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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Β. Φακοντής

Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στον 
οικονομικό έλεγχο των δήμων και κοινοτικών 
συμβουλίων εντόπισε ο Γενικός Ελεγκτής…

Σελ. 07

Γ. Μάης

Η μία υπηρεσία επιρρίπτει την ευθύνη στην άλ-
λη για τα παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά 
στην Αγ. Βαρβάρα…

Σελ. 02 

Μ. Λάμπρου

Ολοκληρώθηκαν τα έργα της τρίτης φάσης 
για την ανάπλαση της περιοχής του Γκρεμού-
Μετεώρων στο χωριό Επισκοπή...

Σελ. 07

Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση και το ΣΑΠΑ θα πρέπει τώρα 
να καταβάλλει τις αποζημιώσεις με τον απαιτούμενο τόκο, που 
φτάνουν γύρω στα δυόμιση εκατομμύρια ευρώ…

Σελ. 06

Καταστηματάρχες και εργαζόμενοι της Οδού Γλάδστωνος με ε-
πιστολή που απέστειλαν στον Δήμο Πάφου, διαμαρτύρονται για 
την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην περιοχή, καθώς και για 
την κατάργηση των χώρων στάθμευσης …

Σελ. 07

Χ ά θ η κ ε  η  έ φ ε σ η  γ ι α  e n v i t e c
Νομικές μάχες για αποζημιώσεις στο ΣΑΠΑ

Σελ.14

Ο άνθρωπος ο επι-
χειρηματίας και πο-
λιτικός
Στην συνέντευξη 
του στον Αδέ-

σμευτο ο γνωστός συμπο-
λίτης μας επιχειρηματίας 
και πλέον πρώτος αντιπρόε-
δρος της ΕΔΕΚ, θυμάται τα 
παιδικά του χρόνια, τα πρώ-
τα επιχειρηματικά βήματα 
του καθώς και την ανάμειξη 
του με την πολιτική…

Α. Σιήκκης Μαζική στάση εργασίας

Δ
. Π

άφ
ου Τα είπαν δημόσια σε κλίμα έντασης…

Σε σκληρή δημόσια αντιπαράθεση δημάρχου και συντε-
χνιακών εξελίχθηκε η κατά γενική ομολογία μαζική δί-
ωρη στάση εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Πάφου 
το πρωί της Πέμπτης…

Σελ. 03

Σαράντα πέντε ειδοποιήσεις έχει 
επιδώσει ο Δ.Πάφου σε ιδιοκτή-
τες υποστατικών που χρησιμο-
ποιούν δημόσιο ή και ιδιωτικό 
αίθριο χώρο και προκαλούν ο-
χληρία προειδοποιώντας τους με 
κατασχέσεις…

Σελ. 05

Ηχορύπανση

Έ κ λ ε ι σ α ν  ο ι  δ ρ ό μ ο ι
Φωνές για τα έργα στην Γλάδστωνος

Σελ. 06

Κ. Καδής

Χ ρ υ σ ώ ν ο υ ν  τ ο  χ ά π ι  γ ι α 
Α κ ά μ α

Με οδηγίες του Προέδρου της 
Δημοκρατίας  οι αρμόδιες υ-
πηρεσίες του κράτους εξετά-
ζουν πρόσθετα αντισταθμι-

στικά μέτρα μετά τους περιορισμούς που 
έθεσε το τμήμα περιβάλλοντος στο Τοπικό 
Σχέδιο για τις κοινότητες του Ακάμα...

  Σελ. 04

Π. Χρυσοχούς

Καυγάς για τη μελέτη
Οι φυσικές ομορφιές το όπλο της περιοχής που πρέπει να διατη-
ρηθούν και να ενισχυθούν…

Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις για τα ευρήματα της μελέτης του 
Υφυπουργείου Τουρισμού…
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Παράνομες επεκτάσεις κτηνοτροφικών υ-
ποστατικών στην βιομηχανική περιοχή 
της Αγίας Βαρβάρας κατάγγειλε ο πρόε-

δρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. 
Ο κ. Μάης, επέκρινε επίσης την αδράνεια των αρ-
μοδίων αρχών να αποτρέψουν την επέκταση των 
παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών σημει-
ώνοντας ότι η μία υπηρεσία επιρρίπτει την ευθύ-
νη στην άλλη και δεν υπάρχει συντονισμός. 
Ενώ είπε καταβάλλονται προσπάθειες τα τελευ-
ταία τρία χρόνια να μετακινηθούν από την περιο-
χή τα κτηνοτροφικά υποστατικά, τώρα διαπιστώ-

νονται επεκτάσεις. 
Σχολιάζοντας  τις καταγγελίες του προέδρου του 
ΕΒΕ για τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων 
εντός της βιομηχανικής περιοχής Αγίας Βαρβά-
ρας ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, ανέφε-
ρε ότι δόθηκαν οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίας 
να εντοπίσουν εναλλακτικές περιοχές για την με-
τακίνηση των κτηνοτροφικών υποστατικών. Δεν 
μπορούν κατέληξε η κτηνοτροφικές μονάδες να 
συνυπάρχουν με τις βιομηχανικές μονάδες. 
Ο κ. Καδής χαρακτήρισε λάθος την χωροθέτηση 
της βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή που προϋ-
πήρχε η κτηνοτροφική ζώνη.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι από την συνύ-
παρξη βιομηχανικών και κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων δημιουργούνται διάφοροι κίνδυνοι και 
η πολιτεία θα πρέπει αν δράσει άμεσα για την ε-
πίλυση του προβλήματος.
Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις 
που έγιναν κατά το παρελθόν δεν έχει επιλυθεί 
το πρόβλημα που είναι κυρίως και οικονομικό, 
καθώς για να μετακινηθούν τα κτηνοτροφικά υ-
ποστατικά από την περιοχή απαιτείται ένα καθό-
λου ευκαταφρόνητο ποσό.  

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Η προεκλογική εκστρατεία για τις επόμενες 
Προεδρικές Εκλογές έχει ανάψει παρά το 

γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών 
και όλα τα άλλα υπολειτουργούν και ήδη έχουμε 
παρακολουθήσει τις πρώτες συζητήσεις κυρίως 
μεταξύ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων.
Και εκεί που θα ανέμενε κανείς να καταπιαστούν 
με την συζήτηση επίλυσης των προβλημάτων 
που απασχολούν τους πολίτες και τη χώρα μας 
του βλέπουμε να καταπιάνονται με τον καταλο-
γισμό ευθυνών.
Είναι αλήθεια ότι το Κυπριακό βρίσκεται στη 
χειρότερη θέση από το 1974 και σίγουρα για αν 
φτάσει εκεί κάτι φταίει. Μπορεί η Τουρκική πλευ-
ρά να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το 
ναυάγιο των συνομιλιών αλλά δεν μπορεί εμείς 
αν τα κάναμε όλα σωστά αλλά παρ’ όλα αυτά να 
αποτύχαμε να βελτιώσουμε έστω την κατάσταση.
Θα ανέμενε λοιπόν κανείς οι υποψήφιοι ως άτο-
μα που επιθυμούν να αναλάβουν τις τύχες μας, 
να προτείνουν τρόπους για το πώς θα απεμπλα-
κούμε από αυτή την κατάσταση και τα αδιέξοδα 
και όχι να ερίζουν για το ποιος ευθύνεται.
Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε και στο Κραν Μοντανά 
και στο Μον Πελεράν και κάθε πλευρά διαβάζει 
τα όσα διαδραματίστηκαν με τον τρόπο που θέλει.
Η ουσία όμως είναι ότι υπήρξε ναυάγιο, η Τουρ-
κία και ο Τατάρ από τότε προβάλλουν συνεχώς τη 
λύση δύο κρατών κι εμείς χτενιζόμαστε.
Όποιος και να ευθύνεται το πρόβλημα είναι 
υπαρκτό, όπως και η ακρίβεια και ένας σωρός 
από άλλα προβλήματα, για τα οποία οι πολίτες 
αναμένουν να ακούσουν προτάσεις για επίλυσή τους.
Είναι επίσης κωμικοτραγικό κατά την άποψή μας 
το γεγονός ότι και οι τρεις βασικοί υποψήφιοι 
(αυτοί που υποστηρίζονται από κόμματα) είχαν 
με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ενεργό εμπλοκή 
στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και 
βεβαίως στο ναυάγιο που σημειώθηκε και είναι 
πολύ βολικό να λέμε ότι για όλα φταίει η Τουρκία.
Ποιο λοιπόν είναι το πρόβλημα;
Ακόμα και έτσι να είναι εμείς οφείλουμε να με-
λετήσουμε τι εμείς δεν κάναμε σωστά και να 
προτείνουμε λύση για το πώς θα εξέλθουμε από 
αυτή την τραγική θέση στην οποία έχουν περιέλ-
θει η προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.
Ελπίζουμε ότι ο παραλογισμός αυτός δεν θα συ-
νεχιστεί και ότι οι υποψήφιοι θα επικεντρωθούν 
στην ουσία και τα πραγματικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε, δίνοντας διέξοδο στα προβλή-
ματα των πολιτών και του τόπου.

Τελικά ποιο είναι 
το πρόβλημα;

1797: Επανάσταση των ποπολάρων στη 
Ζάκυνθο. Καίνε τη «Χρυσή Βίβλο» και τα 
εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, κατά τη διάρκεια 
των πανηγυρισμών για την κατάλυση της 
Ενετοκρατίας.
1920: Σημειώνεται δολοφονική απόπει-
ρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο 
Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματι-
κούς, την ώρα που ο ελληνισμός γιορτά-
ζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σε-

βρών.
1930: Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου 1930
Η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 
4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώ-
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1982: Μελίνα Μερκούρη
Η υπουργός Πολιτισμού, Μελίνα Μερ-
κούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα 
μας, στη Διάσκεψη των υπουργών Πολι-

τισμού της UNESCO στο Μεξικό.
1994: Η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλ-
λες χώρες τη διεθνή σύμβαση για το δί-
καιο της θάλασσας, η οποία της δίνει το 
δικαίωμα για μονομερή επέκταση των 
χωρικών της υδάτων από έξι σε δώδε-
κα ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά (16 
Νοεμβρίου του 1994), η Τουρκία θα ανα-
κοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδε-
χόμενη επέκταση των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων.

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
Χωρίς ιδιαίτερα προβλή-
ματα ολοκληρώθηκε η 
προετοιμασία του Ακρί-
τα στη Βουλγαρία. Από 
την Πέμπτη, η ομάδα εί-
ναι στην Κύπρο και  ξεκι-

νά το τελικό στάδιο προετοιμασίας. 
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
Πόσο διαφορετικές ή-
ταν οι δικές μας καλο-
καιρινές διακοπές α-
πό αυτές των παιδιών 
μας… Με το που έκλει-
νε το σχολείο οι γονείς 

μας μάς έχαναν! 
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 ενδιαφέ-
ρουν σε ένα δισέλιδο...

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Βιομηχανική Αγ. Βαρβάρας 
Φωνάζουν για τις παράνομες επεκτάσεις 
κτηνοτροφικών υποστατικών

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

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

Γιώργος Πισιάρας, 
ΤΜΗΜΑMARKETING: Ήβη Αχιλίδου

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου
Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑ ΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96, 

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

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

“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμένες 

πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Σιλά, Σιλουανού Κρήσκεντος Επαινετού 
& Ανδρονίκου 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 23/07-29/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.
Σάββατο 30/07/22
Φιλιππίδου-Γεωργιάδου Κωνσταντία
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93
Κυριακή 31/07/22
Σαββίδης Πανίκος
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 
Δευτέρα 01/08/22
Ηρακλέους Μαίρη
Ακαμαντίδος 31 Α  
Τρίτη 02/08/22
Μανώλης Ευάγγελος
Αριστοτέλη Σάββα 49
Τετάρτη 03/08/22
Ροίδη Σοφία-Αγίων Αναργύρων 21

Κουτέπας Βασίλειος-Αμάλθειας 2
Πέμπτη 04/08/22
Πιστέντη-Ιουλιανού Άντρη 
Τάφοι των Βασιλέων 24
Παρασκευή 05/08/22
Περικέντη Λεία 
Αποστόλου Παύλου 44 Β

Έναντι καταστήματος 
ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ

Δίπλα από Μέγαρο 
Τράπεζας Κύπρου

800 μέτρα από το Time 
Out προς Χλώρακα, απέ-
ναντι από Τρ.  Κύπρου

Δρόμος Νοσοκομείου 
προς Μεσόγη

Έναντι εκ. Αγ. Αναργύρων

Φώτα Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός

Ταφοι Βασιλέων 300μ από 
MALL προς Coral Bay

Έναντι περίπτερου ZIPEX

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ30/7/2022-ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛ.99683123
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7/2022-ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΠΑΛΛΑΡΗΣ ΤΗΛ.99424873

Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26806060
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΦΟΥ  26803100
ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ  26803145
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΦΟΥ  26806272
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26943045/99603622
ΑΗΚΠΑΦΟΣ  26206000
ΑΗΚΒΛΑΒΕΣ  1800
ΑΤΗΚΒΛΑΒΕΣ  80000197
ΑΡΧΗΓΕΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 22808080
ΑΝΑΦΟΡΑΔΑΣΙΚΩΝΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 26422641
ΕΚΤΑΚΤΗΑΝΑΓΚΗ  12-199
ΔΗΜΟΣΠΑΦΟΥ  26822270
ΔΗΜΟΣΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  26962324

ΔΗΜΟΣΠΟΛΕΩΣ  26321321
ΔΗΜΟΣΠΕΓΕΙΑΣ  26621244
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26811580
ΓΡΑΜΜΗΤΟΥΠΟΛΙΤΗ  1460
ΒΙΑΣΤΗΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1440
ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 1401
ΣΥΝΔ.ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ&ΦΙΛΩΝ 26819268
ΑΜΕΣΗΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1410
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΠΑΦΟΥ  26306385
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ  26801101
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑΚΥΠΡΟΥ 77778833
ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΜΥΝΑ  26818470
ΓΡΑΦΕΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΣ  26821602

Σ ε αυθόρμητη δίωρη στάση 
εργασίας κατήλθε το πρωί 

της Παρασκευής, το προσωπικό 
του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Πάφου.
Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν 
έξω από τα Γραφεία του ΣΑΠΑ.
Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Επι-
φανίου, Γραμματέας της ΣΗΔΗ-

ΚΕΚ ΠΕΟ είναι η τρίτη χρονιά που 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑ-
ΠΑ επιχειρεί να κλείσει τον Ορ-
γανισμό και να στείλει με υπο-
χρεωτική άδεια το προσωπικό. 
Το θέμα των αδειών είναι η α-
φορμή, συνέχισε, καθώς, όπως 
εξήγησε, υπάρχουν πολλά άλλα 
ζητήματα τα οποία εκκρεμούν 

για την ανανέωση της συλλογι-
κής σύμβασης.
Επιπρόσθετα, είπε, υπάρχουν εκ-
κρεμότητες με το Ταμείο Σύντα-
ξης με το Ταμείο Ευημερίας με 
το Ταμείο ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, ενώ υπάρχει πρό-
βλημα με τη μεταστέγαση των 
κτιρίων του ΣΑΠΑ σε νέα κτίρια.

Στάση εργασίας και στο ΣΑΠΑ
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Μαζική στάση εργασίας
Σκληρή δημόσια αντιπαράθεση δημάρχου και συντεχνιακών κατά την 
μαζική δίωρη στάση εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Πάφου…

Μ ε πλακάτ στα οποία αναγράφονταν συν-
θήματα όπως «σεβασμός στις αποφάσεις 
του Υπουργείου Εργασίας» και «σεβα-

σμός στους νόμους, κανονισμούς και στις συλλογι-
κές συμβάσεις», οι εργαζόμενοι στον Δήμο Πάφου 
κατήλθαν την Πέμπτη, σε 2ωρη προειδοποιητική 
στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση 
του Δήμου να υλοποιήσει το πρακτικό του Τμήμα-
τος Εργασιακών Σχέσεων ημερομηνίας 14 Δεκεμβρί-
ου 2021.

Αντιπαράθεση

Σκληρές εκφράσεις αντάλλαξαν στην διάρκεια της 
στάσης εργασίας ο γραμματέας της ΣΗΔΗΚ ΠΕΟ Δη-
μήτρης Επιφανίου και ο Νίκος Νικολάου της ΣΕΚ με 
τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος. Ο Δήμαρχος Πά-
φου επιχείρησε να παρουσιάσει ως αδικαιολόγητη 
την απεργία με τους συνδικαλιστές  να αντιδρούν 
και να κατηγορούν τον κ. Φαίδωνος ότι ψεύδεται 
και να τον επικρίνουν για αυταρχισμό και ετσιθε-
λισμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων του Δήμου Πάφου συμμετείχαν στη στάση ερ-
γασίας και οι συντεχνίες προειδοποιούν πως αν μέ-
χρι τον Σεπτέμβριο δεν υλοποιηθούν τα συμφωνη-
θέντα τότε θα υπάρξει κλιμάκωση των απεργιών. 
Παράλληλα οι συντεχνίες ζήτησαν την παρέμβαση 
του Υπουργείο Εργασίας, και απαίτησαν να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε ο Δήμος να 
συμμορφωθεί με τα εργασιακά θέσμια που ισχύουν 
στον τόπο μας. 
Οι συντεχνίες κατάγγειλαν ότι ο Δήμος Πάφου, με 

διάφορα τεχνάσματα προσπαθεί να αποπροσανα-
τολίσει την κοινή γνώμη και βρίσκει διάφορες δικαι-
ολογίες. 
Εκ μέρους της ΣΕΚ ο συνδικαλιστής Ν. Νικολάου α-
νέφερε ότι ο Δήμαρχος Πάφου όφειλε εδώ και δέκα 
μέρες που του στάλθηκε προειδοποίηση να καλέσει 
τις συντεχνίες, προσθέτοντας ωστόσο πως ο Δήμαρ-
χος «δυστυχώς δεν δέχεται τον διάλογο, δεν δέχε-
ται τις συλλογικές συμβάσεις, δεν αναγνωρίζει το Υ-
πουργείο Εργασίας» και προσπαθεί, όπως υποστή-

ριξε, να δημιουργήσει δικούς του κανονισμούς και 
νόμους. 
Ο  Δημήτρης Επιφανίου, Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ 
ΠΕΟ Πάφου, ανέφερε πως ο Δήμος Πάφου δεν σέ-
βεται τις εργασιακές σχέσεις. Υπήρχε, είπε, διαφο-
ρά στο Γραφείο Εργασίας, είχε γίνει συνάντηση τον 
Ιούλιο του 2021 στο Υπουργείο Εργασίας παρουσία 
του Δημάρχου Πάφου, ο οποίος είχε δεσμευτεί με 
χρονοδιαγράμματα για την επίλυση αυτών των θε-
μάτων. Δυστυχώς, πρόσθεσε, βρισκόμαστε στο τέ-

λος του Ιουλίου και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα ε-
κτός από την πρόσληψη των εργατών. 
Οι εργασιακές σχέσεις στον Δήμο Πάφου είναι με 
διαφορά οι χειρότερες παγκύπρια  δήλωσε στο 
Radio Cosmos o κ. Επιφανίου προειδοποιώντας ό-
τι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομέ-
νων από το Σεπτέμβριο θα κλιμακώσουν τα απεργι-
ακά μέτρα.

Διχασμός στο συμβούλιο

Οι αντιδράσεις των εργαζομένων στο Δήμο Πάφου 
είναι δικαιολογημένες υποστηρίζει ο επικεφαλής 
της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Κώστας Δίπλαρος. 
Ο Δήμος πρόσθεσε έχει υποχρέωση να υλοποιήσει 
όσα συμφωνήθηκαν μετά την διαμεσολάβηση του 
Υπουργείου Εργασίας. Τα δικαιώματα των εργαζο-
μένων είπε θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να 
προστατεύονται. 
Ο Δημοτικός σύμβουλος της ΕΔΕΚ Παναγιώτης Βορ-
κάς χαρακτήρισε επαρκείς τις εξηγήσεις που δόθη-
καν από τον Δήμαρχο Πάφου για τα θέματα που ε-
γείρουν οι συντεχνίες των εργαζομένων. 
Οι προσλήψεις των 22 εργατών είπε θα ολοκληρω-
θούν τις επόμενες μέρες και θα γίνουν πρόσθετες 
προσλήψεις ενώ για τις προαγωγές απέδωσε την 
καθυστέρηση στις ενστάσεις που έγιναν για τις αξι-
ολογήσεις. Σε ότι αφορά το ταμείο συντάξεων ο κ. 
Βορκάς ανέφερε ότι ο δανεισμός έγινε μετά από νο-
μική συμβουλή που έλαβε ο Δήμος και σε κάθε πε-
ρίπτωση συνέχισε αυτό είναι προς το συμφέρον του 
ταμείου.   
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Π αρουσιάστηκε στις αρχές της εβδομάδας 
η μελέτη που εκπονήθηκε για την τουρι-
στική ανάπτυξη του διαμερίσματος της 

Πόλης Χρυσοχούς και του Πύργου Τηλλυρίας. Στό-
χος του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι η βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη για την περιοχή του Πύργου 
Τηλλυρίας και της Πόλης Χρυσοχούς και όχι απλά 
να παραδοθεί μια μελέτη η οποία να αφορά την 
τουριστική ανάπτυξη,  τόνισε ο Υφυπουργός Τουρι-
σμού Σάββας Περδίος, ο οποίος ήταν παρών στην 
παρουσίαση. 
Οι όροι εντολής ήταν η «Ανάπτυξη στρατηγικής με 
στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την εδραίωση 
της τουριστικής ταυτότητας για τις ευρύτερες πε-
ριοχές Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας» η οποία 
εκπονήθηκε από την εταιρεία Price water house 
Coopers Ltd. 
Ο κ. Περδίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το 
γεγονός ότι τα αποτελέσματα της μελέτης συνά-
δουν όπως είπε, με την δουλειά του Υφυπουργείου 
Τουρισμού αλλά και με τα 15 σχέδια επιχορηγή-
σεων  που έχουν εκπονήσει ως Υφυπουργείο τους 
τελευταίους τέσσερις μήνες και που στο τέλος της 
χρονιάς θα γίνουν 17. 
Εξέφρασε επίσης την βεβαιότητα πως μετά απ’ την 
παρουσίαση της μελέτης θα είναι ακόμη πιο κατα-
νοητός ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι επιχειρή-
σεις αλλά και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις της περι-
οχής να αναβαθμίσουν το τουριστικό τους προϊόν, 
ούτως ώστε το τουριστικό μέλλον της περιοχή να 
είναι ακόμα πιο λαμπρό. Επιπρόσθετα ο κ. Περδίος 
είπε πως οι πλείστες εκ των εισηγήσεων μέσα από 
την παρουσίαση της μελέτης θα ενσωματωθούν 
στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού δηλώνοντας 
πως αυτός ήταν ο σκοπός. 
Είναι η πρώτη φορά συνέχισε, «που η πλέον βιώσι-
μη τουριστική ανάπτυξη ολόκληρης της ευρύτερης 
περιοχής της Πόλης Χρυσοχούς και της Τηλλυρίας 
ενσωματώνεται σε στρατηγικό πλάνο του Κρά-
τους», δηλώνοντας πως αυτό θα γίνει από το χρό-
νου όπου εισερχόμαστε στο μεσοπρόθεσμο πλάνο 
δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τρι-
ετή διάρκεια 2023- 2025. Πρόσθεσε πως αρκετές 
από τις δράσεις θα ενσωματωθούν σ’ αυτό το με-
σοπρόθεσμο πλάνο και οι υπόλοιπες την πενταετία 
2020-2026  και μέχρι το2030. 

Στόχος 
Οι μελετητές τόνισαν μεταξύ άλλων ότι στρατηγικό 
όραμα  βιωσιμότητας των ευρύτερων περιοχών της 
Π. Χρυσοχούς και της Τηλλυρίας, όπως αναφέρθη-
κε, πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης του-
ριστικής ταυτότητας, η οποία περιλαμβάνει την κα-
θιέρωση της περιοχής, ως αυθεντικού, ολόχρονου, 

υψηλής ποιότητας, ψηφιακά έξυπνου και κοινωνικά 
επωφελούς προορισμού. Αναφορά έγινε στο επι-
χειρηματικό μοντέλο που αφορά τις ειδικές μορφές 

τουρισμού που είναι ελκυστικές με βάση τις μονα-
δικές πτυχές της περιοχής. Επιπρόσθετα σημειώθη-
κε πως η περιοχή έχει ευλογηθεί με μια τεράστια 
φυσική και ανέγγιχτη ομορφιά, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να εξερευνήσουν μοναδικά φυσικά περιβάλ-
λοντα με στενές βαθιές κοιλάδες, σπηλιές, φαράγ-
για αμμώδεις και βραχώδεις παραλίες νησάκια και 
καταγάλανα νερά. Οι περιοχές είπαν οι μελετητές 
συνδέονται με πολυάριθμους μύθους και θρύλους 
από την αρχαιότητα, που παρέχουν ενδιαφέρουσες 
αφηγηματικές ιστορίες και συνδέονται με διάφορα 
μέρη ενδιαφέροντος. 

Υποδείξεις 
Σε σχέση με τις υποδομές οι μελετητές ανέφεραν 
πως στόχος είναι η βελτίωση της αισθητικής εμφά-
νισης της περιοχής, για να γίνει το τοπικό περιβάλ-
λον πιο φιλόξενο, ασφαλές και ενδιαφέρον, ώστε 
οι επισκέπτες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και 
να ενθαρρύνονται να περάσουν περισσότερο χρό-
νο στον προορισμό, αλλά και να τον επισκεφτούν 
ξανά. Ακόμη δεύτερος στόχος είναι η βελτίωση του 
συγκοινωνιακού δικτύου και της προσβασιμότητας 
του τουρισμού τόσο για τους ντόπιους όσο και για 
τους επισκέπτες, αλλά και η εφαρμογή υποδομών 
βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων και βέλτιστων 
περιβαλλοντικών πρακτικών, καθώς και η βελτίωση 
της ψηφιοποίησης του τουρισμού. 
Επίσης η μελέτη επικεντρώθηκε και στην βελτίωση 
των υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
στην αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων 
κλινών, και στην παροχή κινήτρων στον τοπικό 
πληθυσμό να παραμείνει στον προορισμό και να 
προσελκύσει νέους μόνιμους κατοίκους. Επισημάν-
θηκε ακόμη η επωνυμία (Branding) και προβολή 
της περιοχής λέγοντας πως πρόσφατες ταξιδιωτικές 
τάσεις δείχνουν ότι οι τουρίστες αναζητούν πλέον 
δύο βασικά στοιχεία όταν ταξιδεύουν, τις βιώσιμες 
πρακτικές και τις αυθεντικές εμπειρίες. 
Τέλος οι μελετητές αναφέρθηκαν και στο κεφάλαιο 
της ανασκόπησης παρόμοιων προορισμών όπως εί-
ναι η Δυτική Ελλάδα, η Τοσκάνη στην Ιταλία, η Θεσ-
σαλία, η Κυανή Ακτή στην Γαλλία, το Αλγάρβε στην 
Πορτογαλία και το Cinque Terre στην Ιταλία.

Προβληματισμός στην ΕΤΑΠ 
Προβληματισμένη παρουσιάζεται η ηγεσία της 
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), δια μέσου του προέ-
δρου της, Κυριάκου Δρουσιώτη, μετά και από την 
πρώτη παρουσίαση της μελέτης για την επέκταση 

της ΕΣΑΟΚ (Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων). 
Ο κ. Δρουσιώτης με σχετική του ανακοίνωση, κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου, για ακόμη μια φορά, για 
το υψίστης σημασίας θέμα, όπως είπε, που αφορά 
την εγκατάλειψη και τον μαρασμό της Κυπριακής 
υπαίθρου όλων ανεξαιρέτως των Επαρχιών. Όπως 
επεσήμανε, οι αποσπασματικές προσεγγίσεις για 
την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της εγκα-
τάλειψης της υπαίθρου δεν επιλύεται με την επι-
λογή μερικών (ορεινών) κοινοτήτων και κοινοτήτων 
“ειδικής ζώνης” όπως χαρακτηρίστηκαν για υλοποί-
ηση μεμονωμένων δράσεων της ΕΣΑΟΚ.
Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΠ από το 2019 ζητά ολι-
στική προσέγγιση και χάραξη ενιαίας πολιτικής για 
την αναζωογόνηση της υπαίθρου και αντί αυτού, το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ανέθεσε επέ-
κταση της ΕΣΑΟΚ που καλύπτει 47 κοινότητες της 
επαρχίας εκ των οποίων 9 είναι ακατοίκητες, 27 
έχουν πληθυσμό κάτω από 100 κατοίκους, δηλαδή, 
«εθνική/περιφερειακή στρατηγική για 4600 κατοί-
κους». Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ αναφέρει 
ότι θα «χαραχτούν πολιτικές», που θα καλύψουν, 
παραδείγματος χάριν, το χωριό Τσάδα αλλά αυτές 
δεν θα καλύπτουν τα γειτονικά χωριά Καλλέπεια ή 
Λετύμπου. Διερωτήθηκε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 
κοινότητες που δεν καλύπτονται από την ΕΣΑΟΚ.  

Καταγγελίες
Ο Δήμαρχος της Πόλη Χρυσοχούς Γιώτης Παπα-
χριστοφή υποστήριξε ότι κάποιοι δεν θέλουν να 
αναπτυχθεί τουριστικά το διαμέρισμα της Πόλης 
Χρυσοχούς και επικεντρώνονται μόνον στην αξι-
οποίηση της περιοχής για εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού. Οι όροι εντολής για την μελέτη είπε ο 
κ. Παπαχριστοφή περιορίζονταν στις εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού ενώ το ερώτημα που πρέπει 
να απαντηθεί όπως είπε είναι γιατί δεν υπάρχουν 
στην περιοχή ξενοδοχειακές μονάδες. Μιλώντας 
στο Radio Cosmos  o κ. Παπαχριστοφή προανήγ-
γειλε ότι θα αποστείλει επιστολή στο Υφυπουργείο 
Τουρισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών για την 
ανάγκη να δοθούν κίνητρα ώστε να αναπτυχθούν 
ξενοδοχειακές μονάδες στην Πόλη Χρυσοχούς. 
Παράλληλα είπε είναι σε εξέλιξη μελέτη για λογα-
ριασμό του Δήμου η οποία εκπονείται από το πα-
νεπιστήμιο Frederick. O Δήμαρχος της Πόλης Χρυ-
σοχούς επέκρινε και την ΕΤΑΠ Πάφου λέγοντας ότι 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα μόνον των ξενοδόχων 
της Πάφου οι οποίοι δεν θέλουν να αναπτυχθούν 
ξενοδοχεία και στην περιοχή του διαμερίσματος 
της Χρυσοχούς. Αντίθετες με τον Δήμαρχος της 
Πόλη Χρυσοχούς εκτιμήσεις για την μελέτη  διατύ-
πωσε στο Radio Cosmos o κοινοτάρχης της Αργάκας 
Σπύρος Πελοπίδα ο οποίος σημείωσε ότι τα πλεονε-
κτήματα της περιοχής είναι αναμφίβολα τα φυσικό 
περιβάλλον και θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι προ-
τάσεις των μελετητών.

Κ. Κλεάνθους 
Για σύγχυση και αντικρουόμενες θέσεις επέκρινε 
φορείς και παράγοντες του διαμερίσματος της Πό-
λης Χρυσοχούς ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Κυριάκος Κλεάνθους.  Διερωτήθηκε τι από-
ψεις κατέθεσαν στους μελετητές την περίοδο εκπό-
νησης της μελέτης. 
Ο κ. Κλεάνθους χαρακτήρισε σημαντική την μελέτη 
και απένειμε εύσημα στο Υφυπουργείο Τουρισμού 
τονίζοντα ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η 
ανέγερση ξενοδοχείων είναι άλλο ζήτημα. Οι προ-
σπάθειες των φορέων της περιοχής κατέληξε θα 
πρέπει να επικεντρωθούν ώστε να αξιοποιηθούν τα 
ευρήματα της μελέτης και παράλληλα να δημιουρ-
γηθούν προϋποθέσεις για την ανέγερση και ξενοδο-
χειακών μονάδων στην περιοχή οι οποίες θα εξυπη-
ρετούν τους τουρίστες ειδικών ενδιαφερόντων.

Τουριστική ανάπτυξη 
της Πόλης Χρυσοχούς  Τι έδειξε η μελέτη... 
Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις... 
Οι φυσικές ομορφιές το όπλο της περιοχής που πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν…

  Ριπές
Οι καβγάδες στην Πόλη 
Χρυσοχούς 

Η πρόσφατη παρουσίαση της μελέτης 
για την τουριστική ανάπτυξη της Πόλης 

Χρυσοχούς προκάλεσε 
αντιπαραθέσεις μεταξύ 
διαφόρων παραγόντων 
αλλά και καταγγελίες του 
Δημάρχου της περιοχής 
για την ΕΤΑΠ ότι εξυπη-
ρετεί τα συμφέροντα των 
ξενοδόχων της Πάφου 
οι οποίοι όπως είπε δεν 
θέλουν να γίνουν ξενοδο-
χεία στην περιοχή. Αν ο 

διάλογος αυτός για την ανάπτυξη της Πόλης 
Χρυσοχούς ήταν γόνιμος θα μπορούσε να 
αποβεί προς όφελος όχι μόνον του διαμερί-
σματος της Χρυσοχούς αλλά και της Πάφου 
ευρύτερα. 
Το επιχείρημα ότι η ΕΤΑΠ και οι ξενοδόχοι 
της Πάφου δεν θέλουν να αναπτυχθεί του-
ριστικά η Πόλη Χρυσοχούς είναι αβάσιμο 
διότι δύο ή τρία ακόμη ξενοδοχεία οπουδή-
ποτε στην Πάφο όχι μόνον δεν επηρεάζουν 
ουσιαστικά τις πληρότητες των υφιστάμε-
νων ξενοδοχείων, αλλά ενισχύουν την δυνα-
μικότητα γενικότερα της επαρχίας.  
Επί της ουσίας όμως αν υπάρχει ενδιαφέρον 
για να ανεγερθούν ξενοδοχεία στην περιο-
χή αυτό θα εξαρτηθεί από την βιωσιμότητα 
τέτοιων μονάδων.  Αυτό εξαρτάται από το 
τουριστικό ρεύμα που προσελκύει η περιο-
χή. Προς το παρόν αυτό το τουριστικό ρεύμα 
δεν μπορεί να στηρίξει ούτε τις υφιστάμενες 
μικρές μονάδες της περιοχής οι οποίες λει-
τουργούν για 2 και 3 μήνες τον χρόνο. Την 
επόμενη δεκαετία που θα γίνει και ο αυτοκι-
νητόδρομος μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς τότε 
ίσως τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. 
Μέχρι τότε η περιοχή μπορεί να ελπίζει στην 
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που είναι 
το φυσικό περιβάλλον και ο τουρισμός ειδι-
κών ενδιαφερόντων. Αυτό συνδέεται άμεσα 
με την αξιοποίηση του Ακάμα, του εθνικού 
πάρκου, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
γειτονικών ορεινών όγκων. Οι προτάσεις που 
κατατέθηκαν από τους μελετητές είναι πολύ 
ενδιαφέρουσες και η προσπάθεια όλων θα 
έπρεπε να είναι η αξιοποίηση τους και η 
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. 
Αυτό βέβαια δεν απαγορεύει την προοπτι-
κή ανέγερσης και ξενοδοχειακών μονάδων 
στην περιοχή. Ασφαλώς και στο Τοπικό Σχέ-
διο θα πρέπει να ενταχθούν πρόνοιες που 
να ενθαρρύνουν την ανέγερση ξενοδοχείων. 
Όμως οι τοπικές αρχές της περιοχής πρέπει 
να φροντίσουν πρωτίστως τα αυτονόητα. 
Καταρχήν να αξιοποιηθεί ο υφιστάμενος 
κατασκηνωτικός χώρος που τα τελευταία 
15 χρόνια παραμένει μια τεράστια χαβούζα. 
Να φτιάξουν πεζοδρόμια για να περπατούν 
με ασφάλεια οι επισκέπτες και να μην κα-
ταλαμβάνονται από τραπεζοκαθίσματα ή 
αυτοκίνητα. Να εξασφαλίσουν την επέκτα-
ση του λιμανιού και την ανάδειξη των αρχαι-
ολογικών χώρων. Να εξασφαλίσουν επίσης 
προσβάσεις προς τις παραλίες για να είναι 
ελεύθερη η πρόσβαση των επισκεπτών. Να 
διασφαλίσουν ότι το τοπικό Νοσοκομείο θα 
λειτουργεί ουσιαστικά και θα παρέχονται οι 
απαραίτητες υπηρεσίες και βέβαια να ανα-
βαθμιστεί το κέντρο του Δήμου το οποίο σή-
μερα μοιάζει εγκαταλειμμένο. Αυτές είναι 
ορισμένες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
της περιοχής που μπορεί στο τέλος να κι-
νήσουν και το ενδιαφέρον επιχειρηματιών 
να αναπτύξουν ξενοδοχειακές μονάδες.  Οι 
τουρίστες όμως και πάλι δεν θα έρχονται 
για τα ξενοδοχεία αλλά  για το φυσικό περι-
βάλλον της περιοχής το οποίο θα πρέπει να 
προστατευτεί. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Οι μελετητές τόνισαν μεταξύ άλλων ότι στρατηγικό όραμα  βιωσιμότητας των ευρύτερων περιοχών της Π. 
Χρυσοχούς και της Τηλλυρίας, όπως αναφέρθηκε, πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης τουριστικής 
ταυτότητας, η οποία περιλαμβάνει την καθιέρωση της περιοχής, ως αυθεντικού, ολόχρονου, υψηλής ποι-
ότητας, ψηφιακά έξυπνου και κοινωνικά επωφελούς προορισμού
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Πίεση Φαίδωνα για ηχορύπανση
Υπάρχει τρόπος

Πολλά λέγονται τελευταία για την 
περίφημη Εθνική Στρατηγική 

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, που η 
κυβερνώντες διαφημίζουν με κάθε ευ-
καιρία και στέλνουν τον αρμόδιο Επί-
τροπο Κώστα Χαμπιαούρη να επισκε-
φτεί τις κοινότητες και αν τους στείλει 
το αισιόδοξο μήνυμα.
Είναι όμως αρκετά τα μέτρα αυτά που 
έχουν εξαγγελθεί για να αναζωογονή-
σουν την αιμάσσουσα Κυπριακή Ύπαι-
θρο και να σταματήσουν το τραγικό 
φαινόμενο της αστυφιλίας; 
Σαφέστατα και όχι. Και αυτό θα έπρεπε 
να το γνωρίζουν πολύ καλά οι κυβερ-
νώντες, αφού των μέτρων αυτών θα 
έπρεπε τουλάχιστον να προηγηθούν 
εξιδεικευμένες μελέτες για τους λό-
γους, που δημιουργούν το πρόβλημα. 
Παρά ταύτα δίνουν υποτίθεται γενναί-
ες επιχορηγήσεις σε νέα ζευγάρια για 
ανέγερση κατοικίας στις κοινότητες 
(όχι όλες), ως και αυτό θα επιλύσει και 
όλα τα άλλα προβλήματα.
Πολλοί νέοι διαθέτουν οικόπεδα ή χω-
ράφια στις κοινότητες τις οποίες εγκα-
τέλειψαν όχι αυτοί αλλά οι γονείς ή οι 
παππούδες τους.
Ο λόγος όμως ο οποίος έφυγαν, είναι 
γιατί δεν είχαν πρώτα και κύρια δου-
λειά, και πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως 
υγειονομικές και άλλες που είναι απα-
ραίτητες ακόμα και την εκπαίδευση.
Πώς λοιπόν ένα νέο ζευγάρι θα προ-
τιμήσει να κατοικεί σε μια κοινότητα 
όταν σε αυτήν δεν μπορούν αν εργα-
στούν αλλά και δεν διαθέτει ούτε καν 
σχολείο για τα παιδιά τους;
Αρχικά λοιπόν ας δώσουν κίνητρα, 
φορολογικά πολεοδομικά και άλλα σε 
μικρές βιοτεχνίες ή άλλες επιχειρήσεις 
ώστε να δραστηριοποιηθούν στην 
Ύπαιθρο. Ας δημιουργήσουν κάποιες 
βασικές υποδομές, ώστε να μην υπο-
χρεώνονται, οι κάτοικοι ακόμα και για 
ένα κουτί ασπιρίνες να πάνε στην πόλη 
και μετά θα έρθουν και τα σχολεία όταν 
τα νέα ζευγάρια θα τεκνοποιήσουν.
Πώς περιμένουν οι κυβερνώντες τα 
νέα ζευγάρια να πάνε στην ύπαιθρο 
όταν διέλυσαν τον Συνεργατισμό και οι 
τράπεζες ακόμα και τα περιφερειακά 
υποκαταστήματα σε κάποιες μεγάλες 
κοινότητες τα έκλεισαν;
Με την συγκεκριμένη πολιτική οι κυ-
βερνώντες έχουμε την εντύπωση ότι 
έχουν βάλει την άμαξα μπροστά από 
το άλογο και αυτό δεν θα οδηγήσει 
πουθενά. 
Το μόνο που θα πετύχουμε είναι κά-
ποιοι να εκμεταλλευτούν τα κίνητρα 
για να αποκτήσουν απλά εξοχικό στο 
χωριό με την ερήμωση των κοινοτήτων 
μας και της υπαίθρου να συνεχίζονται 
μέχρι τον πλήρη αφανισμό τους. 
Όλα τα υπόλοιπα είναι για το θεαθήναι 
και δεν πρόκειται να σταματήσουν το 
φαινόμενο της αστυφιλίας και της ερή-
μωσης της υπαίθρου μας. 

‘‘η σύνταξη’’

Σ αράντα πέντε ειδοποιήσεις έχει 
επιδώσει ο Δήμος Πάφου την περασμένη 
Πέμπτη και την Παρασκευή σε ιδιοκτήτες 

υποστατικών που χρησιμοποιούν δημόσιο 
ή και ιδιωτικό αίθριο χώρο και προκαλούν 
οχληρία σε οικιστικές μονάδες. 
Οι περιοχές που πλήττονται από το φαινόμενο 
της ηχορύπανσης είναι το εμπορικό κέντρο της 
Πάφου και η περιοχή Αγίου Αντωνίου. Σε δηλώ-
σεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Φαίδωνος 
είπε πως το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Πά-
φου έχει γίνει δέκτης πολλών παραπόνων από 
πολίτες και όχι μόνο για το τεράστιο πρόβλημα 
που δημιουργεί η ηχορύπανση, προσθέτοντας 
πως είναι διαπίστωση πως η Υπηρεσία μέσα 

από την νενομισμένη διαδικασία μέτρησης του 
ήχου έχει διαπιστώσει σοβαρότατες παραβιά-
σεις. Κάποιες εξ αυτών, ανέφερε ο κ. Φαίδωνος 

φτάνουν μέχρι και το 100% αυξημένη εκπομπή 
ήχου την στιγμή που επιτρέπονται 70 ντεσι-
μπέλ. 
Δεν γίνεται, είπε, να εκπέμπουν μέχρι 100, ή 
και 120 ή ακόμη και 140 ντεσιμπέλ. Επισήμα-
νε ότι σε περίπτωση μη άμεσης συμμόρφωσης 
των ιδιόκτητων - ως κατά νόμο υπευθύνων - ο 
Δήμος θα προβεί χωρίς άλλη προειδοποίηση 
σε δραστικά μέτρα για αποκατάσταση της νο-
μιμότητας μη αποκλειόμενης της κατάσχεσης 
εξοπλισμού ή/και επιβολής προστίμων. 
Επιπλέον συνέχισε, όποιοι παραβαίνουν τους 

κανόνες θα γίνεται αφαίρεση του εξοπλισμού. 
Δεν θα αρκεστούμε να αφαιρούμε μόνο τα με-
γάφωνα αλλά θα αφαιρούνται και τα τραπέζια 
και οι ομπρέλες, είπε. 
Ακολούθως έθεσε θέμα προβληματικής Νομο-
θεσίας προσθέτοντας πως παρά ταύτα με τους 
νομικούς τους συμβούλους έχουν βρει εκείνα 
τα σημεία και εκείνα τα άρθρα του Νόμου που 
τους  δίνουν την δυνατότητα να τιμωρούν όσους 
παρανομούν και κυρίως όσους παρανομούν με 
εκπομπή ήχου σε υπαίθριους χώρους. 
Για την κατάσταση είπε ο κ. Φαίδωνος ευθύνη 
δεν φέρει ο Δήμος αφού έχει στείλει τις σχετι-
κές προειδοποιήσεις. Δυστυχώς σημείωσε κά-
ποιοι δεν σέβονται την ένταση και για κάποιους 
έχει καταστεί η ζωή τους κόλαση, κατά την έκ-
φραση του. 

Έκκληση 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας  Συνδέσμων Ιδι-
οτήτων Κέντρων Αναψυχής Νεόφυτος Θρασυ-
βούλου κάλεσε τους επιχειρηματίες να σεβα-
στούν την νομοθεσία  για την ηχορύπανση  και  
τις συμφωνίες που έχουν κάμει με την τοπική 
αρχή. Υπάρχει τρόπος είπε να εξασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία των κέντρων αναψυχής δίχως 
να προκαλούνται προβλήματα στους περίοι-
κους ή σε τουριστικά καταλύματα. 
Αύριο είπε ο κ. Θρασυβούλου σε νέα σύσκεψη 
με την Παγκύπρια Ομοσπονδία θα εξεταστεί και 
το θέμα της οργάνωσης εκδηλώσεων σε ανοι-
κτούς χώρους και τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται στην λειτουργία των επιχειρήσεων.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρμου το Κέντρο Νεότητας Άρμου και οι Οικογένει-
ες των Ηρώων σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετή-

σιο μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητα μας    ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ & 
ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΡΗ    που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της ελευθερίας στις 

μάχες 
της Τηλλυρίας τον Αύγουστο του 1964.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 31 Ιουλίου  2022  
στην εκκλησία Αγίας Βαρβάρας ΄Αρμου στις 8:30π.μ.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Αναπληρώτρια Γενική 
Διευθύντρια Υφυπουργείου Ναυτιλίας 

Κυρία Ελιάνα Χαραλάμπους
Θα ακολουθήσει τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων 

και δεξίωση στο Κοινοτικό Κέντρο Άρμου.

Aυξημένη τουριστική κίνηση πα-
ρατηρείται στο διαμέρισμα Πό-

λης Χρυσοχούς και στον Κάτω Πύργο 
Τηλλυρίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2020- 
2021 έγιναν 13.000 διανυκτερεύσεις 
στα ξενοδοχειακά καταλύματα του 
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, ενώ οι επι-
σκέπτες ήταν στην πλειοψηφία τους 
Κύπριοι. Η ικανοποιητική επισκεψι-
μότητα ωστόσο συνεχίζεται και φέ-
τος. Ο πρόεδρος του Κ.Σ. Κάτω Πύρ-
γου Τηλλυρίας Νίκος Κλεάνθους 
δήλωσε πως οι ξενοδοχειακές μονά-
δες, τέσσερις στο σύνολό τους, στον 
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας έχουν ανα-
καινιστεί και εξυπηρετούν τους επι-
σκέπτες. Επεσήμανε επίσης πως τα 
Σχέδια του Υφυπουργείου Τουρισμού 
έχουν βοηθήσει πολύ στην τουριστι-
κή κίνηση στην περιοχή.

Στόχος μας, είπε ο κ. Κλεάνθους, εί-
ναι η επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου. Οι περισσότεροι επισκέπτες 
και παραθεριστές στον Κάτω Πύργο 
Τηλλυρίας, συνέχισε, είναι Κύπριοι 
από τη Λευκωσία ως επί το πλείστον, 
αλλά και από άλλες περιοχές της Κύ-
πρου. 
κανοποίηση για την επισκεψιμότητα 
ντόπιων και ξένων στην Πόλη Χρυσο-
χούς εκφράζει και ο Δήμαρχος, Γιώτης 
Παπαχριστοφή. Τα ξενοδοχεία και τα 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα που δι-
αθέτει η περιοχή είναι υπερπλήρη, 
ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, αλλά 
και τον Αύγουστο μήνα, είπε. Επισκε-
ψιμότητα καταγράφουν και οι επαύ-
λεις που διαθέτει το διαμέρισμα της 
Πόλης Χρυσοχούς, στην ευρύτερη πε-
ριοχή, πρόσθεσε.
Την Πόλη Χρυσοχούς επισκέπτονται 
σε καθημερινή βάση επισκέπτες από 
διάφορες πόλεις της Κύπρου, λόγω 
της θάλασσας, των Λουτρών της 
Αφροδίτης και του Ακάμα, συμπλή-
ρωσε.
Ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Αργάκας, Σπύ-
ρος Πελοπίδας, σε δηλώσεις του στο 
ΚΥΠΕ ανέφερε πως στην κοινότη-
τα υπάρχουν εκατό περίπου επαύ-
λεις, οι οποίες ενοικιάζονται καθώς 

και συγκροτήματα διαμερισμάτων. Η 
περιοχή, συνέχισε, επιλέγεται για τις 
ομορφιές της από πολλούς επισκέ-
πτες, ντόπιους και ξένους.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κοινοτάρχης 
Αργάκας είπε πως πέρυσι την ίδια 
περίοδο η κίνηση ήταν περιορισμέ-
νη, ωστόσο φέτος αυξήθηκε σημαντι-
κά. Επεσήμανε τέλος πως η  Αργάκα, 
σε απόσταση 8 περίπου χιλιομέτρων 
από την Πόλη Χρυσοχούς, κατακλύ-
ζεται από πολλούς ντόπιους επισκέ-

πτες, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.
Την Τρίτη το Υφυπουργείο Τουρισμού 
προχωρεί στην παρουσίαση της με-
λέτης με τίτλο «Ανάπτυξη στρατηγι-
κής με στόχο την τουριστική ανάπτυ-
ξη και την εδραίωση της τουριστικής 
ταυτότητας για τις ευρύτερες  περιο-
χές Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας» 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δ. Πόλης 
Χρυσοχούς. Η παρουσίαση της μελέ-
της θα γίνει στην παρουσία του Υφυ-
πουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου.

Ικανοποίηση σε Πόλη και Τηλλυρία
Αυξημένη τουριστική κίνηση σε Τηλλυρία και Πόλη Χρυσοχούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις
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Χρυσώνουν 
το χάπι για 
Ακάμα

Τι αποκάλυψε ο Υπουργός 
Γεωργίας, μετά τους περι-
ορισμούς της περιβαλλο-
ντικής Αρχής στο τοπικό 
σχέδιο...

Με οδηγίες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας  οι αρμό-

διες υπηρεσίες του 
κράτους εξετάζουν 
πρόσθετα αντισταθ-
μιστικά μέτρα μετά 
τους περιορισμούς 
που έθεσε το τμήμα 

περιβάλλοντος στο Τοπικό Σχέδιο 
για τις κοινότητες του Ακάμα. 
Αυτό αποκάλυψε στο Radio 
Cosmos  ο Υπουργός Γεωργίας 
Κώστας Κάδης προσθέτοντας ότι 
οι αποφάσεις θα ληφθούν αφού 
μελετηθούν και ανάλογες περι-
πτώσεις σε άλλες χώρες της Ε.Ε . 
Το όραμα της κυβέρνησης για την 
περιοχή είπε ο κ. Καδής είναι να 
προστατευτεί ο Ακάμας και να 
έχουν οφέλη οι γειτονικές κοινό-
τητες από την αξιοποίηση του.
Η Περιβαλλοντική Αρχή πά-
ντως ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με 
τις συστάσεις και τους περιορι-
σμούς που έκοψαν τα φτερά των 
κατοίκων για αναπτύξεις σε προ-
στατευόμενες περιοχές. 

   

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τ ο μεγάλο θέμα των διεκδική-
σεων των εργολάβων από το 
ΣΑΠΑ άνοιξε ουσιαστικά πρό-

σφατα με την απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου για την έφεση που 
είχε καταθέσει το συμβούλιο για την 
υπόθεση με την envitec. Το δικαστή-
ριο απέρριψε την έφεση και το ΣΑΠΑ 
θα πρέπει τώρα να καταβάλλει τις 
αποζημιώσεις με τον απαιτούμενο 
τόκο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αδέ-
σμευτου τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του ΣΑΠΑ ενημερώθη-
καν την περασμένη εβδομάδα για 
την τύχη της έφεσης που είχε ασκη-
θεί για την απόφαση του διεθνούς 
διαιτητικού δικαστηρίου σχετικά με 
τις αποζημιώσεις που είχαν επιδικα-
στεί. Η απόφαση του ΣΑΠΑ να κα-
ταθέσει έφεση θα έχει ως συνέπεια 
να επωμιστεί τώρα τους τόκους του 
ποσού που είχε επιδικαστεί συν τα 
δικαστικά έξοδα.  
Σύμφωνα με υπολογισμούς ενώ 
αρχικά είχε επιδικαστεί ένα ποσόν 
περίπου 1,8 εκ. τώρα το ΣΑΠΑ εν-
δέχεται να πληρώσει περίπου 2,5 

εκ. ευρώ. Παράγοντας του ΣΑΠΑ 
σχολίασε πως ο οργανισμός παίζει 
με την φωτιά και μπορεί να το πλη-
ρώσει πολύ ακριβά αυτό. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το ΣΑΠΑ έχει ακόμα 
αρκετές διαφορές με εργολάβους 
και πολλά ανοικτά μέτωπα

Εγρήγορση 

Εν τω μεταξύ σε εγρήγορση βρίσκο-

νται οι υπηρεσίες του 
ΣΑΠΑ και οι νομικοί του 
σύμβουλοι ενόψει της 
έναρξης της ακροαματι-
κής διαδικασίας ενώπι-
ον της δικαιοσύνης για 
τις απαιτήσεις της εταιρίας ΜΕΤΚΟ 
για το 5ο συμβόλαιο κατασκευής 
του αποχετευτικού συστήματος 
στην Γεροσκήπου. Η εταιρία διεκδι-
κεί από το ΣΑΠΑ αποζημιώσεις πε-
ρίπου 5 εκ. ευρώ. Για εργασίες που 

εκτέλεσε η εταιρία είχε υπολογιστεί 
ένα ποσόν της τάξης των 900 χιλιά-
δων ευρώ το οποίο όμως δεν είχε 
εκταμιευθεί, λόγω των σκανδάλων 
με τις μίζες και την διαφθορά αξι-
ωματούχων του συμβουλίου που 
είχαν αποκαλυφθεί το 2014. 
Παράλληλα το ΣΑΠΑ αξιώνει αποζη-
μιώσεις από την εταιρία για κακοτε-
χνίες και ζημιές στο οδικό δίκτυο της 

Γεροσκήπου. 
Το μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου του 
ΣΑΠΑ Ανδρέας Χρυ-
σάνθου  ο οποίος ήταν 
μέλος και της ad hoc 
επιτροπής του συμβου-
λίου, δήλωσε στο Radio 
Cosmos ότι αυτή η δι-
καστική διαδικασία έχει 
πολλές ιδιαιτερότητες. 

Ο ίδιος πρόσθεσε είναι 
πρόθυμος να καταθέσει για τις δι-
αδικασίες που ακολουθήθηκαν τότε 
τόσο για την επέκταση του συμ-
βολαίου της εταιρίας όσο και για 
το έγγραφο απαλλαγής από τυχόν 
αποζημιώσεις λόγω κακοτεχνιών. 

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια 
για υλοποίης της πρότασης 
που κέρδισε τον αρχιτεκτο-
νικό διαγωνισμό…

Τον Ιούνιο του 2024 αναμένεται 
να είναι έτοιμο το κτίριο που θα 

φιλοξενεί τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εργασίας και του Υφυπουρ-
γείου Κοινωνική Πρόνοιας στην οδό 
Αθηνάς.
Το απόγευμα στον Πολυχώρο Αττι-
κόν ο δήμαρχος Πάφου υπέγραψε 
την συμβόλαια για την εκπόνηση 
των Αρχιτεκτονικών σχεδίων με 
τους μελετητές που κέρδισαν το 
πρώτο βραβείο στον Αρχιτεκτονι-
κό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε, 
ενώ εκτίμησε ότι καλώς εχόντων 
των πραγμάτων το όλο έργο θα εί-
ναι έτοιμο για χρήση τον Ιούνιο του 
2024. 
Η ομάδα μελέτης που κέρδισε τον 
διαγωνισμό είναι η συμπολίτισσά 
μας Στέλλα Χατζηλαμπρή Αρχιτέ-
κτονες & Spacegroup AS (Στέλλα Χα-
τζηλαμπρή, Gary Bates, Μαρία Μά-
κρη, Αγγέλα Χαραλάμπους, Havier 
Lopez). Όλες οι προτάσεις που βρα-
βεύτηκαν στον Αρχιτεκτονικό δια-

γωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος 
Πάφου για την αποκατάσταση της 
διατηρητέας οικοδομής στην οδό 
Αθηνάς και ανέγερση νέου κτιρίου 
για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και Υφυπουργείου Κοινωνι-
κής Πρόνοιας, εκτίθενται από χτες 
το απόγευμα στον Πολυχώρο «Ατ-
τικόν».
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης  πα-
ρουσιάστηκε η μελέτης που έλαβε 
το 1ο βραβείο, και στη συνέχεια ο 
Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαί-
δωνος, υπέγραψε τη σύμβαση με 
τους μελετητές του Έργου.

Με σεβασμό στο διατηρητέο

Από τα στοιχεία της μελέτης κρίνε-
ται ιδιαίτερα επιτυχής η διαχείριση 
του εξωτερικού χώρου και η σχετική 
με αυτήν χωροθέτηση του νέου κτη-
ρίου. Η δημιουργία κτιστού «φλοι-
ού» επί των συνόρων και εσωτερι-
κού υπαίθριου χώρου παραπέμπει 
σε οργανωτικές αρχές της μεσογεια-
κής αρχιτεκτονικής, με την αυλή και 
τον υπαίθριο χώρο ως από τα πλέον 
βασικά στοιχεία λειτουργικής οργά-
νωσης.
Το νέο κτήριο έχει μορφολογία και 
τυπολογία που αφενός είναι διαφο-

ροποιημένη από τον χαρακτήρα του 
διατηρητέου, αφετέρου καταφέρνει 
να διαχειριστεί την κλίμακα και τον 
όγκο του κτηρίου (που προκύπτει 
μέσα από τις απαιτήσεις του κτηριο-
λογικού προγράμματος) κατά τρόπο 
που να συνυπάρχει αρμονικά και να 
συνδιαλέγεται με το διατηρητέο. 
Η σαφήνεια της κεντρικής ιδέας, η 
ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύν-
θεσης, η σχέση του προτεινομένου 
κτηρίου με τον άμεσο και ευρύ-
τερο περιβάλλοντα χώρο, η έντα-
ξη της πρότασης στα τυπολογικά, 
μορφολογικά και λειτουργικά χα-
ρακτηριστικά της Περιοχής Ειδικού 
Χαρακτήρα είναι ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά που έχουν αναγνωριστεί 
στην πρόταση.
Στην αξιολόγηση λήφθηκε επίσης 
υπόψη η δυνατότητα περαιτέρω 
επεξεργασίας της μελέτης για πλή-
ρη ικανοποίηση των λειτουργικών 
απαιτήσεων του αγωνοθέτη και των 
αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς αυτό 
να αλλοιώνει την αρχιτεκτονική ιδέα 
και την ουσία της πρότασης.
Σε τμήματα του εσωτερικού χώρου 
του διατηρητέου προκύπτει αλλοί-
ωση της εσωτερικής τυπολογίας, η 
οποία επιδέχεται τροποποίηση και 
εναλλακτική διευθέτηση, χωρίς να 
ανατρέπεται η πρόταση.

Το 2024 έτοιμα τα γραφεία στην οδό Αθηνάς

Χάθηκε η έφεση για envitec 
Νομικές μάχες για αποζημιώσεις στο ΣΑΠΑ 
Το ΣΑΠΑ παίζει με την φωτιά και μπορεί να το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό...

Πάμε διακοπές

Όπως κάθε χρόνο τέτοια ε-
ποχή στον “Αδέσμευτο” με-

τά από μια ιδιαίτερα κουραστική 
περίοδο και όπως όλοι οι εργα-
ζόμενοι, φεύγουμε για τις καλο-
καιρινές μας και μοναδικές δια-
κοπές.
Η αγαπημένα μας εφημερίδα 
θα απουσιάσει από τα περίπτε-
ρα για τις επόμενες τρεις εβδο-
μάδες.
Θα είμαστε πάλι μαζί σας το Σάβ-
βατο 27 Αυγούστου.
Εσείς στο μεταξύ μπορείτε να ε-
νημερώνεστε επί 24ώρου βά-
σεως από την ιστοσελίδα μας, 
www.cosmosnews.com.cy
Μέχρι τότε καλές διακοπές σε ό-
λους μας, με υγεία, αισιοδοξία 
και θετικό πνεύμα για όλους μας.
Καλές διακοπές… 
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Αντιδράσεις για τα έργα στην Γλάδστωνος
Ζητούν εξηγήσεις οι επηρεαζόμενοι...

Κ αταστηματάρχες και ερ-
γαζόμενοι της Οδού Γλάδ-
στωνος με επιστολή που 

απέστειλαν στον Δήμο Πάφου, δι-
αμαρτύρονται για την διαπλάτυν-
ση των πεζοδρομίων στην περιοχή, 
καθώς και για την κατάργηση των 
χώρων στάθμευσης στους οποίους 
πρόσφατα τοποθετήθηκαν και αι-
σθητήρες στάθμευσης. 
Εκπρόσωπος των επηρεαζόμενων 
ο Πανίκος Φακοντής, μιλώντας 
στο Radio Cosmos υποστήριξε ότι 
οι επηρεαζόμενοι δεν έχουν ενη-
μερωθεί επαρκώς για τα έργα, θα 
επηρεαστούν από την κατάργηση 
των χώρων στάθμευσης, ενώ χα-
ρακτηρίζουν και λανθασμένο τον 
χρόνο έναρξης των εργασιών. 
Όπως σημείωσε μάλιστα ο κ. Φα-
κοντής κατά τις εκσκαφές τα συ-
νεργεία ανακάλυψαν παλιό σωλή-
να του δικτύου υδροδότησης από 
αμίαντο, ο οποίος θα πρέπει να α-
φαιρεθεί με ειδικές διαδικασίες 

γεγονός που σίγουρα θα επιφέρει 
μεγάλη καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωση του έργου. Οι επηρεαζό-
μενοι απέστειλαν επιστολή στον 
Δήμο Πάφου και τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου από τις 17 Ι-
ουνίου.
Την επιστολή υπογράφουν 25 επη-
ρεαζόμενοι οι οποίοι θεωρούν ό-

τι η κατάργηση των χώρων στάθ-
μευσης θα επηρεάσει αρνητικά 
την περιοχή. Παράγοντες του Δή-
μου, σχολιάζοντας τις καταγγελίες 
ανέφεραν πως το πλάτος των πε-
ζοδρομίων αυξήθηκε, διότι αν γι-
νόταν πάρκινγκ, το πλάτος των πε-
ζοδρομίων θα μειώνονταν σε μη 
αποδεκτά επίπεδα. 

Συνηγορούν 

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομά-
δας του ΑΚΕΛ Κώστας Δίπλαρος μι-
λώντας στο Radio Cosmos, επιβεβαί-
ωσε ότι το μήκος των πεζοδρομίων 
στην περιοχή δεν θα είναι στα 2.20 
μέτρα πλάτος όπως προβλέπονταν 
στα αρχικά σχέδια, μετά από αίτη-
μα της αρχής ηλεκτρισμού και των 
παρόχων τηλεπικοινωνιών και ως εκ 
τούτου όπως είπε, θα χαθούν και ο-
ρισμένοι χώροι στάθμευσης. 
Ο κ. Δίπλαρος υποστήριξε ότι δεν 
υπήρξε συντονισμός και διευθετή-
σεις για την διοχέτευση της τροχαί-
ας κίνησης.
Προβληματισμό για τον χρόνο έ-
ναρξης των έργων στην περιοχή εξέ-
φρασε και ο δημοτικός σύμβουλος 
της ΕΔΕΚ Παναγιώτης Βορκάς. Σε ό-
τι αφορά το πλάτος των πεζοδρο-
μίων είπε αυτό επιβλήθηκε για την 
εξυπηρέτηση των σχεδιασμών ανά-
πλασης.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Θα έρθει 
μείωση των 
κρατήσεων

Τα προβλήματα στα βρετανι-
κά αεροδρόμια φρενάρουν 

τις τελευταίες δυο 
εβδομάδες τις κρατή-
σεις τουριστών προς 
την Κύπρο, ανέφερε 
μιλώντας στο Ράδιο 
Κόσμος ο εκπρόσω-

πος τύπου του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ, 
Ευριπίδης Λοϊζίδης. Πλέον επε-
σήμανε, οι κρατήσεις για διακο-
πές από τους Βρετανούς  είναι 
περισσότερες για το 2023 παρά 
για την φετινή χρονιά. 
Χαρακτήρισε ωστόσο ικανοποιη-
τικά τα ποσοστά αφίξεων τουρι-
στών στην επαρχία εκτιμώντας 
ότι σε σύγκριση με το 2019 κατα-
γράφεται πτώση κατά 15%.
Ο κ. Λοϊζίδης, αναφερόμενος στα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι ξενοδόχοι, επεσήμανε ότι 
το κόστος λειτουργίας των ξενο-
δοχειακών μονάδων και κυρίως 
της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το 
κυριότερο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν.

Σοβαρά ελλείμματα ελέγχου 
των οικονομικών καταστά-

σεων που τηρούν οι 
Αρχές Τοπικής Αυτο-
διοίκησης διαπιστώ-
νει ο Γενικός Ελεγκτής 
σε απάντηση σχετι-
κού ερωτήματος που 
του έθεσε ο Βουλευ-
τής του ΑΚΕΛ Πάφου 
Βαλεντίνος Φακοντής  
για τις καθυστερή-
σεις στον έλεγχο Δή-
μων και Κοινοτικών 
Συμβουλίων.
Το θέμα των καθυστε-
ρήσεων προέκυψε ύ-
στερα από επισκέ-

ψεις του κ. Φακοντή  σε δήμους 
και σε κοινότητες της επαρχίας 
Πάφου, κατά τις οποίες τέθηκε 
πολλές φορές το θέμα καθυστέ-
ρησης στον οικονομικό έλεγχο 

από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Σε 
πολλές περιπτώσεις μάλιστα, 
διαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος εί-
ναι ανύπαρκτος επί σειρά ετών.
Κάτω από αυτό πρίσμα, όπως α-
ναφέρει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ 
αποτάθηκε στο Γραφείο του Γε-
νικού Ελεγκτή στις 7 Ιουλίου 
2022 και ζήτησε όπως αναφέ-
ρει ενημέρωση για το καθεστώς 
που διέπει τον έλεγχο των οικο-
νομικών καταστάσεων σε αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στην απαντητική επιστολή του 
με ημερομηνία 26/7/2022, ο 
Γενικός Ελεγκτής προβαίνει σε 
πολύ συγκεκριμένες διαπιστώ-
σεις που αφορούν αφενός την 
υποστελέχωση της δικής του υ-
πηρεσίας και αφετέρου τις α-
δυναμίες δήμων και κοινοτικών 
συμβουλίων να ανταποκρι-
θούν. 
Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Ελε-
γκτής παραθέτει χαρακτηριστι-
κά στοιχεία για την έκταση του 
προβλήματος σε δήμους και 
κοινοτικά συμβούλια, όπως η 
μη στελέχωση με καταρτισμέ-

νους λειτουργούς, η απουσία 
εσωτερικού ελέγχου, η τήρηση 
αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας οι-
κονομικών καταστάσεων και η 
μη παροχή των αναγκαίων πλη-
ροφοριών σε ιδιώτες ελεγκτές 
για να προβούν σε ολοκληρω-
μένο έλεγχο.
Διαπιστώνεται ακόμα ότι η από-
φαση να ανατεθεί ο έλεγχος σε 
ιδιώτες ελεγκτές, υπό την επο-
πτεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 
αφού καθυστερούν οι υπογρα-
φές σχετικών συμβάσεων, ενώ 
η απουσία ελέγχου στο παρελ-
θόν οδήγησε σε τρύπες που έ-
χουν σύρει στον οικονομικό 
πάτο διάφορους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Επίσης συνεχίζει ο κ. Φακο-
ντής, ο αποσπασματικός ή ελ-
λιπής έλεγχος δεν αποτρέ-
πει οικονομικές ατασθαλίες 
ή φαινόμενα που μπορεί να 
σχετίζονται με καταχρήσεις. 
Ο αποτελεσματικός έλεγχος 
των οικονομικών καταστάσε-
ων κάθε δημοσίου φορέα απο-

τελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διαφάνειας, της χρηστής δι-
οίκησης και της δημοκρατίας. 
Παράλληλα η αμεροληψία, ο α-
πολογισμός και η λογοδοσία εί-
ναι δράσεις που συνεισφέρουν 
και ενισχύουν την εμπιστοσύ-
νη των πολιτών στο σύστημα, 
προσδιορίζοντας την ισορρο-
πία μεταξύ διοίκησης και διοι-
κούμενου.
Είναι φανερό ότι ο οικονομικός 
έλεγχος των Αρχών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης νοσεί και παρατη-
ρούνται μεγάλες καθυστερή-
σεις. 
Ο κ. Φακοντής τέλος διαβεβαι-
ώνει ότι θα συνεχίσει να πα-
ρακολουθεί στενά το θέμα, με 
στόχο να ληφθούν μέτρα από 
τα αρμόδια υπουργεία για επί-
λυση του προβλήματος. Μάλι-
στα το θέμα κοινοποιήθηκε ήδη 
στην Κοινοβουλευτική Επιτρο-
πή Ελέγχου, η οποία θα το εξε-
τάσει στα πλαίσια αυτεπάγγελ-
της συζήτησης για την ετήσια 
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για 
το έτος 2020.

Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στον 
οικονομικό έλεγχο των τοπικών αρχών 
Τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή και η απάντησή του σε σχετική ερώτηση 
του Βουλευτή του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνου Φακοντή…

Ο λοκληρώθηκαν  πρόσφατα 
τα έργα της τρίτης φάσης 

για την ανάπλαση της 
περιοχής του Γκρε-
μού-Μετεώρων στο 
χωριό Επισκοπή. 
Η Επαρχος Πάφου 
Μαίρη Λάμπρου 

ανακοίνωσε ότι δαπανήθηκε το 
ποσό των €372.867, περιλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ. 
Το έργο εκτελέσθηκε μέσω της 
Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου 
και ήταν συγχρηματοδοτούμενο  
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
LEADER και κρατικά κονδύλια.
Ο «Γκρεμός της Επισκοπής», 
αποτελεί έναν από τους πιο εν-
διαφέροντες γεωλογικούς σχη-
ματισμούς στην Κύπρο με τερά-
στια περιβαλλοντική σημασία σε 
χλωρίδα και πανίδα και συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον πολλών 
επισκεπτών όλες τις εποχές του 
χρόνου.

Ο Γκρεμός της 
Επισκοπής

Στο 80 με 85% οι πληρότητες 
στην Πάφο μέχρι την τελευταία 
εβδομάδα του Αυγούστου

Ο αποτελεσματικός έλεγχος των οικονομι-
κών καταστάσεων κάθε δημοσίου φορέα α-
ποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαφάνειας, 
της χρηστής διοίκησης και της δημοκρατίας. 
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Στα πάνω ο δήμαρχος 
της Πάφου που δηλώ-
νει αποφασισμένος να 
λάβει δραστικά μέτρα 
για πάταξη της ηχορύ-
πανσης από το κέντρο 
της Πόλης και την Του-
ριστική περιοχή που η 
κατάσταση έχει πραγ-
ματικά «ξεφύγει» τον 
τελευταίο καιρό…

Στα πάνω και ο Δημαρ-
χεύων Γεροσκήπου για 
τις προσπάθειες που 
καταβάλλει με το Δημο-
τικό του Συμβούλιο για 
την εξεύρεση χώρων για 
στάθμευση των οχημά-
των στην παραλιακή πε-
ριοχή του Δήμου όπου 
τις τελευταίες ημέρες 
γίνεται το αδιαχώρητο…

Στα πάνω ο Δημοτι-
κός σύμβουλος της Ε-
ΔΕΚ για τις επισημάν-
σεις του σε ότι αφορά 
την περίοδο έναρξης 
των έργων στο κέντρο 
της πόλης λόγω της αυ-
ξημένης επισκεψιμότη-
τας αλλά και των διακο-
πών του Αυγούστου για 
τους εργαζόμενους στα 
εργοτάξια…

Στα κάτω ο δήμαρχος 
της Πόλης Χρυσοχούς 
για την νέα  επίθεση που 
εξαπέλυσε κατά της Εται-
ρείας Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Πά-
φου για την ανέγερση ξε-
νοδοχείων στην περιοχή 
με αφορμή την πρόσφα-
τη παρουσίαση της μελέ-
της για την τουριστική α-
νάπτυξη της περιοχής… 

Στα κάτω ο η ακρίβεια 
που συνεχίζει να πλήτ-
τει τα νοικοκυριά στην 
Κύπρο, μάλιστα με βά-
ση στοιχεία οι αυξή-
σεις σε βασικά γεωργι-
κά προϊόντα είναι πο-
λύ ψηλότερες από τους 
μέσους όρους για τα ί-
δια προϊόντα στα υπό-
λοιπα κράτη  της ΕΕ.

Ερώτηση

Π
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Ούτε φέτος;

Ε

Φαίδωνας Φαίδωνος 
 

Κυριάκος Χατζηβασίλης  Παναγιώτης Βορκάς Γιώτης Παπαχριστοφή  Αυξήσεις  τιμών  

Το πρόβλημα της ηχορύπανσης, 
ιδιαίτερα κατά τις περιόδους ό-

που η τουριστική κίνηση βρίσκεται 
στο απόγειό της δεν είναι καινούρ-
γιο πρόβλημα. 
Θα λέγαμε μάλιστα ότι είναι από-
τοκο αυτής καθώς όπου υπάρχει 
διασκέδαση υπάρχει και φασαρία, 
η οποία όμως δυστυχώς κάποιους 
ενοχλεί.
Στην προσπάθειά τους οι τοπικές 
αρχές να πατάξουν το φαινόμενο 
και να επιβάλουν την τάξη, χρησι-
μοποιούν το μοναδικό όπλο που έ-
χουν στα χέρια τους τις καταγγελί-
ες  κατά των ιδιοκτητών των υπο-
στατικών που προκαλούν ηχορύ-
πανση. Ο Δήμος Πάφου μάλιστα 
μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε 
ότι εκτός από τον εξοπλισμό με-
τάδοσης ήχου θα κατάσχει και ό-
τι άλλο εξοπλισμό βρίσκεται εκτός 
των υποστατικών τα οποία παρα-
νομούν.
Παρά τις καταγγελίες και τα πρό-
στιμα βεβαίως που επιβάλλονται 
το πρόβλημα μέχρι σήμερα του-
λάχιστον δεν έχει επιλυθεί και όλα 
δείχνουν ότι οι παραβάτες θα συ-
νεχίσουν να παρανομούν αφού θε-
ωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο, (την 
μετάδοση δηλαδή δυνατής μουσι-
κής δουλεύουν καλύτερα) και προ-
τιμούν αν πληρώνουν κάποιο πρό-
στιμο, παρά να συνετιστούν.
Μήπως λοιπόν η λύση δεν είναι 
αυτή; Μήπως να οριστούν κάποιες 
ζώνες στις οποίες θα μπορούν να 
λειτουργούν μαγαζιά για μετάδοση 
μουσικής με χρήση μεγάφωνων, 
μακριά από ξενοδοχεία και κατοι-
κημένες περιοχές και τις υπόλοι-
πες απλά να απαγορεύεται η χρή-
ση τους;
Για παράδειγμα στο κέντρο της Πά-
φου θα μπορούσε κάθε μαγαζί να 
έχει και τη μουσική του και μάλι-
στα ζωντανά, χωρίς τη χρήση μεγά-
φωνων. Αυτό μάλιστα ίσως να βο-
ηθούσε και τον πολιτισμό.
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:

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για διά-
φορες μελέτες που επηρεάζουν συνή-

θως την ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές, ό-
πως για παράδειγμα τη μελέτη για την ολο-
κλήρωση του δρόμου αεροδρομίου τουρι-
στικής περιοχής, την μελέτη για την ανάπτυ-
ξη των περιοχών Πόλης Χρυσοχούς, Ακάμα 
και Τηλλυρίας…
Στην δεύτερη περίπτωση μάλιστα προέκυ-
ψαν και αντεγκλήσεις μεταξύ του δημάρχου 
Πόλεως και της ΕΤΑΠ, καθώς η μελέτη ερμη-
νεύτηκε διαφορετικά από τις δύο πλευρές.
Η αλήθεια βέβαια, είναι ότι τέτοιες μελέτες 

τις ερμηνεύει ο καθένας όπως του συμφέ-
ρει, ενώ συγνώμη, αλλά μπορούν αν γίνουν 
και κατά παραγγελία. Να βγάζουν δηλαδή 
το συμπέρασμα που επιθυμεί ο πελάτης…

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Αύγουστο που έρχεται και φέρ-
νει μαζί τους τις πολυπόθητες διακο-
πές μας Το μόνο που μας στενοχωρεί 
είναι ότι θα μας λείψετε για τρεις 
εβδομάδες…

Τον Ιούλιο που φεύγει αλλά ο πόνος 
που φέρνει κάθε χρόνο μαζί του μέ-
νει, όπως την προσφυγιά και την μοι-
ρασμένη μας πατρίδα… 

Τις αεροπορικές εταιρείες που τα 
έκαναν μαντάρα με τις πτήσεις ειδι-
κά στην Βρετανία κι αυτό δυστυχώς 
επηρεάζει και την ροή τουριστών 
προς την Κύπρο…

Την μελέτη που έγινε για την ανά-
πτυξη της περιοχής Πόλης Χρυσο-
χούς, Ακάμα και Τηλλυρίας, που 
έγινε αφορμή για αντιπαραθέσεις 
μεταξύ δημάρχου και ΕΤΑΠ…

Τους κυβερνώντες που μελετούν 
λέει νέα αντισταθμιστικά μέτρα για 
τους κατοίκους των κοινοτήτων του 
Ακάμα. Αποζημιώσεις μπορείτε να 
δώσετε; Γιατί μόνο έτσι θα τους ικα-
νοποιήσετε…

Τα πατίνια με τα οποία γεμίζει σιγά, 
σιγά η τουριστική περιοχή και απο-
τελούν κίνδυνο τόσο για τους χρή-
στες τους, όσο και για τους άλλους 
οδηγούς εάν δεν υπάρχει η ανάλογη 
προσοχή και σεβασμός…

Την αστυνομία μας που έχασε άλλον 
ένα κρατούμενο ο οποίος μάλιστα 
ενώ φορούσε χειροπέδες τα έβαλε 
με δύο αστυνομικούς και τους ξέφυ-
γε. Ούτε ο Μπρούς Λι να ήτανε…

Τους Ελλαδίτες καλλιτέχνες που θα 
έρθουν στην Πάφο για συναυλίες 
μέσα στον Αύγουστο. Ελπίζουμε να 
μην τους καταγγείλουν για οχλη-
ρία…

Τις εκδρομές που προσμένουν να τις 
κάνουμε τώρα κατά την περίοδο των 
θερινών μας διακοπών…

Τα μποστάνια των παιδικών μας 
χρόνων μέσα στα οποία την βγάζα-
με τους μήνες αυτούς του καλοκαι-
ριού…

Τον Θρύλο Ολυμπιακό Πειραιώς 
που από την Τετάρτη θρηνεί τον νέο 
του αποκλεισμό από το Τσιάμπιονς 
Λίνγκ…

Τους υπαλλήλους του Δήμου Πά-
φου, που απειλούν με πιο δυναμικά 
μέτρα από το Σεπτέμβριο εάν ο δή-
μαρχος δεν εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις του έναντί του μέχρι τότε…

Την αμπαλατωσύνη ορισμένων Κυ-
πρίων που επιμένουν να ασχολού-
νται με επικίνδυνες για πρόκληση 
πυρκαγιάς εργασίες μέσα στην κάψα 
του καλοκαιριού…

Την υπομονή και τις αντοχές μας 
που έχουν εξαντληθεί και ευτυχώς 
φεύγουμε για την καλοκαιρινή μας 
άδεια. Θα τα πούμε μετά τις 20 του 
Αυγούστου. Καλές διακοπές…

... να λαμβάνω τα μέτρα 
προστασίας από τον ήλιο. Οι 

συνθήκες καύσωνα είναι εδώ 
και είναι πολύ επικίνδυνες...

...να κάνω διακοπές, έστω 
και λίγες ημέρες, καθώς 

κανείς δεν γνωρίζει τι θα ξη-
μερώσει το επόμενο χρονικό 
διάστημα με την πανδημία...

... να κάνω υπομονή όταν 
επισκέπτομαι την παραλία 
Γεροσκήπου. Η παραλία είναι 
δημόσια και χωράμε όλοι... 

… να καταναλώνω κυπριακό 
κρασί και να στηρίζω την ντό-

πια παραγωγή. Οι παραγωγοί 
δίνουν μάχη για να διατηρή-
σουν τις επιχειρήσης τους...

Οι μελέτες…
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Τόσο καιρό μετά την ανάπλαση του παραδο-
σιακού Κέντρου και του πρώτου τμήματος 

της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή και ακόμα κάποια 
πράγματα δεν έχουν διορθωθεί.
Όπως για παράδειγμα κάποιες λωρίδες στα πε-
ζοδρόμια για τους τυφλούς που οδηγούν σε… 
κορμούς δέντρων, ή κάποιες τρύπες που δημι-
ουργήθηκαν για αν φυτευτούν δέντρα στα πεζο-
δρόμια, αλλά παραμένουν… τρύπες.
Φανταστείτε λοιπόν να βαδίζετε αμέριμνοι με 
την παρέα σας, ήσυχοι στην ασφάλεια του παρα-
δόξως καθαρού από εμπόδια πεζοδρομίου και 
ξαφνικά να πέφτετε σε μια τρύπα από τις πολλές 
που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της Γρίβα Διγε-
νή και μάλιστα έξω από τον “Δημόσιο” Κήπο.
Ευχόμαστε ότι οι αρμόδιοι δεν θα περιμένουν 
να έχουμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό για να 
διορθώσουν την παραφωνία είτε φυτεύοντας ε-
πιτέλους δέντρα, ή κλείνοντας τις τρύπες. Δεν εί-
ναι και λίγα που πληρώνουμε σε αποζημιώσει 
ξέρετε για αποζημιώσεις από παρόμοιας φύσης 
ατυχήματα…

Πολύ σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησαν 
οι δύο συντεχνιακοί Δημήτρης Επιφα-

νίου της ΠΕΟ και Νίκος Νικολάου της ΣΕΚ, 
στη δημόσια αντιπαράθεση που είχαν με 
τον δήμαρχο Πάφου κατά τη διάρκεια της 
δίωρης στάσης εργασίας των υπαλλήλων 
του Δήμου της Πέμπτη. 
ΟΙ δύο συντεχνιακοί υπέβαλα μάλιστα στο 
δήμαρχο ότι η διαμαρτυρία ήταν δική τους 
και δεν είχε καμιά δουλειά εκεί, ενώ επι-
σημάνθηκε και το γεγονός ότι ενώ πρόκει-

ται για χρόνο ο οποίος θα αποκοπεί από το 
μισθό των εργαζομένων, ο δήμαρχος τον 
εκμεταλλεύτηκε για να τους μιλήσει, κάτι 
που μπορούσε να κάνει κατά το χρόνο ερ-
γασίας τους.
Η αντιπαράθεση πάντως εξελίχθηκε σε πο-
λύ ψηλούς τόνους με τους δύο συντεχνια-
κούς να μην μασάνε και να κατηγορούν το 
δήμαρχο ότι κάνει προεκλογική με τους υ-
παλλήλους και για άρνηση να παρακαθίσει 
σε διάλογο.

Σκληρή γλώσσα

Τρύπες…

Φτωχοποίηση

Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλο μένουν ίδια 

κι εδώ στην γη της λεμονιάς μας ξέσκισε η ακρίβεια.

Τη μια μας λέν’ φταίει ο ιός την άλλη το πετρέλαιο 

και μας αλλάζουν τάχιστα τα φώτα και το έλαιο…

Τώρα φταίει ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία 

κι όχι αυτό που δεν έχουν εντός τους τα κρανία.

Αυτών βεβαίως που διοικούν, 

αυτών που μας ορίζουν, που στην ακρίβεια χαίρονται 

και την καλωσορίζουν.. 

Αυτοί που έχουν για σκοπό να μας φτωχοποιήσουν 

και ότι μας απέμεινε ευθύς να εκποιήσουν…

Όχι πως έμεινα πολλά να πάνε για εκποίηση, 

μονάχα ένα σώβρακο, άντε και λίγη ποίηση.

Μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας παρέμενε θετι-
κός στον κορωνοϊό και παρά το γεγονός 
ότι με βάση τα πρωτόκολλα μπορού-
σε να βγει από την καραντίνα, παρέμει-
νε περιορισμένος. Δεν θα μπούμε στον 
πειρασμό να σχολιάσουμε τι φήμες, ό-
τι ο κρωνοϊός ήταν της μετάλλαξης μα-
ϊμού…

Τώρα που μιλάμε για ηχορύπανση, δεν 
ενοχλείται κανείς από τα πειραγμένα 
αυτοκίνητα και ιδιαίτερα τις μοτοσυκλέ-
τες που μας ξεσηκώνουν τα αυτιά ότι ώ-
ρα και να είναι, πλησιάζοντας περισσό-
τερο σε αεροπλάνα παρά σε μηχανάκια; 

Δηλαδή το ότι ανώτερος αξιωματικός 
της αστυνομίας συνομιλούσε παράνομα 
με βαρυποινίτη και του ζητούσε να εξα-
σφαλίσει στοιχεία εναντίον της διευθύ-
ντριας των φυλακών, δεν είναι αρκετό 
για να τον παύσουν;

Βρε λύσσα που έχουν να διορίσουν το 
πρόεδρο του ΠΙΣ στο διοικητικό συμβού-
λιο του ΟΑΥ; Το γεγονός πάντως ότι πα-
ρά την κατακραυγή ο ίδιος δεν δηλώνει 
ότι δεν αποδέχεται τον διορισμό δείχνει 
ότι εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία… 

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα αρχί-
σουν και πάλι τα όργανα για τα χρυσά 
διαβατήρια, με φόντο μάλιστα τις προ-
εδρικές εκλογές Θα τε πούμε όμως όλα 
αυτά όταν επιστρέψουμε από τις διακο-
πές μετά τις 20 Αυγούστου…

Θυμάστε που η κυβέρνηση αρνείτο να 
δώσει στοιχεία στο γενικό Ελεγκτή για 
να κάνει τη δική του έρευνα για τα Χρυ-
σά Διαβατήρια;
Τώρα θα το βρει μπροστά της γιατί αυ-
τή η καθυστέρηση, έφερε την περάτωση 
της έρευνας πριν τις προεδρικές. Τώρα;

Σοβαρά τώρα, η άλλη οδηγούσε έχο-
ντας 132mg αλκοόλ στο αίμα της αντί 
22; Εάν ήταν κανένας έφηβος ή τέλος 
πάντων νεαρός να το καταλαβαίναμε, 
αλλά 49χρονη; Τι σκεφτόταν δηλαδή, 
και τι ήπιε επιτέλους καθαρό οινόπνευ-
μα;

Να μην την ματιάσουμε την ομάδα της 
Πάφου φέτος αλλά απ’ ότι βλέπουμε 
μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά στα φιλι-
κά προετοιμασίας. Ελπίζουμε να συνεχί-
σει καις τους επίσημους αγώνες με τον 
ίδιο ρυθμό. Και μπορεί τις καλές ομάδες 
να τις κάνουν οι καλοί προπονητές, αλ-
λά χρειάζονται και τα χρήματα των ιδι-
οκτητών…

Γίνεται τόσος χαμός με το φυσικό αέριο 
στην Ευρώπη κι ενώ εμείς το βρήκαμε 
και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, δεν 
μας δίνει σημασία κανένας μας έχουν ό-
λοι γραμμένους. Μιλούν για το Ισραήλ 
και την Αίγυπτο ως να μην υπάρχουμε…

Ξέρετε πόσο ψηλά είναι τα πρόστιμα 
για την αδήλωτη εργασία; Μην ρισκάρε-
τε να μάθετε με τον άσχημο τρόπο, δη-
λαδή να το δοκιμάσετε, γιατί θα το με-
τανιώσετε…

Την ανέγερση επιπλέον 10 φωτοβολτα-
ϊκών πάρκων δυναμικότητας 68 MW της 
κοινοπραξίας ΑΗΚ - Ιερά Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου ενέκρινε χθες η Περιβαλλοντι-
κή Αρχή. Να υποθέσουμε ότι η εκκλησία 
θα μοιράζει δωρεάν ρεύμα στους φτω-
χούς;

Εκπλήξεις…

Γ ια εκπλήξεις μας προδιαθέτει η Ε-
λεγκτική Υπηρεσία αναφορικά την 

έρευνα που ολοκλή-
ρωσε στους φακέλους 
πολιτογραφήσεων.
Η έρευνα που θα δη-
μοσιευτεί στις 22 Αυ-
γούστου εξέτασε 3.500 
φακέλους και όπως δι-

αρρέει εντόπισε ακόμα και ποινικά αδι-
κήματα.
Να υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο Ε-
σωτερικών είχε αρνηθεί αν δώσει πρό-
σβαση στους φακέλους πολιτογραφή-
σεων στη Ελεγκτική Υπηρεσία επικα-
λούμενο γνωμάτευση του Γενικού Ει-
σαγγελέα, ότι θα έπρεπε πρώτα να  τε-
λειώσει το έργο της Ερευνητικής Επι-
τροπής υπό τον Μύρωνα Νικολάτο που 
είχε διορίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας.
Η συγκεκριμένη έρευνα βεβαίως πα-
ραπέμπει μόνο τέσσερα πρόσωπα τα 
οποία είναι γνωστά από το βίντεο του 
Al Jazeera που αποκάλυψε και το σκάν-
δαλο.

Χαλούμι να σου πετύχει

Μα είναι δυνατόν κύριε Καδή μου 
να πανηγυρίζουμε, γιατί πετύχα-

με την ποσόστωση του 
χαλουμιού ως προϊ-
όν Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευ-
σης (ΠΟΠ) με 10% αι-
γοπρόβειο και 90% α-
γελαδινό γάλα;

Δηλαδή εμείς που τρώμε χαλούμι με 
100% αιγοπρόβειο γάλα τόσα χρόνια 
τώρα θα μας αρέσει με αυτή την ποσό-
στωση;
Και με αυτή την αναλογία πόσο θα το 
πληρώνουμε; Σαράντα ευρώ την φίζα 
έτσι όπως το γνήσιο και θα περιμένου-
με την σταδιακή αύξηση του αιγοπρό-
βειου γάλακτος για να φάμε χαλούμι 
της προκοπής;
Μας συγχωρείτε αλλά αυτή η συμφω-
νία είναι κοροϊδία για μας και δείχνει 
ότι τα δώσατε όλα στους αγελαδοτρό-
φους, ρίχνοντας στα Τάρταρα τους αι-
γοπροβατορόφους. Μαζί και όλους ε-
μάς…

Φάουλ ο Γιώτης

Η επίθεση που εξαπέλυσε προς την 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής (ΕΤΑΠ) 
Πάφου ο δήμαρχος 
Πόλεως Χρυσοχούς 
Γιώτης Παπαχριστο-
φή με αφορμή την πα-
ρουσίαση της μελέτης 
του υφυπουργείου 

Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυ-
ξη του διαμερίσματος και της περιοχής 
Τηλλυρίας μας ξένισε.
Ήταν γνωστό ότι ο κ. Παπαχριστοφή 
δεν τα έβρισκε με την ΕΤΑΠ, αλλά μέχρι 
αν εμφανιζόμαστε διασπασμένοι ως ε-
παρχία σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως 
τον τουρισμό απέχει. 
Γιατί αγαπητέ δήμαρχε είναι τόσο κακό 
να κρατήσει την μοναδική φυσιογνω-
μία της η περιοχή σας, προσφέροντας 
εναλλακτικό τρόπο τουρισμού στους 
επισκέπτες; Πρέπει δηλαδή να τα κά-
νουμε όλα Αγίες Νάπες και Πρωταρά-
δες; 

Ο Δίκαιος

Στην Π. Χρυσοχούς ο Μαυρογιάννης

Π εριοδεία στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσο-
χούς πραγματοποίησε ο Ανεξάρτητος Υπο-

ψήφιος Πρόεδρος Ανδρέας Μαυρογιάννης την 
Τρίτη 26 Ιουλίου. 
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Δή-
μο Πόλης Χρυσοχούς και στις γειτονικές κοινό-
τητες Αργάκα, Αγία Μαρίνα και Πωμός, έτυχε 
θερμής υποδοχής και είχε την ευκαιρία να συ-
ναντηθεί και να συνομιλήσει μαζί με κατοίκους 
και Εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την 
περιοχή και τους κατοίκους της αλλά και να α-
ναπτύξει τις βασικές του θέσεις και εισηγήσεις 
για αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων 
και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος.
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Δεν χωράνε στη Γεροσκήπου  

Πόλος έλξης ντόπιων και ξένων επισκεπτών έχει καταστεί 
και φέτος η παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου. 

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μεγάλη επισκεψιμότητα 
στην περιοχή σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα Γεροσκήπου Κυ-
ριάκο Χατζηβασιλη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προ-
βλήματα και έλλειψη χώρων στάθμευσης. Επιβεβαίωσε ότι 
εξετάζεται το ενδεχόμενο από την επόμενη χρονιά κατά την κα-
λοκαιρινή περίοδο να προχωρήσει ο Δήμος στην μίσθωση  ιδι-
ωτικών τεμαχίων γης που βρίσκονταν πλησίον της τουριστικής 
περιοχής για την στάθμευση οχημάτων.

Κακόβουλες πυρκαγιές 

Κάθε χρόνο διαπιστώνονται κακόβουλες πυρκαγιές, στην Πάφο όμως 
δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπήρξαν συλλήψεις. Την περασμένη εβδο-

μάδα τρεις πυρκαγιές που εκδηλώ-
θηκαν το απόγευμα του Σάββατου 
στο δρόμο Στρουμπί, Γιόλου και 
Τσάδα ήταν κακόβουλες. Οι πυρ-
καγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυ-
τόχρονα στην άκρη του δρόμου σε 
απόσταση δύο χιλιομέτρων η μια 
από την άλλη. 
Η  επέκταση τους αποτράπηκε από 
διερχόμενους οδηγούς που αντε-
λήφθησαν τις φωτιές και τις κατέ-
σβησαν πριν την άφιξη της πυρο-
σβεστικής υπηρεσίας. Παρόμοιες 
πυρκαγιές ξέσπασαν την Πέμπτη 
και στην πολύπαθη Αρχιμανδρί-
τα. Από την Αστυνομική Διεύθυνση 
Πάφου πάντως δόθηκαν οδηγίες 
για περιπολίες από τους τοπικούς 
σταθμούς. Πόσα όμως να προλά-
βουν και αυτοί όταν είναι υποστε-
λεχωμένοι; 

Αγωνιούν 

Α νησυχία προκαλεί στις τουριστικές επιχειρήσεις η ανακοπή του ρυθ-
μού των κρατήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο για τους μήνες Σεπτέμ-

βριο και Οκτώβριο. Σύμ-
φωνα με τον διευθυντή 
της εταιρίας τουριστικής 
ανάπτυξης και προβολής 
περιφέρειας Πάφου Νά-
σο Χατζηγεωργίου τις τε-
λευταίες εβδομάδες, οι 
κρατήσεις είναι περιορι-
σμένες για τους φθινο-
πωρινούς μήνες, γεγονός 
που όπως είπε αποδίδε-
ται στην ανασφάλεια των 
πολιτών λόγω της έξαρσης 
των κρουσμάτων covid, 
των προβλημάτων στα αεροδρόμια και του υψηλού κόστους των καυσί-
μων. Για τον Αύγουστο πρόσθεσε οι κρατήσεις είναι σε ικανοποιητικά επί-
πεδα όμως για την Πάφο έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχιστεί αυτή η 
δυναμική και τους φθινοπωρινούς μήνες. Σε ότι αφορά τους χειμερινούς 
μήνες ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι το κόστος λειτουργίας των ξενοδο-
χειακών μονάδων επηρεάζει τους σχεδιασμούς.

Κόσμημα 

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη και παραδόθηκε  ένας ακόμη 
παιχνιδότοπος στο κέντρο της Πάφου. 

Σε ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Δήμαρ-
χος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος αναφέρει πως ο παιχνιδότο-
πος βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κενδέα, ε-
πί του πεζόδρομου της Μακαρίου. Στόχος της Τοπικής Αρχής, 
προσθέτει ο κ. Φαίδωνος, είναι η δημιουργία ακόμη ενός πό-
λου έλξης στο κέντρο της πόλης. 
Επισημαίνει επίσης πως ο συνολικός προϋπολογισμός του έρ-
γου ανέρχεται σε 450 χιλιάδες ευρώ και ολοκληρώθηκε ενάμι-
ση μήνα νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο, χωρίς επιπλέον 
χρεώσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Εύγε.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Mea culpa από την κυβέρνηση για τον διορι-
σμό Αγαθαγγέλου στο διοικητικό συμβούλιο 
του ΟΑΥ. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε για 
15 ημέρες την Πέμπτη αποφάσισαν αποσύρουν 
την απόφαση τους για τον διορισμό. Οι προη-
γούμενες δηλώσεις τους όμως έμειναν και δεν 
πρόκειται να ξεχαστούν. Λόγω των αντιδράσε-
ων που υπήρξαν αναγκάστηκαν να αποσύρουν 
τον διορισμό. Προφανώς θα επανέλθουν με άλ-
λο τρόπο για να πάρουν την εκδίκηση τους... 

Δεν θα κάνουν διακοπές οι υποψήφιοι για την 
προεδρία της Δημοκρατίας ή κάποιοι εξ αυ-
τών θα συνδυάσουν και θα προσαρμόσουν την 
προεκλογική τους εκστρατεία με τα μπάνια του 
λαού. Αυτό γίνεται συνήθως και όταν δεν υ-
πάρχουν εκλογές. Οι πολιτικές δραστηριότητες 
πυκνώνουν στις παραλιακές περιοχές τους Κα-
λοκαιρινούς μήνες. Λίγο κρασί λίγο θάλασσα και 
την ψήφο μας… για να παραφράσουμε το γνω-
στό άσμα... 

Στο προαύλιο της ΣΕΔΙΓΕΠ στην Αργάκα οργα-
νώνει ο υποψήφιος για την προεδρία Αβέρωφ 
Νεοφύτου το πάρτι. Στον χώρο αυτό γίνονται 
συνήθως και οι γάμοι τα Καλοκαίρια. Τα προη-
γούμενα Καλοκαίρια ο Αβέρωφ συνήθιζε να ορ-
γανώνει τα πάρτι με τους προύχοντες του τόπου 
στην έπαυλη του. Τώρα βέβαια ήθελε κάτι πιο 
λαϊκό γιατί οι ψήφοι των προυχόντων δεν φθά-
νουν για να περάσει τουλάχιστον στο 2ο γύρο... 

Αποφάσισε να επιδοτήσει η κυβέρνηση την 
περαιτέρω αύξηση που επήλθε στους λογα-
ριασμούς της ΑΗΚ, όμως δεν σκέφτεται να μει-
ώσει τον ΦΠΑ. Αν αφαιρεθούν από τους λογα-
ριασμούς οι φορολογίες και οι αναλογίες για 
τους ρύπους τότε οι καταναλωτές δεν θα πλη-
ρώνουν ούτε τα μισά. Την λυπητερή για την πο-
λιτική τους ανεπάρκεια την πληρώνουν δυστυ-
χώς πολύ ακριβά οι καταναλωτές... 

Νέα αντισταθμιστικά μέτρα εξετάζουν τα αρ-
μόδια Υπουργεία για τις κοινότητες του Ακά-
μα. Όπως αποκάλυψε στο Radio Cosmos  ο Υ-
πουργός Γεωργίας Κώστας Καδής αυτό γίνεται 
με εντολή του προέδρου. Ο λόγος είναι βέβαια 
ότι δεν πρόκειται να περάσει η πολιτική της με-
μονωμένης κατοικίας μετά την έκθεση της ειδι-
κής οικολογικής αξιολόγησης...

Όσοι διαμαρτύρονται για την πολιτική του Δή-
μου Πάφου να πατάξει την ηχορύπανση προ-
φανώς δεν έχουν ζήσει ποτέ σε περιοχές που 
λειτουργούν κέντρα αναψυχής με ασυνείδητος 
ιδιοκτήτες, ή απλώς θέλουν να εξυπηρετήσουν 
συμφέροντα και σκοπιμότητες. Τα υπόλοιπα 
που λέγονται είναι φθηνές δικαιολογίες... 

Κουίζ: Τι κατέδειξε η έρευνα για τον μάρτυ-
ρα της Αστυνομίας που αναίρεσε την κατάθε-
ση του για τον φόνο Πογιατζή; Ποιος θα δώ-
σει εξηγήσεις για τις συλλήψεις που έγιναν; Ή 
μήπως δεν χρειάζεται να ειπωθεί οτιδήποτε πε-
ρισσότερο; 

Σκέψεις γίνονται στον Δήμο Πάφου να στήνο-
νται κάθε Καλοκαίρι η κερκίδες στο Ιακώβειο 
και να χρησιμοποιείται ως κηποθέατρο. Η δο-
κιμή φέτος θα δείξει αν θα ήταν μια καλή λύ-
ση αυτό...

Κατά τα άλλα καλό καλοκαίρι σε όλους!
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Η “μούγια”

Δεν μπορεί η Πόλη να γίνει Πρωταράς 

Η Πόλη Χρυσοχούς μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά και με 
βιώσιμο τρόπο αν αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της όπως 

κατέδειξε και η σχετική μελέτη 
που παρουσιάστηκε υποστήρι-
ξε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος 
Μάης. Το είδος της τουριστι-
κής ανάπτυξης τύπου Πρωταρά 
και Αγίας Νάππας δεν μπορεί ό-
πως είπε να επιτευχθεί στην πε-
ρίπτωση της Πόλης Χρυσοχούς 
και θα ήταν λάθος να επιδιώκε-
ται για πολλούς λόγους. Αντίθε-
τα είπε με την ανάπτυξη υποδο-
μών για εναλλακτικό τουρισμό 
και για τουρίστες με ειδικά ενδι-

αφέροντα δημιουργείται η προοπτική να αυξηθεί το τουριστι-
κό ρεύμα στην περιοχή και ευρύτερα στην Πάφο.

Έτοιμα τα Kamov

Έφτασαν το απόγευμα της Τρίτης στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Πα-
πανδρέου στην Πάφο, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα Kamov τα ο-

ποία εκμίσθωσε η Δημοκρατία. 

Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα ρωσικής κατασκευής, εκμισθώθηκαν κα-
τόπιν σχετικού διαγωνισμού τον οποίο κέρδισε εταιρία από την Ελλάδα. Τα 
ελικόπτερα θα είναι επιχειρησιακά έτοιμα από σήμερα. Στην Πάφο σταθ-
μεύουν και τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα που ενοικιάζει η Δημοκρατία 
η οποία διαθέτει συνολικά 8 εναέρια πτητικά μέσα. 
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Ανδρέας Σιήκκης 
Ο άνθρωπος ο επιχειρηματίας ο πολιτικός...

Μια συνέντευξη με τον αυτοδημιούργητο επιχειρηματία συμπολίτη μας 
στην οποία θυμάται πώς ξεκίνησε και τι πέτυχε σε αυτή την μακρά πορεία…

Ο Ανδρέας Σιήκκης από μικρός οδηγεί 
τρακτέρ και άλλα βαριά γεωργικά μη-
χανήματα ακολούθως εργάζεται ως 

μηχανοδηγός σε εργοληπτική εταιρεία, ανοίγει 
κατάστημα με car accessories ενώ η αγάπη του 
για τις μοτοσυκλέτες τον οδηγεί στην Ιαπωνία 
για εισαγωγή μοτοσυκλετών και αργότερα αυ-
τοκίνητων.  
Στην συνέντευξη του στον Αδέσμευτο ο γνω-
στός συμπολίτης μας επιχειρηματίας και πλέον 
πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, θυμάται τα 
παιδικά του χρόνια, τα πρώτα επιχειρηματικά 
βήματα του καθώς και την ανάμειξη του με την 
πολιτική…

Ερ.: Επιχειρηματίας ή πολιτικός ποιο από αυτά 
σας αντιπροσωπεύει καλύτερα;

Απ.: Και τα δύο, άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο 
ο επιχειρηματίας. Δύο ξεχωριστά πράγματα μέσα 
από τα οποία μπορείς να προσφέρεις προς τον συ-
νάνθρωπο σου. 

Ερ.: Η ανάμειξη σας με την πολιτική πως προέκυψε; 

Απ.: Το 1988 στα 25 μου χρόνια μου προτάθηκε 
να διεκδικήσω θέση κοινοτικού συμβούλου στη 
Γεροσκήπου που τότε ήταν συμβούλιο Βελτιώσε-
ως, αποδέχθηκα και εκλέγηκα με μεγάλο ποσοστό 
ψήφων. Το 1994 όταν  η Γεροσκήπου μετατράπηκε 
σε δήμο εκλέγηκα Δημοτικός Σύμβουλος και ακο-
λούθως αντιδήμαρχος. Το 1996  εκλέγηκα και πάλι 
Δημοτικός Σύμβουλος και το 2001 διεκδίκησα για 
πρώτη φορά τη Δημαρχία χωρίς να εκλεγώ.  Η ανά-
μειξη μου με τα κοινά της πόλης μου με ευχαριστεί 
πολύ, γι’ αυτό και πάντα δηλώνω «παρόν». 

Ερ.: Η εμπορία οχημάτων πως μπήκε στη ζωή σας;

Απ.: Μετά την αποφοίτηση μου από το σχολείο και 
επειδή οι γονείς μου δεν είχαν την οικονομική δυ-
νατότητα να με σπουδάσουν, άρχισα να εργάζομαι 
ως μηχανοδηγός και για αρκετά χρόνια εργάστηκα 
στην εταιρεία Χατζηβασίλη. Ακολούθως άνοιξα κα-
τάστημα στην Πάφο με car accessories και επειδή 
τότε στην Πάφο υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για τις 
μοτοσυκλέτες και δεν υπήρχε εισαγωγέας, αποφά-
σισα να μεταβώ στην Ιαπωνία και να φέρω μοτοσυ-
κλέτες στην Πάφο και ακολούθως αυτοκίνητα.

Ερ.: Τι αγαπάτε περισσότερο μοτοσυκλέτα ή αυ-
τοκίνητο; 
 
Απ.: «Άλλη χάρη έχει το αυτοκίνητο και άλλη η μο-
τοσυκλέτα». Πρόκειται για δυο οχήματα που σε 
εξυπηρετούν και απολαμβάνεις κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης. Άλλη είναι η χάρη ενός κομψού αυ-
τοκινήτου και άλλη μιας μοντέρνας και γρήγορης 

μοτοσυκλέτας. Εγώ πλέον για λόγους ασφάλειας 
προτιμώ το αυτοκίνητο. Παλιά οδηγούσα μοτοσυ-
κλέτα, έτρεχα σε μοτοκρός και οργάνωνα μάλιστα 
και αγώνες. 

Ερ.:  Η εμπορία αυτοκινήτων σήμερα που βρίσκεται;  

Απ.: Μετά την κρίση που για εμάς άρχισε από το 
2009 -2010, η δουλεία μας είχε  μειωθεί κατά 70 
% και κράτησε για πολλά χρόνια μέχρι και το 2017. 
Το 2018 και το 19 ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, 
αλλά μετά με την πανδημία του Κορωνοϊού  επα-
νήλθαμε στα ίδια και ελπίζουμε ότι θα έρθουν κα-
λύτερες μέρες. 
Πλέον αντιμετωπίζουμε ένα καινούργιο πρόβλημα 
που αφορά τις ελλείψεις σε πρώτη ύλη στα εργο-
στάσια, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πέραν του 
ενός χρόνου για να παραλάβεις ένα αυτοκίνητο, 
ενώ δεν μπορείς να υπολογίσεις και ακριβώς την 
τιμή, αφού μέχρι την παράδοση του οχήματος μπο-
ρεί να αλλάξει και η τιμή.  

Ερ.: Με τις δραστηριότητες σας, έχετε ελεύθερο 
χρόνο και πως τον περνάτε;

Απ.: Μπορώ να πω ότι  έχω ελεύθερο χρόνο, αφού 
η επιχείρηση λειτουργεί ώρες καταστημάτων. Δεν 
έχω άλλες υποχρεώσεις αφού τα παιδιά μου έχουν 
μεγαλώσει, ενώ έχω αρκετό χρόνο και για τις υπο-
χρεώσεις μου ως αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, για τις 
συναντήσεις με τον πρόεδρο του κινήματος και το 
Πολιτικό γραφείο.  

Ερ.:  Η σύζυγος και τα παιδιά σας τι σας λένε;
  
Απ.: Έχω τέσσερα παιδιά και τα τρία είναι μαζί μου 
στην επιχείρηση, ενώ ο 4ος έχει τη δική του επι-
χείρηση. Η σύζυγος μου, Χριστίνα έμαθε εδώ και 
χρόνια να με «ανέχεται» αν και η ίδια είναι ανα-
μεμειγμένη με τα κοινά αφού είναι πρόεδρος των 
πολυτέκνων Γεροσκήπου και για αρκετά χρόνια 
αναμεμειγμένη με τους συνδέσμους γονέων στα 
σχολεία των παιδιών μας. Συμφωνούμε και πορευ-

όμαστε μαζί σε όλα… 

Ερ.: Ποια είναι τα χόμπι σας;

Απ.: Πολύ παλιά ασχολούμουν με τη γυμναστική 
και είχα σχολή καράτε. Πλέον το χόμπι μου είναι το 
τζετ σκι στη θάλασσα και ξεκλέβω χρόνο κυρίως τα 
Σαββατοκύριακα για να απολαμβάνω το χόμπι.

Ερ.:  Είστε και ποδοσφαιρόφιλος, γνωρίζω ότι  εί-
χατε και ανάμειξη με τα ποδοσφαιρικά;

Απ.: Για χρόνια ήμουν μέλος των συμβουλίων και 
του Ατρόμητου στην Γεροσκήπου, αλλά και της Πά-
φου. Με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και τώρα  που 
η Πάφος άρχισε να παίρνει και τα πάνω της, πάω 
στο γήπεδο και παρακολουθώ τους αγώνες της. 

Ερ.:  Η μουσική σας αρέσει; Υπάρχει αγαπημένο 
τραγούδι, ποιο είναι και γιατί;

Απ.: Είμαι λάτρης της μουσικής και ειδικά των λα-
ϊκών τραγουδιών που εκφράζουν τον άνθρωπο. Το 
αγαπημένο μου τραγούδι που με συγκινεί ιδιαίτε-
ρα είναι το «Βρέχει φωτιά στην Στράτα μου». 
  
Ερ.:  Ποιο σημείο της πόλης ή της επαρχίας σας 
αρέσει να επισκέπτεστε και γιατί;

Απ.: Αγαπημένο σημείο που επισκέπτομαι τακτικά 
είναι η παραλία της Γεροσκήπου όπου από πολύ 
μικρός απολάμβανα το θαλάσσιο μου μπάνιο. Στην 
συγκεκριμένη περιοχή εργάστηκα και στο περίπτε-
ρο του «Ρίκκου» στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
του. Τότε στην περιοχή δεν υπήρχε δρόμος άλλα 
ένα μονοπάτι και για να μεταφέρω νερά και ανα-
ψυκτικά για τους λιγοστούς πελάτες μας που έφτα-
ναν με το ξύλινο λεωφορείο του Μόδεστου από την 
πλατεία χρησιμοποιούσα γαϊδούρι. 
Τώρα πλέον η παραλιακή περιοχή μας έχει ανα-
βαθμιστεί και έχει γίνει πόλος έλξης για ντόπιους 

και ξένους επισκέπτες. 
 
Ερ.: Από τη θητεία  σας στον Δήμο Γεροσκήπου τι 
θυμάστε;

Απ.: Μέσα από την πορεία μου στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση-ενός θεσμού που πιστεύω ότι είναι το κύτ-
ταρο της Δημοκρατίας-ένας θεσμός από τον οποίο 
έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα ξεχάσω 
τις προσπάθειες που κάναμε για την αδελφοποίη-
ση με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής και τις 
σχέσεις που αναπτύξαμε στη συνέχεια με το κέντρο 
ενηλίκων αλλά και τα σχολεία των δυο περιοχών…

Ερ.: Πως ήταν τα παιδικά σας χρόνια; 

Απ.: Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ όμορφα, 
γεμάτα ζωντάνια, κατά τα οποία ασχολούμουν με 
πολλά  πράγματα. Από πολύ μικρός εργαζόμουν 
στα χωράφια όπου και είχα μάθει να οδηγώ τρα-
κτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμο-
ποιούσαμε για την καλλιέργεια σιτηρών, πατατών 
και φιστικιών.

Ερ.:  Ποσόν χρονών ήσασταν όταν πρωτοπήρατε 
στα χέρια σας τρακτέρ; 

Απ.: Ήμουν περίπου 10 χρονών και όλοι οι χωρια-
νοί μου γνωρίζουν ότι από πολύ μικρός οδηγούσα 
αρκετά βαριά γεωργικά μηχανήματα, μου άρεσε, 
ήταν μαγκιά…

Ερ.:  Έμεινε κάτι  χαραγμένο στην σας από μνήμη τότε;

Απ.: Το πρώτο μου ποδήλατο, τότε βοηθούσα τον 
γαμπρό μου το Ρίκκο, που είχε τραυματιστεί στον 
πόλεμο και δεν μπορούσε και θυμάμαι με πήρε 
στο Κτήμα στον κ. Λεωνίδα Παπαδημητρίου και 
μου αγόρασε έναν Ποδήλατο. Εκείνο το ποδήλα-
το, νόμισα ότι αγόρασα το καλύτερο αυτοκίνητο 
της εποχής, το έβαζα δίπλα από το κρεβάτι μου και 
το φύλαγα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα κάτι δικό 
μου και το αγαπούσα πάρα πολύ. 

Ερ.:  Έχετε φίλους από τότε;

Απ.: Έχω φίλους από τα παιδικά μου χρόνια, τότε 
που μέρα νύκτα ήμασταν μαζί στην Γεροσκήπου, 
διατηρούμε τη φιλία μας και μάλιστα την έχουμε 
«δέσει»  με κουμπαριές. Μπορεί να μην βρισκόμα-
στε καθημερινά, αλλά η φιλία εξακολουθεί να είναι 
δυνατή.

«…Από πολύ μικρός εργαζόμουν στα 
χωράφια όπου και είχα μάθει να οδηγώ 
τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα 
που χρησιμοποιούσαμε για την καλλιέρ-
γεια σιτηρών, πατατών και φιστικιών…»

«…Η ανάμειξη μου με τα κοινά της 
πόλης μου με ευχαριστεί πολύ, γι’ 
αυτό και πάντα δηλώνω παρόν…»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Προσοχή επικίνδυνα φουσκωτά
Εκστρατεία υπηρεσίας προστασίας καταναλωτή 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 
λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 
που εμπεριέχουν τα φουσκωτά και 

άλλα είδη θαλάσσης/νερού, ιδιαίτερα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες όπου στην αγορά 
διατίθεται πληθώρα τέτοιων ειδών, διεξήγα-
γε κατά την περίοδο 14/06/2022 - 24/06/2022 
εκστρατεία ελέγχου σε φουσκωτά και άλλα 
είδη θαλάσσης/νερού. Η εκστρατεία κάλυ-
ψε παγκύπρια 137 υποστατικά πώλησης, στα 
οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγ-
χοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση 
επικίνδυνων φουσκωτών και άλλων ειδών 
θαλάσσης/νερού, καθώς και την ενημέρωση 
των οικονομικών φορέων.  Όπως αναφέρε-
ται, σε ανακοίνωση της υπηρεσίας εντοπί-

στηκαν 6 φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/
νερού, τα οποία παρουσίαζαν κινδύνους και 
άρχισε η διαδικασία απόσυρσής τους από την 
αγορά, ενώ σε άλλες 20 περιπτώσεις έγιναν 
συστάσεις προς τους οικονομικούς φορείς 
για λήψη διορθωτικών μέτρων. Η Υπηρεσία 
Προστασίας Καταναλωτή, σημειώνει ότι θα 
συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα 
υποστατικά πώλησης φουσκωτών και άλλων 
ειδών θαλάσσης/νερού, στο πλαίσιο των 
καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματο-
ποιεί, και θα ενημερώνει τους καταναλωτές 
για τα προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους 
και αποσύρονται από την αγορά. Τέλος, ση-
μειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
(www.consumer.gov.cy) είναι διαθέσιμο το 

ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Φουσκωτές 
πισίνες - Συμβουλές για ασφαλή χρήση», το 
οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για 
την ασφάλεια των φουσκωτών πισίνων. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες τόσο οι καταναλω-
τές όσο και οι οικονομικοί φορείς μπορούν 
να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22200926, 
22200925 και 22200923.

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

Ένταση επικρατεί το τελευταίο διάστημα 
στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανή-
λικων προσφύγων  στην Πάφο. Οι ανήλι-
κοι πρόσφυγες διαμαρτύρονται για την μη 
καταβολή επιδομάτων από τις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες, ενώ φέρονται να εκδί-
ωξαν από το ξενοδοχείο λειτουργούς των 
ΥΚΕ που βρέθηκαν εκεί για να εξετάσουν τις 
συνθήκες διαμονής τους.  Κάποιοι από τους 

διαμαρτυρόμενους μάλιστα βγήκαν στους 
γύρω δρόμους για να προβούν σε δυναμικές 
κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα να προκλη-
θούν αναστάτωση και αντιδράσεις από πε-
ρίοικους και καταστηματάρχες.  Ομάδα περί-
που 50 ατόμων συγκεντρώθηκε στον δρόμο, 
έξω από την είσοδο του χώρου φιλοξενίας. 
Κρατώντας πανό με το σύνθημα «No money, 
No work”, απαιτούσαν ελεύθερη διακίνηση 

και να τους καταβληθεί επίδομα. Οι νεαροί 
πρόσφυγες απέκοψαν τον δρόμο με αποτέ-
λεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακή συμφό-
ρηση. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάποιοι 
από τους νεαρούς κτύπησαν και όχημα, ο 
οδηγός του οποίου επιχείρησε να περάσει, 
ενώ πετούσαν και καρέκλες στους αστυνομι-
κούς που επενέβησαν για να επιβάλουν την 
τάξη. 

Νέα επεισόδια στο κέντρο φιλοξενίας ανηλίκων
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Τ ο θέρισμαν γινόταν την άνοιξη 
και το καλοκαίρι κατά τους μήνες 
Μάιο και Ιούνιο. Τέλη Απριλίου 

άρχιζε το θέρισμα του κριθαριού και τον 
Μάιο του σιταριού. 
Πριν εμφανιστούν τα μηχανικά μέσα, ο 
θερισμός γινόταν με τη «φασούλαν», το 
δρεπάνι. Σχημάτιζαν δεμάτια, τα φόρ-
τωναν στις άμαξες ή στα γαϊδούρια, 
που έφεραν σαμάρι ή σάμαν, όπως το 
έλεγαν, και τα έφερναν στα αλώνια. Τα 
στοίβαζαν σε σωρούς και όταν τέλειωνε 
ο θερισμός άρχιζε το αλώνισμα.
Ο Ιωάννης Ιωνάς στα «Παραδοσιακά 
επαγγέλματα της Κύπρου» αναφέρει τα 
εξής για τον θερισμό: Οι εργασίες του 
θερισμού και γενικά της συγκομιδής άρ-
χιζαν μετά τη Λαμπρή. 
Πρώτα ωρίμαζαν τα ψυχανθή, τα οποία 
μαζεύονταν με το χέρι, και τα κριθθάρ-
κα [κριθθάρκα,τα = τα κριθάρια < κρι-
θάρι,το]. Στην περιοχή της Μεσαορίας 
[Μεσαορία,η = η μεγαλύτερη πεδιάδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανάμεσα 
στα όρη Τρόοδος και Πενταδάκτυλος] 
έλεγαν πως όποια εποχή και αν ήταν το 
Πάσχα, είτε αρχές του Μάρτη είτε τέλη, 
είτε μέσα του Απρίλη, τα σπαρτά έπρεπε 
«να δώσουν», δηλαδή να έχουν ωριμά-
σει και να είναι έτοιμα για θερισμό. 
Μέχρι τον Ιούνη ο θερισμός του σιταριού, 
του κριθαριού και του ροβιού [ρόβιν,το 
= = είδος δημητριακών (το ψυχανθές 
Evrum Ervilia)] έπρεπε να είχε τελειώσει, 
για να μην κασ̆άσουν [κασ̆άζω = υπερω-
ριμάζω] με αποτέλεσμα «να σκορπά ο 
καρπός», δηλαδή να αποκολλάται από 
τις κουτσούλλες [κουτσούλλα,η = στάχυ 
δημητριακών] και να χάνεται πέφτοντας 
στο έδαφος. Εξάλλου, έπρεπε να προλη-
φθούν και οι μπόρες του καλοκαιριού, 
που κάποτε τύχαινε να πλημμυρίσουν τη 
Μεσαορία.

Το θέρισμα
Μέσα στο χωράφι ετοιμαζόταν η μεγάλη 
αράδα για τη μεγάλη επίθεση. Οι θερι-
στάδες που ήταν πλέον έτοιμοι μπορού-
σαν, ύστερα από επί τόπου συνεννόηση 
για τη μεριά απ’ όπου θα ξεκινούσαν, να 
ορμήσουν με τα ακονισμένα δρεπάνια 
και τις πλατιές χέρες τους στον αγώνα 

που θα τέλειωνε μόνο όταν όλο το γέν-
νημα θα έμπαινε στα αμπάρια. 
Βιάζονταν ν’ αδράξουν και να κόψουν 
όσο το δυνατό πιο πολύ σταχυωμένο 
καρπό πριν τους βρει ο καυτός ήλιος για-
τί αν τα στάχυα ήταν κασασμένα, έπρεπε 
να θεριστούν με την νοθκιάν, δηλαδή την 
πρωινή υγρασία, για να μην λουβά [λου-
βώ = ξεκοκκίζω] και χάνεται ο καρπός. Οι 
μαντοί [μαντός,ο = ο κεφαλόδεσμος] και 
αργότερα τα καπέλα ήταν τα πιο απα-
ραίτητα προστατευτικά στην κάψα του 
ήλιου.
Έπαιρναν τη θέση τους οι θεριστές μπρο-
στά στο πρώτο αντάτζ̆ιν [αντάτζ̆ιν,το = 
τμήμα χωραφιού για θερισμό ή άλλη 
καλλιέργεια, που κανονίζει ο πρωταρκά-
της] που έκοβε ο πρωταρκάτης [πρωταρ-
κάτης,ο = ο επικεφαλής των θεριστών] 
και με τα δρεπάνια αντάκωναν [αντα-
κώννω = αρχίζω] τον θερισμό σταυρώ-
νοντας τον ουρανό με τα δρεπάνια και 
επικαλούμενοι τις ευλογίες και τη δύνα-
μη του Θεού. 
Ο πρωταρκάτης ήταν ο καλύτερος θερι-
στής που έμπαινε πρώτος από αριστε-
ρά της γραμμής και θερίζοντας χώριζε 
το αντάτζ̆ιν που θα έκοβαν οι άλλοι σε 
καθορισμένη ώρα. Ο τελευταίος στα δε-
ξιά, ο οποίος ήταν πάντα στην άκρη του 
αντατζ̆ιού, όπου οι άκριες δεν ήταν πά-
ντοτε ευθυγραμμισμένες, έπρεπε, εκτός 
από το κομμάτι του, να θερίζει και όσα 
άφηνε ο διπλανός του πίσω, αφού συχνά 
η πορεία που ακολουθούνταν δεν ήταν 
τελείως ευθυγραμμισμένη. Όποιος ήταν 
αργός και ξέκοβε ονομαζόταν ροάρης ή 

λαδάρης και δεχόταν τα συνεχή πειράγ-
ματα των άλλων ότι «έτρωεν βάκλες [βά-
κλα,η = η παχιά ουρά προβάτου]». 
Οι γυναίκες ήταν αγκαλιαρκές, έκαναν 
δηλαδή αγκάλες [αγκάλη,η = το χερόβο-
λο] από στάχυα που στη συνέχεια έδε-
ναν σε δεμάτια. 
Κάθε θεριστής είχε και μια αγκαλιαρκά, 
η οποία, ακολουθώντας τον, μάζευε τις 
δέσμες των σταχυών και έφτιαχνε τα 
δεμάτια. Πρώτα με δύο μικρές δέσμες, 
σταυρώνοντας και δένοντας τα δύο 
άκρα, έφτιαχναν το δεματικόν, το οποίο 
τοποθετούσαν κατά γης και το γέμιζαν με 
δέσμες από στάχυα προτού το κλείσουν 
στριφογυρίζοντας τα άλλα δύο άκρα.
Αν ο αριθμός των θεριστών δεν ήταν αρ-
κετά μεγάλος, μπορούσαν και οι γυναί-
κες να μπουν στην ομάδα, αλλά με μικρά 
δρεπάνια, τα φασούλια ή τα κατσούνια. 
Στον θερισμό συμμετείχαν και τα παιδιά. 
Τα αντάτζ̆ια θερίζονταν το ένα μετά το 
άλλο και τα δεμάτια δένονταν καθώς τα 
παιδιά αναλάμβαναν και κουβαλούσαν 
νερό με τις κολύζες ή τις κορύπες [κορύ-
πα,η = είδος πήλινου αγγείου για νερό] 
στους θεριστές. 
Όταν τέλειωνε και η τελευταία σταγόνα 
του πολύτιμου στοιχείου, πήγαιναν με τα 
γαϊδούρια ως τη βρύση του χωριού και 
έφερναν ξανά και ξανά όσο νερό χρεια-
ζόταν. 
Η εργασία συνεχιζόταν ασταμάτητα μέ-
χρι που θερίζονταν όλα τα χωράφια. Στον 
τελειωμό του θερισμού οι θεριστές έρι-
χναν την τελευταία δέσμη των σταχυών 

στον αέρα και έλεγαν «καλήν ευλοΐαν 
[ευλοΐα,η = η ευλογία]». 

Το γομάρκασμαν

Το γομάρκασμαν, δηλαδή το φόρτωμα 
των δεματίων από τις θημωνιές στα γαϊ-
δούρια με τη βοήθεια των διχαλωτών 
δικρανιών [δικράνιν,το = γεωργικό εργα-
λείο], απαιτούσε τέχνη, αφού, τα δεμένα 
δεμάτια έπρεπε να τοποθετηθούν και να 
δεθούν με τρόπο που να ισοβαρούν στις 
μεριές του γαϊδουριού. Οι μεγάλοι παρα-
γωγοί, οι οποίοι είχαν χωράφια κυρίως 
στα πεδινά μέρη, χρησιμοποιούσαν το 
βουάμαξον [βουάμαξον,το = η βοϊδάμα-
ξα], την καρρέτταν [καρρέττα,η = δίτροχο 
γεωργικό αμάξι από δυο ζώα (συνήθως  
βόδια)] ή το κάρο και η μεταφορά γινό-
ταν πολύ πιο γρήγορα. 
Για το φόρτωμα στο βουάμαξο χρειάζο-
νταν δύο άτομα. Ένα κάτω από το αμάξι 
για να καρφώνει με το δικράνι τα δεμά-
τια και να τα σηκώνει μέχρι το ύψος του 
αμαξιού και ένα πάνω στο αμάξι για να 
στοιβάζει τα δεμάτια κανονικά και να 
μην δημιουργούνται ανωμαλίες. 
Οι σωροί των δεματιών ήταν κανονισμέ-
νοι να έχουν ποσότητα δεματίων όση 
έπαιρνε μια αμαξιά, δηλαδή το φορτίο 
ενός αμαξιού. Βέβαια οι αμαξιές εξαρτιό-
νταν και από το έδαφος της διαδρομής 
που θα έκανε το αμάξι μέχρι το αλώνι, 
διότι, αν αυτό ήταν ανώμαλο, δεν έπρε-
πε να μπουν πολλά δεμάτια για να μην 
πέφτουν από τα πολλά ταρακουνήματα. 
Έβαζαν 7 ή 8 όρτινους, δηλαδή 140-240 
δεμάτια. 
Το δέσιμό τους πάνω στο αμάξι γινόταν 
με σχοινιά από κάνναβη. Το άτομο που 
ήταν κάτω μετέφερε με τη βοήθεια του 
δικρανιού το σχοινί σ’ αυτόν που ήταν 
πάνω στο αμάξι και αυτός περνούσε το 
σχοινί για να δεθεί πάνω στα πλαϊνά 
και το τριφουσκάριν με τις καβίλιες στο 
πίσω μέρος του αμαξιού που βοηθούσε 
να σφίξει. 
Συνήθως, τη μεταφορά στο αλώνι ανα-
λάμβαναν και τα παιδιά με συνεχή πεζό 
πηγαινοερχομό και οδηγώντας δύο ή 
τρία γαϊδούρια μαζί, όταν δεν υπήρχε 
αμάξι (Ιωνάς 2001, 50-55, 71-72).

Το θέρος (Θερισμός) στην Κύπρο
Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας
«Μόνη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του 
Ομήρου».  (Οδυσσέας Ελύτης)

Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην 
Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής και Μέ-

σης Εκπαίδευσης, καταγράφει 
λάθη στη χρήση της γλώσσας 
μας, μέσα σε προτάσεις, οι 
οποίες αναφέρονται σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος.
Όσοι αγαπάμε τη γλώσσα μας 

και ενδιαφερόμαστε για την ποιότητά της, θα 
πρέπει να προσέξουμε μερικά από εκείνα τα 
γλωσσικά λάθη που συχνά ακούμε ή διαβά-
ζουμε: 
«Η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι και το Δια-
δίκτυο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
κοινωνικότητα των νέων». Το σωστό είναι: 
στην κοινωνικοποίηση των νέων.
«Η κοινωνικοποίηση αναπτύσσει την αλλη-
λεγγύη και τη συνεργασία, την άμιλλα και την 
ανθρωπιά».  Το σωστό είναι: η  κοινωνικότητα 
αναπτύσσει την αλληλεγγύη και την ανθρω-
πιά.
N.B. (Σημειώστε): κοινωνικοποίηση η 
(socialization) η διαδικασία ένταξης και προ-
σαρμογής στην κοινωνία: η συναναστροφή 
μας με ομάδες (οικογένεια, σχολείο, φίλοι) 
μάς μαθαίνει τα πρότυπα συμπεριφοράς της 
κοινωνίας και μας εντάσσει μέσα σε αυτήν. 
(Psychology now.gr 2022) Vs κοινωνικότητα η 
(sociability): 1. η (έμφυτη) τάση για συνανα-
στροφή με άλλους ανθρώπους 2. η γνώση και 
εφαρμογή τρόπων καλής συμπεριφοράς στις 
κοινωνικές μας σχέσεις. (Γ. Μπαμπινιώτης)
Ν.Β. Ο κοινωνικός άνθρωπος έχει άνεση και 
προσαρμοστικότητα στις σχέσεις του με τους 
άλλους. - Το ομαδικό παιχνίδι συμβάλλει στην 
κοινωνικότητα/κοινωνικοποίηση των παι-
διών. Το κινητό τηλέφωνο επηρεάζει αρνητι-
κά την κοινωνικοποίηση/κοινωνικότητα τών 
εφήβων.  «Ο πολιτισμός μεταβιβάζεται στον 
έφηβο μέσα από τη διαδικασία της κοινωνι-
κότητας/κοινωνικοποίησης».-«Η κοινωνικο-
ποίηση/κοινωνικότητα  τού παιδιού ξεκινά, 
από τη γέννησή του,  μέσα από το παιχνίδι».-
Υπάρχουν παραδείγματα αλληλεγγύης, ανε-
κτικότητας και κοινωνικοποίησης/κοινωνικό-
τητας  στην κυπριακή κοινωνία; 
«Οι Ουκρανοί είχαν αποκλείσει όλους τους ει-
σόδους του Κιέβου». Το σωστό είναι: όλες τις 
εισόδους. - «Το πόρισμα των διενεργηθέντων 
ερευνών για τον Συνεργατισμό δεν αξιοποιή-
θηκε». Το σωστό είναι: των διενεργηθεισών 
ερευνών. - «Πόσους ψήφους πήραν όλοι οι 
υποψήφιοι βουλευτές στην Πάφο;» Το σωστό 
είναι:  πόσες ψήφους πήραν όλοι …;
Ν.Β. (Σημειώστε): Το επίθετο συμφωνεί με 
το ουσιαστικό  που προσδιορίζει ως προς 
το γένος, τον αριθμό και την πτώση: οι νέες 
είσοδοι του ΓΣΠ,  οι ισοδύναμες ψήφοι, όλες 
οι παράμετροι. Η κατάληξη των ουσιαστικών 
σε –ος  (η είσοδ-ος, η λεωφόρος, η ψήφ-ος) 
δημιουργεί σύγχυση, γιατί παραπέμπει  σε 
γένος αρσενικό. 
Όλες/Όλοι οι ψήφοι είναι νομικά ισοδύνα-
μες/-οι. - Οι κοινωνικές/κοινωνικοί παράμε-
τροι  πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη. 
- Οι ζημιές των πληγέντων/πληγεισών περιο-
χών είναι μεγάλες. - Οι μεγάλες/μεγάλοι λε-
ωφόροι αποτελούν αξιοθέατα μιας μεγαλού-
πολης. - Οι εορταστικές/εορταστικοί περίοδοι 
ομορφαίνουν τη ζωή μας. - Έχουν δημιουργη-
θεί ανθρωπιστικοί/ανθρωπιστικές δίοδοι δι-
αφυγής των αμάχων στην Ουκρανία.

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το βυζαντινό κάστρο γνωστό ως «Σαράντα 
Κολώνες», λόγω του μεγάλου αριθμού 

των στηλών γρανίτη που σώζονται στην περι-
οχή, βρίσκεται βόρεια του λιμανιού της Πά-
φου και νότια της αγοράς.
Το κάστρο χτίστηκε τον 7ο αιώνα μ.Χ. για 
να προστατεύσει το λιμάνι και την πόλη της 
Νέας Πάφου από τις αραβικές επιδρομές και 
αργότερα ανακαινίστηκε από τους Λουζινια-
νούς. 
Ένας τριών μέτρων πάχους τοίχος με οκτώ 
πύργους και μια τάφρος περιέβαλλαν το κά-
στρο. Η πρόσβαση γινόταν με μια ξύλινη γέ-
φυρα που εκτεινόταν στην τάφρο. 
Η τετράγωνη αυλή είχε 35 μέτρα μήκος επί 35 

μέτρα πλάτος, με έναν πύργο σε κάθε γωνία. 
Η κύρια είσοδος ήταν μέσα από ένα πέμπτο, 
σε σχήμα πετάλου πύργο στην ανατολική 
πλευρά. Το κάστρο παρέμεινε σε χρήση μέχρι 
το 1223, οπότε καταστράφηκε από σεισμό.
Κατά τη Χειμερινή Περίοδος (16/9 - 15/4), 
μπορείτε να το επισκεφθείτε Δευτέρα με Κυ-
ριακή: 8:30 - 17:00 και την Καλοκαιρινή Περί-
οδος (16/4 - 15/9)
Δευτέρα - Κυριακή: 8:30 - 19:30. 
Είναι μερικώς προσβάσιμο σε αναπηρικά 
καροτσάκια, ακολουθώντας τις οδηγίες που 
δίνονται από το προσωπικό του χώρου.

Κάστρο «Σαράντα Κολώνες»
Μάθετε τις αρχαιότητες της πόλης μας

Το κάστρο χτίστηκε τον 7ο αιώνα μ.Χ. για να προστατεύσει το λιμάνι 
και την πόλη της Νέας Πάφου
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Πολιτισμός μέσω αεροδρομίων

Η σχέση των αεροδρομίων με την 
τέχνη και τον πολιτισμό τα τελευ-

ταία χρόνια παρουσιάζει μια εντυ-
πωσιακή ανάπτυξη, καθώς οι χώρες 

αξιοποιούν τα αεροδρόμια τους για 
να προβάλουν την ιστορία και τον πο-
λιτισμό τους, στους χιλιάδες επισκέ-
πτες.
Η σύγχρονη αντίληψη θέλει τα αερο-
δρόμια να είναι χώροι προβολής και 
ανάδειξης του σύγχρονου πολιτισμού 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
κάθε χώρας.
Είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο 
Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γιάννης 
Τουμαζής είχε συνάντηση στο αερο-

δρόμιο Λάρνακας με την κα Ελένη Κα-
λογήρου, Ανώτατη Εκτελεστική Διευ-
θύντρια, και την ομάδα ανάπτυξης και 
επικοινωνίας της Hermes Airports.
Ο Υφυπουργός συζήτησε με τη διοί-
κηση των αεροδρομίων Λάρνακας και 
Πάφου τις προοπτικές συνεργασίας 
με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με 
στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και παρά-
δοσής μας, αλλά και του σύγχρονου 
Κυπριακού πολιτισμού.

Ξεπερνά το 90% η πληρότητα στην Κισσόνεργα
Ικανοποίηση και για τα κέντρα αναψυχής της Πάφου

Σ ε επίπεδα πέραν του 90% κυ-
μαίνονται οι πληρότητες στα 
ξενοδοχεία της Κισσόνεργας, 

παρά τα προβλήματα που δη-
μιουργούνται λόγω των ακυ-
ρώσεων πτήσεων και της απώ-
λειας της ρωσικής αγοράς, 
σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Κ.Σ. Κισσόνεργας, Γιώργο Στυ-
λιανού.
Ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
τηρεί το Κ.Σ. Κισσόνεργας, οι 
πληρότητες στα έξι ξενοδοχεία 
της περιοχής και στα τουριστι-
κά συγκροτήματα βρίσκονται 
σε ικανοποιητικό επίπεδο, πέ-
ραν του 90% και κυμαίνονται 
λίγο πιο κάτω από τις πληρό-
τητες του 2019, που θεωρείται 

μια πολύ επιτυχημένη χρονιά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνέχισε, 
οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι 
σε καλύτερα επίπεδα από το 2020 
και 2021.  
Ο κ. Στυλιανού σημείωσε πως δε-
δομένων των προβλημάτων της φε-
τινής χρονιάς που δημιουργούνται 
από τις ακυρώσεις και καθυστερή-
σεις στις πτήσεις, αλλά και την ολι-
κή απώλεια της ρωσικής αγοράς, 

συνεπεία των κυρώσεων από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, οι πληρό-
τητες μέχρι τώρα θεωρούνται πολύ 
καλές.
Σημείωσε ακόμη πως το Κοινοτικό 
Συμβούλιο στις προσπάθειες βελ-
τίωσης του τουριστικού προϊόντος, 
έχει προχωρήσει σε μεγάλη ανα-
βάθμιση της τουριστικής περιοχής 
της Κισσόνεργας με ολική ασφαλ-
τόστρωση των δρόμων, κατασκευή 
/ επιδιόρθωση πεζοδρομίων και 
κατασκευή του παραλιακού πεζό-
δρομου Κισσόνεργας κατά μήκος 
της ακτογραμμής, μήκους 2 χιλιο-
μέτρων, που συνδέει όλα τα ξενο-
δοχεία της τουριστικής περιοχής. 
Επιπρόσθετα, το Κ.Σ. Κισσόνεργας 
έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση 
των παραλιών λουομένων της κοι-
νότητας.
Οι πιο πάνω ενέργειες έχουν συμ-
βάλει τα μέγιστα στην βελτίωση και 
αναβάθμιση της ήδη πολύ καλής 
τουριστικής εικόνας που έχει η Κισ-
σόνεργα, κατέληξε ο κ. Στυλιανού.

Στο 75% τα Κέντρα Αναψυχής

Tα σκήπτρα στην επισκεψιμότητα 
των κέντρων αναψυχής κρατά η 

επαρχία Πάφου λόγω της αγγλικής 
αγοράς, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδι-
οκτητών Κέντρων Αναψυχής Κύ-
πρου, Φύτο Θρασυβούλου, κατα-
γράφοντας ποσοστά της τάξης του 
75% .
Σε δηλώσεις του ο κ. Θρασυβούλου 
ανέφερε πως στην Λευκωσία η κί-

νηση στα κέντρα αναψυχής είναι 
μειωμένη κατά τον μήνα Ιούλιο, 
σημειώνοντας πως οι ιδιοκτήτες 
των κέντρων αναψυχής στην πρω-
τεύουσα εκτιμούν πως η κατάστα-
ση θα ανακάμψει. Όσον αφορά τις 
παράλιες περιοχές, ο κ. Θρασυ-
βούλου είπε ότι στην Πάφο η επι-
σκεψιμότητα φτάνει στο 75%, στις 

ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου 
βρίσκεται λίγο πιο πίσω στο 60%, 
στη Λάρνακα είναι επίσης στο 60% 
και σε Λευκωσία και Λεμεσό στο 
70%.
Σε σχέση με το εργατικό δυναμικό ο 
κ. Θρασυβούλου ανέφερε πως βρέ-
θηκε λύση από το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
μίλησε όμως για αργοπορία του 
Τμήματος Μετανάστευσης προ-
κειμένου να δώσει άδειες εισόδου 
σε πολίτες. Επεσήμανε πως η ΟΣΙ-
ΚΑ επικοινώνησε με το Υπουργείο 
Εσωτερικών και διαφάνηκε πως 
υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης 
ιδίως στην Πάφο. Εξέφρασε επίσης 
την ελπίδα να επιλυθεί το πρόβλη-
μα σύντομα.
Ο κ. Θρασυβούλου έστειλε το μήνυ-
μα στα μέλη της ΟΣΙΚΑ για συγκρά-
τηση τιμών, όπου μπορούν, για 
τους Κύπριους επισκέπτες κατά τον 
μήνα Αύγουστο λόγω της πανδημί-
ας,  της κατάστασης που επικρατεί 
στην τουριστική βιομηχανία και 
της ραγδαίας αύξησης των τιμών. 
Χαρακτήρισε τέλος δύσκολη τη 
φετινή χρονιά καθώς δεν υπάρχει 
σταθερότητα στις τιμές αλλά ούτε 
και στα λειτουργικά έξοδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνέχισε, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι σε κα-
λύτερα επίπεδα από το 2020 και 2021.  

Ο ι σημαντικές συναντήσεις που είχε, πρόσφατα, 
η ηγεσία του ΠΑΣΥΞΕ με τους υπουργούς Οι-

κονομικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων 
κ.κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και Γιάννη Καρούσο, στη 
μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι προ-
κλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία και τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, προτάσσονται στο νέο τεύ-
χος του περιοδικού «Ξενοδόχος».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Χάρη Λο-
ϊζίδη, «Ο Ιούνιος του 2022 είχε μια σχετικά καλή 
πληρότητα, ο Ιούλιος εξελίσσεται πολύ βελτιωμέ-
νος, ενώ καλές προβλέψεις υπάρχουν για τον Αύ-

γουστο, ο οποίος στο τριήμερο του δεκαπενταύγου-
στου φαίνεται ότι θα ενισχυθεί και από σημαντικό 
ποσοστό εσωτερικού τουρισμού». Ο κ. Λοϊζίδης το-
νίζει, επίσης, ότι «ως Σύνδεσμος δεν αφήνουμε τί-
ποτα στην τύχη. Συμπαραστεκόμαστε στα μέλη μας 
και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για στήριξη της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας».
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού, περιλαμβάνεται 
μεγάλη παρουσίαση του Έργου «Μείωση της κατα-
νάλωσης και της διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης 
στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλά-
δα και τη Μάλτα - γνωστό και ως «SUPMed», στο 
οποίο συμμετέχει και ο ΠΑΣΥΞΕ, καθώς και πολλές 
ειδήσεις που αφορούν τους τομείς της ξενοδοχεια-
κής και τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό.
Ο «Ξενοδόχος» είναι το επίσημο περιοδικό του ΠΑ-
ΣΥΞΕ. Εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο, και διανέμε-
ται σε αξιωματούχους του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα, σε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ, διευθυντές ξενο-
δοχείων, ιδιοκτήτες εστιατορίων, εταιρείες εφοδι-
ασμού του ξενοδοχειακού τομέα, ταξιδιωτικά γρα-
φεία, αεροπορικές εταιρείες και άλλους. Αναρτάται, 
επίσης, στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ.

Η Αστυνομία ενημερώνει για τη 
χρήση των ηλεκτρικών σκού-

τερ, σχετικά με τη χρήση τους και 
τους επιτρεπόμενους χώρους δια-
κίνησης.

Επιτρεπόμενος χώρος διακίνησης
• Σε δρόμους στο οδόστρωμα κυ-
κλοφορίας μηχανοκίνητων οχημά-
των με όριο ταχύτητας μέχρι 30 
ΧΑΩ.

• Σε ποδηλατόδρομους

• Σε ποδηλατολωρίδες ή σε χώρους 
που αποτελεί προέκταση ποδηλα-
τοδρόμου (χώρος κοινής χρήσης 
από ποδηλάτες και πεζούς).

• Σε πλατεία ή πεζοδρόμιο μόνο 
μετά από απόφαση / έγκριση του 
οικείου Δήμου ή Κοινότητας.
Σύμφωνα με την αστυνομία η επι-
τρεπόμενη ηλικία χρήσης είναι 14 
ετών και άνω.

Επιπλέον είναι υποχρεωτική η χρή-
ση φωσφόρου γιλέκου κατά τη δι-
άρκεια της νύκτας.

Ο ελάχιστος εξοπλισμός συσκευ-
ής είναι το σύστημα φρένων, Φα-
νοί μπροστά και πίσω κουδούνι και 
ελαστικά σε καλή κατάσταση.
Διευκρινίζεται ότι εκ κατασκευής 
αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα είκο-
σι (20) χιλιομέτρων ανά (ΧΑΩ).

Γιώργος 
Στυλιανού

Φύτος
Θρασυβούλου

Περιοδικό Ξενοδόχος: 
Πολύ βελτιωμένος ο Ιούλιος

Scooters:
Πού μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε;

Η σύγχρονη αντίληψη θέλει τα αεροδρόμι-
α να είναι χώροι προβολής και ανάδειξης 
του σύγχρονου πολιτισμού και της πολιτι-
στικής κληρονομιάς της κάθε χώρας.



Ε ίναι φυτό μονοετές ή πολυετές, πο-
λύκλαδων και ύψους αναλόγως της 

ποικιλίας από 20-80 εκατ. Έχει φύλλα 
αντίθετα και άνθη λευκά ή λευκορόδινα 
τα οποία σχηματίζουν στάχεις. Ο βασι-
λικός ευδοκιμεί σε εδάφη μέσης συστά-
σεως, πλούσια, ποτιστικά και με καλή 
αποστράγγιση. Οι πιο ιδανικές θερμο-
κρασίες για την ανάπτυξή του είναι αυ-
τές που κυμαίνονται γύρω στους 22-30 
βαθμούς Κελσίου.
Πολλαπλασιάζεται κυρίως με σπόρο 
αλλά και με μοσχεύματα. Η σπορά γίνε-
ται νωρίς την Άνοιξη και μεταφυτεύεται 
στην οριστική του θέση ή σε γλάστρες 
όταν έχει ύψος το φυτό 10 εκ. Οι απο-
στάσεις φυτεύσεως στο ύπαιθρο είναι 
45-40 εκ. μεταξύ των φυτών, γι’ αυτά 

που θα χρησιμοποιηθούν για το αιθέριο 
έλαιο των, στην αρωματοποιία και φαρ-
μακοποιία. 
Επίσης χρησιμοποιείται ως τσάι φρέσκος 
ή ξηρός στις σαλάτες και στα φαγητά. Οι 
σπουδαιότερες καλλιεργητικές φροντί-
δες είναι η καταπολέμηση των ζιζανίων 
η οποία πρέπει να γίνεται προσεκτικά 
και με ελαφρά σκαλίσματα λόγω του ότι 
οι ρίζες του φυτού είναι επιφανειακές 
για να μην καταστρέφονται. Η λίπανση 
πρέπει να γίνεται με βασικά το λίπασμα 
20-10-10 και σε ποσότητα 50 κιλών ανά 
στρέμμα και η οποία συνεχίζεται να δί-
δεται 25-30 κιλά μετά από κάθε εκκο-
πή. Η άρδευση πρέπει να γίνεται κάθε 
4-5 ημέρες γιατί ο βασιλικός θεωρείται 
ποτιστική καλλιέργεια. Η συλλογή του 

φυτού που θα χρησιμοποιηθεί στην 
απόσταξη για την παραλαβή του αιθέρι-
ου ελαίου, γίνεται ότι το φυτό βρίσκεται 
στην πλήρη παραγωγή και πλήρη άνθι-
ση οπότε κόβονται οι ανθοφόρες κορυ-
φές ή ολόκληρο το φυτό σε ύψος 10 εκ 
από το έδαφος. Ο βασιλικός παρουσιά-
ζεται ως αναφέραμε προηγουμένως σε 

διάφορες ποικιλίες αλλά και ανάλογα 
με το μέγεθος του φυλλώματος του σε 
ψιντρόφυλλο, πλατύφυλλο, το σγουρό 
και το μελανόφυλλο.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σαν θεραπευτικό φάρμακο ο βασιλι-

κός καταπραΰνει το στομάχι και τους 
σπασμούς της κοιλιάς. Χρησιμοποιείται 
κατά της υστερίας, των νευρικών πονο-
κεφάλων, της μελαγχολίας, του άγχους 
και της αϋπνίας. Έχει επίσης σπασμολυ-
τικές ιδιότητες, για αυτό είναι χρήσιμο 
σε περιπτώσεις ζαλάδων, στη δυσκοι-
λιότητα, τη γαστρίτιδα, τον κοκίτη και 
σε εντερικές διαταραχές. Ωφελεί στους 
αρθριτικούς πόνους και τις ρευματικές 
παθήσεις και σταματά τους πόνους των 
μυών που προέρχονται από ψύξη. Βοη-
θά στο θηλασμό, τονώνει την αναπνοή, 
είναι αντισηπτικό και εφιδρωτικό. 
Στην περίπτωση των πονοκεφάλων 
χρησιμοποιούμε το αιθέριο έλαιο λίγες 
σταγόνες με λίγο μέλι οπότε είναι πολύ 
αποτελεσματικό.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Επάγγελμα 
Καλλιτέχνης

Η κατοχύρωση του επαγγέλματος 
του καλλιτέχνη και η περαιτέρω 

προώθηση και ανά-
δειξη των πολιτιστι-
κών και δημιουργι-
κών βιομηχανιών του 
τόπου, είναι ανάμε-
σα στις βασικές προ-
τεραιότητες που έχει 
θέσει ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού, Γιάννης 

Τουμαζής, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά 
από συνάντησή του την Τετάρτη με 
τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολό-
γων-Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπο 
Θεοπέμπτου.
Ο Υφυπουργός, δήλωσε ότι «θα έχει 
πολύ στενή συνεργασία τόσο με το Κί-
νημα, όσο και με όλα τα κόμματα για 
την προώθηση φλεγόντων θεμάτων 
όπως η κατοχύρωση των καλλιτεχνών 
καθώς και άλλων θεμάτων που απα-
σχολούν τον πολιτισμό στο προσεχές 
χρονικό διάστημα ώστε να δοθεί στους 
καλλιτέχνες και τις πολιτιστικές και δη-
μιουργικές βιομηχανίες του τόπου μας 
η θέση, η στήριξη και η κατοχύρωση 
που τους αξίζει».
Είπε ακόμα ότι «προτεραιότητά είναι η 
κατοχύρωση των καλλιτεχνών αλλά και 
η περαιτέρω προώθηση και ανάδειξη 
των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών του τόπου μας ως τομείς 
ανάπτυξης και επενδύσεων και όχι 
απλά ως πολιτιστικές δαπάνες».
Τόνισε ότι πρέπει να στοχεύσουμε να 
αναδείξουμε τη σημασία και την προ-
στιθέμενη αξία που έχει ο πολιτισμός 
στη χώρα μας και να την προωθήσουμε 
όχι μόνο στα στενά πλαίσια του τόπου 
μας αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη 
και τον διεθνή χώρο.

Π όσο διαφορετικές ήταν οι δικές μας 
καλοκαιρινές διακοπές από αυτές των 
παιδιών μας… Με το που έκλεινε το 

σχολείο οι γονείς μας μάς έχαναν! 
Το πρωί που ξυπνούσαμε κατε-
βαίναμε στον κήπο, παίζαμε όλη 
μέρα με τα παιδιά της γειτονιάς 
κι επιστρέφαμε αργά το βράδυ 
όταν είχε ήδη σκοτεινιάσει. Όλη 

την ημέρα παιχνίδι έξω με ένα σύντομο διά-
λειμμα για φαγητό και ίσως λίγη μεσημερια-
νή ξεκούραση
Οπότε τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά όταν 
κλείνουν τα σχολεία, τις ώρες που δεν μπο-
ρούμε να βγαίνουμε έξω μαζί τους; Πώς 
μπορούν να απασχοληθούν ευχάριστα και 
δημιουργικά, όσο δεν έχουμε φύγει ακόμα 
για διακοπές;Να πω κατ’ αρχήν ότι δε θεωρώ 
«υποχρέωσή μου ως μαμά» να διασκεδάζω τα 
παιδιά όλη την ώρα ή να κάνω κάτι μαζί τους 
συνέχεια όσο είμαστε μαζί. Ούτε θέλω βέβαια 
να βρίσκονται συνεχώς μπροστά στην τηλεό-
ραση ή να παίζουν ακατάπαυστα video-games 
πράγμα το οποίο θα έκαναν ευχαρίστως αν 
τους το επέτρεπα. Τις ώρες που είμαστε μαζί, 
θέλω να είμαστε πραγματικά μαζί και τις υπό-
λοιπες να παίζουν δημιουργικά μόνα τους, να 
βάζουν τη φαντασία τους να δουλέψει και να 
διασκεδάζουν με την ψυχή τους όπως κάναμε 
κι εμείς στην ηλικία τους. Αλλά καταλαβαίνω 
ότι καμιά φορά χρειάζονται λίγη βοήθεια στις 
ιδέες, ειδικά αν αναγκάζονται να μένουν κλει-
σμένα μέσα στο σπίτι.
Έχω ετοιμάσει λοιπόν μια μικρή συλλογή 
από διάφορες δραστηριότητες για ευχάριστη 
απασχόληση, την οποία μοιράζομαι μαζί σας. 
Μια ωραία ιδέα είναι να γράψουμε την κάθε 
δραστηριότητα σε ένα χαρτάκι και να τις ρί-
ξουμε όλες μέσα σε ένα βάζο. Όταν τα παιδιά 
κουραστούν ή βαρεθούν και το πρόγραμμα 
δεν προβλέπει κάτι άλλο, μπορούν να τραβή-
ξουν ένα χαρτάκι και … έκπληξη! Μια φρέσκια 
ιδέα για να απασχοληθούν ευχάριστα! Πάμε 

λοιπόν!
1. Μεταμφιέσεις: Μία από τις αγαπημένες 
δραστηριότητες όλων των παιδιών. Εμείς στο 
σπίτι έχουμε στήσει έναν ειδικό χώρο μεταμ-
φιέσεων όπου έχουμε μαζεμένες όλες τις 
αποκριάτικες στολές αλλά και παλιά ρούχα ή 
αξεσουάρ για ατέλειωτες ώρες μεταμφίεσης.
2. Βιβλία δραστηριοτήτων για το καλοκαίρι: 
Μία από τις αγαπημένες δικές μου παιδικές 
δραστηριότητες. Τα θυμάστε; Για τα παιδιά 
που τελείωσαν την Α’ δημοτικού, Β’ δημοτι-
κού κ.λ.π. κ.λ.π. Δεν έχουμε ακόμα προμη-
θευτεί τα φετινά βιβλία, αλλά τις προάλλες 
η Εβελίνα ασχολήθηκε με το να τελειώσει ερ-
γασίες του σχολείου που δεν είχαν προλάβει 
να κάνουν στην τάξη και το αποτέλεσμα ήταν 
ξεκαρδιστικό!
3. Γρανίτες: Είναι το απόλυτα καλοκαιρινό 
δροσιστικό επιδόρπιο και αρέσει στα παιδιά 
όχι μόνο να το τρώνε, αλλά και να το φτιά-
χνουν.  Ίσως πιο υγιεινό και σίγουρα πιο οι-
κονομικό από το παγωτό που αγοράζουμε. 
Υπάρχουν δεκάδες συνταγές στο internet από 
τις πιο απλές (σκέτος χυμός φρούτων που 
απλά παγώνει μέσα στις ειδικές θήκες) 
4. Πικ νικ στο πάρκο ή στο μπαλκόνι ή στο 
σαλόνι (πολύ πλάκα)! Τραπεζομάντηλο στο 
πάτωμα, σάντουιτς, μουσική. Το κάνουμε συ-
νέχεια, χειμώνα καλοκαίρι!
5. Πλύσιμο αυτοκινήτου: Κι όμως μπορεί να 
είναι διασκέδαση! Όταν το βρέξιμο με λάστι-
χο επιτρέπεται (μπορούν να φορέσουν και 
μαγιώ), το πλύσιμο έχει άλλη γλύκα (ή μάλ-

λον άλλη δροσιά)!
6. Φρούριο με μαξιλάρια και σεντόνια. Θα 
εξάψει τη φαντασία τους. Θα κρύψουν μέσα 
κουκλάκια, παιχνιδάκια, βιβλία. Μπορεί να 
θελήσουν να κοιμηθούν εκεί κιόλας!
7. Ζωγραφική με κιμωλίες: Κρύβετε κι εσείς 
καμιά φορά τις κιμωλίες το χειμώνα για να 
αποφύγετε τη… χιονόπτωση από σκόνη σε 
όλα τα δωμάτια; Τώρα που είναι καλοκαίρι, 
είναι ιδανική εποχή για ζωγραφική στο πεζο-
δρόμιο ή στην άσφαλτο ή σε κάποιο σημείο 
του κήπου.
8. Σαπουνόφουσκες, στο μπαλκόνι ή στον 
κήπο: Μπορούν να παίζουν με τις ώρες. Κι αν 
το ‘χετε κέφι, εσείς πιάστε τη φωτογραφική 
και είναι σίγουρο ότι θα τραβήξετε μοναδικές 
φωτογραφίες…
9. Κοσμήματα από τα χεράκια τους με χά-
ντρες, κουμπιά ή… μακαρόνια. Εύκολο, γρή-
γορο, δημιουργικό!
10. Παιδιά-επιχειρηματίες: Οι κόρες μου 
άνοιξαν τις προάλλες έναν παιδικό σταθμό με 
έδρα… τα δωμάτιά τους. Έβαλαν όλα τα μωρά 
(κούκλες) να κοιμόνται, μαγείρεψαν, τάισαν, 
άλλαξαν πάνες και μιλούσαν συνεχώς στο τη-
λέφωνο με μαμάδες δίνοντάς τους πληροφο-
ρίες και τιμές. Σπεύσατε, πραγματική ευκαι-
ρία: Για μία μέρα 5 ευρώ, για μία εβδομάδα 
10 ευρώ ανά παιδί. Αχτύπητο!
Υπάρχουν δεκάδες άλλες ιδέες όπως: Κου-
κλοθέατρο, τραγούδι, μαγειρική, κηπουρική, 
ζωγραφική, χορός. Εμείς κάνουμε μέχρι και 
ενόργανη γυμναστική! Οι επιλογές βέβαια 
όταν μπορεί κανείς να βγει εκτός σπιτιού με 
τα παιδιά είναι απεριόριστες: Από πατίνια ως 
μπάνιο στη θάλασσα. Από επίσκεψη σε μου-
σεία ως εξερεύνηση στη φύση. 
Καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι!

Καλοκαιρινές παιδικές δραστηριότητες 

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κ ηπουρική Αρωματικά 
και Φαρμακευτικά φυτά

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Ocimum basilicum)

Γράφει η φιλόλογος
Άντα Γώγου

Μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική ψυχολογία
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Η γλώσσα της πυρκαγιάς

Ε ίναι λίγο-πολύ γνωστό το λεξιλόγιο 
της τηλεοπτικής μετάδοσης κατά τη 

διάρκεια των πυρκαγιών. «Κό-
λαση φωτιάς», «παρανάλωμα 
πυρός», «μάχη με τις φλόγες», 
«ανεξέλεγκτη πυρκαγιά», «πύ-
ρινα μέτωπα», «τεράστια κα-
ταστροφή» κ.λπ. Είναι φράσεις 

επαναλαμβανόμενες-σε εθνικό, μάλιστα 
δίκτυο– μέχρι τελικής πτώσης. Του τηλε-
θεατή…
Το εν λόγω τηλεοπτικό λεξιλόγιο είναι 
λογική απόρροια του τρόπου που καλύ-
πτονται τα μεγάλα γεγονότα όπως είναι 
οι πυρκαγιές. Κατ’ αρχάς οι ρεπόρτερ 
στέλνονται στο μέτωπο ως γαρνίρισμα 
σε αυτό που πρωτίστως πουλάει η τηλε-
όραση: το κατακόκκινο πλάνο, τις φλόγες 
εδώ κι εκεί, τα μαυρισμένα πρόσωπα των 
πυροσβεστών που προσπαθούν να τις πε-
ριορίσουν. 
Ουσιαστικές πληροφορίες δεν υπάρχουν 
στο τάδε δένδρο που καίγεται, σε μια 
περιοχή που ελάχιστοι κατανοούν κατά 
πού πέφτει. Να σημειώσουμε πως κάθε 
κάμερα-και κάθε ρεπόρτερ που τη συνο-
δεύει-καλύπτει ένα μικρό κλάσμα της κα-
ταστροφής. Ο τηλεοπτικός χρόνος για τις 
πυρκαγιές (μόνο πέριξ της Αθήνας) είναι 
άπλετος. Επομένως, για «να γεμίζουν το 
πλάνο» κάτι πρέπει να λένε. Έτσι, κατα-
φεύγουν διαρκώς στους επονομαζόμε-
νους «μπακαλιάρους».
Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχουν 
δύο λέξεις που επίσης επαναλαμβάνουν: 
«πραγματικά» και «κυριολεκτικά». Κι 
αυτό είναι λογικό διότι, όπως γράφαμε 
παλιότερα, «στην Ελλάδα της υπερβολής 
καταστρέψαμε τις έννοιες. Χρησιμοποιή-
σαμε τις λέξεις τόσο πολύ που τις κάναμε 
ξέπνοες. Τις θανατώσαμε. Κυρίως σκοτώ-
σαμε τις λεπτές διαφορές, εκείνες που βο-
ηθούν την αναλυτική σκέψη. Ίσως γι’ αυτό 
δεν μπορούμε ποτέ (σε συλλογικό επίπε-
δο) να χωρίσουμε το στάρι από την ήρα. 
(…) Τα πάντα έχουν αναχθεί στον υπερ-
θετικό βαθμό, που σημαίνει ταυτόχρονα, 
ότι όλα έχουν την ίδια βαρύτητα…» («Οι 
πληθωριστικές λέξεις», «Καθημερινή», 
7.8.2008).
Επομένως τα επιρρήματα «πραγματικά» 
και «κυριολεκτικά» είναι αναγκαία σε μια 
γλώσσα που έκανε τις αναταράξεις κατά τη 
διάρκεια μιας πτήσης «τρόμο στον αέρα», 
βάφτισε «μακελειό» ένα τροχαίο δυστύ-
χημα, είπε «κόλαση» τη φωτιά σε ένα πα-
ράπηγμα. Τα επιρρήματα αυτά είναι κατά 
κάποιον τρόπο ένας τρόπος αυτοκριτικής 
του δημοσιογραφικού κόσμου. Την κάνει 
η νεότερη γενιά συναδέλφων, εκ μέρους 
ημών των μεγαλύτερων που ξοδέψαμε τις 
λέξεις σαν να μην υπάρχει αύριο, και σαν 
να ήταν… τα δανεικά του κράτους.
Δυστυχώς ο γλωσσικός πληθωρισμός δεν 
περιορίστηκε στον τηλεοπτικό λόγο. Μπή-
κε στη Βουλή. Έχινε κομμάτι της πολιτικής 
αντιπαράθεσης, υποβαθμίζοντάς την. Και 
αυτό διότι, όπως λέγαμε, «ο πληθωρι-
σμός των χαρακτηρισμών απαγορεύει την 
κατανόηση, αλλά κάνει και τις λέξεις σαν 
τα πληθωριστικά νομίσματα της Κατοχής. 
Άχρηστες…».

Α ναστασία μας αγαπημένη, 
Γνωρίζω ότι αυτές οι στιγμές είναι πολύ 

δύσκολες για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για την 
αγαπημένη σου οικογένεια. Είναι στιγμές βαριάς 
θλίψης, τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστού-
με με αξιοπρέπεια και υπομονή, όπως ταιριάζει 
σε ένα ακέραιο άνθρωπο.
Θα μιλήσω απλά, όσο απλά μιλούσα και μαζί σου 
για τόσα καθημερινά πράγματα: Για τα παιδιά 
μας, τις σκέψεις μας, τους προβληματισμούς μας 
για τα εγκόσμια, τα ταξίδια μας, τις σχολικές μας 
εμπειρίες. Ήσουν για μένα αλλά και για όλους 
όσοι σε γνωρίσαμε ένας γνήσιος και αυθεντι-
κός άνθρωπος. Για εμένα ήσουν η συγγενής που 
μετατράπηκε σε φίλη, με την οποία μπορούσα 
ελεύθερα να μοιραστώ σκέψεις και προβληματι-

σμούς για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την 
καθημερινότητά μας και όχι μόνο. 
Αναστασία μας,
Πορεύτηκες στη ζωή με εντιμότητα και ακεραιό-
τητα. Με τον αγαπημένο σου Αλέκο φτιάξατε μια 
υπέροχη οικογένεια. Ο Γρηγόρης, η Παναγιώτα 
και ο Αντώνης βρίσκονται σήμερα εδώ να σε απο-
χαιρετήσουν, δίνοντάς σου την υπόσχεση ότι θα 
ζήσουν ακολουθώντας το παράδειγμά σου. Αυτό 
άλλωστε είναι το μεγάλο διακύβευμα της ζωής 
του κάθε ανθρώπου. Να αφήσει πίσω του μια 
αυθεντική παρακαταθήκη και ενάρετους ανθρώ-
πους να συνεχίσουν στα χνάρια του. 
Αγαπημένη μας φίλη,
Γνωρίζουμε όλοι ότι πάλεψες γενναία με την επά-
ρατη νόσο και έφυγες από αυτή τη ζωή όρθια. Σε 
καμιά περίπτωση δεν λύγισες. Δεν χρειάστηκε 
ποτέ να σου δώσουμε θάρρος. Το είχες περισσό 
για όλους μας. Μέχρι και την τελευταία στιγμή 
πιστεύαμε και ελπίζαμε ότι θα τα καταφέρεις. Για 
εμάς θα είσαι πάντα το πρότυπο της καλής μητέ-
ρας, της αφοσιωμένης συζύγου, της πιστής φίλης 
και της σωστής και αφοσιωμένης παιδαγωγού. 
Είχες την τύχη να βιώσεις την πλήρη αφοσίωση 
του συζύγου σου Αλέκου και των παιδιών σου, 
που στάθηκαν δίπλα σου με αγάπη και αυταπάρ-
νηση. Φεύγεις από αυτή τη ζωή δικαιωμένη και 
πλήρης γιατί έδωσες στα παιδιά σου αρχές και 
αξίες, ώστε να πορευτούν ενάρετα στον δύσκολο 
δρόμο της ζωής. Να είσαι βέβαιη ότι θα σταθούν 
γερά στα πόδια τους πιστοί συνεχιστές της δικής 

σου πορείας. 
Αγαπημένη μας φίλη,
Αυτή η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο μια 
μικρή στάση στην αέναη πορεία μας προς την αι-
ωνιότητα. Τίποτε και κανείς δεν χάνεται σ’ αυτό 
το ταξίδι. Είμαι σίγουρη ότι εκεί που βρίσκεσαι 
τώρα, βιώνεις τη μακαριότητα και την απόλυτη 
γαλήνη. Είμαι βέβαιη ότι θα ήθελες να μας πεις 
να μην θρηνούμε γιατί πολύ απλά το θνητό μας 
σώμα δεν είναι τίποτε άλλο από το μέσο για την 
αθανασία. 
Θέλω να ξέρεις, αγαπημένη μου φίλη, ότι φεύ-
γεις αλλά δεν χάνεσαι. Μέσα από την εκπαιδευτι-
κή σου προσφορά, την οικογενειακή σου πορεία 
και τη σφραγίδα που άφησες με την προσωπικό-
τητά σου, θα συνεχίζεις να ζεις μέσα στο μυαλό 
και τις ψυχές όλων μας. Είσαι ένας άνθρωπος που 
αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ και γι’ αυτό μόνο 
περηφάνεια αρμόζει στην οικογένεια και στα παι-
διά σου. 
Η μεγάλη οικογένεια της ΟΕΛΜΕΚ και των εκπαι-
δευτικών της Πάφου είναι σίγουρα πιο φτωχή 
με την απώλειά σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα 
ως ένα αλύγιστο πνεύμα που μας έδωσες μεγά-
λα παραδείγματα αγωνιστικότητας, θάρρους και 
καρτερίας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μεγάλη σου 
καρδιά, την καλοσύνη και την μεγάλη σου ανθρω-
πιά.
Καλό σου ταξίδι στον δρόμο προς το φως και καλή 
αντάμωση αγαπημένη μας!!! 
25 Ιουλίου 2022

Ύστατο χαίρε στην αγαπημένη μας Αναστασία Θεμιστοκλέους 

από φίλους και συναδέλφους

Του Πάσχου Μανδραβέλη

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων

Π ροφανώς δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας 
αφορά στην Κύπρο η συζήτηση στη Βου-
λή των Ελλήνων για  το πλαίσιο ασφάλει-

ας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Μας 
αφορά όμως και μας ενδιαφέρει το 
τι είπε ο Άγγελος Συρίγος κατά την 
σχετική συζήτηση στη Βουλή για το 
λόγο κατάρρευσης της Χούντας στις 
24 Ιουλίου του 1974. Και είπε μια πα-

σίδηλη αλήθεια. Ότι η Χούντα «κατέρρευσε υπό 
το βάρος των ανομημάτων της και κυρίως της Κυ-
πριακής τραγωδίας». Δηλαδή της προδοσίας της 
Ιωαννιδικής  χούντας η οποία με το πραξικόπημα 
εναντίον του Προέδρου Μακαρίου άνοιξε διά-
πλατα τις κερκόπορτες στον τούρκο εισβολέα.
Γιατί λοιπόν αντιμάχονται κάποιοι αυτή την αυ-
τόδηλη, πασίδηλη και κραυγάζουσα αλήθεια; Στα 
σοβαρά πιστεύουν ότι η πτώση της χούντας οφεί-
λεται στην εξέγερση του Πολυτεχνείου; Ήμουν τα-
πεινός μέτοχος τόσο στην κατάληψη της Νομικής 
Σχολής Αθηνών όσο και στην εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου. Τιμώ τους συναγωνιστές μου σε εκείνα 
τα συγκλονιστικά συναπαντήματα δημοκρατίας 
και αντίστασης, τα οποία θα αποτελούν διαχρο-
νικά σύμβολα των αγώνων εναντίον του ολοκλη-

ρωτισμού, του αυταρχισμού και της βίας. Ποιος 
όμως μπορεί να ισχυριστεί ότι η κατάρρευση της 
χούντας οφείλεται στην «άνοιξη» του ελληνικού 
φοιτητικού κινήματος και την σύγκρουση του με 
την δικτατορία; 
Αντιλαμβάνονται όσοι προβάλλουν αυτή την 
άποψη, ότι πληγώνουν τον Κυπριακό Ελληνισμό 
και διαγράφουν την αδιαμφισβήτητη αλήθεια της 
ιστορίας;
Και δεν πρέπει να ξεχνούν την ίδια στιγμή ότι οι 
πρωταίτιοι της προδοσίας του 1974 με ευθύνη 
των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων δεν δικάστη-
καν και δεν τιμωρήθηκαν για το πελώριο εθνικό 
τους έγκλημα που στοιχειώνει εδώ και μισό αιώ-
να τον Κυπριακό Ελληνισμό.
Αυτά οφείλουν να έχουν υπ’ όψη τους όσοι ξι-
φούλκησαν για τις αλήθειες του Άγγελου Συρί-
γου. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι όλα αυτά δια-
δραματίστηκαν τις ημέρες των μαύρων επετείων 
του δίδυμου εγκλήματος εναντίον της Κύπρου. 
Όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός θρηνεί τα θύματα 
της τραγωδίας και τελεί κηδείες αγνοουμένων 48 
χρόνια μετά.
Να θυμούνται. Η ομοψυχία κυπριακού και Μη-
τροπολιτικού Ελληνισμού μπορεί να οικοδομηθεί 
στη βάση της αλήθειας και όχι στην παραποίηση 
και τη στρέβλωση της.
Όταν, μετά την πτώση της χούντας, μέσα από τις 
στάχτες της κυπρια κής τραγωδίας, καταχωρήθη-
καν ποινικές διώξεις κατά των πρωταιτίων του 

πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974 εναντίον 
του Προέδρου Μακα ρίου, η τότε Κυβέρνηση Κα-
ραμανλή ανέστειλε τις διώξεις με επίκληση νο-
μοθεσίας που προέβλεπε ότι μπορεί να υπάρξει 
μια τέτοια αναστολή «όταν απειλούνται οι σχέ-
σεις της Ελλάδος μετά τρίτης τινός χώρας» (άρ-
θρο 30 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Η 
χώρα βέβαια δεν ανεφέρθη, αλλά ήταν προφανές 
ότι επρόκειτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 
ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν υπήρξε ποινική δίωξη, ούτε 
βέβαια και τιμωρία, των χουντι κών που διέταξαν 
και εκτέλεσαν την προδοσία του πραξικοπήματος 
το ο ποίο οδήγησε στην τουρκική εισβολή, για να 
μην αποκαλυφθεί ο ρόλος και οι κραυγαλέες ευ-
θύνες των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. 
Μετά τη συζήτηση της επερώτησης, ο τότε Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Κ. Στεφανάκης απάντησε με δή-
λωση του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, που είχε 
γίνει στις 16 Οκτωβρίου 1975: 
«Θα παραμείνει βέβαια ακόμα εκκρεμής η δίωξις 
των υπευθύνων διά το πρα ξικόπημα της Κύπρου· 
και τούτο, διότι η Κυβέρνησις νομίζει ότι, κατά την 
πα ρούσαν φάσιν του Κυπριακού, δεν είναι δυνα-
τόν να διεξαχθεί η δίκη αυτή, α ζημίως, διά την 
υπόθεσιν της Κύπρου». 
Έτσι, η χούντα διώχθηκε και τιμωρήθηκε μόνο για 
το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 και 
για την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973. Όχι για 
την εθνική προδοσία της Κύπρου. 

Ομοψυχία Κύπρου – Ελλάδας 
στη βάση της αλήθειας...



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 30 Ιουλίου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

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

Αποθηκάριος

Περιγραφή Εργασίας: 
•Τήρηση και φύλαξη των αποθεμάτων της αποθήκης, 
•Παραγγελίες, παραλαβές, και χρεώσεις στα επιμέρους τμήματα των ξενοδοχείων. 

Προσόντα:
•Απολυτήριο Λυκείου.                                                                                                                    
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.                                                                                                                                    
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή .                                                                                            
•3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε υπεύθυνη θέση σε ξενοδοχείο.          

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

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 
διεύθυνση:
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 

διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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



“Αδέσμευτος” 30 Ιουλίου 2022 Σελίδα 21α νακο ι νώσ ε ι ς

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

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

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

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

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

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

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

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

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
πιστοποιητικά εμπειρίας στο F & Β και μια τουλάχιστον συστατική επιστολή από προηγούμενο 
Εργοδότη να αποσταλούν στη πιο κάτω διεύθυνση μέχρι τις 11/7/2022

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

Η Εταιρεία  CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD, ζητά άτομο με γνώση και 

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

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

-Συνεργασία με το κεντρικό λογιστήριο της Εταιρείας και στενή επαφή με τους Tour   
Operators για πληρωμή των εκπρόθεσμων τιμολογίων,
-Άλλα συναφή.
 Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος πιστοποιητικού LCCI  στη Λογιστική επιπέδου 2 ή 3 (Intermediate-Higher),
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  γλώσσας.
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα .
-Προϋπηρεσία  σε Λογιστήριο  θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.
Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών 
σπουδών να αποσταλούν με e-mail (hr@cbh-cyprus.com) ή να παραδοθούν προσωπικά το 
αργότερο μέχρι 25/07/2022 στη πιο κάτω διεύθυνση:

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ζητά προσφορές για τη πώληση ισόγειας 
κατοικίας.

Στοιχεία: Αρ. Εγκραφής 0/9042  Φ./Σχ.46/100204 Τεμ.54   Εμβαδόν κατοικίας 55 τ.μ.
Ελάχιστη τιμή πώλησης 60,000.00 ευρώ (εξήντα χιλιάδες)

Οι προσφορές να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Κοινοτικού 
Συμβουλίου και να συνοδεύονται με τραπεζική επιταγή η εγγυητική στο όνομα του 
Κοινοτικού Συμβουλίου με ελάχιστο ποσό 6,000.00 ευρώ (έξι χιλιάδες).

Τελευταία μέρα υποβολής προσφορών  το Σάββατο  12/8/2022 ώρα δώδεκα το μεσημέρι.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν με τη λήξη της προθεσμίας ενώπιον όποιων ενδιαφερομένων το 
επιθυμούν.
Για πληροφορίες στα τηλ. 26722758-99421905

Κατόχοι Τεμαχίων
Θέμα:Kλάδεμα δέντρων που βρίσκονται εντός ιδιωτικής περιουσίας και εκτείνονται εντός των 
ορίων του δρόμου

Τσάδα 25 Ιουλίου 2022
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του Κοινοτικού Συμβουλίου και προς συμμόρφωση 
της επιστολής του Τμήματος Δημοσίων Έργων ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 προς το Πρόεδρο 
της Ένωσης Κοινοτήτων, το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί τους ιδιοκτήτες τεμαχίων των οποίων τα 
φυλλώματα και κλαδιά δέντρων που είναι φυτεμένα εντός ιδιωτικών τεμαχίων και επεμβαίνουν 
στο δρόμο και επηρεάζουν την οδική ασφάλεια των οδηγών, καλούνται όπως προχωρήσουν σε 
εύλογο χρονικό διάστημα(ενός μηνός απο την ημερομηνία έκδοσης) στον καθαρισμό τους 
όπως οι πρόνοιες του ΚΔΠ 294/2002 άρθρο 149(1) καθορίζουν.
Σε αντίθετη περίπτωση το Κοινοτικό Συμβούλιο δύναται να εφαρμόσει τις πρόνοιες του άρθρου 
149(2) του ιδίου Κανονισμού.
Εκ του Κ. Σ Τσάδας.



Formula 1: GP Γαλλίας–Ανασκόπηση
Απομένουν άλλοι  10 αγώνες,  όπου τόσα μπορεί  να συμβούν

Ε πικεφαλής στο Πρωτάθλημα Οδηγών 
με 63 βαθμούς διαφορά και 82 βαθ-
μούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών 

έφυγε η Red Bull από το Paul Ricard. Ο Max 
Verstappen την Κυριακή πήρε την 27η νίκη της 
καριέρας του, ενώ αυτός ήταν ο 130ος του 
αγώνας με τη Red Bull, πράγμα που τον κάνει 
τον μακροβιότερο οδηγό της ομάδας, ρεκόρ 
που κατείχε ο Mark Webber.
Επιπλέον, στο Paul Ricard είδαμε τον Max να 
συναισθάνεται το δράμα του αντιπάλου του, 
Charles Leclerc, και να ρωτά στην ενδοσυ-
νεννόηση αν είναι καλά, μόλις είδε τη Ferrari 
καρφωμένη στα προστατευτικά λάστιχα. Από 
την εγκατάλειψη του Charles Leclerc έχει στοι-
χειώσει όλους μας η κραυγή του νεαρού οδη-
γού, και συνεχίζουν ως σήμερα από τον Τύπο 
τα σενάρια περί πιθανής μηχανικής βλάβης 
την οποία αποκρύπτει ύστερα από εντολή της 
Ferrari. 
Απομένουν άλλοι 10 αγώνες, όπου τόσα μπο-
ρεί να συμβούν. Η Formula 1 μας έχει δώσει 
ανατροπές Πρωταθλητή ακόμη και στον τελευ-
ταίο γύρο του τελευταίου αγώνα (για παρά-
δειγμα, το 2008 ή το 2021). Ο Charles Leclerc 
έχει αντιμετωπίσει μεγάλες εντάσεις στη ζωή 

του κι έχει σταθεί όρθιος. Όμως ακόμη και 
αν συνεχίσει να είναι πιο γρήγορος από τον 
Verstappen στις κατατακτήριες (ως εδώ φέτος 
έχει ήδη γράψει 7 pole) και δεν κάνει κάποιο 
λάθος και τον κρατά πίσω του στον αγώνα, 
πρέπει και το μοτέρ να μη σπάει, και η ομάδα 
της Ferrari να μην κάνει άλλα λάθη στρατηγι-
κής και να έχει βοήθεια από τον Carlos Sainz.
Ακολουθεί η Ουγγαρία με τις κατατακτήριες 
να ξεκινούν τις 30/07 στις 17:00 και τον αγώ-
να τις 31/07 στις 16:00, όπου η Ferrari οφείλει 
να νικήσει, ώστε να διατηρήσει ελπίδες για το 
Πρωτάθλημα.

“Αδέσμευτος” 30 Ιουλίου 2022

Μ ε τον αγώνα στην Φιλανδία συνεχίζε-
ται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ 

στις 4 με 7 Αυγούστου. Τον αγώνα χαρακτη-
ρίζουν οι ομαλοί και απίστευτα γρήγοροι χω-
ματόδρομοι, θαμμένοι ανάμεσα σε δάση και 
λίμνες, με τεράστια άλματα που προκαλούν 
δέος. Το ράλλυ Φιλανδίας είναι το πιο γρή-
γορο ράλι του πρωταθλήματος και αυτό που 
κάθε οδηγός θέλει να κερδίσει. Η γενναιότητα 
και η αφοσίωση είναι απαραίτητα εδώ περισ-
σότερο από οπουδήποτε αλλού.
Στον αγώνα δήλωσαν συμμετοχή 45 πληρώμα-
τα, με 22 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 
322,61 χλμ. Ο αγώνας ξεκινά την Πέμπτη 03/8 
με την υπερειδική διαδρομή μήκους 3,50 χλμ. 
Όλες οι ομάδες ετοιμάζονται για τον αγώνα 
στην Φιλανδία που θεωρούν κλειδί για την 
συνέχεια. Η Toyota σε πλήρη σύνθεση με 4 
πληρώματα θέλει να συνεχίσει την καλή μέχρι 
τώρα πορεία και να κερδίσει τον αγώνα θέτο-
ντας της βάσεις για ακόμα ένα πρωτάθλημα 
κατασκευαστών. Η Hyundai με τα τρία βασικά 
της πληρώματα ταξιδεύει στην Φιλανδία με 

βασικό σκοπό να κερδίσει τον αγώνα διαφο-
ρετικά τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ 
για την συνέχεια. Η Ford με 5 Puma «τρέχει» 
στον αγώνα θέλοντας να διασκεδάσει τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα της και να βρει τα πατή-
ματα της.
Μεγάλος συναγωνισμός και στην κατηγορία 
RC2/ R2 με 17 συμμετοχές με όλα τα ονόματα 
να διεκδικούν διάκριση και βαθμολογικό κέρ-
δος, όπως και στην κατηγορία R3

Ράλλυ Φιλανδίας 
Η Φόρμουλα των Ράλλυ

Μ ετά από έναν πολύ καλό αγώνα και αφού έφε-
ρε την Alpine του στην 6η θέση του GP Γαλλί-

ας, ο Φερνάντο Αλόνσο είπε να το γιορτάσει το ίδιο 
βράδυ, αλλά όχι με κάποια “ταπεινή” Alpine A110S.
Με την πίστα του Πολ Ρικάρ να βρίσκεται μόλις δύο 
ώρες από το Πριγκιπάτο του Μονακό, ήταν μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία για τον Ισπανό να “συνευρε-
θεί” με μια από τις μεγάλες του αγάπες: την σπάνια 
LaFerrari του.
Όχι μόνος του, αλλά με την σχέση του, την καλλονή 
Άντρεα Σλάγκερ, η οποία είναι παρουσιάστρια της 
Formula 1 στην αυστριακή τηλεόραση.

Ο Αλόνσο και η πανέμορφη  Άντρεα 

Ο Max Verstappen την Κυριακή 
πήρε την 27η νίκη της καριέρας 
του, ενώ αυτός ήταν ο 130ος του 
αγώνας με τη Red Bull, πράγμα που 
τον κάνει τον μακροβιότερο οδηγό 
της ομάδας, ρεκόρ που κατείχε ο 
Mark Webber.
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Χ ωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμα-
σία του Ακρίτα Χλώρακας στη Βουλγαρία. Από την Πέμπτη, 
η ομάδα είναι στην Κύπρο και από Δευτέρας ξεκινά το τελι-

κό στάδιο προετοιμασίας στη Χλώρακα. Ο Νταβίτ Μπατία (φώτο) 
στον σχεδόν ένα μήνα προετοιμασίας στο αθλητικό κέντρο του 
Μπάνσκο άρχισε να ξεχωρίζει κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποί-
οι θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της ομάδας. Στο επόμενο 
χρονικό διάστημα, και μέσα από τα φιλικά παιχνίδια, ο Ισπανός 
προπονητής θα αποφασίσει για τους βασικούς του. 
Πρώτο φιλικό παιχνίδι είναι με την ΑΕΖ στις 6/8 και ακολούθως με 
την Πάφο (δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία). 
Η «πρόβα τζενεράλε», όπως χαρακτηρίζεται το τελευταίο φιλικό 
πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θα γίνει με τον ΑΣΙΛ στις 

20/8, μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα. Θυμίζουμε ότι ο Ακρίτας 
φιλοξενεί στο Στέλιος Κυριακίδης την Ομόνοια Λευκωσίας.  
Ο προγραμματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, και πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση. Τελευταίο 
μεταγραφικό απόκτημα ο 20χρονος Γουίλ Πογκέν, δεξί μπακ από 
την Αϊτή με γαλλικό διαβατήριο και διεθνή με την ομάδα της Γαλ-
λίας κάτω των 19 ετών.
Ακόμα τέσσερα αποκτήματα 
Ακόμα τέσσερις ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές αναμένεται να 
πάρει ο Ακρίτας. 
Πρόκειται για έναν κεντρικό επιθετικό, έναν δεύτερο επιθετικό, 
έναν για το χώρο του κέντρου και έναν κεντρικό αμυντικό. Με 
αυτούς, ο Νταβίτ Μπατία ολοκληρώνει το ρόστερ του και ετοι-

μάζεται για τη μεγάλη πρόκληση. 
Η ομάδα του, για πρώτη φορά 
συμμετέχει στο πρωτάθλημα 
Α’ κατηγορίας και στοχεύ-
ει στο να μην είναι ο 
φτωχός συγγενής της 
κατηγορίας. Κύριος 
στόχος δεν μπορεί 
να είναι άλλος από 
την εύκολη παραμο-
νή της ομάδας στα με-
γάλα σαλόνια.

Ακόμη τέσσερις μεταγραφές ο Ακρίτας 

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας
Αμίλητο νερό...

Δεν γίνεται ρε παιδιά εκεί στην Πάφος fc να μην δίνεται πληροφορίες 
προς τα έξω λες και έχετε πιεί το αμίλητο νερό. Ο κόσμος περιμένει 
πώς και πώς να μάθει τα νέα της ομάδας από την Αυστρία και σεις το 
μόνο που κάνετε είναι να μην λέτε τίποτε... Τουλάχιστον πάρτε ένα 
δημοσιογράφο μαζί σας να κάνει αυτός τη δουλειά, εάν εσάς δεν σας 
περνά...

Περιμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις αναφορι-
κά με το Στέλιος Κυριακίδης. Κανείς δεν γνω-

ρίζει με σιγουριά τι θα γίνει με το εν λόγω στάδιο. 
Θα προχωρήσει ο ΚΟΑ με τα βελτιωτικά έργα, ή θα 
το δώσει στους επενδυτές της Πάφος fc για να το ρί-
ξουν κάτω και να το φτιάξουν από την αρχή; Αν ρω-
τάτε εμάς, μια τέτοια ευκαιρία, να κτιστεί ένα νέο 
στάδιο με ξένα λεφτά, δεν πρέπει να χαθεί με τίπο-
τε. Εάν ο ΚΟΑ σταθεί εμπόδιο, θα είναι σαν εγκλη-
ματικό  λάθος. 

Οι επενδυτές της Πάφος fc είναι εδώ και συμ-
βάλουν δυναμικά στο να αναπτυχθεί ο αθλη-

τισμός στην πόλη μας, αλλά το κυριότερο, συμβάλ-
λουν στην επιστροφή του κόσμου στα στάδια. Αντί 
να τους προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού προσπα-
θούμε με διάφορα τεχνάσματα να τους περιορίσου-
με. 

Οι φίλαθλοι της Πάφος fc πρέπει να αισθάνο-
νται υπέρ τυχεροί που έχουν επενδυτές στην 

ομάδα τους. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, ίσως να μην εί-
χαμε ομάδα στην Α’ κατηγορία. 

Τα ίδια ισχύουν και στον Ακρίτα, αλλά και σε 
άλλες ομάδες. Εάν δεν υπήρχαν οι επενδυτές 

να βάζουν λεφτά, σήμερα οι ομάδες μας θα ήταν με-
ταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Για όσους δεν γνωρί-
ζουν, οι επενδυτές βοηθούν και άλλες ομάδες πέραν 
του ποδοσφαίρου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Σπόντες. . .
Ακρίτας Χλώρακας...

...σαν μάννα εξ ουρανού ήρθε ο κ. Liutauras Varanavicius 
στην ομάδα της Χλώρακας. Πλέον η ομάδα είναι σε καλά 
χέρια κάτι που γεμίζει με αισιοδοξία άπαντες στη Χλώρα-
κα. Στόχος από δω και πέρα είναι η ομάδα να παραμείνει 
στα μεγάλα σαλόνια και να παίζει στα ίσα τις λεγόμενες 
μεγάλες ομάδες. 

Πέγεια 2014
…στην Πέγεια μπορεί να μην έχουν επενδυτή, ωστόσο 
έχουν άσσο στο μανίκι. Ένας δικός τους άνθρωπος συμ-
βάλει σημαντικά στον οικονομικό τομέα, κάτι που δίνει 
υπερπολύτιμες ανάσες στο διοικητικό συμβούλιο. Μην 
ξαφνιαστείτε στο άμεσο μέλλον η ομάδα να ανέβει στην 
Α’ κατηγορία. 

Έχω πει στον Μπέργκ, 
αν έχει κανένα παίκτη που δεν 
τον θέλει, να μου τον φέρει δα-

νεικό να μαζεύει τις ελιές

Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι φίλοι της Πάφος fc, είδαν την 
ομάδα και έβγαλαν τα συμπεράσματά τους

Με επενδυτή και ο Άρης, ο οποίος μάλιστα κάνει 
σπουδαία δουλειά από την πρώτη χρονιά. Με 

ποιοτικούς ποδοσφαιριστές οδήγησε την ομάδα στην 
Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της και πλέον βάζει 
πλώρη ακόμη και για το πρωτάθλημα.

Η Πάφος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα κερδίσει 
τον ΑΠΟΕΛ μέσα στο Γ.Σ.Π. Ο Μπέργκ ξέρει τον τρόπο! 

Σ τη γραφειοκρατία ποντάρουν Πάφος 
και Ακρίτας, έτσι ώστε οι εργασίες αλ-

λαγής του ταρτάν να ξεκινήσουν όσο πιο 

αργά γίνεται, πάντοτε εντός του 2022 για 
να μην χαθεί το κονδύλι. Ένα τέτοιο γεγο-
νός ευνοεί ασφαλώς τις δύο ομάδες, που 
ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψουν το στά-
διο σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτό να 
γίνονται τα έργα και παράλληλα οι ποδο-
σφαιρικοί αγώνες. Η αλλαγή του ταρτάν 
πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά από τον 
Οκτώβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
σε οκτώ μήνες. Το έργο, σύμφωνα με τον 

πρόεδρο του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη, θα 
στοιχίσει 410 χιλιάδες ευρώ, κονδύλι το 
οποίο θα χαθεί σε περίπτωση που το έργο 
ναυαγήσει. 
Οι δύο ομάδες της Πάφου, λοιπόν, «πο-
ντάρουν» στη γραφειοκρατία, ευελπιστώ-
ντας ότι το έργο θα ξεκινήσει στο τέλος του 
2022, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος 
γύρος του πρωταθλήματος και ίσως και 2-3 
αγωνιστικές του επόμενου γύρου. Εάν για 

παράδειγμα, το έργο αρχίσει τελευταία 
εβδομάδα του Δεκεμβρίου, τότε το πρωτά-
θλημα θα βρίσκεται στη 16η αγωνιστική, 
τρίτη του Β’ γύρου. Ένα τέτοιο σενάριο, 
που είναι εφικτό, αφού τα έργα, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, πρέπει να αρχί-
σουν εντός του 2022, οι δύο ομάδες μπο-
ρούν να δώσουν 16 αγωνιστικές χωρίς στο 
στάδιο να γίνονται οποιαδήποτε έργα.

Στη γραφειοκρατία «ποντάρουν» Πάφος και Ακρίτας…
Οι δύο ομάδες της Πάφου, λοιπόν, 
«ποντάρουν» στη γραφειοκρατία, 
ευελπιστώντας ότι το έργο θα ξεκι-
νήσει στο τέλος του 2022, έτσι ώστε 
να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του 
πρωταθλήματος. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Άρης Λεμεσού...
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Σ την τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμα-
σία στην Αυστρία, καθώς την ερχόμε-
νη εβδομάδα η ομάδα επιστρέφει στην 

Κύπρο. Πριν την επιστροφή, θα δώσει ακόμη 
ένα φιλικό, στις 3 Αυγούστου, με την αραβική 
Al Wahda. Απ’ εκεί και ύστερα ξεκινά το τελικό 
μοντάρισμα με τα φιλικά στην Κύπρο (Ακρίτα, 
Δόξα και Ανόρθωση). 
Ο στόχος της φετινής χρονιάς είναι μια πορεία 
καλύτερη από την περσινή. Παράγοντες, αλλά 
και ποδοσφαιριστές τονίζουν ότι η ομάδα θα 
παλέψει για έναν τίτλο και όχι απλά μια θέση 
στην πρώτη εξάδα. «Θα διεκδικήσουμε ότι 
υπάρχει εκεί έξω, να είστε σίγουροι. Είτε αυτό 
είναι ένας τίτλος, είτε έξοδος στην Ευρώπη» 
δήλωσε στον Super Sport FM 104 ο διευθυντής 
της ομάδας Χάρης Θεοχάρους. 
«Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να εί-
μαστε μέσα στους πρώτους τρεις. Θα παλέψου-
με για την πρώτη θέση και για το πρωτάθλημα» 
είπε με τη σειρά του ο Βραζιλιάνος Ζαϊρό μετά 
το παιχνίδι με την Ουντινέζε. 

Έπεται ενίσχυση 
Ακόμη τρεις με τέσσερις προσθήκες θα γίνουν 
στην ομάδα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η 
απόκτηση τερματοφύλακα, ενός δεξιού μπακ, 

ενός μέσου και ενός επιθετικού ποδοσφαιρι-
στή. 
Στην Αυστρία δοκιμάζεται ακόμη ο Μεξικο-
αμερικανός Χεσέ Γκονζάλες, ο οποίος κερδίζει 
έδαφος, ωστόσο η απόκτησή του δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη, καθώς δεν αποκλείεται 
να αποκτηθεί άλλος καλύτερος. 
 Για τον Όνι Βαλακάρι, δεν φαίνεται να υπάρχει 
κάτι δεδομένο στην παρούσα φάση, με τον πο-
δοσφαιριστή να λαμβάνει κανονικά μέρος στην 
προετοιμασία και να αγωνίζεται και στα φιλι-
κά της ομάδας. Τέλος ο Βραζιλιάνος Μαρσίνιο, 
πριν γίνει παρόν. 

Τα φιλικά προετοιμασίας 
Τόσο στο φιλικό με την Ουντινέζε, όσο και σε 
αυτό με την Έμπολι, η Παφιακή ομάδα έδειξε 
κατά διαστήματα αρκετά καλά στοιχεία, δείγμα 
της πολύ καλής δουλειάς του Χένινκγ Μπεργκ 
και των συνεργατών του. Όμως, είχε και αδυ-
ναμίες. Λείπει ένας αξιόπιστος τερματοφύ-
λακας, λείπει ένας ηγέτης στον χώρο του κέ-
ντρου, λείπει το γκολ… Μπορεί να εμφανίζεται 
ανεβασμένος ο Αλ Κανταουί, αλλά δεν είναι ο 
«κίλερ» φορ που θέλει η ομάδα.  Το ευχάριστο 
ότι ο Ζαϊρό σκοράρει και δείχνει ότι θα αποτε-
λέσει ένα δυνατό στοιχείο στην ενδεκάδα του 

Μπεργκ. Να μην ξεχνάμε ότι πέρσι σκόραρε και 
ο Βαλακάρι, ο οποίος «ξελάσπωσε» αρκετές 
φορές την ομάδα. 
Το ελαφρυντικό στην όλη υπόθεση είναι ότι 
η ομάδα αναμένεται να είναι ακόμη καλύτε-
ρη στην συνέχεια, καθώς θα προστεθούν και 
τα νέα αποκτήματα, που όπως όλα δείχνουν 
θα είναι ενδεκαδάτοι ποδοσφαιριστές από το 
«πάνω ράφι» όπως χαρακτηρίζονται οι ακριβοί 
ποδοσφαιριστές. 

Ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα
Συνεχείς οι προσλήψεις στην Πάφος fc σε όλα 
τα επίπεδα. Η ομάδα βαδίζει σε επαγγελματικά 
επίπεδα και μεγαλώνει με πρότυπα ευρωπαϊ-
κής ομάδας. 
Τελευταία προσθήκη του τέως διαιτητή Τιμό-
θεου Χριστοφή (φώτο), που αναλαμβάνει θέση 
νομικού συμβούλου και συμβούλου για τους 
κανονισμούς διαιτησίας.

Χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση η Πάφος fc 
Στα φιλικά με τις ιταλικές ομάδες έδειξε αδυναμίες… 
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