. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Θάνο Μιχαηλίδη για 
τον Ιούνιο και τους επόμενους Καλοκαιρινούς μήνες καταγράφεται 
αυξημένη ζήτηση και αναμένονται πολύ υψηλές πληρότητες. 
Καταγράφονται επίσης αυξημένες κρατήσεις για τους φθινοπωρι-
νούς μήνες. 
Παρά το θετικό κλίμα που διαμορφώνουν οι αυξημένες κρατήσεις 
για τους ξενοδόχους ο μεγάλος πονοκέφαλος αφορά το λειτουργι-
κό κόστος των μονάδων τους λόγω των αυξήσεων στις τιμές του η-
λεκτρικού ρεύματος και των τροφίμων. 
Ήδη κάποια τουριστικά συγκροτήματα στην Πάφο δηλώνουν πως 
δεν θα αντέξουν το βάρος του λειτουργικού κόστους.

Παράδειγμα προς μίμηση 

Η πνευμονολογική κλινική του Νοσοκομείου Πάφου που ξεκίνη-
σε τη λειτουργία της από το 2009 εξυπηρετεί χιλιάδες ασθενείς 

της επαρχίας στους οποίους προσφέρει ιατρική 
φροντίδα υψηλού επιπέδου. Η κλινική στελεχώ-
νεται με 3 ειδικούς γιατρούς και εξειδικευμένο 
νοσηλευτικό προσωπικό. 
Ο διευθυντής της κλινικής Άδωνης Ελευθερί-
ου, παραθέτοντας στοιχεία για τη λειτουργία 
της κλινικής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε ένα 
χρόνο την περίοδο 2019-2020 προσφέρθηκαν υ-
πηρεσίες σε 8822 ασθενείς. 

Η κλινική διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται ενώ 
με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία της Μονάδας 
Αυξημένες Φροντίδας για ασθενείς με covid υπάρχει πλέον η δυνα-
τότητα να νοσηλευτούν και πιο σοβαρά περιστατικά με αναπνευ-
στικά προβλήματα. 
Η επιτυχημένη λειτουργίας της πνευμονολογικής κλινικής είναι πα-
ράδειγμα προς μίμηση στο Νοσοκομείο Πάφου.

Κ.ΝΑΝ

Ακατάχνωτα
Εξελίξεις σε ότι αφορά το προεκλογικό σκηνι-
κό για τις προεδρικές θα υπάρξουν τη δεύτερη 
εβδομάδα του Ιούνη. Μέχρι τότε υπομονή για 
όλους. Πάντως ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ξεκαθάρι-
σε ότι δεν σκέφτεται να αποσύρει την υποψη-
φιότητα του. Αυτό τον ψίθυρο τον διέδιδαν το 
τελευταίο διάστημα κάποιοι κύκλοι, με το επι-
χείρημα ότι η υποψηφιότητα δεν συσπειρώνει 
τον ΔΗΣΥ. Την τεννέκα και τον Παππού Κληρί-
δη επικαλέστηκε ο Αβέρωφ για να απαντήσει 
στους ψιθύρους... 

Πολλοί αναλυτές προβλέπουν πως το διάστη-
μα που μεσολαβεί μέχρι τις προεδρικές εκλογές 
θα υπάρξουν εξελίξεις τέτοιες που θα επηρεά-
σουν και ίσως ανατρέψουν γενικότερα το προ-
εκλογικό σκηνικό. Ήδη όπως επισημαίνουν η 
Τουρκία αποκαλύπτει σιγά σιγά τις προθέσεις 
της...

Έκλεισε οριστικά από το βράδυ της Πέμπτης ο 
θάλαμος covid του νοσοκομείου Πάφου και από 
την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσουν 
εργασίες για απόδοση του θαλάμου. Από τις αρ-
χές της βδομάδας στον θάλαμο δεν γίνονταν νέ-
ες εισαγωγές και οι ασθενείς παραπέμπονται στο 
Νοσοκομείο Λεμεσού. Το ερώτημα είναι τι θα γί-
νει τον Σεπτέμβριο αν υπάρξει νέα έξαρση... 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός επιστή-
μονας για να κατανοήσει ότι η απόφαση της 
Aegean να δρομολογήσει πτήσεις για Αθήνα α-
πό το αεροδρόμιο της Πάφου έχει στόχο να σκο-
τώσει την προοπτική αυτού του δρομολογίου. 
Ήδη η TUS ακύρωσε τα καθημερινά δρομολόγια 
για Αθήνα από τον Ιούλιο...

Μετά το τελευταίο παιχνίδι της Πάφου με το Α-
ΠΟΕΛ, πολλοί τοίχοι όχι μόνον γύρω από το Πα-
φιακό, αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης γέ-
μισαν με άθλια οπαδικά συνθήματα. Με όποιο 
χρώμα και αν γράφονται τα οπαδικά συνθήμα-
τα είναι άθλια και βρωμίζουν την πόλη μας... 
 
Δεν φτάνει κάθε εβδομάδα να ανακοινώνο-
νται οι καταγγελίες οδηγών που εντοπίζονται υ-
πό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Η πολιτεία 
οφείλει να λάβει μέτρα. Τα στοιχεία για την Πά-
φο τουλάχιστον είναι τρομακτικά... 

Από τα πολλά παράδοξα που συμβαίνουν στη 
χώρα μας είναι και η δυνατότητα που δίνεται 
σε μαθητές των λυκείων που έμειναν ανεξετα-
στέοι, αλλά δικαιούνται να λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια. Μπορεί δηλα-
δή κάποιος να εξασφαλίσει θέση σε ένα πανεπι-
στήμιο δίχως να έχει απολυτήριο λυκείου; 

Ξέρετε ότι τα σαΐνια που συμβουλεύουν τον Υ-
πουργό Παιδείας πρότειναν και αυτός το ενέ-
κρινε να γίνονται διαγωνίσματα και στα νηπια-
γωγεία; Είχε σταλεί μάλιστα και το υλικό σε όλα 
τα νηπιαγωγεία για την διενέργεια των εξετάσε-
ων, οι οποίες δεν έγιναν λόγω παρέμβασης της 
ΠΟΕΔ... 

Ο θεσμός των Μουσικών και Αθλητικών Σχολεί-
ων είναι ίσως ότι σημαντικότερα έγινε τα τελευ-
ταία χρόνια στα της παιδείας. Τα αποτελέσματα 
είναι ορατά και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει 
κανείς. Αυτοί που σχεδιάζουν να υπονομεύσουν 
αυτό τον επιτυχημένο θεσμό θα μείνουν ανεπα-
νόρθωτα εκτεθειμένοι... 
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Η “μούγια”



Κοκκινόψαρο
1 κιλό
€5.10

Αγαπήνωρος 8, Κάτω Πάφος-Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26166727Πολλές προσφορές εντός του καταστήματος

Xορτοφαγικός
Vegan Beyond κιμάς

300 γρ. €4.49Χορτοφαγικό 
Vegan Beyond Burger 

2X113 gr. €4.49
Καλαμάρι ροδέλες 

Sea Fresh
€4.75 1 κιλό
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Τον έχασε η αρχιτεκτονική 
τον κέρδισε η ζωγραφική

Η τέχνη είναι για να τη βλέπουν πολλοί άνθρω-
ποι τονίζει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του 
στον Αδέσμευτο ο ζωγράφος Γιώργος Κοτσώ-

νης. Τονίζει ότι ζωγραφίζει με το δικό του προσωπικό 
στυλ και στα έργα του θέλει να φαίνεται το Μεσογει-
ακό φως και η κουλτούρα μας που πηγάζει από την 
Αρχαία Ελλάδα και  τη Βυζαντινή αγιογραφία. Θυμά-
ται τα παιδικά του χρόνια στο Παλαιχώρι, τις σπου-
δές του στο Λονδίνο, την Κίνα και την Πράγα. 
Δηλώνει ότι αγαπά όλα του τα έργα και δεν ξεχωρί-
ζει κανένα, ενώ όταν πουλά κάποιο από τα έργα του 
νιώθει ότι αποχωρίζεται ένα κομμάτι από τον εαυτό 
του… Αυτές τις μέρες ο Γιώργος Κοτσώνης παρουσι-
άζει στη Γκαλερί «Κύκλος» τη νέα του έκθεση με έρ-
γα ζωγραφικής, ψηφιδωτού και γλυπτικής ενώ προ-
γραμματίζει εκθέσεις στη Λεμεσό και την Αθήνα. 

-Γεννηθήκατε στο Παλαιχώρι, ποιες οι θύμισες α-
πό τα παιδικά σας χρόνια; 
Γεννήθηκα στο Παλαιχώρι όπου και φοίτησα στο 
Δημοτικό Σχολείο. Από μικρός μου άρεσε πολύ η ζω-
γραφική. Δίπλα από το σπίτι μας έμενε ένας δάσκα-
λος και πριν ακόμα να πάω στο σχολείο, μου χάρισε 
ένα βιβλίο με εικόνες που μου άρεσε πάρα πολύ. 
Ωστόσο μια γειτόνισσα ζήτησε από τη μητέρα μου 
το βιβλίο για να κεντήσει ένα λαγουδάκι σε μια σα-
λιαρίτσα και όταν το επέστρεψε με λύπη μου διαπί-
στωσα ότι έσχισε τη σελίδα με το λαγουδάκι. 
Ακολούθως όταν φοιτούσα στο Δημοτικό σχολείο 
και ο δάσκαλος μας έβγαζε έξω στη φύση για να ζω-
γραφίσουμε, οι άλλοι συμμαθητές μου έκαναν σχέ-
δια από μνήμης ενώ εγώ ζωγράφιζα την εκκλησιά 
του Αγίου Γεωργίου που ήταν απέναντι. Τότε ο δά-
σκαλος έπιασε το τετράδιο μου το έδειξε στους μα-
θητές και τους είπε ότι όταν ζωγραφίζουμε εκ του 
φυσικού, πρέπει να κάνουμε αυτά που βλέπουμε.   
-Θέλατε από τότε να γίνετε ζωγράφος;
Όχι γιατί το να γίνεις ζωγράφος εκείνη την εποχή εί-
χε κακή φήμη, έλεγαν ότι οι ζωγράφοι πεθαίνουν 
στο ψαθί και γι’ αυτό ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. 
Όταν πήγα στη Μέση Εκπαίδευση και καλλιέργη-
σα περισσότερο τις ικανότητες μου στη ζωγραφική 
χρησιμοποιώντας ακουαρέλα, προσανατολιζόμουν 
όλο και περισσότερο στη ζωγραφική. Έτσι τελειώ-
νοντας το σχολείο γράφτηκα στο τότε υπουργείο 
παιδείας που ήταν υπό Αγγλική διοίκηση στο Saint 
Martin’s. Με 10 λίρες στην τσέπη και τη διεύθυνση 
μιας ξαδέρφης μου στο Λονδίνο που ήταν ράφται-
να ξεκίνησα να πάω για σπουδές, ελπίζοντας ότι θα 
βρω και μια δουλεία να εργάζομαι και ταυτόχρονα 
να σπουδάζω.
-Πώς ήταν τελικά οι σπουδές στο Λονδίνο; 
Δύσκολες γιατί όπως είπα, άρχισα να εργάζομαι σε 
ένα εστιατόριο «το Ακρόπολις», όπου δούλευα πολ-
λές ώρες και μόνο δυο τρεις ώρες είχα χρόνο για να 
φοιτώ στη Σχολή. Παράλληλα, ήταν πολύ δύσκολη 
η κατάσταση στο Λονδίνο αφού στην Κύπρο εκείνη 
την εποχή ήταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ και δεν υπήρ-

χε μεγάλη συμπάθεια για τους Κυπρίους, γι’ αυτό 
και εγώ απογοητευμένος επέστρεψα στην Κύπρο. 
Όταν επέστρεψα, βρήκα δουλειά ως διαφημιστής 
στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις στη Λευκω-
σία με μισθό 20 λίρες τον μήνα. Δουλειά μου ήταν 
να κάνω διάφορα κολλάζ, με φωτογραφίες έργων 
που επρόκειτο να προβληθούν και δημοσιεύονταν 
στις εφημερίδες. Εκεί δούλεψα μέχρι το 1960, εκεί-
νη τη χρονιά η ΠΕΟ οργάνωνε το συνέδριο της και 
με κάλεσαν να διακοσμήσω την αίθουσα του συνε-
δρίου. Ο τότε Γ.Γ. Ζιαρτίδης και άλλα στελέχη της 
οργάνωσης τους άρεσε η δουλειά μου και μου πρό-
τειναν μίαν υποτροφία για την Κίνα, την οποία δεν 
προτίμησαν τα παιδιά μελών της οργάνωσης λόγω 
γλώσσας και απόστασης. Μετά το πάθημα του Λον-
δίνου αποφάσισα να δεχτώ την υποτροφία και α-
ναχώρησα για την Κίνα, όπου για έναν χρόνο έμα-
θα τη γλώσσα και μπήκα στη Σχολή Καλών Τεχνών 
του Πεκίνου, όπου υπήρχαν τα τμήματα γλυπτικής, 
κινέζικης τέχνης, χαρακτικής και λαδομπογιάς.
-Έτσι η Κίνα μπαίνει στη ζωή σας. Πώς τα κατα-
φέρατε, πως συνεννοούσασταν, μάθατε και κινέ-
ζικα;
Βεβαίως και έμαθα, η Κινέζικη γλώσσα είναι πολύ 
απλή στη γραμματική και στην ομιλία, αλλά πολύ 
δύσκολη στο διάβασμα γιατί είναι με χαρακτήρες. 
Έμαθα κινεζικά και μιλούσα άπταιστα στα τρία χρό-
νια της παραμονής μου. Τον τρίτο χρόνο, άρχισε να 
με προβληματίζει το γεγονός ότι αν έμενα στην Κί-
να θα επηρεαζόταν η ζωγραφική μου κουλτούρα. 
Άρχισα να ψάχνω κάποια ευρωπαϊκή χώρα για να 
συνεχίσω τις σπουδές μου και μετά από διαβήματα 
μου, εξασφάλισα από την Πρεσβεία της Τσεχοσλο-
βακίας υποτροφία για την Πράγα. Για ένα χρόνο έ-
μαθα τσεχικά και ακολούθως μπήκα στο 3ο έτος 
της σχολής καλών τεχνών, αφού μου αναγνώρισαν 
τα δυο χρόνια της φοίτησης μου στην Κίνα.   
-Η Πάφος πώς μπήκε στη ζωή σας; 
Όταν τελείωσα τις σπουδές μου το 1967 και επέ-
στρεψα στην Κύπρο, διορίστηκα καθηγητής τέχνης 
στην Πάφο όπου και γνώρισα τη σύζυγο μου Κλεο-
πάτρα, καθηγήτρια Μουσικής και από τότε ζω και 

εργάζομαι στην Πάφο, όπου για 17 χρόνια δούλε-
ψα στην εκπαίδευση. Μετά το 1974 όταν η Πάφος 
άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά, αποφάσισα 
να αφήσω την εκπαίδευση να ιδιωτεύσω. 
-Ποια θέματα σας απασχολούν στη ζωγραφική 
σας;
Κεντρικό θέμα στη ζωγραφική μου είναι ο άνθρω-
πος, αφού πιστεύω ότι η ανθρώπινη φιγούρα είναι 
το τελειότερο έργο της φύσης με τη γυναικεία ο-
μορφιά να με εμπνέει πάρα πολύ. Το πρώτο γυμνό 
που ζωγράφισα ήμουν φοιτητής και από τότε δού-
λεψα πάρα πολύ στο γυναικείο και ανδρικό σώμα 
καθώς επίσης και πορτρέτα.    
-Με το ψηφιδωτό πότε και γιατί ασχοληθήκατε;
 Όταν ήρθα στην Πάφο, ανακαλύφθηκαν τα ψη-
φιδωτά στην Οικία του Διόνυσου και επειδή έτυ-
χαν μεγάλης δημοσιότητας κάθε απόγευμα πήγαι-
να και παρακολουθούσα τις εργασίες επιδιόρθωσης 
τους από τεχνίτες της τότε Γιουγκοσλαβίας και γνω-
ρίστηκα με το υλικό την πέτρα. Για πρώτη φορά α-
σχολήθηκα με το ψηφιδωτό το 1973 και το πρώτο 
μου έργο ήταν παραγγελία του νυν Αρχιεπισκόπου, 
τότε Ηγουμένου στον Άγιο Νεόφυτο και είναι στην 
κεντρική είσοδο ένας μισός κύκλος με τον Άγιο Νε-
όφυτο στο κέντρο και Αγγέλους στα δεξιά και αρι-
στερά. Ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλες πα-
ραγγελίες από τον Αρχιεπίσκοπο, με αποκορύφωμα 
το μεγάλο ψηφιδωτό (15 τετραγωνικά μέτρα) που έ-
κανα στην Μητρόπολη Πάφου.
-Εκτός από το θρησκευτικό χαρακτήρα στο ψηφι-
δωτό ασχολείστε και με άλλα θέματα;
Επειδή το ψηφιδωτό είναι μια μνημειακή τέχνη, τα 
θέματα μου είναι περισσότερο κυβιστικά και βασι-
σμένα στην αρχαία Ελληνική μυθολογία αλλά και σε 
σύγχρονα θέματα. Στα έργα μου υπάρχει το δικό μου 
προσωπικό στυλ. Για την κατασκευή ψηφιδωτών α-
παιτούνται πολλά εργατικά και ευτυχώς για εμένα 
είχα δυο μικρότερους αδελφούς που έμαθαν να κό-
βουν ψηφίδες και με βοηθούν. 
Εγώ κάνω το σχέδιο και τη μακέτα, χωρίζω τα χρώμα-
τα και την υπόλοιπη δουλειά την κάνουν ο Αντώνης 
και ο Χρήστος. Το πιο πρόσφατο ψηφιδωτό μας ήταν 

η μορφή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Αρχιε-
πισκοπή, που τελειώσαμε στις 19 Ιανουάριου φέτος. 
Τώρα προετοιμαζόμαστε για ένα ψηφιδωτό στο Εκ-
κλησάκι της Αγίας Βαρβάρας στην Αργάκα… 
-Ποια είναι τα συναισθήματα σας την ώρα που 
ζωγραφίζετε;
Ζωγραφίζω με το δικό μου προσωπικό στυλ και στα 
έργα μου θέλω πάντοτε να φαίνεται το Μεσογεια-
κό φως και η δική μας κουλτούρα που πηγάζει από 
την Αρχαία Ελλάδα και Βυζαντινή αγιογραφία.  
-Από τα έργα σας ξεχωρίζετε κάποιο;
Αγαπώ όλα τα έργα μου, κρατάω κάποια στην προ-
σωπική μου συλλογή, αλλα δεν μπορώ να πω ότι τα 
ξεχωρίζω από εκείνα που θα πουλήσω. Άλλωστε η 
τέχνη είναι για να τη βλέπουν πολλοί άνθρωποι… 
-Όταν πουλάτε κάποιο έργο σας νιώθετε ότι απο-
χωρίζεστε ένα κομμάτι από τον εαυτό σας;
Βέβαια, αφού κάθε έργο έχει πολλές ώρες δου-
λειάς και σκέψης και είναι σαν να φεύγει ένα κομ-
μάτι από τον εαυτό μου. Όμως είναι αναγκαίο να 
πωλούνται κάποια από τα έργα μας για καθαρά βι-
οποριστικούς σκοπούς. 
-Έχετε ζηλέψει το έργο κάποιου άλλου συναδέλ-
φου σας;
Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες στην Κύ-
προ. Ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό στυλ 
και χαίρομαι όταν οι συνάδελφοι δουλεύουν και  
παρουσιάζουν έργα και δεν τους ζηλεύω. Προτρέ-
πω μάλιστα τους νέους καλλιτέχνες να δουλεύουν, 
να μην απογοητεύονται να παρουσιάζουν τα έργα 
τους και να δέχονται κακόπιστες κριτικές από μεγα-
λύτερους τους και να προσπαθούν να βελτιωθούν.    
-Υπάρχουν πράγματα που σας ενοχλούν;
Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει κί-
νητρα στους δημιουργούς καλλιτέχνες, να τους συ-
μπαρασταθεί με κάποιο βοήθημα, ώστε να μην α-
πογοητεύονται.
-Μετά την έκθεση ζωγραφικής και ψηφιδωτού 
στη γκαλερί «Κύκλος» ποιο θα είναι το επόμενο 
σας βήμα; 
Θέλω το φθινόπωρο να κάνω μια έκθεση στη Λεμε-
σό, ενώ στο πρόγραμμα μου είναι και μια έκθεση στη 
Αθήνα και γι’ αυτό δουλεύω με τους συνεργάτες μου 
τη Ραφαέλλα και τον Γιάννη, δυο νέα παιδιά που έ-
χουν ολοκληρώσει πρόσφατα τις σπουδές τους. 
-Στη μνήμη σας έμεινε κάποιο περιστατικό χαραγ-
μένο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας;
Το πιο ενδιαφέρον περιστατικό που είχα πρόσφα-
τα ήταν το 2015 όταν ένα νεαρό ζευγάρι Γάλλων 
δικηγόρων που έκαναν τις διακοπές τους σε ξενο-
δοχείο της Πάφου όπου εκείνη την περίοδο φιλο-
ξενούνταν κάποια έργα μου και όταν επέστρεψαν 
στο Παρίσι επικοινώνησε μαζί μου ο σύζυγος της 
κοπέλας και μου ζήτησε να ζωγραφίσω τη γυναί-
κα του δηλώνοντας μάλιστα πρόθυμος να την στεί-
λει για να ποζάρει. Εγώ ζήτησα να μου στείλει κά-
ποιες φωτογραφίες και μου έστειλε δέκα περίπου 
γυμνές φωτογραφίες της κοπέλας που όμως δεν ή-
ταν υψηλής ευκρίνειας για αυτό και τον πήρα τη-
λέφωνο και μου είπε ότι θα στείλει τη γυναίκα του 
για να ποζάρει  όπως και έπραξε. 
Όταν ολοκληρώθηκε το πορτρέτο που της έφτιαξα 
ύψους 1,5 μέτρου ενθουσιάστηκαν, μου είπαν ότι 
τους θυμίζει Αρχαίο Ελληνικό Άγαλμα ήρθαν στην 
Πάφο, με πλήρωσαν και επειδή δεν μπορούσαν να 
το μεταφέρουν τους έστειλα το έργο στο Παρίσι.   

Άννα Κυριάκου

Η εντυπωσιακή πορεία 
του Κύπριου ζωγράφου που 
ξεκίνησε από το Παλαιχώρι 
έφτασε μέχρι την Κίνα
και κατέληξε στην Πάφο…

“Ζωγραφίζω με το δικό μου προσωπικό στυλ και στα έργα μου θέλω 
πάντοτε να φαίνεται το Μεσογειακό φως και η δική μας κουλτούρα που 
πηγάζει από την Αρχαία Ελλάδα και Βυζαντινή αγιογραφία…”

Γιώργος Κοτσώνης



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

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

A Tradition of Excellence



“Αδέσμευτος” 28 Μαΐου 2022Σελίδα 16 π ολ ι τ ι σ μ ό ς

Μ ια φορά τον παλαιόν καιρό στα Παλιό-
καστρα της Πάφου, ήταν ένα βοσκό-
πουλο που μια μέρα αποφάσισε να 
βοσκήσει τα πρόβατα του λίγο μακρύ-
τερα απ’ ότι συνήθως. Έφτασε ως τον 
Καπυρό, ένα πλούσιο από βλάστηση 
κάμπο στο χωριό της Χλώρακας. Ήταν 
μια όμορφη περιοχή με ψηλά δένδρα 
και πλούσια βοσκή, αλλά και τρεξιμιό 

νερό που πήγαζε από τη γη σχηματίζοντας ένα 
μικρό ποταμάκι. Το ποταμάκι πριν συνεχίσει το 
δρόμο του για την θάλασσα σχημάτιζε μια μικρή 
λιμνούλα που ξεχείλιζε, και το νερό ύστερα συνέ-
χιζε το δρόμο του.
Τα πρόβατα απλώθηκαν και έβοσκαν ήσυχα, 
γι’ αυτό το βοσκόπουλο ξάπλωσε κάτω από τον 
πυκνό ίσκιο των ψηλών δέντρων χωρίς να έχει 
όρεξη να φύγει. Όταν ήρθε το δείλι, σκέφτηκε να 
διανυκτερεύσει εκεί, ώστε το κοπάδι του να βο-
σκήσει και την άλλη μέρα το πλούσιο χορτάρι, και 
αυτός να απολαύσει περισσότερο την δροσιά του 
καιρού και την ομορφιά του τοπίου. 
Κοίταξε στη βούρκα του, και διαπιστώνοντας πως 
είχε τροφή και για την επόμενη μέρα, αποφάσισε 
να κάμει αυτό που σκέφτηκε.
Όταν τα πρόβατα σιγά με το βραδύς ηρέμισαν, 
έγειρε και ο ίδιος πάνω σ ένα γουνάρι φύλλα και 
αποκοιμήθηκε με το τραγούδι των γρυλλίδων σαν 
νανούρισμα. Το τραγούδι των γρύλλων ήξερε πως 
είναι οιωνός για καλοτυχία και ευημερία, γι’ αυτό 
καθώς πίστευε στους οιωνούς, ακούγοντας τους 
ευχαριστημένος παραδόθηκε στον Μορφέα.
Ξαφνικά κοντά στα μεσάνυχτα τον γλυκό του ύπνο 
διέκοψαν φωνές, γέλια και τραγούδια. Ανασηκώ-
θηκε λίγο και στο φεγγαρόφωτο που έριχνε τις 
αχτίνες του μέσα από τα πλατιά φύλλα των ευκα-
λύπτων, είδε κοπέλες όμορφες να χαριεντίζονται 
και να παίζουν μέσα στα νερά της λίμνης. Έκθαμ-
βος τις παρακολουθούσε να λούζονται και να 
χτενίζονται, και σκεφτόταν αν όσα έβλεπε ήταν 
πραγματικότητα, ή αποτέλεσμα του τραγουδιού 
των γρύλλων που τον επηρέασαν.
Όμως ναι, όσα έβλεπε ήταν αληθινά. Ήταν πραγ-
ματικές νεράιδες των νερών, που συνήθιζαν μετά 
τα μεσάνυχτα να βγαίνουν στις δροσερές πηγές 
να λούζονται υπό τη σκεπή των αστεριών.
Σηκώθηκε ανάλαφρα χωρίς φασαρία, και σίμωσε 
κοντά τους. Κρυμμένος πίσω από ένα κομό δέν-
δρου, τις είδε όλες πανέμορφες να στροβιλίζο-
νται με χάρη, και η μελωδική τους φωνή σαν γλυ-
κό βάλσαμο κατέκλυζε το είναι του και εύφραινε 
την καρδιά του.
Και ανάμεσα σε όλες, ξεχώρισε μια με κατάμαυ-
ρα μαλλιά που χόρευε καλύτερα και ήταν ομορ-
φότερη από τις άλλες.
Απέμεινε να τις κοιτάζει ώρα πολλή, και λίγο πριν 
το ξημέρωμα να φεύγουν και να χάνονται στον 
πρωινό ορίζοντα, ενώ στα αφτιά του έμεινε ο 
γλυκός απόηχος από τα κρυστάλλινα γέλια τους 
και τα χαρούμενα τραγούδια τους. Από εκείνο 
τον καιρό η όμορφη νεράιδα έμεινε στη σκέψη 
του και δεν μπορούσε να την βγάλει. Την αγά-
πησε με πάθος, και μαράζωνε και ήταν πολύ δυ-

στυχισμένος που δεν μπορούσε να την έχει δικιά 
του. Συνεχώς την σκεφτόταν, και η καρδιά του 
πονούσε από τον παράφορο έρωτα που φώλιασε 
μέσα της. Άλλη σκέψη και έγνοια δεν είχε, κατά-
λαβε πως αν δεν έκανε κάτι να την αποκτήσει, 
θα τρελαινόταν. Γι’ αυτό σκέφτηκε να ρωτήσει 
άλλους ανθρώπους μήπως ήξεραν, να τον συμ-
βουλεύσουν. 
Αποφάσισε να συμβουλευτεί τους γεροντότε-
ρους, και ένας από αυτούς του είπε ότι μαγεύ-
τηκε από την ανεράδα και μόνη ελπίδα να ξε-
ματιαστεί, ήταν να την στεφανωθεί. Αλλά αυτό 
οπωσδήποτε ήταν αδύνατο, γιατί οι ανεράδες 
ήταν άπιαστες μάγισσες και πως για να χάσουν τα 
μάγια τους θα έπρεπε πρώτα να αιχμαλωτιστούν 
και να εκτεθούν άπλετα στο φως της ημέρας και 
να λουστούν στις ακτίνες του ήλιου.
Έκατσε το βοσκόπουλο και σκέφτηκε καλά τι να 
κάμει, και αποφάσισε να παραμονέψει και να 
αιχμαλωτίσει την αγαπημένη του. Ήξερε πως 
ήταν δύσκολο, και πως χρειαζόταν πονηριά. Έκα-
με λοιπόν τα σχέδια του, και τα έβαλε σε εφαρ-
μογή. Παραμόνεψε πολλές νύχτες κρυμμένος δί-
πλα στη μικρή λίμνη, και οπλισμένος με υπομονή 
από την πολλή αγάπη που είχε μέσα του, άντεξε 
αγόγγυστα το πολυήμερο καρτέρι που έστησε. 
Πέρασαν μέρες και οι νεράιδες δεν φαίνονταν. 
Σκέφτηκε ότι θα βρήκαν άλλες λίμνες ομορφό-
τερες, αλλά ήταν σίγουρος, κάποτε θα τις βαριό-
ντουσαν και θα επέστρεφαν πίσω.
Πέρασαν κι άλλες μέρες, και ένα βράδυ κοντά στα 
μεσάνυχτα, άκουσε τα γέλια πάλι να γεμίζουν με 
όμορφους μουσικούς ήχους τη φεγγαρόλουστη 
νύχτα. Ήξερε ότι η προσμονή του τέλειωσε, εκεί-
νη τη νύχτα θα την έκανε δική του.
Όταν οι νεράιδες μέσα στη λίμνη άρχισαν να χο-

ρεύουν και να τραγουδούν, μόλις η αγαπημένη 
του στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τρά-
βηξε το δίχτυ που είχε στήσει πάνω στα κλαριά 
του ευκαλύπτου που απλώνονταν πάνω από τη 
λίμνη, και αιχμαλώτισε την καλή του. Σαν το ψάρι 
σπαρταρούσε η καημένη, και φώναζε βοήθεια. 
Μα το βοσκόπουλο αποφασισμένο, φανερώθηκε 
και φωνάζοντας δυνατά, φόβισε τις άλλες νεράι-
δες που έφυγαν μακριά χωρίς να μείνουν να την 
βοηθήσουν
Έμεινε να την κοιτάζει στο σπαρτάρισμα και στο 
φόβο της και να τη λυπάται, όμως με σφιγμένη 
την καρδιά περίμενε μέχρι που ο Ήλιος ανέτειλε 
και οι αχτίνες του έλουσαν την μάγισσα νεράιδα. 
Και αμέσως αυτή ημέρεψε, έχασε τα μάγια της 
και έμεινε μια απλή κοπέλα χωρίς μαγικές ιδιό-
τητες.
Χαρούμενο το βοσκόπουλο έσκυψε και την απε-
λευθέρωσε, την αγκάλιασε και της είπε να μην 
φοβάται γιατί αυτός θα την προστατεύσει. Την 
πήρε μαζί του και την παντρεύτηκε. 
Από εκείνο τον καιρό, όλα του πήγαν δεξιά, γιατί 
καθώς φαίνεται η μαγική αύρα που περιέβαλλε 
την καλή του σύζυγο, δεν την εγκατέλειψε. Απέ-
κτησε πλούτη και περιουσία, και έγινε άρχοντας. 
Και η ευτυχία του συμπληρώθηκε καθώς απόκτη-
σε με την καλή του και μια όμορφη κόρη που την 
ονόμασαν Μαργαρινή.
Και ο καιρός περνούσε, και ο κάθε χρόνος ήταν 
καλύτερος από τον προηγούμενο. Το βοσκόπουλο 
έγινε μεγάλος βοσκός, απέκτησε πολλά πρόβατα 
και κτήματα και χρήματα, και είχε μεγάλη ευτυ-
χία έχοντας δίπλα του τις δυο αγαπημένες του. 
Και μέσα σε όλη αυτή τη χαρά, σκέφτηκε πως θα 
ήταν καλά να αγοράσει τον κάμπο στον Καπυρό, 
ώστε να προσφέρει λίγη χαρά στην αγαπημένη 
του σύζυγο, που από τον καιρό που την παντρεύ-
τηκε έμεινε μελαγχολική και αγέλαστη. 
Σκέφτηκε πως αν μετακόμιζαν εκεί στους γνώρι-
μους τόπους, θα ξαναέβρισκε τη χαρά της.
Αυτό έκαμε λοιπόν, αλλά αντί ο παλιός γνώρι-
μος τόπος να αρέσει στη σύζυγο του, άρεσε στην 
κόρη του την Μαργαρινή, και όπως κάτι βαθύ να 
την συνέδεε μαζί του, καθημερινά έκανε τον περί-
πατο της εκεί. Καθόταν δίπλα στα γάργαρα νερά 
κάτω από τον βαθύ ίσκιο των δένδρων και κοίτα-
ζε το νερό σαν μαγεμένη, και έλπιζε να έβγαιναν 
οι ανεράδες να την έπαιρναν μαζί τους. Ώσπου 
κάποια μέρα κοντά στα μεσάνυχτα τα βήματα της 
την οδήγησαν και πάλιν στη λίμνη.
Το φεγγάρι που ήταν ολόγιομο και οι αχτίδες του 
διαπερνούσαν τα πυκνά πλατιά φύλλα των ευ-
καλύπτων και φώτιζαν τη λίμνη, για μια στιγμή 
φώτισαν  μια όμορφη νεράιδα να βγαίνει από τα 
νερά και να γνέφει στην όμορφη κόρη να πάει κο-
ντά της. Η Μαργαρινή πήγε κοντά  της, και σε λίγο 
μαζί με άλλες ανεράδες που βγήκαν από το νερό, 
έστησαν χορό ως το ξημέρωμα, και λίγο πριν βγει 
ο ήλιος, όλες μαζί με γέλια και τραγούδια με την 
όμορφη Μαργαρινή χαμογελαστή ανάμεσα τους, 
χάθηκαν μέσα στα βάθη της λίμνης…

Κυριάκος Ταπακούδης

Οι ΑνεράδεςΙερά Μνημόσυνα: 
Η ωφέλεια στους 
κεκοιμημένους μας 

Ο Χρυσόστομος Ρουσής, πρώην γραμ-
ματέας της εκκλησιαστικής επιτρο-

πής Αποστόλων Παύλου και 
Βαρνάβα (1976-2018), σε σύ-
ντομη και περιεκτική μελέτη, 
αναφέρεται στις ακολουθίες 
που τελεί η Εκκλησία μας 
για  την  ανάπαυση  των  κε-

κοιμημένων  μας. Κατ’αρχάς, οι Χριστιανοί 
πιστεύουμε ότι υπάρχει ζωή μετά τον θά-
νατο «Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και 
ζωήν του μέλλοντος αιώνος», γι’ αυτό   κά-
νουμε μνημόσυνα (δεήσεις και προσευχές) 
για την ανάπαυση των κεκοιμημένων  μας,  
πιστεύοντας ότι  ο Θεός μεταδίδει τη χάρη 
Του σε εμάς τους ζώντες, αλλά και στους 
κεκοιμημένους μας. (Εκκλησία Χανίων)
Τα μνημόσυνα αναφέρονται στη μνημό-
νευση των κεκοιμημένων μας στη  Θεία 
Λειτουργία, στις μερίδες που ο Ιερέας βάζει 
(κατά την προετοιμασία των Τιμίων Δώρων 
στην Αγία Πρόθεση) στο Άγιο Δισκάριο. Η 
μεγαλύτερη ωφέλεια στους κεκοιμημέ-
νους μας είναι  «η τέλεση της Θείας Ευχα-
ριστίας στη μνήμη τους, γιατί τότε, με τις 
μερίδες τους στο άγιο δισκάριο, ενώνονται 
αόρατα με το Θεό και επικοινωνούν μαζί 
Του και παρηγορούνται και σώζονται και 
ευφραίνοντα εν Χριστώ». (ο άγιος Συμεών 
Θεσσαλονίκης)
Παράλληλα, η Εκκλησία μας προτρέπει να 
εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας για την 
ανάπαυση της ψυχής του κεκοιμημένου 
μας με προσευχή και με ελεημοσύνες, οι 
οποίες τους εξασφαλίζουν ανακούφιση και 
ωφέλεια. Η Εκκλησία μας  έχει καθιερώσει 
να γίνονται μνημόσυνα κυρίως σε δύο επε-
τείους: 1) στη συμπλήρωση 40 ημερών  και 
2) στη συμπλήρωση ενός χρόνου από την 
εκδημία του κεκοιμημένου μας. Το σαρα-
νταήμερο μνημόσυνο συμβολίζει την ανά-
ληψη του Κυρίου μας, που έγινε σαράντα 
μέρες μετά την ανάστασή Του, με την ευχή 
να «αναληφθεί» και ο νεκρός, να συναντή-
σει το Χριστό στους ουρανούς και να ζήσει 
για πάντα μαζί Του. 
Σημειώστε τα εξής: 1) Γίνονται και επί μέ-
ρους μνημόσυνα, τα τριήμερα και τα εν-
νιάμερα. 
2) Η Εκκλησία έχει αφιερώσει το Σάββατο 
στη μνήμη των κεκοιμημένων (τα δύο κυ-
ρίως Ψυχοσάββατα των Απόκρεω και της 
Πεντηκοστής)  
3) Την παραμονή του μνημοσύνου, μαζί με 
τα κόλλυβα (το σιτάρι συμβολίζει τον θά-
νατο, την ταφή και την ανάσταση των νε-
κρών), παίρνουμε στην εκκλησία τα Δώρα 
της Θείας Λειτουργίας: ένα Πρόσφορο (ζυ-
μωτό), ένα μπουκάλι ελαιόλαδο, ένα μπου-
κάλι Νάμα (το κρασί της Θ. Λειτουργίας) και 
δύο λαμπάδες από καθαρό κερί. 
4) «Κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η 
πνευματική μας προετοιμασία για τη συμ-
μετοχή μας στο Μυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας». Τέλος, μνημόσυνα τελούνται καθ’ 
όλο το έτος,  εκτός από τις ημέρες:  Από το 
Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυρια-
κή του Θωμά. (Μητροπολίτης Πάφου κ. Γε-
ώργιος, 28/02/2018)

Πηγή: Ιερός Καθεδρικός 
Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

5ος Παγκύπριος Μαθητικός 
Διαγωνισμός Λαογραφίας 

Ο Λαογραφικός Όμιλος «Κτήμα» Πάφου σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπο-

λις και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-

ολοκλήρωσαν την μελέτη των συμμετοχών του 
5ου Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Λα-
ογραφίας 2021-2022.
Τα έργα είχουν διαμοιραστεί ανά θεματική 
ενότητα όπου δύο υποεπιτροπές αποτελού-
μενες από ειδικούς παρακάθησαν και τα αξι-
ολόγησαν. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 95 

μαθητές και μαθήτριες από πολλά σχολεία της 
Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά. Η τελετή βρά-
βευσης θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, σε 
χρόνο και τόπο στην Πάφο που θα γνωστοποι-
ηθεί σύντομα.
Σε όλους τους μαθητές/τριες που έλαβαν μέ-
ρος θα επιδοθούν διπλώματα συμμετοχής.

Πέρασαν κι άλλες μέρες, και ένα βράδυ 
κοντά στα μεσάνυχτα, άκουσε τα γέλια 

πάλι να γεμίζουν με όμορφους μουσικούς 
ήχους τη φεγγαρόλουστη νύχτα.

 Ήξερε ότι η προσμονή του τέλειωσε, 
εκείνη τη νύχτα θα την έκανε δική του.
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Ταξιδεύετε με ασφάλεια

Πώς μπορούν να 
προστατευθούν οι 
αεροπορικοί επιβάτες...

Π έντε χρήσιμες συμβουλές προς… 
αερο-ναυτιλλομένους δίνει εν 
όψει ενός «δύσκολου θέρους» 

η ρεπόρτερ του αμερικανικού δικτύου 
CNBC Λέσλι Τζόζεφς.

1. Προτιμήστε πρωινές πτήσεις

Έτσι θα έχετε περισσότερες ευκαι-

ρίες να… χωθείτε σε μια άλλη πτή-
ση εφόσον η δική σας ακυρωθεί ή 
συγχωνευθεί. 
«Μην ταξιδεύετε ποτέ με την τελευ-
ταία, νυχτερινή πτήση μιας εταιρεί-
ας. Κινδυνεύετε να διανυκτερεύ-
σετε στις αίθουσες αναμονής ενός 
άδειου αεροδρομίου, όπου ούτε 
ένα μπουκαλάκι με νερό δεν θα 
βρείτε για να αγοράσετε» προειδο-
ποιεί ο ιδρυτής της εταιρείας συμ-

βούλων Lagniappe Aviation Ανταμ 
Τόμσον.

2. Δείτε το μετεωρολογικό δελτίο

Τα δίκτυα των αεροπορικών εται-
ρειών είναι περίπλοκα και ευμετά-
βλητα ανάλογα και με τις καιρικές 
συνθήκες. Ελέγξτε την πρόβλεψη 
του καιρού τόσο για τον τόπο ανα-
χώρησης όσο και για τον προορισμό 
σας. Πρωταρχική σημασία έχουν οι 
καιρικές συνθήκες στα αεροδρόμια.

3.Ταξιδέψτε τις εργάσιμες ημέρες

Ο Ανταμ Τόμσον προτείνει στους 
επιβάτες να ελέγχουν πόσες προ-
γραμματισμένες πτήσεις έχει η 
εταιρεία τους για τον συγκεκριμένο 
προορισμό τους. 
«Οι εταιρείες συνήθως πετούν λι-
γότερο τα Σάββατα, κάτι που ση-
μαίνει ότι αν κάτι πάει στραβά δύ-
σκολα θα βρουν άλλη πτήση. 
Οι Πέμπτες και οι Παρασκευές 
κατά κανόνα έχουν περισσότερες 
προγραμματισμένες πτήσεις, αλλά 
από την άλλη επικρατεί μεγαλύτε-

ρος συνωστισμός στα αεροδρόμια» 
εξηγεί.

4. Σας χρωστούν, δεν τους χρωστάτε
Έχετε δικαίωμα να διεκδικήσετε 
επιστροφή των χρημάτων που έχε-
τε δώσει για το εισιτήριο, αν η αε-
ροπορική εταιρεία ακυρώσει την 
πτήση ή αν την πραγματοποιήσει 
με μεγάλη καθυστέρηση. Οι εται-
ρείες συνήθως προσφέρουν ένα 
πιστωτικό για ένα μελλοντικό ταξίδι 
(voucher), αλλά οι επιβάτες μπο-
ρούν να επιμείνουν να αποζημιω-
θούν, αν το προτιμούν.

5.Οπλιστείτε με υπομονή

Οι υπάλληλοι που θα σας εξυπη-
ρετήσουν στις πύλες των αερο-
δρομίων, στις κρατήσεις και στους 
ελέγχους θα είναι πιθανότατα νε-
οπροσληφθέντες. Ως εκ τούτου 
θα δουλεύουν κάτω από συνθή-
κες στρες. «Οπλιστείτε με υπομο-
νή, καλή διάθεση και συνεργατικό 
πνεύμα και κυρίως μην είστε βλα-
κωδώς εριστικοί» τονίζει ο Τόμσον.

Τρόποι συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών του τουρισμού

Στόχος για πάνω 
από 2 εκατομμύρια 
αφίξεις

Σ τόχο για αφίξεις άνω των 2 εκα-
τομμυρίων θέτει για φέτος το 

Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφω-
να με όσα δήλωσε την Τρίτη ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού, Σάββας Περ-
δίος, ο οποίος ανέφερε ότι, μετά 
την απώλεια των 800.000 αφίξεων 
από Ρωσία και Ουκρανία, ο αριθ-
μός των επισκεπτών φέτος δε θα 
μπορέσει να φτάσει τα 4 εκ. που 
είχαμε το καλοκαίρι του 2019, αλλά 
αναμένεται να είναι πάνω από τα 2 
εκ. του 2021.
Ανέφερε, μάλιστα, ότι η αισιοδο-
ξία του οφείλεται στα ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα του πρώτου 
τετραμήνου του 2022, που έφτα-
σαν το 70-75% των αφίξεων που 
είχαμε το 2019. 
«Είναι μία σημαντική ώθηση για 
εμάς αυτοί οι αριθμοί, γιατί σε 
αυτό το διάστημα είχαμε και την 
έξαρση της Όμικρον, με την Κύ-
προ να είναι η χώρα με τα πιο 
αυστηρά πρωτόκολλα εισόδου, 
αφού ζητούσε διπλό τεστ ακόμα 
και για εμβολιασμένους ταξιδιώ-
τες, όμως είχαμε και τον πόλεμο 
στην Ουκρανία που επηρέασε τον 
κόσμο», δήλωσε.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι αναζητήσεις 
στην Κύπρο στο διαδίκτυο είναι σε 
αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το 
2019. 
«Δε θα καλύψουμε τις απώλειες 
από τις αγορές Ρωσίας και Ου-
κρανίας, γι’ αυτό δεν μπορούμε 
να συζητάμε για αριθμούς που 
είχαμε το 2019. 
Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
πιάσουμε τους ψηλούς αριθμούς 
του 2019, αφού χάσαμε από τη 
μία μέρα στην άλλη 800.000 αφί-
ξεις, που ήταν από μία αγορά 
όπως η Ρωσία, από την οποία οι 
επισκέπτες διακινούνταν μέσω 
ταξιδιωτικών πρακτορείων» εξή-
γησε.
Σημείωσε, όμως, ότι ένα ποσοστό, 
της τάξης 20-25%, θα αναπληρωθεί 
από άλλες αγορές, όπως η Γαλλία. 
«Πλέον οι αφίξεις από Γερμανία, 
Αυστρία, Ελβετία, Σκανδιναβικές 
χώρες, κατά πάσα πιθανότητα 
θα προσεγγίσουν τις αφίξεις του 
2019 και σε κάποιες περιπτώσεις 
ίσως να τις ξεπεράσουν και θα εί-
ναι ευτύχημα για την Κύπρο, γιατί 
είναι αγορές που πάντα θέλαμε 
να ενισχύσουμε», τόνισε ο Υφυ-
πουργός.
Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στό-
χος της συνεχιζόμενης προσπά-
θειας όλων είναι να ξεπεράσουν 
οι αριθμοί τα 2 εκ. αφίξεων του 
2021, ενώ απαντώντας σε ερώτη-
ση δημοσιογράφου, ο κ. Περδίος 
ξεκαθάρισε ότι δε θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τη στάση της η Κύ-
προς σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις 
προς τη Ρωσία για χάρη του τουρι-
σμού, καθώς η εικόνα της Κύπρου 
σε πολλές χώρες επηρεάζεται και 
από τη στάση της στο θέμα του 
πολέμου στην Ουκρανία.

Ζητήματα που απασχολούν την 
τουριστική βιομηχανία ανέπτυ-
ξε στη διάρκεια του «Greece-
Cyprus Business Summit» ο συ-
μπολίτης μας Άγγελος Λοΐζου…

Την ευκαιρία να αναπτύξει σημα-
ντικά ζητήματα που απασχολούν 

την τουριστική βιομηχα-
νία αλλά και πρακτικούς 
τρόπους συνεργασίας 
μεταξύ επαγγελματιών 
του τομέα από Ελλάδα 
και Κύπρο, είχε ο Σύμ-

βουλος του ΣΤΕΚ, Άγγελος Λοΐζου, 
κατά τη διάρκεια του «Greece-Cyprus 

Business Summit» το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα. 
Ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του ξε-
νοδοχειακού τομέα από την Κύπρο, 
ο κ. Λοΐζου συμμετείχε σε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ανα-
δυόμενοι τουριστικοί κλάδοι -Ανα-
πτυξιακά εργαλεία στην υπηρεσία 
του Τουρισμού-Η ενσωμάτωση της 
νέας τεχνολογίας στην τουριστική βι-
ομηχανία».
Όπως ανέφερε κατά την παρέμβαση 
του ο κ. Λοΐζου, ο τουριστικός τομέ-
ας σε Ελλάδα και Κύπρο προσπαθεί 
να ανακάμψει από δύο κρίσεις (της 
πανδημίας και των επιπτώσεων του 
πολέμου στην Ουκρανία), την ίδια 

ώρα που εντείνεται ο ανταγωνισμός 
στην περιοχή.
Σημείωσε πως μετά την πανδημία 
έχουν δημιουργηθεί νέες ισχυρές 
τουριστικές τάσεις ενώ ο ρόλος της 
τεχνολογίας ενισχύεται διαρκώς 
και θα πρέπει να τύχει προσεκτικής 
αξιολόγησης και αξιοποίησης. 
«Αξιοποιώντας την τεχνολογία μπο-
ρούν να αναλυθούν δεδομένα και 
να γίνουν οι ανάλογες προσαρμογές 
οι οποίες να καλύπτουν τις απαι-
τήσεις του σύγχρονου τουρίστα», 
σχολίασε, τονίζοντας πως στην πε-
ρίπτωση της Κύπρου προτεραιότη-
τα θα πρέπει να είναι ο ποιοτικός 
τουρισμός.

Συνεργασία στην πράξη

Ο κ. Λοΐζου υπερθεμάτισε πως του-
ριστικοί φορείς σε Ελλάδα και Κύ-
προ μπορούν να συνεργαστούν στην 
πράξη και όχι απλώς στη θεωρία. 
Έδωσε ως παράδειγμα τρία ευρωπα-
ϊκά προγράμματα που υλοποιούνται 
από τον ΣΤΕΚ σε στενή συνεργασία 
με φορείς του ελληνικού τουρισμού. 
Πρόσθεσε επίσης πως η ανταλλα-
γή πληροφοριών και εμπειριών σε 
θέματα φιλοξενίας για εντοπισμό 
και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 
από τους εμπλεκόμενους φορείς και 
των δύο χωρών είναι απαραίτητη 
και ιδιαίτερη επωφελής.   

10 τοιχογραφημένες 
εκκλησίες του Τροόδους…

Εάν αγαπάς την ιστορία και τις 
εκδρομές, η συγκεκριμένη θα 

σε εντυπωσιάσει. Μια θρησκευτι-
κή διαδρομή στο βουνό, που μόνο 
αποκαλύψεις θα σου προσφέρει.

Μέσω αυτής θα ανακαλύψετε τη 
βαθιά ριζωμένη θρησκευτική πα-
ράδοση του νησιού και τη σημασία 
που το νησί κατέχει στην ιστορία 
του Χριστιανισμού, ακολουθώντας 
μια από τις διαδρομές που οδηγούν 

στις εκκλησίες και τα μοναστήρια, 
όλα σεβάσμια και ανεκτίμητα, εφό-
σον αποδεικνύουν την αφοσίωσή 

τους στη χριστιανική πίστη, προ-
καλώντας ρίγη συγκίνησης στους 
επισκέπτες.
Ένας γνήσιος βυζαντινός θησαυρός 
βρίσκεται στην οροσειρά του Τροό-
δους και αποκαλύπτει τη θρησκευ-
τική κληρονομιά του νησιού μέσω 
των αγίων κτισμάτων που έχουν 

παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμε-
τάβλητα εδώ και αιώνες.
Με δέκα απ΄ αυτές τις πανέμορ-
φα αγιογραφημένες εκκλησίες να 
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ! 
Μοναδικές ξύλινες επικλινείς στέ-

γες προσφέρουν καταφύγιο στις 
πεπλατυσμένες ξύλινες πόρτες που 
ανοίγουν, για να σας οδηγήσουν 
σε μια σειρά από ζωντανές εικόνες 
και τοιχογραφίες που απεικονίζουν 
Αγίους, Αποστόλους και ιστορίες 
από την Αγία Γραφή σ΄ όλο τους το 
μεγαλείο.

Πιτσιλιά
1. Σταυρός του Αγιασμάτη
2. Μεταμόρφωση του Σωτήρος
3. Τίμιος Σταυρός
4. Παναγία του Άρακα

Σολέα
5. Άγιος Νικόλαος της Στέγης
6. Παναγία Ποδίθου
7. Παναγία της Ασίνου

Μαραθάσα
8. Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής
9. Παναγία του Μουτουλλά
10. Αρχάγγελος Μιχαήλ

Εκδρομές να πας

Ένας γνήσιος βυζαντινός 
θησαυρός βρίσκεται στην 
οροσειρά του Τροόδους...
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Όσο πιο 
ευαίσθητος είσαι...

Κοιτάξτε: Όταν βγαίνεις έξω, όταν περπατάς 
στους δρόμους, υπάρχει κάθε είδους θόρυ-

βος, όλων των ειδών τα ουρλιαχτά. 
Υπάρχει χυδαιότητα, κτηνωδία κι 
αυτός ο θόρυβος κυλάει μέσα σου, 
πράγμα που είναι πολύ καταστρεπτι-
κό. Όσο πιο ευαίσθητος είσαι, τόσο 
πιο καταστρεπτικό γίνεται αυτό. 

Κι ύστερα αντιστέκεσαι σε αυτό το πλήγωμα κι έτσι 
χτίζεις ένα τοίχο. Κι όταν χτίζεις τοίχο γύρω σου 
απομονώνεσαι. Κι από εκεί και μετά μεγαλώνεις 
την απομόνωση, πράγμα που θα σε κάνει να πλη-
γώνεσαι όλο και περισσότερο. Ενώ αν παρατηρείς 
το θόρυβο, αν δίνεις τη προσοχή σου στο θόρυβο, 
τότε θα δεις ότι ο οργανισμός σου δεν πληγώνε-
ται ποτέ. Αν καταλάβετε αυτή τη μοναδική βασική 
αρχή, θα έχετε καταλάβει κάτι που έχει τεράστια 
σημασία: ότι όπου υπάρχει παρατηρητής που δια-
χωρίζει τον εαυτό του από εκείνο που παρατηρεί, 
υπάρχει αναπόφευκτα και σύγκρουση. 
Ότι και να κάνετε, όσο υπάρχει διαίρεση ανάμε-
σα στον παρατηρητή και στο παρατηρούμενο, θα 
υπάρχει αναπόφευκτα σύγκρουση. 
Όπως όσο υπάρχει διαίρεση ανάμεσα σε μουσουλ-
μάνους και χριστιανούς, ανάμεσα σε καθολικούς 
και προτεστάντες, ανάμεσα σε μαύρους και σε 
άσπρους, θα υπάρχει αναπόφευκτα σύγκρουση. 
Μπορεί να είσαστε διαλλακτικοί ο ένας απέναντι 
στον άλλον, αλλά αυτό είναι μια νοητική κάλυψη 
της αδιαλλαξίας σας. Όταν υπάρχει διαίρεση ανά-
μεσα σε εσάς και στη γυναίκα σας, θα υπάρχει σύ-
γκρουση. Στην ουσία αυτή η διαίρεση υπάρχει όσο 
ο παρατηρητής είναι κάτι χωριστό απ’ αυτό που 
παρατηρεί. Όσο, λέω, «ο θυμός είναι διαφορετικός 
από εμένα, πρέπει να ελέγξω το θυμό, πρέπει να 
αλλάξω, πρέπει να ελέγξω τις σκέψεις μου», υπάρ-
χει διαίρεση, επομένως υπάρχει σύγκρουση. 
Η σύγκρουση προϋποθέτει καταπίεση, συμμόρφω-
ση, μίμηση, τα περιέχει όλα αυτά. Αν δείτε πραγ-
ματικά την ομορφιά αυτού του πράγματος, ότι ο 
παρατηρητής είναι το παρατηρούμενο, ότι αυτά τα 
δυο δεν είναι χωριστά, τότε μπορείτε να παρατη-
ρήσετε τη συνείδηση στο σύνολο της χωρίς ανάλυ-
ση. Τότε βλέπεις ολόκληρο το περιεχόμενο μέσα σε 
μια στιγμή. Ζούμε με τη σκέψη, κάνουμε πράγματα 
με τη σκέψη, σχεδιάζουμε τη ζωή μας με τη σκέψη, 
οι πράξεις μας παρακινούνται από σκέψεις. 
Και η σκέψη που είναι μέρος της νοητικής λειτουρ-
γίας, λατρεύεται σε όλον τον κόσμο σαν κάτι εξαι-
ρετικά σημαντικό. Αλλά η σκέψη έχει αποχωριστεί 
από τον εαυτό της σαν ο «σκεπτόμενος». Και ο σκε-
πτόμενος λέει: «Αυτές οι σκέψεις δεν είναι καλές», 
«εκείνες είναι καλύτερες». Η λέει: «Αυτή η πίστη 
είναι καλύτερη από εκείνη τη πίστη». 
Όλη αυτή η ιστορία είναι προϊόν της σκέψης, της 
σκέψης που έκανε τον εαυτό της κάτι ξεχωριστό, 
που η ίδια διασπάστηκε σε σκέψη και σκεπτόμε-
νο, σ΄εκείνον που έχει τις εμπειρίες. Η ίδια η σκέ-
ψη έχει χωρίσει τον εαυτό της σε ανώτερο εαυτό 
και κατώτερο εαυτό-στις Ινδίες τον ανώτερο τον 
ονομάζουν Άτμαν. Εδώ το ονομάζουμε ψυχή ή οτι-
δήποτε άλλο. Αλλά πάντα είναι σκέψη σε δράση. 
Είναι ξεκάθαρο, δεν είναι; Θέλω να πω ότι είναι 
λογικό, δεν είναι παράλογο. Και τώρα σκοπεύω να 
σας δείξω τον παραλογισμό αυτού του πράγματος. 
Όλα μας τα βιβλία, όλη μας η λογοτεχνία, όλα είναι 
σκέψη. Και οι σχέσεις μας βασίζονται στις σκέψη-
απλώς... σκεφτείτε το.

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας) 

Ο ι στόχοι και οι δράσεις του Δήμου Πά-
φου για την δημιουργία ενός νέου πυλώ-
να στην τοπική κοινωνία και οικονομία, 

που θα βασίζεται στην πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση υψηλού επιπέδου αναλύθηκαν στο πλαί-
σιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Παρασκευή στον πολυχώρο «Αττικόν». 
Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος Πάφου 
Φαίδωνας Φαίδωνος, ο πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Frederick και πρώην Υπουργός Παιδείας Γιώρ-
γος Δημοσθένους, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτριος Δη-
μητρίου.  Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος 
στο πλαίσιο της συζήτησης ανέφερε πως κοινή δια-
πίστωση είναι ότι δεν μπορούν οι πυλώνες του του-
ρισμού και της ανάπτυξης γης να απορροφήσουν 
τους νέους πτυχιούχους. 
Η λειτουργία των Πανεπιστημίων θα δώσει ζω-
ντάνια αλλά και πνευματικό βάθος στην πόλη, θα 
δημιουργήσει ευκαιρίες επαγγελματικής απασχό-
λησης σε νέους τομείς, θα προσελκύσει εταιρείες 
διεθνούς βεληνεκούς να εγκαταστήσουν γραφεία 
και δραστηριότητες στην Πάφο στον τομέα της και-
νοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων 
τεχνολογίας θέτοντας φραγμό στο brain drain που 
παρουσιάζεται σε ανησυχητικό βαθμό στην πόλη 
αυτή τη στιγμή. 
Ο Δήμος Πάφου έχει ενεργό εμπλοκή προκειμένου 
να διευκολύνει με κάθε τρόπο την εγκατάσταση των 
Πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα δίνοντας κί-
νητρα και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Τόνισε δε 

τον περιφερειακό χαρακτήρα που μπορούν να δια-
δραματίσουν τα Πανεπιστήμια, αφού θα μπορού-
σαν να προσελκύσουν φοιτητές και ερευνητές από 

όλη τη Μέση Ανατολή καθώς και από την Αίγυπτο. 
Τέλος, κάλεσε τους πολίτες της Πάφου να αγκαλιά-
σουν αυτή την προσπάθεια γιατί θα αλλάξει την 
με ουσιαστικό τρόπο την πορεία της Πάφου και θα 
της προσδώσει κύρος και ευκαιρίες ανάπτυξης σε 
όλους τους τομείς.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και πρώ-
ην Υπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Δημοσθένους, 
ανέλυσε το πως η λειτουργία του Πανεπιστημίου 
Frederick στο Καϊμακλί στη Λευκωσία, μετέτρεψε 
την περιοχή από υποβαθμισμένη σε ευημερούσα. 
Ανέφερε επίσης πως τα Πανεπιστήμια στην Κύπρο 
δεν είναι τόσο παλιά όσο της Ελλάδας, αλλά παρό-
λα αυτά έχουν καταφέρει πολλά επιτεύγματα και 
ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν προσελκύσει πολ-
λούς φοιτητές και από το εξωτερικό. Στόχος είναι η 
Κύπρος να φτάσει τους 100,000 φοιτητές τον χρό-
νο που θα αντιστοιχούν στο 10% του πληθυσμού. 
Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέ-
πει το κράτος να γίνει πιο ευέλικτο στις διαδικασίες 

εισδοχής φοιτητών από τρίτες χώρες και να δώσει 
κίνητρα και χορηγίες και στα ιδιωτικά πανεπιστή-
μια για να μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά σε 
σχέση με αυτά του εξωτερικού.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξήγησε 
το πως κατάφερε, μέσα από πολλές δυσκολίες, ένα 
περιφερειακό πανεπιστήμιο σε μια μικρή και απο-
μακρυσμένη πόλη της Ελλάδας να έχει σήμερα μια 
πανεπιστημιακή κοινότητα των 25,000 φοιτητών 
που αντιστοιχεί στο 15% του πληθυσμού της πό-
λης. Μάλιστα, το τοπικό πανεπιστήμιο προσφέρει 
τόσο υψηλού επιπέδου μόρφωση, ώστε εταιρείες 
διεθνούς φήμης, όπως η TeamViewer και άλλες να 
εγκαταστήσουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στα 
Ιωάννινα εργοδοτώντας ερευνητές απόφοιτους του 
πανεπιστημίου και προσελκύοντας ερευνητές από 
την υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το πανεπιστή-
μιο έχει αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλες βιομη-
χανίες, ώστε η έρευνα να στοχεύει στην εξεύρεση 
καινοτόμων λύσεων σε πραγματικά προβλήματα 
αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας των λύσεων 
αυτών. Όραμά του είναι να αναδυθούν ελληνικές 
εταιρείες καινοτομίας που θα αποκτήσουν διεθνή 
φήμη και θα εξυπηρετούν πελάτες του εξωτερικού.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων εξήγησε 
πως το τοπικό πανεπιστήμιο διαδραματίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο κινώντας το 25% της οικονομίας 
της πόλης. Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης, έχει δώ-
σει κίνητρο στους νέους επιστήμονες με καταγωγή 
από τα Ιωάννινα που δραστηριοποιούνταν επαγ-
γελματικά στο εξωτερικό να επιστρέψουν πίσω 
στην πόλης τους. 
Με την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Επιμελη-
τηρίου και του Πανεπιστημίου, έχουν καταφέρει να 
συνδέσουν τους αποφοίτους και ερευνητές με την 
αγορά εργασίας. Πιστεύει πως με σκληρή δουλειά 
και σωστές συνεργασίες και συνέργειες η πόλη θα 
μπορούσε να μετατραπεί στην “Silicon Valley” της 
Ελλάδας. Τη συζήτηση συντόνιζε η Λειτουργός Πλη-
ροφορικής του Δήμου Πάφου Κατερίνα Κυριακού. 
Την εκδήλωση με το γενικό τίτλο «Πάφος 2040 
Volume II: Η συμβολή των Πανεπιστημίων στην 
ανάπτυξη της πόλης» οργάνωσαν ο Δήμος Πάφου 
και ο ανεξάρτητος μη κυβερνητικός, μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός Oxygono. Η συζήτηση μεταδόθη-
κε  ζωντανά στη σελίδα του Δήμου Πάφου και του 
Οργανισμού Oxygono στο Facebook.

Πάφος 2040 
Η στρατηγική για τη δημιουργία του πυλώνα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της πόλης αναλύθηκε σε συζήτηση… 

Χρυσό μετάλλιο 
για το Νικολαϊδειο 
Γυμνάσιο 
Στον διαγωνισμό «Game 

Development Challenge 

2022-ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ»

Το Κέντρο Αριστείας CYENS, σε συ-
νεργασία με τα Τμήματα Πληρο-

φορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
διοργάνωσαν, υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Παιδείας τον 12ο Διαγωνι-
σμό «Game Development Challenge 
2022-ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ» για τη σχολική/

ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Ο δι-
αγωνισμός εντάσσεται στα πλαίσια 
των προσπαθειών των διοργανωτών 
για την προώθηση της Επιστήμης της 
Πληροφορικής, της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, των Πολυμέσων και 
του Σχεδιασμού και αφορά τη δημι-
ουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με 
καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 
Φέτος στο διαγωνισμό υπήρχαν τέσ-

σερεις κατηγορίες και για την κάθε 
κατηγορία είχε οριστεί ένα θέμα/
στοιχείο: •Junior Track (μαθητές Γυ-
μνασίων): Νερό •Senior Track (μα-
θητές Λυκείων): Άνεμος •Advanced 
Track (μαθητές Πανεπιστημίων): Γη 
•Game Design Track (όλες οι ηλικί-
ες): Ήλιος
Το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, κατέκτησε 
το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 
Junior Track με το παιχνίδι «ΕΛΔΩ-
ΡΙΝΑ». 
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι 
μαθητές: Αντρέου Θεοδώρα, Κυρια-
κίδης Αχιλλέας, Κωνσταντίνου Ελεά-
να, Νεοφύτου Ιωάννης και Χαραλα-
μπίδη Κατερίνα με συντονίστριες τις 
καθηγήτριες κα Λουΐζου Λουΐζα και 
κα Χριστοδούλου Μαρία.

Την εκδήλωση με το γενικό τίτλο «Πάφος 
2040 Volume II: Η συμβολή των Πανεπι-
στημίων στην ανάπτυξη της πόλης» οργά-
νωσαν ο Δήμος Πάφου και ο ανεξάρτητος 
μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός Oxygono.
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Χ αροαρμονία απόλυτη χωρίς λόγια, παρα-
λόγια, παραφιλοσοφίες, μπούρδες και ει-
δικά πολιτικοαηδίες, αμόρφωτες ατάκες 

λάμψης κρότου! Βλέπω, (ένα γίνομαι) στέκομαι 
κοιτώ εκείνο που νομίζω ότι μπορώ να δω. Σπρώ-
χνω εξ ανάγκης το κορμί, ψυχή (ένα) και στο χάος 
βρίσκω ευτυχία, ευδαιμονία στην απόλυτη αρ-
μονία καθάρια χωρίς κανένα κουσούρι μάτι ελιά. 
Και εδώ το αηδόνι Τροόδους, Σεφέρη παρών τον 
εαυτόν του καμαρώνει, η ακοή πεταλλουδίζει από 
τη γεύση του χαρμόσυνου της ακοής χωρίς να ‘χω 
τη δυνατότητα ν’ ακούω όντας από γεννησιμιού 
κωφάλαλος.
Την ευτυχία τη βρίσκεις στ’ άχρηστα, στα πετούμε-
να όπου όλα είναι για τον ίδιο λόγο στον λάκκο για 
«σάπισμα» και τούτο όχι απόλυτο. Κάτι μένει και 
πάλι η αρχή αρχίζει με δύναμη για το κοινό «οι-
κονομικό» λιτό καλό. Ευλογία έχει η φύση όποια 
και εάν είναι! Σ’ αγαπά όπως είσαι καλός, κακός, 
μέτριος χωρίς ΠΡΕΠΕΙ ή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ.
Το γιασεμί άσπρο μυρωδάτο, νύκτα μέρα μένει 
λευκό, αγαθό, παρθένο. Τα θάματα θέματα τα 
ορίζουμε εμείς στις ανεπανάληπτες στιγμές μας. 
Ο φίλος, κολλητός, σύντροφος, απαραίτητος εάν 
δεν έχεις βρει τ’ απόλυτο του σύμπαντος κόσμου. 
Ο τοίχος ψηλός, πίσω του εμποδίου πάλιν εσύ εί-
σαι όχι ο άλλος. Που τα βρήκε, ποιος του τάδωσε 

και τάγραψε το Ευαγγέλιο ο Λουκάς; Καλά εκείνο 
το ου μοιχεύσεις; Ήτανε μονογαμικό το σύστημα; 
Υπήρχε σύστημα; Ποιος ήτο πρώτος; Η γυναίκα να 
φοβάται τον άνδρα και γιατί πρέπει ή δεν πρέπει; 
Μα σήμερα 21ον αιώνα δεν παίρνει κανείς χαμπά-
ρι όχι μόνον το ου μοιχεύσεις αλλά και χειρότερα 
το ου κλέψεις πουγινε ο κλέψας του κλέψαντος! 
Τα λιτά ολίγα μας λείψανε. Η αγαθή αγάπη δεν 
υπάρχει, όσο για το Σεβασμό, ουδέν σχόλιο. Ο 
δυνατός πατά στο σβέρκο τον αδύνατο και συγ-
χρόνως του βάζει και «τσιβίτζια» για να πίνουν ότι 
έμεινε!
Ανατριχιάζει η ψυχή μου Κύριε! Οι Άριστοι των 
Αρίστων είναι σαν μια «κλίκα» ελιτιστική και στην 
ουσία απόμακρη στα δικά της (εν κρυπτώ;) και όχι 
δίπλα στο πεινασμένο και έχοντα ανάγκη πράματα 
χρηστικά για τα παρακάτω καλά για το φως, ζωή.
Νοιώθω μικρός, άσημος αδύνατος! Να αντιδράσω 
στο κενό θα πέσει. Κανείς μα κανείς δεν θα βάλει 
αυτί στα όσα θα πω, διαμαρτυρηθώ. 
Όλα στο συμφέρον των μεγάλων «δυνάμεων». 
Δημοκρατία, ισονομία στο κάλαθο των αχρήστων 
και μη ανακυκλώσιμων. Μόλις έφυγε ο άλλος κο-
τζάμ πρωθυπουργός οι μεγάλοι δώσανε τα πάντα 
στον μοναδικό ταραξία του πλανήτη γης! 
Στους δύο μεγάλους πολέμους 1912-1940 εδήλω-
σεν απούσα, αλλά παρούσα πουκάτω που τα τρα-

πέζια και στο τέλος βγήκε και βγαίνει κερδισμένος. 
Εμείς (τύχη προς το παρόν) μικροί και ασήμαντοι, 
«οι πολεμιστές και ήρωες πολεμούν σαν τους Έλ-
ληνες» «Κρήκς» κατά τους Αγγλοσάξωνες! Π
ου τους θυμήθηκα και τούτους μύτη που δεν 
έχουν, την έχουσι χωμένη παντού! Με τις μετακι-
νήσεις των πλακών της γης κάποτε θα βρεθώ μετα-
ξύ πατριαρχικής εκκλησίας Αγ. Γεωργίου και Αγίας 
Σοφιάς με τον σταυρό, την ελιά, την χαρουπιά και 
στο «μπλε» στο χέρι! Ναι είμαι βέβαιος γιατί μια 
φορά θα νικηθεί ο μεγάλος! Φως αληθινό φωτίζει 
το σύμπαν. Κομμάτι τούτου του ζωντανού πλούτου 
είμαστε εμείς θέλω να πιστεύω, και τούτο από την 
έκφραση που ακούγεται στα διάφορα επιστημονι-
κά και λοιπά «καλά» σεμινάρια: Ο ΠΛΑΤΩΝ είπε!
Ευχή κάνω ναχετε ζωή χαρισάμενη με τα μικρά 
και της στιγμής. Βασανιστική η γλώσσα που λίγο 
τη γνωρίζω και το βάθος άπιαστο για το μυαλό 
πούχω. Αργά το πήρα χαμπάρι. Ο δάσκαλος έλεγε 
«γραμματική». Η μαρίνα πότε θα κτιστεί για νάρ-
τει το βαπόρο με τους πέντε χιλιάδες επιβάτες! 
Και εάν πάνε στα ψηφιδωτά θα τους κάψει ο ήλιος 
μας! Μέσα στα μαύρα βρίσκω (γιατί υπάρχει) φως 
άπλετο. Καλή σας μέρα γείτονες, φίλοι, γνωστοί 
και άγνωστοι, κοντινοί, μακρινοί!

Ανδρέας Λοϊζάς-Πάφιος

21ος αιώνας με τα δήθεν του

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αντί Εθνικής 
κομματική 
πολιτική
Του Γιαννάκη Λ.Ομήρου
πρώην Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Θα πρέπει να είναι αξίωμα ότι η διαχείριση 
του Κυπριακού πρέπει να παραμένει μα-

κριά από εσωτερικές μικροπολιτικές 
και μικροκομματικές σκοπιμότητες. 
Και ότι οι προεκλογικοί σχεδιασμοί 
δεν πρέπει να επηρεάζουν ούτε την 
στρατηγική ούτε την τακτική στο 
εθνικό μας θέμα. Υποτίθεται επί-

σης ότι επί μείζονος σημασίας χειρισμών που 
αφορούν το κυπριακό αυτοί τίθενται ενώπιον 
του Εθνικού Συμβουλίου προκειμένου να υπάρ-
ξει απόφαση ή συναντίληψη. Ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι το Εθνικό Συμβούλιο είναι άτυπο 
όργανο, αφού δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. 
Και βέβαια η εκ των υστέρων ενημέρωση δεν έχει 
νόημα. Αυτό που συμβαίνει με την εκ βάθρων 
ανατροπή της πολιτικής αντιμετώπισης των τουρ-
κικών έκνομων ενεργειών στην Αμμόχωστο αλλά 
και στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημο-
κρατίας είναι πρωτοφανές. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών εξήγγειλε εγκατάλειψη 
του αιτήματος προς την Ε.Ε. για επιβολή κυρώσε-
ων προς την Τουρκία για την παραβατική της συ-
μπεριφορά και ταυτόχρονα πρότεινε σειρά Μ.Ο.Ε 
που αφορούν τη νόμιμη λειτουργία του παράνο-
μου αεροδρομίου στα κατεχόμενα και του λιμένα 
της Αμμοχώστου. Για «να σώσουμε το Βαρώσι» 
όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Αποφεύ-
γω να σχολιάσω την ουσία αυτής της οβιδιακής 
μεταμόρφωσης της επίσημης κρατικής πολιτικής 
επί ενός τόσο κρίσιμου θέματος. 
Επισημαίνω ωστόσο, ότι αυτή η νέα πολιτική της 
εγκατάλειψης του αιτήματος κυρώσεων επί της 
Τουρκίας θα σημαίνει και το τέλος έγερσης μελλο-
ντικά τέτοιων αιτημάτων από πλευράς Κυπριακής 
Δημοκρατίας και Ελληνικής Κυπριακής πλευράς. 
Διότι αυτός ο τραγέλαφος και αυτή η αλλοπρό-
σαλλη συμπεριφορά εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα 
προς τους Ευρωπαίους Εταίρους μας. 
Ότι όλα αυτά τα χρόνια υποβάλλαμε αιτήματα 
κυρώσεων επί της Τουρκίας χωρίς να το πολυπι-
στεύουμε και χωρίς να το εννοούμε; Στο μεταξύ 
εκδηλώθηκε η Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία, η 
οποία οδήγησε σε επιβολή αυστηρών και πρωτο-
φανών κυρώσεων επί της Ρωσίας. Ορθώς. Ωστό-
σο από την στιγμή που ουσιαστικά απεσύρθη το 
αίτημα της Κύπρου για κυρώσεις επί της Τουρκί-
ας με υποκατάσταση τους από τα Μ.Ο.Ε δεν μπο-
ρούμε καν να στηλιτεύουμε την Ε.Ε. για πολιτική 
«δύο μέτρων και σταθμών».
Το κυριότερο όμως, που προκύπτει ως αδιαμφι-
σβήτητο θλιβερό συμπέρασμα, είναι ότι αυτή η 
θεμελιακή διαφοροποίηση πολιτικής υιοθετήθη-
κε χάριν σαφούς σκοπιμότητας. Που σχετίζεται με 
τις προσεχείς προεδρικές εκλογές και την επιδίω-
ξη του κυβερνώντος κόμματος να εξουδετερώσει 
τον εσωκομματικό αντίπαλο που δεν είναι άλλος 
από τον τέως Υπουργό Εξωτερικών και επίδοξο 
υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Είναι αυτή η πολιτική αξιόπιστη, σοβαρή και 
υπεύθυνη; Σε τι μπορούμε άραγε να ελπίζουμε 
και σε τι να προσδοκούμε για θετικές προοπτικές 
στο μεγάλο εθνικό μας θέμα όταν οι χειρισμοί και 
οι πολιτικές που υιοθετούνται «θυσιάζονται» στο 
βωμό τέτοιου είδους θλιβερών και προεκλογικών 
σκοπιμοτήτων;

Το διαμορφούμενο γεωπολιτικό τοπίο 
στη Βαλτική, η Τουρκία και το Κυπριακό
Του Δρα Άριστου Αριστοτέλους
Πρώην Βουλευτή, Ειδικού σε Θέματα 
Άμυνας και Στρατηγικής

Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο 
Σύμφωνο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 

(ΝΑΤΟ) αλλάζει το γεωπολιτικό και 
στρατιωτικό τοπίο στην περιοχή της 
Βαλτικής, με επιπτώσεις στη γενικότε-
ρη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και 
Δύσης, αλλά και προβληματισμούς για 
τη διεθνή ασφάλεια και ειρήνη. Κι ενώ 

νοτιότερα ευνοείται από τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ 
και η Τουρκία-χωρίς να αγνοούνται οι κίνδυνοι και 
οι προκλήσεις από την Ουκρανική κρίση-για το Κυ-
πριακό δεν διαφαίνεται τίποτα το υποσχετικό.
Γεωπολιτικά, με την ένταξη της Φινλανδία και της 
Σουηδίας δημιουργείται ένα συμπαγές πλέγμα χω-
ρών μελών του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Σχηματίζεται 
ένα πέταλο συμμαχικών κρατών που απομονώνουν 
τη Ρωσία στη Βαλτική Θάλασσα, όπου βρίσκεται 
μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές βάσεις του ρω-
σικού στόλου, στο Καλίνινγκραντ, καθώς και το με-
γάλης στρατηγικής σπουδαιότητας λιμάνι της Αγίας 
Πετρούπολης, της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής 
πόλης. Με τη νατοποίηση της Φινλανδία και της 
Σουηδίας αφαιρείται ένας τεράστιος όγκος ουδέτε-
ρου γεωγραφικού χώρου που παρεμβάλλεται μετα-
ξύ νατοϊκών χωρών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
αλλά και ιδιαίτερα σημαντικού για την άμυνα της 
χώρας. Με την ένταξη της Φινλανδίας εξουδετε-
ρώνεται το πλεονέκτημα αυτό για τη Ρωσία αφού 
τα σύνορα του ΝΑΤΟ μεταφέρονται προς ανατο-
λάς και εφάπτονται πλέον άμεσα με τα ρωσικά-σε 
ένα μέτωπο 1300 χιλιομέτρων. Πιο δυτικά, με τη 

νατοποίηση της Σουηδίας, η χώρα αυτή μαζί με τη 
Δανία και τη Νορβηγία-και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ 
-μπορούν να μπλοκάρουν αποφασιστικά τα στενά 
εξόδου του ρωσικού στόλου από τη Βαλτική στη Βό-
ρεια Θάλασσα ή και αντιστρόφως. Πλήττεται έτσι 
ο επιχειρησιακός ρόλος του Ρωσικού Πολεμικού 
Ναυτικού στην περιοχή, του οποίου η δράση φτά-
νει μέχρι και τη λεκάνη της Μεσογείου. Το πέταλο 
αυτό που δημιουργείται στη Βαλτική αποτελεί συ-
νέχεια μιας ενιαίας αλυσίδας συμμαχικών κρατών 
στα ανατολικότερα σύνορα της νατοϊκής Ευρώπης 
προς την Ρωσία, που εκτείνεται από την Πολωνία, 
στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Βουλ-
γαρία μέχρι την Τουρκία. Οι χώρες αυτές αποτελούν 
εμπροσθοφυλακή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία με 
μια δύναμη 619.000 στρατιωτών και αμυντικό προ-
ϋπολογισμό $21.3 δις (IISS, 2021).

Τουρκία-Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά τη νατοϊκή Τουρκία, ιστορικό αντίπαλο 
αλλά και ευκαιριακά συνεργάτη της Μόσχας, ασφα-
λώς επηρεάζεται από την εξέλιξη αυτή. Η Ρωσία με 
διεύρυνση της Συμμαχίας θα έχει να επιληφθεί ενός 
νέου αλλά σημαντικού μετώπου, το οποίο θα απο-
σπάσει αυξημένο μέρος του ενδιαφέροντος και των 
ενεργειών της, απορροφώντας, τουλάχιστο βραχυ-
πρόθεσμα, από τους ήδη περιορισμένους στρατιω-
τικούς πόρους σε άλλες κατευθύνσεις. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με την αφαίμαξη ρωσικών δυ-
νάμεων στην Ουκρανία, επηρεάζουν αρνητικά τα 
επίπεδα των συμβατικών στρατιωτικών ικανοτήτων 
της χώρας εντός και εκτός Ρωσίας ή και σε περιο-
χές ανταγωνισμού με την Τουρκία. Δημιουργούνται 
έτσι περιθώρια ανάσας στην Άγκυρα από την πίεση 

της ρωσικής απειλής και ενδεχομένως ευκαιρίες για 
την εξωτερική και αμυντική της πολιτική. Από άλλη 
οπτική γωνία, οι στρατιωτικές επεμβάσεις της Ρω-
σίας στη γειτονιά της Τουρκίας, όπως στη Γεωργία 
το 2008, στη Κριμαία το 2014 και ο συνεχιζόμενος 
πόλεμος στην Ουκρανία-χωρίς να ξεχνιούνται και 
οι μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας ιστορικές διαφορές 
-αποτελούν πηγή τουρκικού προβληματισμού και 
ανησυχίας. Ιδιαίτερα υπό τις διαμορφούμενες συν-
θήκες αντιπαράθεσης με τη Δύση, η ναυτική κυριαρ-
χία και έλεγχος στη Μαύρη Θάλασσα, καθιστούν τη 
λεκάνη αυτή ακόμη πιο ζωτικό χώρο για την ασφά-
λεια και άμυνα της Ρωσίας και αντιστρόφως για την 
Τουρκία. Η αυξανόμενη ανάγκη του ρωσικού στόλου, 
για έξοδο  μέσω των τουρκικών στενών στα θερμά 
νερά της Μεσογείου πονοκεφαλιάζει την Τουρκία. 
Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν μείγμα πλεονεκτη-
μάτων, προκλήσεων και κινδύνων για την Τουρκία. 
Ταυτόχρονα αναδεικνύουν τόσο τη σημασία που 
έχει για την ασφάλεια της Τουρκίας η παραμονή της 
στο ΝΑΤΟ όσο και τη μεγάλη αξία της γεωγραφικής 
της θέσης και του στρατιωτικού της εκτοπίσματος ως 
μέλος της Συμμαχίας και εταίρος των ΗΠΑ. 
Αυτό είναι ένα γεγονός που αξιοποιεί πλήρως η 
Άγκυρα για να αποσπάσει οφέλη από τους δυτικούς, 
είτε εκβιάζοντας τους με εμβάθυνση των σχέσεων 
της με τη Μόσχα είτε παρεμβάλλοντας εμπόδια στην 
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. 
Τέλος όσον αφορά το Κυπριακό, μέσα στο διαμορ-
φούμενο γεωπολιτικό τοπίο δεν διαφαίνεται τουλά-
χιστο επί του παρόντος να υπάρχουν τέτοια στοιχεία 
που θα μπορούσαν βάσιμα να ανατρέψουν τη θέση 
των Τούρκων περί λύσης δύο κρατών ή τα τετελε-
σμένα των Βαρωσίων, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα 
γόνιμο διάλογο.
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CONSTANTINOU BROS HOTELS
Currently is seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,

Receptionist
Duties:
•Answer, screen and forward incoming phone calls
•Provide basic and accurate information in-person and via phone/email
•Receive and organize all business correspondence
•Keep updated records 
•Perform other administrative and receptionist duties such as filing, photocopying and 
transcribing
Requirements:
•Prior experience as a receptionist or in related field
•Consistent, professional dress and manner
•Solid written and verbal communication skills in English plus one other language, preferably 
German, Russian or 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:

Constantinou Bros Hotels Ltd
Personnel Manager
Τ.Κ.60182, Paphos 8011
Tel.26964898, FAX.26964503
e-mail.  hr@cbh-cyprus.com

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει
προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Guest Services Μanager
Περιγραφή Εργασίας: 
•Προσωπική υποδοχή στην άφιξη και 
αποχαιρέτηση στην αναχώρηση των Εlite Class  πελατών.
•Προσωπική διεκπεραίωση των διαδικασιών της άφιξης 
και αναχώρησης των Εlite Class  πελατών .
•Προσωπική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των Εlite Class  πελατών 
για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, εκδρομές και τα αξιοθέατα περιοχής. 
•Διεύθυνση τμήματος Guest Service/Public Relations,εκπαίδευση προσωπικού τμήματος, 
καταμερισμός εργασιών και επιτήρηση των από μέρα σε μέρα εργασιών . 
Προσόντα:
•Κάτοχος πτυχίου σε συναφή κλάδο.
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
•Πέντε χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση ή θέση διευθυντή υποδοχής.
Η εταιρία προσφέρει:
•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•Διαμονή και ημιδιατροφή
•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
Περιγραφή Εργασίας: Επίβλεψη των από μέρα σε μέρα εργασιών και εκδηλώσεων των Bars του 
ξενοδοχείου και συντονισμός τους. Παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας των Bars και 
εκπαίδευσης του προσωπικού έτσι ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τα εγχειρίδια λειτουργίας 
της εταιρίας. Παρακολούθηση του κόστους των ποτών & τροφίμων καθώς και του προσωπικού. 
Μεγιστοποίηση της ποιότητας του σέρβις και της ικανοποίησης των πελατών. 
Προσόντα:
Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.                                                                                          
Γνώση Αγγλικής.
3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σαν Head Barman σε 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο. 
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

CONSTANTINOU BROS HOTELS
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
hr@cbh-cyprus.com
Τ.Θ. 62324, Τ.Κ. 8063-ΠΑΦΟΣ 
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels  στην Πάφο της Κύπρου ζητά να προσλάβει 
προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.
P.A to the General Manager
Περιγραφή καθηκόντων:
•Γραμματειακή υποστήριξη
•Καθημερινή οργάνωση και διαχείριση εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας, 
τηλεφωνικών κλήσεων και e-mail
•Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείων
•Σύνταξη επιστολών και αναφορών
•Οργανωτική υποστήριξη του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
•Κάτοχος πτυχίου
•Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
•Άριστη γνώση Η/Υ
Η εταιρία προσφέρει:
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
•Πολύ ευνοϊκούς όρους απασχόλησης
•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
•Mακροχρόνια απασχόληση
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:
e-mail: hr@cbh-cyprus.com-Ref.: Προϊσταμένη Γραφείου
Constantinou Bros Hotels-Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101, Πάφος
www.cbh-cyprus.com

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

Restaurant Manager
Περιγραφή Εργασίας: Επίβλεψη των από μέρα σε μέρα εργασιών και εκδηλώσεων του 
εστιατορίου του ξενοδοχείου. Παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας του και 
εκπαίδευσης του προσωπικού έτσι ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τα εγχειρίδια λειτουργίας 
της εταιρίας. Παρακολούθηση του κόστους των ποτών & τροφίμων καθώς και του προσωπικού. 
Μεγιστοποίηση της ποιότητας του σέρβις και της ικανοποίησης των πελατών. 
Προσόντα:
Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.                                                                                          
Γνώση Αγγλικής.
3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σαν Restaurant Manager σε 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο.
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

CONSTANTINOU BROS HOTELS                                                                                                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
hr@cbh-cyprus.com
Τ.Θ. 62324, Τ.Κ. 8063-ΠΑΦΟΣ                                                                                                                                       
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503

Constantinou Bros Hotels  in Paphos, Cyprus is seeking to hire staff for its hotel units:

SPA TRAINERS-MASSAGE THERAPIST-SPA RECEPTIONIST-HAIR DRESSER
Qualifications Required:
• Holder of a degree or graduate of a corresponding school
• Excellent knowledge of English
• Ability to work in a team
• 2 years of service

The company offers:
• Complete training in all service protocols of the company
• Pleasant working environment
• Accommodation and half board
• Opportunities for continuous professional development
• Possibility of long-term employment
Full CV with recent photo to be sent to the following address:
e-mail: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
T.Th. 60182, T.K. 8101 Paphos, Cyprus
www.cbh-cyprus.com
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αγγελίες

ΚοινωνικάΓια διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

και η επιμέλεια και ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ όλων των ειδών σε όλα τα θέματα από έμπειρο προσωπικό. 

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

CONSTANTINOU BROS HOTELS
Currently is seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,

Bar Waiter
Duties:
•Bar set up and clean up
•Presentation and explanation of drinks menu
•Take orders
•Upsell and promoted, daily specials, wines & other beverage
Requirements:
•Minimum 2 years’ experience in similar position  
•Excellent command of English
•German, Norwegian or Swedish as a second language will be consider an advantage
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:

Constantinou Bros Hotels Ltd
Personnel Manager
Τ.Κ.60182, Paphos 8011
Tel.26964898, FAX.26964503
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε αύριο Κυριακή 29/05/2022 από τον 

Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, το 3μηνο  
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 

πατέρα, παππού  και αδελφού

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Τέως Λυκειάρχη
 από την Πάφο

Και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του 
να παραστούν.

Σύζυγος: Κωνσταντία Μιχαηλίδου,
 παιδιά, εγγόνια, αδελφές και  λοιποί συγγενείς

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΑΦΟΥ

Πληροφορούνται όλα τα μέλη, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Πάφου, ότι η Γενική Εκλογική 
Συνέλευση, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνει στις 08 Ιουνίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη στην Αίθουσα μας, στο Ωδείο Πάφου, οδός Βλαδίμηρου Ηρακλέους, απέναντι από 
την Αίθουσα Εκδηλώσεων, της Παλιάς Ηλεκτρικής η ώρα 4:30μ.μ., και θα περιλαμβάνει:

α. Έκθεση Πεπραγμένων για τα έτη 2019, 2020, 2021από την Πρόεδρο της Φιλοπτώχου, κ. 
Κλαίρη Κισσονέργη. 
β. Οικονομικός απολογισμός για τα έτη 2019- 2020, από την ταμία κ. Μάρω Καλού.
γ. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη θητεία 2022-2025.

Από το Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Πάφου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, ο Όμιλος Διαλόγου «Βήμα Ευθύνης» (ΔΟΒΕ), η 
Οργάνωση Αντιστασιακών Πάφου (Ο.Α.Π) και το Ίδρυμα Ελεύθερης Ραδιοφωνίας «Νίκος 
Νικολαΐδης» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ» του πρώην 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου την Τετάρτη 15 Ιουνίου 
2022 και ώρα 19:30 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καλωσόρισμα: Δρ.Ανδρέας Μολέσκης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών
Χαιρετισμοί:   
Παρουσίαση:  Γιώργος Γεωργής, Καθ.Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος
Αντιφώνηση από το συγγραφέα
Μουσικός Επίλογος
Ακολουθεί Δεξίωση
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ (93,6-107,0)-ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ-Εβδομαδιαία Αδέσμευτη Εφημερίδα
Π.Α. στα τηλέφωνα 26843600 ή 26932945 μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022.

Τ ε τ ρ α ή μ ε ρ η   ε κ δ ρ ο μ ή  γ ι α  σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο υ ς 
Στον Αγρό με διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρόδον 3-6 Ιουνίου. 

Επισκέψεις σε Μοναστήρια, εκκλησίες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.  

Τιμή 80 ευρώ συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές, το ξενοδοχείο και όλα τα 
φαγητά. 
Μπορούν να συμμετάσχουν και μη δικαιούχοι με μειωμένες τιμές. 

Τηλ. 96656644-Γεωργία

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels ζητεί για εργοδότηση στα ξενοδοχεία της στην 
Πάφο, Κύπρος:

ΘΕΣΗ: Σερβιτόρους/ Σερβιτόρες 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών, λήψη παραγγελιών, επεξήγηση μενού ποτών, 
κρασιού και φαγητού, προώθηση πωλήσεων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δίπλωμα Ξενοδοχειακής Σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Προϋπηρεσία δύο χρόνων σε ανάλογη θέση σε 3, 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο.

Προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων.

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην πιο κάτω διεύθυνση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Constantinou Bros Hotels Ltd
C/O Διευθυντή Προσωπικού
Τ.Κ. 60182, Πάφος 8011
Τηλ.26964898, Φαξ.26964503
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com



Άνετη επικράτηση των Γαλαταριώτη  κα ι Ιωάννου 
στο Ράλλυ των Φοιν ικούδων
Το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Ράλλυ 
συνεχίστηκε με 
τον τρίτο γύρο 
του θεσμού, με το 
Ράλλυ Φοινικούδων, 
αγώνας, ο οποίος 
διοργανώθηκε από τον 
Σύνδεσμο Αυτοκινήτου 
Λάρνακας... 

Σ το αγωνιστικό μέρος, οι περσινοί πρω-
ταθλητές Γαλαταριώτης/Ιωάννου, στο 
μπάκετ του VW Polo GTI R5 επέβαλαν το 

δικό τους ρυθμό από το Σάββατο αποκτώντας 
διαφορά ασφαλείας με το τέλος της πρώτης 
μέρας. Την Κυριακή έλεγξαν πλήρως τον αγώ-

να και ανέβηκαν στο τέλος πρώτοι στη ράμπα 
τερματισμού. 
Κάτι που πετυχαίνουν ανελλιπώς από το 2015 
στον αγώνα της Λάρνακας. Στη δεύτερη θέση 
τερμάτισαν οι Δημοσθένους/Χριστοδούλου με 
Skoda Fabia R5. 
Ήταν το μοναδικό πλήρωμα που έμεινε κοντά 

στους πρωτοπό-
ρους κερδίζοντας 
μάλιστα και δυο 
ειδικές διαδρομές 
την Κυριακή χωρίς όμως να μπορέσουν να “ανα-
τρέψουν” το αποτέλεσμα.  Οι Ζήνωνος/Χριστο-
φή έκαναν εξαιρετικό αγώνα με το Citroen DS3 

R5 και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τρίτοι μετά 
από μεγάλη μάχη που είχαν σε όλη τη διάρκεια 
του διημέρου με τους Παντελή/Χρυσοστόμου 
που αγωνίστηκαν επίσης με Citroen DS3 R5 και 
συμβιβάστηκαν τελικά με την τέταρτη θέση. 
Μετά από ένα σταθερό αγώνα οι Γιάγκου/Νι-
κολάου με το Hyundai i20 R5 τερμάτισαν την 
πέμπτη θέση γενικής. 
Εντυπωσιακοί οι Πολυκάρπου και Νικολαΐδης 
με το δικίνητο Peugeot 208 Rally4 σημείωσαν 
ανταγωνιστικούς χρόνους και τερμάτισαν στην 
έκτη θέση γενικής και πρώτοι στη δικίνητη κα-
τηγορία. 
Στη βαθμολογούμενη δεκάδα τερμάτισαν οι 
Τιμοθέου/Σιάλος με Peugeot 208 Rally4, Γιώρ-
γος και Παύλος Εγγλέζου με Mitsubishi Lancer 
Evo IX, Λαός/Στυλιανού και Παφίτης/Γραμμέ-
νος, αμφότεροι με Mitsubishi Lancer Evo IX.
Μετά και το τέλος του τρίτου αγώνα ακολουθεί 
μια περίοδος τριών μηνών για τα πληρώματα 
για να προετοιμαστούν κατάλληλα, καθώς 
ακολουθεί τον Σεπτέμβριο το Ράλλυ Κύπρος 
του οποίου οι δυο μέρες μετρούν σαν δυο ξε-
χωριστοί αγώνες για το τοπικό πρωτάθλημα.

THISBE 
Ποικιλιακή Σύνθεση: 100% Σουλτανίνα. Η Thisbe χαρακτηρίζεται από 
το πράσινο-κίτρινο χρώμα και τον φρουτώδη χαρακτήρα.  
Οίνος πολύ ευχάριστος και απαλός στη γεύση με ημίξηρη επίγευση. 
Αγαπημένο μας κρασί για το καλοκαίρι που μας δροσίζει με τα αρώμα-
τα και την γεύση του. 
Συνοδεύει αρμονικά φρούτα, σαλάτες, ψάρια και θαλασσινά. 
Ένα κρασί που ευχάριστα  απολαμβάνεται και μόνο του. 
Προτείνεται στους 10 οc– 12οc.

Νικητής στο Ράλλυ Πορτογαλίας 
αναδείχθηκε ο Kalle Rovanpera, με τον 
Elfyn Evans να διαμορφώνει το 1-2 της 
Toyota, ενώ ο Dani Sordo ανέβηκε στο 
βάθρο για τη Hyundai

Σ ε μονόλογο της Toyota 
εξελίχθηκε το Ράλ-

λυ Πορτογαλίας, η οποία 
πανηγύρισε το 1-2 με 
τους Kalle Rovanpera-Jonne 
Halttunen και Elfyn Evans-

Scott Martin, οι οποίοι μετέτρεψαν τη νίκη σε 
προσωπική τους υπόθεση, από την πρώτη ημέρα 
με τα GR Yaris Rally1. Στη μάχη για την τρίτη θέση 

τελικά οι Dani Sordo/Candido Carrera -Hyundai i20 
N Rally1-επικράτησαν, κατά 2,1” τους Takamoto 
Katsuta/Aaron Johnston-Toyota GR Yaris Rally1-, 
που πάντως “έκαναν“ το 1-2-4 της ιαπωνικής ομά-
δας. 
Από  εκεί και έπειτα, οι Thierry Neuville/Martijn 
Wydaeghe και Ott Tanak/Martin Jarveoja διαμόρ-
φωσαν το 3-5-6 για την Hyundai, ενώ απογοητευτι-
κή ήταν η εξέλιξη του αγώνα για την M-Sport Ford. 
Στην κορυφή της κατάταξης, η Toyota δεν είχε αντί-
παλο στην Πορτογαλία και, ήταν δεδομένο πως η 
νίκη θα κρινόταν ανάμεσα σε δικά της πληρώματα. 
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται σε 
φουλ ρυθμούς, αφού μετά από την Πορτογαλία οι 
πρωταγωνιστές θα ταξιδέψουν στη Σαρδηνία, για 
τον ομώνυμο χωμάτινο αγώνα στις 2-5 Ιουνίου.

Ο Max Verstappen 
εκμεταλλεύτηκε  το μηχανικό πρόβλημα 
του Charles Leclerc, κερδίζοντας με 
ευκολία το Ισπανικό GP

Το Ισπανικό Grand 
Prix τα είχε όλα, εγκα-

ταλείψεις, προσπεράσεις, 
μάχες, ανακατατάξεις, δι-
αφορετικές στρατηγικές 
αλλά και έντονο δράμα. 

Ένας αγώνας που ξεκίνησε με τις καλύτερες 
προοπτικές για τη Ferrari, εξελίχθηκε σε κατα-
στροφή. O Charles Leclerc, ενώ έβαζε πλώρη για 

μια άνετη νίκη «προδόθηκε» από τον κινητήρα 
της F1-75. 
Την εγκατάλειψη του Leclerc εκμεταλλεύτηκε 
ο Max Verstappen με τον καλύτερο τρόπο κερδί-
ζοντας με άνεση το GP Ισπανίας, με τη νίκη του 
αυτή κατάφερε να πάρει την πρωτιά στη βαθ-
μολογία του πρωταθλήματος οδηγών. Το «1-2» 
για την Red Bull ολοκλήρωσε ο Sergio Perez με 
τον Μεξικανό να βοηθά με κάθε τρόπο την Αυ-
στριακή ομάδα. 
Το βάθρο του Ισπανικού Grand Prix συμπλήρω-
σε ο George Russell της Mercedes. Επόμενος 
σταθμός της Formula 1 είναι το ξεχωριστό GP 
του Μονακό το οποίο διεξάγεται στις 27-29 Μα-
ΐου.

Την Κυριακή 
οι Γαλαταριώ-
της/Ιωάννου έ-
λεγξαν πλήρως 
τον αγώνα...
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Ήθελε να τελειώσει 
το πρωτάθλημα με 
νίκη και το έκανε. 

Η αδιάφορη Πάφος κέρδισε 
τον ΑΠΟΕΛ (που καιγόταν για 
τη νίκη για να αγωνιστεί στο 

Champions Liague) με 3-1 στην τε-
λευταία αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος και τον έστειλε στην 3η θέση 
και στα προκριματικά του Conference 
League αφού στο άλλο παιχνίδι η ΑΕΚ 
κέρδισε τον Απόλλωνα στο Τσίρειο, 
ανεβαίνοντας στην 2η θέση.Το έλεγε 
πριν το αγώνα ο Μίτσελ Σαλγκάδο: 
«Θα παίξουμε για τον κόσμο μας, 
να κλείσουμε την χρονιά με ψηλά το 
κεφάλι... Τα λέμε σήμερα στο γήπε-
δο μας!» Και τα είπε και τα άκουσαν 
κυρίως ο Σωφρόνης Αυγουστή με 
τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι 

σε ολόκληρο τον αγώνα έβλεπαν τις 
πλάτες των ποδοσφαιριστών της Πά-
φου.
Σε ένα παιχνίδι τεράστιας σημασίας, 
η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή πα-
ρουσιάστηκε κατώτερη τον περιστά-
σεων και δέχθηκε μια φυσιολογική 
ήττα που της στέρησε τη 2η θέση και 
την έξοδο στο Champions League. H 
Pafos fc, ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα 

με γκολ του Κβίντα στο 4ο λεπτό και 
δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Παίζοντας 
χωρίς άγχος, είχε και άλλες ευκαιρί-
ες, πέτυχε άλλα δυο γκολ με τον Ζάι-
ρο (33’, 78’) και έκλεισε την χρονιά με 
μια μεγάλη νίκη.
Το πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρω-
θούν οι ποδοσφαιριστές της Πάφου 
μετά την ήττα από την ΑΕΚ που άφη-
νε την ομάδα οριστικά εκτός Ευρώ-
πης, το εξήγησε ο προσωρινός προ-
πονητής της ομάδας.
“Μετά την ήττα από την ΑΕΚ έπρε-
πε να βρούμε κίνητρο για την ομά-

δα, αλλά ήταν δύσκολο, διότι είχα-
με μόνο 3-4 μέρες και είχαμε μείνει 
οριστικά εκτός Ευρώπης. Οι παίκτες 
ήταν φανταστικοί στις προπονήσεις 
όλη την εβδομάδα, έδειξαν εξαιρετι-
κό επαγγελματισμό. Τους είπα ότι εί-
ναι αδύνατον να χάσουμε το παιχνίδι 
όπως προπονείστε. 
Αλλάξαμε το σύστημα σε 3-5-2, επει-
δή δεν είχαμε κάποιους παίκτες, δεν 
ήταν εύκολο, προσπαθήσαμε να παί-
ξουμε περισσότερο παιχνίδι κατοχής 
και κυριαρχίας”. 
Το δυσάρεστο βέβαια είναι ότι η ομά-
δα παρά τις δυνατότητες που απέδει-
ξε ότι είχε έχασε σημαντικά παιχνίδια 
με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός 
Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι διέ-
γραψε την πιο επιτυχημένη πορεία 
της ιστορίας της.

Ήταν σίγουρος ο Σαλγκάδο

Ο Μισέλ Σαλγκάδο μίλησε μετά τη 
νίκη επί του ΑΠΟΕΛ στην κάμερα της 
Pafos FC. Τα όσα είπε: “Το πιο σημα-
ντικό στο μοντέρνο ποδόσφαιρο εί-

ναι να αλλάζεις σύστημα και την ώρα 
του αγώνα. 
Έπρεπε να πείσω τους ποδοσφαιρι-
στές πως ακόμα και όταν το ΑΠΟΕΛ 
έχει κίνητρο και εμείς δεν έχουμε, 
πρέπει να παλέψουμε για εμάς και 
για το κλαμπ. 
Και το είδα στις τελευταίες προπονή-
σεις και ήμουν πολύ ευχαριστημένος. 
Το ήξερα και τους είπα πριν το ματς 
“Είμαι σίγουρος πως θα κερδίσουμε”. 
Αλλάξαμε τον σύστημα για να έχουμε 
περισσότερη κατοχή”.
“30% των γκολ που μπαίνουν στο πο-
δόσφαιρο είναι από τα στημένα. Και 
το δουλέψαμε. Το σύστημα δούλεψε. 
Η πίεση μας δούλεψε πολύ καλά. Για 
αυτό κερδίσαμε. 
Και φυσικά η ποιότητα των παι-
κτών ήταν αυτή που μας έφερε τη 
νίκη”. “Κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη 
ο ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ που ήθελε 
να πάει στα προκριματικά του Τσά-
μπιονς Λιγκ”. 
“Είναι δύσκολο να πούμε για το μέλ-
λον. Ήταν 10 μέρες πολύ έντονες. Δεν 
ήθελα να αναλάβω προπονητής, για-
τί ήταν πολύ αργά. Όμως σαν μέρος 
της ομάδας αποφάσισα να αναλάβω. 
Πρέπει όμως να δώσουμε τα εύσημα 
στον προηγούμενο προπονητή τον 
Ντάρκο και το σταφ του γιατί αυτοί 
οδήγησαν την ομάδα στις πρώτες έξι 
θέσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα 
πρέπει να αναλύσουμε τη σεζόν και 
μετά θα δούμε. 
Η Πάφος είναι στο σωστό δρόμο. Δεν 
έχει σημασία ποιος θα είναι εδώ. Εγώ 
ή κάποιος άλλος. Αργά ή γρήγορα η 
Πάφος θα είναι στην Ευρώπη”.

Την ανανέωση της συνεργα-
σίας της με ποδοσφαιριστές 

συνεχίζει η ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυ-
σοχούς με πιο πρόσφατη αυτή 
με το Γιώργο Παρασκευά που 
ανακοίνωσε η ομάδα της Πόλης 
Χρυσοχούς.

 Η ανακοίνωση:
Το Δ.Σ. του Σωματείου ΕΝ.Α.Δ. 
Πόλης Χρυσοχούς βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
τη συμφωνία για ανανέωση της 
συνεργασίας και για τη νέα πο-
δοσφαιρική περίοδο 2022/2023, 
με τον ποδοσφαιριστή της ομά-
δας μας, Γιώργο Παρασκευά.
Ευχόμαστε στο Γιώργο πολλές 
επιτυχίες με την ομάδα μας.
Προηγουμένως είχε ανακοινω-
θεί και η ανανέωση της συνερ-
γασίας της με τον αρχηγό της 
Νικόλα Χριστοφίδη, τον ταλα-
ντούχο επιθετικό Αντρέα Ανα-
στασίου, τον Χρίστο Ηροδότου, 
αλλά και τον δυναμικό αμυντικό 
Πάμπο Μιχαήλ, ενώ η πρώτη 
της μεταγραφική κίνηση ήταν 
αυτή του έμπειρου επιθετικού 
Αντρέα Πιτταρά, ενός ποδο-
σφαιριστή με πολλά γκολ στην 
καριέρα του!
Σημαντική εξέλιξη βεβαίως θεω-
ρείται στο σωματείο της ΕΝ.Α.Δ 
Πόλεως Χρυσοχούς, η παραμονή 
και για τη νέα σεζόν του έμπει-
ρου προπονητή  Κώστα Καϊάφα, 
στο τιμόνι της ομάδας.
Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΝ.Α.Δ 
στη νέα αγωνιστική περίοδο θα 
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της 
Γ’ Κατηγορίας.

Συνεχίζει την 
ενίσχυση η ΕΝΑΔ Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Τους έστειλε αδιάβαστους

Ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν 
έχει ξεκινήσει και στον Ακρίτα Χλώ-

ρακας. Η ομάδα που θα κάνει το ντεμπού-
το της στην Α’ κατηγορία θα επιδιώξει να 
φτιάξει ένα δυνατό και ανταγωνιστικό σύ-
νολο, που να μπορεί να ανταπεξέλθει στο 
υψηλό επίπεδο του πρωταθλήματος. Στο 
τιμόνι του Ακρίτα θα παραμείνει και τη νέα 
σεζόν ο Ζλάτκο Μπάσιτς, αφού ο νυν προ-
πονητής της ομάδας διατηρεί συμβόλαιο 
και για τη νέα περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί 

πως ο 46χρονος κόουτς, ήταν βοηθός προ-
πονητής του Ακρίτα, και υπεύθυνος για τη 
φυσική κατάσταση, πριν αναλάβει τα ηνία 
της ομάδας στις 3 Ιανουαρίου. Στο παρελ-
θόν έχει συνεργαστεί με ομάδες της Κροα-
τίας όπως οι NK Zagreb και Hajduk Split ενώ 
το 2018-19 διετέλεσε βοηθός προπονητής 
στην Πάφος FC. Σαν έδρα ο Ακρίτας όπως 
είναι φυσιολογικό θα δηλώσει το “Στέλι-
ος Κυριακίδης, ενώ έχει προγραμματιστεί 
να ξεκινήσει και η μεγάλη ανακαίνιση του 

Κοινοτικού σταδίου της Χλώρακας. Σύμ-
φωνα με την ενημέρωση, θα γίνουν όλες 
οι απαραίτητες εργασίες ώστε το Κοινοτικό 
στάδιο να ενταχθεί στην κατηγορία C και 
αναμένεται να είναι 5 χιλιάδων θέσεων. 
Στο μεταξύ ο νέος επενδυτής της ομάδας 
έχει επισκεφθεί τη Χλώρακα και περιόδευ-
σε επισκεπτόμενος βεβαίως και το γήπεδο.  
Όπως πληροφορούμαστε, με την έλευση 
του επενδυτή θα προχωρήσει και ο προ-
γραμματισμός της ομάδας. 

Μ π ά σ ι τ ς  σ τ ο  τ ι μ ό ν ι ,  “ Σ τ έ λ ι ο ς  Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς ”  γ ι α  έ δ ρ α

“Μεταμορφώνεται” το Κοινοτικό στάδιο

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών δέχεται προτάσεις από Ομάδες της Πάφου, για την παραχώρηση και 
διαχείριση του Κοινοτικού Σταδίου Κουκλιών για περίοδο ενός έτους και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δύο 
χρόνια.

Ο προσφοροδότης θα έχει την ευθύνη για την συντήρηση αλλά και όλων των  υπόλοιπων εξόδων που 
χρειάζονται για να διατηρείται το γήπεδο σε άριστη κατάσταση.

Μετά την επιλογή της καλύτερης πρότασης, το Συμβούλιο θα υπογράψει συμβόλαιο το οποίο θα δεσμεύει και 
τις δύο πλευρές.

Τελευταία ημέρα υποβολής των προτάσεων η 07 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συμβουλίου στην 
οδό Απ. Λουκά 16, 8500, Κούκλια-Πάφος.

Εκ Του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών 



Ο Μπεργκ για Πάφο;
Και η Ομόνοια 
μιλά για επικείμενη 

συμφωνία του 

πρώην προπονητή 

της με Πάφο…

Μ όνο ανυπόστατες δεν 
είναι τελικά οι φήμες 
για το ενδιαφέρον της 

Πάφου για τον Χένινγκ Μπεργκ. 
Ο Νορβηγός τεχνικός είναι έτοι-
μος να επιστρέψει στην Κύπρο 
αφού έχει δεχθεί μια δελεαστική 
πρόταση από την Πάφο. Οι διοι-
κούντες την Πάφο είναι αποφα-
σισμένοι να κάνουν ό,τι περνά 
από το χέρι τους για να πείσουν 
τον Νορβηγό τεχνικό να πει το 
«ναι» και να αναλάβει την τεχνι-
κή ηγεσία της παφιακής ομάδας. 
Πληροφορίες των τελευταίων 
ωρών αναφέρουν πως οι γαλά-
ζιοι κατέθεσαν πρόταση στον 
Μπεργκ με πολύ καλούς οικονο-
μικούς όρους και αναμένουν την 

απάντηση του Νορβηγού. Τόσο 
ο Σεργκέι Λομάκιν και ο Ρομάν 
Ντουμπόφ θέλουν να επενδύ-
σουν σε ένα τεχνικό που να μπο-
ρεί να αναλάβει την οργάνωση 
και ανάπτυξη του συλλόγου. Οι 
επόμενες μέρες είναι πολύ ση-
μαντικές αφού οι συζητήσεις 
ανάμεσα στις δυο πλευρές είναι 
προχωρημένες. 
Η διοίκηση της Πάφου θα εξα-
ντλήσει τις πιθανότητες συνερ-
γασίας με τον πρώην προπονητή 
της Ομόνοιας και εάν δεν βρεθεί 
η χρυσή τομή θα στραφεί σε 
εναλλακτικές επιλογές. Σημειώ-
νουμε ότι μέσα στην εβδομάδα 
ο ιστότοπος omonoianews, επι-
καλέστηκε πληροφορίες σύμφω-
να με τις οποίες η διοίκηση της 
Πάφου είναι σε προχωρημένες 
επαφές με τον πρώην προπονητή 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Χένινγκ Μπεργκ. 
Ανέφεραν ακόμα, ότι στην Παφι-
ακή ομάδα θεωρούν πως ο Νορ-
βηγός πληροί τα κριτήρια για να 
ανεβάσει την ομάδα τους αγωνι-
στικά ενώ και ο ίδιος ο προπονη-
τής εμφανίζεται θετικός στο να 
παραμείνει στη Κύπρο και ότι 
εξελίξεις θα πρέπει να αναμένο-
νται πολύ σύντομα…

Αδεσμευτος  Σάββατο 28 Μαΐου  2022

Σελίδα 24

Ακριβό μου κύπελλο
Κυπελλούχος η Ομόνοια και κατευθείαν στους 
ομίλους του UEFA Conference League…

Ε ξασφαλισμένα έσοδα 2.940,000 ευρώ και... στη χειρότερη περίπτωση στους ομίλους 
του Conference League, κέρδισε η Ομόνοια με τη εξασφάλιση του κυπέλου Κύπρου, 

σηκώνοντας, το ακριβότερο... κύπελλο της ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου. Οι «πρά-
σινοι» κέρδισαν τον Εθνικό στα πέναλτι και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα πλει-οφ 
του UEFA Europa League. Αν αποκλειστούν από τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση οι Κυπελ-
λούχοι έχουν δεδομένη τη συμμετοχή τους στο UEFA Conference League.
Μαζί και 2.940,000 ευρώ στα πράσινα ταμεία ως μπόνους από την UEFA. Μάλιστα το συ-
γκεκριμένο ποσό θα αυξηθεί (Market Pool, νίκες, ισοπαλίες).
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