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Γ. Κωνσταντινίδης

Α. Τρακκίδης

Η. Μυριάνθους

Οι δανειολήπτες δεν μπορούν να καταβάλλουν
τις δόσεις, να αποταθούν στις τράπεζες για αναδιάρθρωση του δανείου τους...
Σελ. 05

Ακούγονται και φωνές διαμαρτυρίας για τη νέα όδευση του δρόμου που θα ενώνει την Κάτω Πάφο
με το αεροδρόμιο…
Σελ. 19

Είναι επιτακτική ανάγκη να παρέμβει το κράτος
ώστε να μειωθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
σε ηλεκτρισμό και καύσιμα…
Σελ. 05
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ

Στον αέρα το Τ.Σχ. Ακάμα
Το απορρίπτουν όλες οι κοινότητες πλέον
και οι ιδιοκτήτες γης
Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με κοινό αίτημα να μην δημοσιευθεί
το Τοπικό Σχέδιο διαφορετικά προειδοποιούν με δυναμικές αντιδράσεις…
Σελ. 07

Τουρισμός

Χ. Πάζαρος
Από τις αλάνες
της Χλώρακας στη
Βουλή

Ο Βουλευτής του
ΔΗΣΥ θυμάται
μαζί μας την διαδρομή που
διένυσε, από τα παιδικά και
μαθητικά του χρόνια στη
Χλώρακα μέχρι την εμπλοκή
του στηυν πολιτική, τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Πάφου και της Βουλής
των αντιπροσώπων…
Σελ.14
The Royal Artemis Medical Centre

Διαθέσιμες 8.500 κλίνες το Χειμώνα
Δεν θα κλείσουν τον Χειμώνα όλα τα ξενοδοχεία στην Πάφο παρότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες. Από στοιχεία που συγκέντρωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ)
Πάφου διαφαίνεται πως θα είναι διαθέσιμες περίπου 8.500 κλίνες που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων...
Σελ. 05

Δημοτικό στο Λύκειο Κύκκου

Άμεση ανάγκη για νέα σχολικά κτίρια στην Πάφο…
Μη διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
στην Πάφο όπου παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού.
Με βάση τον μαθητικό πληθυσμό, χρειάζονται 2 νέα Δημοτικά, 2 Νηπιαγωγεία και ένα ακόμη Γυμνάσιο. Μεγάλη ανάγκη είναι επίσης η δημιουργία
2ης Τεχνικής Σχολής...
Σελ. 03

Για επίλυση των προβλημάτων στις βιομηχανικές περιοχές…

Τηλ. 26961600

24

ΩΡΕΣ

GREEK & ENGLISH SPEAKING HOSPITAL

Η ολοκλήρωση της γέφυρας διασύνδεσης της βιομηχανικής Μεσόγης με την βιομηχανική περιοχή
Τρεμιθούσας, η αναβάθμιση της παροχής του ηλεκτρικού δικτύου στη Μεσόγη και η μετακίνηση της
κτηνοτροφικής περιοχής της Αγίας Βαρβάρας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Επιτροπής
Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού
της Βουλής…
Σελ. 02

Νέες διαβεβαιώσεις στην Βουλή
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Βιομηχανικές Περιοχές

Η κατασκευή της γέφυρας διασύνδεσης της βιομηχανικής Μεσόγης με την βιομηχανική περιοχή Τρεμιθούσας στην Πάφο, η αναβάθμιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
στη Μεσόγη και η μετακίνηση της κτηνοτροφικής περιοχής της Αγίας Βαρβάρας στην
Πάφο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Επιτροπής Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής τη εβδομάδα που πέρασε...
Σελ. 02

Μ. Γεώργιος
Να στηριχτούμε στις
δικές μας δυνάμεις…
Η διχογνωμία και ο διχασμός επέφερε την μεγάλη καταστροφή
της Σμύρνης πριν 100 χρόνια. Θα
πρέπει να στηριχτούμε στις δικές
μας δυνάμεις, επιδιώκοντας συμμαχίες χωρίς
ωστόσο να παραβλέπουμε, ότι εμείς μόνοι μας
θα πρέπει να κατευθύνουμε την τύχη μας...
Σελ. 7

δ εύτερη σ ελίδα

Σελίδα 02
Παραπολιτικά

Σχόλια, σφήνες Σάτιρα και
μικρές ειδήσεις, από την
επικαιρότητα δοσμένα με
χιούμορ και καυστική κριτική από τους συντάκτες
του Αδέσμευτου...
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9, 11

Αθλητικά

Μεγάλο παιχνίδι αναμένεται την Κυριακή μεταξύ
της Πάφος fc και της ΑΕΚ.
Πριν το παιχνίδι μουσική
εκδήλωση με φαγητό και
ποτό.
ΣΕΛΙΔΑ 23-24

Πολιτισμός

Ιστορίες και θέματα που
αναδεικνύουν την ιστορία,
την παράδοση και τον πολιτισμό της επαρχίας μας
και όλη η πολιτιστική κίνηση της Πάφου…
ΣΕΛΙΔΑ 16

Περιβάλλον-Παιδεία

Όταν είστε απόλυτα υγιής, δεν
έχετε συνείδηση του σώματος
σας, έχετε; Μόνο όταν υπάρχει ασθένεια, δυσαρέσκεια,
πόνος, τότε έχετε συνείδηση
του σώματος σας.
ΣΕΛΙΔΑ 18

Βήμα του πολίτη

Άρθρα πολιτών και συνεργατών του Αδέσμευτου για θέματα της καθημερινότητας και επικαιρότητας…
ΣΕΛΙΔΑ 19

Νέες διαβεβαιώσεις στην Βουλή

Για την επίλυση των προβλημάτων στις βιομηχανικές
περιοχές Τρεμιθούσας – Μεσόγης και Αγίας Βαρβάρας…

Η

κατασκευή της γέφυρας διασύνδεσης της
βιομηχανικής Μεσόγης με την βιομηχανική περιοχή Τρεμιθούσας στην Πάφο, η αναβάθμιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
στη Μεσόγη και η μετακίνηση της κτηνοτροφικής
περιοχής της Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Επιτροπής
Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού
της Βουλής τη εβδομάδα που πέρασε.
Οι Βουλευτές πήραν δεσμεύσεις για επίλυση των
προβλημάτων από τους αρμοδίους, δηλώνοντας
πως θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ώστε
να δοθούν οι λύσεις αυτές.
Οι Βουλευτές της Πάφου αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται
για χρόνια να επιλυθούν τα προβλήματα χωρίς
να βρίσκουν ανταπόκριση.
Τα προβλήματα που συζητήθηκαν αφορούν αφενός στην επανέναρξη των εργασιών κατασκευής
της γέφυρας διασύνδεσης της βιομηχανικής Μεσόγης με την βιομηχανική περιοχή Τρεμιθούσας.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, έχει επισπεύσει τις
διαδικασίες και αναφέρθηκε στην Επιτροπή πως
η μελέτη του πολιτικού μηχανικού είναι προς το
τέλος της και μόλις παραλάβουν και τις υπόλοιπες μελέτες, θα προκηρυχθούν οι προσφορές.
Σχετικά με τον υφιστάμενο υποσταθμό της ΑΗΚ
στη βιομηχανική περιοχή Μεσόγης, ο οποίος δεν
καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτροδότηση των βιομηχανιών, τονίστηκε ότι πρέπει να κατασκευαστεί και δεύτερος. Η ΑΗΚ δεσμεύτηκε να προβεί
σε μίσθωση του χώρου πρασίνου, κάτι που προνοείται από τη νομοθεσία, όταν αφορά το δημόσιο όφελος.
Για τον υποσταθμό της Αγίας Βαρβάρας οι εκπρόσωποι της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου ανέφεραν πως εντός των ημερών θα εκδώσουν πιστο-

ποιητικό με μη εξουσιοδοτημένες εργασίες, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των όρων οικοδομής,
δηλαδή της κατασκευής πεζοδρομίων, των οδικών σημάνσεων και του επιπλέον φωτισμού.
Την Βουλή, απασχόλησε και η μετακίνηση των
κτηνοτροφικών μονάδων της Αγίας Βαρβάρας
σε μη κατοικημένη περιοχή με το κόστος να αναλαμβάνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ αναφέρθηκε ότι η παρουσία των κτηνοτροφικών μονάδων, πέραν της γενικής ακαλαισθησίας, εμποδίζει την οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή. Αναφέρθηκε δε, πως το Υπουργείο Γεωργίας είχε καταθέσει, ότι το κόστος μετακίνησης υπολογίζεται
σε 5 εκατομμύρια ευρώ.

ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ...

Αγγελίες

Αγγελίες εργασίας και
ανακοινώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σε ένα δισέλιδο...
ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

1176 - Μανουήλ Α’ Κομνηνός
Ο βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται
δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς
Ασίας, από τους Σελτζούκους Τούρκους
του Κιλίτζ Αρσλάν.
1877- Ο εκλογικός νόμος ΧΜΗ επιβάλλει
τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας
σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο
καταργείται κάθε τιμοκρατικός περιορι-

Σάββατο 17/09/22
Πατατού Νικολέτα
Ανεξαρτησίας 25
Κυριακή 18/09/22
Μακαρίου Γεώργιος - Νεαπόλεως 20

Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams
KORIVOS
Τέρμα δρόμου εκκλησίας Απ. Παύλου

Τηλ.

26950510
26936989

Δευτέρα 19/09/22
Χρυσοστόμου Ελένη - Δανάης 31Β

Έναντι Olympic
Lagoon Resort

26964837

Τρίτη 20/09/22
Λάμπρου Γεωργία - Αγαπήνωρος 24

Εναντί φρουταρίας
Κήπος της Εδέμ

26955057

Τετάρτη 21/09/22
Κύρου Χαριτίνη - Νεοφ. Νικολαϊδη 18
Παπούδας Αριστοτέλης
Αλέξαντρου Υψηλάντη 25

26949219
100μ απο Κυβερνητικά
κτίρια, προς Γεροσκήπου
Περιοχή Δασούδι, 300m 26811750
πιο κάτω από το Lidl

Πέμπτη 22/09/22
Χαραλάμπους Πηνελόπη
Ακαμαντίδος 4

Δίπλα από περίπτερο
΄Time Out΄

Παρασκευή 23/09/22
Απέναντι από το ΖΟΡΠίρπα Αλεξάνδρα Ελευθ. Βενιζέλου 80 ΠΑ δρόμος Λυκείου
Κύκκου-Πάφου.

Ο μεγαλύτερος μας
εχθρός

σμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία
ημέρα. Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές
κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται
στη διάρκεια των εκλογών.
1920-Αλέξανδρος Α’
Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α’
τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς,
προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση
δύο μαϊμούδων στους Βασιλικούς Κήπους του Τατοΐου. Οι γιατροί του ανα-

κοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει
καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σηψαιμία και θα πεθάνει
στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε ηλικία 27 ετών.
1961- Η εκτέλεση του Αντνάν Μεντερές
Οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές,
ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολης.

α περίμενε κανείς ότι με τόση πρόοδο που σημείωσε η ανθρωπότητα, σήμερα θα ζούμε όλοι ευτυχισμένοι σε ένα κόσμο, μακριά από πολέμους αρρώστιες και θανάτους από πείνα και καταστροφές παντός
είδους.
Και όμως, η μακραίωνης πορεία του ανθρώπινου είδους
στον πλανήτη μας, από την εμφάνιση των πρώτων ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων έως και σήμερα, που είναι
καταγραμμένη δεν μας έχει διδάξει σχεδόν τίποτε, σε
σημείο που κάποιες φορές συμπεριφερόμαστε πολύ χειρότερα, από όντα που δεν διαθέτουν ούτε στο ελάχιστο
την ανθρώπινη νοημοσύνη.
Μετά από τόσους καταστροφικούς στο σύνολό τους
πολέμους που είναι καταγεγραμμένοι εξακολουθούμε
να πολεμούμε με κάθε ευκαιρία, να προσπαθούμε να
επιβληθούμε ο ένας στον άλλο, να ταλαιπωρούμε και
βεβαίως να καταστρέφουμε το είδος μας.
Έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε τη γη, να κατακτήσουμε τους αιθέρες, να φτάσουμε στη σελήνη και το διάστημα, στους βυθούς των ωκεανών αλλά ποτέ δεν καταφέραμε να δαμάσουμε την ανθρώπινη ματαιοδοξία, η
οποία μας οδηγεί στην αυτοκαταστροφή.
Εάν θέλετε σώνει και καλά να μάθετε και το λόγο. Ένας
και μοναδικός. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ.
Ναι και δεν μιλάμε για ένα ευνόητο κέρδος με το οποίο
απλά ένας άνθρωπος μπορεί απλά να ζει με λίγες περισσότερες ή έστω πολλές ανέσεις. Μιλάμε για κέρδος με το
οποίο θα μπορούσε να συντηρηθεί μια ολόκληρη χώρα
και ένας λαός.
Πόσοι άνθρωποι στην γη διαθέτουν τόσο πλούτο συσσωρευμένο με τον οποίο θα μπορούσαν να σωθούν
εκατομμύρια για παράδειγμα που πεθαίνουν από την
πείνα;
Πλούτο με τον οποίο θα μπορούσε να εξαλειφθεί η πείνα, να εφευρεθούν θεραπείες και γενικότερα να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο;
Ποιος ο λόγος να έχει κάποιος τόσα χρήματα τα οποία
όχι μόνο ο ίδιος αλλά ούτε οι απόγονοί του θα μπορέσουν ποτέ να ξοδέψουν;
Τώρα θα μου πείτε μα δεν το σκέφτηκε ποτέ κανείς όλο
αυτό; Φυσικά και το έχουν σκεφτεί.
Απλά είναι θέμα φιλοσοφίας. Και η φιλοσοφία που επικρατεί σήμερα στον κόσμο όχι μόνο δεν επιτρέπει την
κατάργηση όλων αυτών των δεινών αλλά και τα απαιτεί.
Τα απαιτεί η τάξη πραγμάτων που επικρατεί και όλοι αυτοί που ευνοούνται από αυτήν. Γιατί πιστεύουν ότι εάν
ανατραπεί αυτή η τάξη θα χάσουν όλα τα προνόμια που
έχουν.
Ο άνθρωπος στο μεταξύ εξακολουθεί να δυστυχεί να βασανίζεται και να πεθαίνει, έχοντας ως μεγαλύτερο εχθρό
του, τον ίδιο του τον εαυτό…

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
Συμπληρωματική Διευθ.

Γιώργος Σαξατέ

Θ

Αυτοκίνητο

Όλα τα νέα για τους φίλους του μηχανοκίνητου
αθλητισμού από τον συνεργάτη μας Γιώργο Παντελίδη…
ΣΕΛΙΔΑ 22
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26943222
26948222

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΦΟΥ		
26806060
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ		
26803100
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ		
26803145
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΦΟΥ		
26806272
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	    26943045 / 99603622
ΑΗΚ ΠΑΦΟΣ		
26 206000
ΑΗΚ ΒΛΑΒΕΣ		
1800
ΑΤΗΚ ΒΛΑΒΕΣ		
80000197
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
22808080
ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 26422641
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ		
12-199
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ		
26822270
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ		
26962324

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ		
ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ		
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΑΦΟΥ		
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		
ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  	
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 	
ΣΥΝΔ. ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ 	
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ		
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ		
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ		
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ		

26321321
26621244
26811580
1460
1440
1401
26819268
1410
26306385
26801101
77778833
26818470
26821602

Ε φ η μερ ε ύ ον τ ες Ο δ ον τ ί α τρ οι
Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9/2022-ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΛ 97629744
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2022-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ 99465386

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αντρέας Χριστοδούλου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Σαξατέ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κώστας Νάνος, Άννα Κυριάκου,
Παναγιώτης Κασπάρης, Χρυσόστομος Ρουσής, Παναγιώτης Βορκάς,
Γιώργος Πισιάρας,
ΤΜΗΜΑ MARKETING: Ήβη Αχιλίδου
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου
Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96,
Christiana Sh.Centre, 8042 Πάφος
ΤΗΛ: 26811336/5 ΦΑΞ: 26952999
URL: www.adesmevtos.com,
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Σοφίας, Ελπίδος και Αγάπη,
Αναστασίου και Ηρακλειδίου

“Η διαφήμιση
είναι τυπωμένες
πωλήσεις”
Daniel Starch
Διαφημιστής
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ε πικαιρότητα

Σελίδα 03

Δημοτικό στο Λύκειο Κύκκου

Εκτός ελέγχου η κατάσταση με μαθητές να στοιβάζονται
και σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία…
Μπαλωματικές
λύσεις - Άμεση
ανάγκη για δύο
νέα Δημοτικά,
δύο Νηπιαγωγεία,
Γυμνάσιο και
Τεχνική Σχολή…

Μ

η διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Πάφο όπου παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού. Οι υφιστάμενες υποδομές δεν μπορούν πλέον να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και
οι διευθύνσεις των σχολείων με την συνεργασία των επαρχιακών λειτουργών εκπαίδευσης προσπαθούν με μπαλωματικές λύσεις να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Με βάση τον
μαθητικό πληθυσμό στην Πάφο χρειάζονται
δύο νέα Δημοτικά Σχολεία, 2 νέα νηπιαγωγεία και ένα ακόμη Γυμνάσιο. Μεγάλη ανάγκη είναι επίσης η δημιουργία 2ης Τεχνικής
Σχολής. Αυτές οι ανάγκες έχουν διαπιστωθεί
εδώ και χρόνια αρχικά στην Προδημοτική και

Δημοτική Εκπαίδευση, πλην όμως δεν υπήρξε
ανταπόκριση από την κυβέρνηση και δεν υλοποιείται κανένα σχέδιο που θα δώσει λύσεις.
Μετά τις διαπιστώσεις για τον υπερπληθυσμό στα Γυμνάσια και Λύκεια, διαπιστώνεται ότι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει
στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.
Στοιβάζονται
Η Πάφος χρειάζεται άλλα δυο Δημοτικά σχολεία και αντίστοιχα νηπιαγωγεία για να καλύψει τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, υποστηρίζουν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων. Μιλώντας στο Radiocosmos ο Α΄ Λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Δημήτρης
Μικελλίδης και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Γονέων Αννίτα Ταλιώτου, επεσήμαναν ότι ο μαθητικός πληθυσμός τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε στην Πάφο με αποτέλεσμα σήμερα τα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια

να είναι υπερπλήρη. Εκτίμησαν επίσης, ότι το
ένα δημοτικό σχολείο είναι απαραίτητο για
να καλύψει τις ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή Κισσόνεργας –Τάλας –Έμπας και Χλώρακας και το δεύτερο για το κέντρο της Πάφου.
Ο Δημήτρης Μικελλίδης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για το 7ο Δημοτικό και
το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο και αποκάλυψε ότι
με βάση τους σχεδιασμούς του υπουργείου
Παιδείας, στο χώρο του Λυκείου Κύκκου που
σήμερα στεγάζεται το Νικολαΐδειο θα λειτουργήσει 6ταξιο Δημοτικό σχολείο.
Ρεκόρ μαθητών
Περίπου 8 χιλιάδες μαθητές φοιτούν στα δημόσια Δημοτικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά
Σχολεία της Πάφου σύμφωνα με τον Α΄ Λειτουργό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημήτρη Μικελλίδη. Συγκεκριμένα στην επαρχία φέτος
λειτουργούν 34 Δημόσια και 8 Κοινοτικά Νη-

πιαγωγεία, καθώς και 39 Δημόσια Δημοτικά
Σχολεία, εκ των οποίων τα 25 στην ύπαιθρο.
Όλα τα σχολεία ξεκίνησαν από τη Δευτέρα ομαλά την λειτουργία τους και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Ο κ. Μικελλιδης,
ανέφερε ότι πέραν των 300 παιδιών έχουν
εγγραφεί για να φοιτήσουν στα σχολεία της
Πάφου μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών
τον περασμένο Γενάρη ενώ ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς εγγράφηκαν τις τελευταίες μέρες. Η πλειοψηφία των νέων εγγραφών
αφορά μαθητές με μεταναστευτικό βιογραφικό.
Επιβεβαιώνουν
Η Πάφος χρειάζεται δυο νέα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο και Τεχνική
Σχολή για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες δήλωσε στο Radio Cosmos ο πρόεδρος
της Επαρχιακής Επιτροπής της ΠΟΕΔ Γιώργος Γεωργιάδης. Τα τελευταία χρόνια είπε,
τα Δημοτικά Σχολεία είναι υπερπλήρη, οι μαθητές αναγκάζονται να κάνουν μαθήματα σε
λυόμενες και βοηθητικές αίθουσες. Οι ανάγκες είπε είναι πιεστικές και πρέπει άμεσα να
ληφθούν αποφάσεις για τα νέα εκπαιδευτήρια.
Χαμός και στην Γεροσκήπου
Νέο Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο χρειάζονται και στον Δήμο Γεροσκήπου σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα Κυριάκο Χατζηβασίλη. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς ανέφερε ότι χρόνο με τον χρόνο οι
ανάγκες γίνονται πιο πιεστικές λόγω της ραγδαίας αύξησης του μαθητικού πληθυσμού.

ε πικαιρότητα

Σελίδα 04

Ριπές
Στοιβάζουν μαθητές σε
πρόχειρες αίθουσες

Σ

ε μη διαχειρίσιμα επίπεδα έφθασε πλέον η κατάσταση στην επαρχία μας με τα
σχολικά κτίρια τα οποία
δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τον μαθητικό πληθυσμό.
Στην πραγματικότητα το
πρόβλημα είχε διαφανεί πριν από τουλάχιστον
Γράφει
μια 5ετία πλην όμως, δεν
ο Κώστας Νάνος υπήρξε κανένας σχεδιαΑρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos” σμός ώστε να ανεγερθούν
νέα κτίρια για καλύψουν
τις ανάγκες. Σήμερα πλέον η κατάσταση είναι απελπιστική, με εκατοντάδες μαθητές να
στοιβάζονται σε λυόμενες αίθουσες και βοηθητικού χώρους.
Σε όλα τα εκπαιδευτήρια του Δήμου Πάφου
και σε όλες τις βαθμίδες επικρατεί το αδιαχώρητο, με τις διευθύνσεις των σχολείων να
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως μπορούν. Σε αδιέξοδο βρίσκονται καθημερινά και οι διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης στις οποίες
φθάνουν οι νέες εγγραφές μαθητών και δεν
έχουν που να τους στείλουν, καθώς κανένα
σχολείο στα δημοτικά όρια δεν έχει διαθέσιμες θέσεις.
Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα εκπαιδευτήρια του Δήμου Γεροσκήπου και των
γειτονικών κοινοτήτων Μεσσόγης, Κονιών,
Έμπας, Κισσόνεργας και Χλώρακας.
Για να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες
στην Πάφο, χρειάζονται δύο νέα Δημοτικά
Σχολεία και Νηπιαγωγεία για Δημοτική και
Προδημοτική εκπαίδευση. Το ένα από αυτά
τα σχολεία πρέπει να ανεγερθεί μεταξύ
Έμπας – Χλώρακας - Κισσόνερας και Τάλας.
Το δεύτερο στα δημοτικά όρια της Πάφου ή
μεταξύ Πάφου και Γεροσκήπου.
Αντίστοιχα χρειάζεται ένα ακόμη νέο Γυμνάσιο. Αυτή η ανάγκη όπως επισημαίνουν φορείς της εκπαίδευσης, δεν μπορεί να καλυφθεί από την μεταστέγαση του Νικολαϊδείου.
Το αδιαχώρητο επικρατεί και στα Λύκεια, τα
οποία θα μπορούσαν να αποσυμφορηθούν
αν δημιουργηθεί νέα Τεχνική Σχολή.
Με δεδομένο ότι περίπου 100 μαθητές κάθε
χρόνο δεν βρίσκουν θέση στην Τεχνική Σχολή και παραμένουν στα Γενικά Λύκεια, προκύπτει ένας αριθμός 300 μαθητών οι οποίοι
θα μπορούσαν να φοιτούν στη Τεχνική Εκπαίδευση. Αυτές οι ανάγκες αφορούν τον
σημερινό μαθητικό πληθυσμό ο οποίος τα
επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να αυξηθεί
ακόμη περισσότερο.
Από την πρόσφατη απογραφή προκύπτει ότι
στην Πάφο υπήρξε η μεγαλύτερη αύξηση
πληθυσμού. Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με νέες υποδομές στην
εκπαίδευση και να βελτιώσει γενικότερα τις
συνθήκες στα σχολεία της Πάφου.
Το 2ο μεγάλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η στελέχωση των σχολείων
με εκπαιδευτικούς, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες των μαθητών με μεταναστευτικό βιογραφικό. Τα ποσοστά αυτών μαθητών είναι
τέτοια, που επιβάλλουν νέες προσεγγίσεις
από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές.
Η αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας, έχει
ως αποτέλεσμα οι Ελληνοκύπριοι γονείς να
μεταφέρουν τα παιδιά τους σε σχολείο με
μικρότερο ποσοστό μαθητών με μεταναστευτικό βιογραφικό, διότι θεωρούν ότι εκεί
είναι υψηλότερο το επίπεδο. Αυτό έχει ως
συνέπεια κάποια σχολεία να είναι στην πλειοψηφία τους μόνον για μαθητές με μεταναστευτικό βιογραφικό, με όλα τα αρνητικά
επακόλουθα.
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Κυκλοφοριακό στην Πάφο
Δεν είναι χάος επιμένει ο Φαίδωνας
Τις ώρες αιχμής και
ιδιαίτερα το πρωί και
το μεσημέρι οι οδηγοί
οχημάτων εγκλωβίζονται
σε τεράστιες ουρές καθώς
δεν υπάρχουν εναλλακτικές
διαδρομές …

Κ

υκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε και
αυτή την εβδομάδα κυρίως το πρωί και το
μεσημέρι στο κέντρο της Πάφου, αλλά και
στην περιοχή γύρω από το Νοσοκομείο, όπου είναι
συγκεντρωμένα τα περισσότερα εκπαιδευτήρια.
Γονείς που μετέφεραν τα παιδιά τους στα σχολεία,
εγκλωβίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τεράστιες ουρές οχημάτων.
Μάταια οι τροχονόμοι του Δήμου και της Τροχαίας
Πάφου προσπαθούσαν να διευκολύνουν τους οδηγούς, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές.
Πολλοί εργαζόμενοι καθυστέρησαν να φθάσουν
στην δουλειά τους μέχρι και 30 λεπτά. Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και την περασμένη εβδομάδα
που επέστρεψαν στα σχολεία οι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Την Δευτέρα που ήταν η 1η μέρα
επιστροφής και των μαθητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, η συμφόρηση ήταν άνευ προηγουμένου και πολλοί οδηγοί δεν έκρυβαν τον θυμό
τους, ξεσπώντας στους τροχονόμους του Δήμου. Τα
παράπονα επικεντρώνονται κυρίως προς τον Δήμο
Πάφου, καθώς απερίσκεπτα άνοιξα ταυτόχρονα
πολλά εργοτάξια.
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είχε απασχολήσει και
το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα,
καθώς όλοι προέβλεπαν τι θα συνέβαινε όταν θα
επέστρεφαν στα εκπαιδευτήρια όλοι οι μαθητές.
Στην συνεδρίαση, αρκετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτήρισαν λάθος την ταυτόχρονη έναρξη έργων σε 4 κεντρικούς άξονες και ζήτησαν να
ληφθούν μέτρα για την διευκόλυνση των οδηγών.
Ουσιαστικά το μόνο μέτρο που μπορεί να ληφθεί

είναι η παρουσία της τροχαίας σε διασταυρώσεις
ώστε να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και να δίνουν
προτεραιότητα.
Το μόνο παρήγορο είναι πως την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία μία
λωρίδα στην Γρίβα Διγενή που θα δώσει διέξοδο
στους οδηγούς που προσεγγίζουν το Α΄ Λύκειο και
θα ελαφρύνουν την κίνηση που διοχετεύεται τώρα
στην Νεοφύτου και Νίκου Νικολαϊδη. Τα υπόλοιπα
έργα θα είναι σε εξέλιξη τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο. Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης επηρεάζεται κυρίως από την ανάπλαση της Λεωφόρου
Ελλάδος και τον κυκλικό κόμβο που κατασκευάζεται
στα φώτα Παπαντωνίου. Αυτό το εργοτάξιο επηρεάζεται 4 οδικούς άξονες. Το 2ο μέτωπο που προκαλεί
κυκλοφοριακή ασφυξία, είναι τα έργα στη Γλάδστωνος που απέκοψαν την κατεύθυνση από και προς
την Κάτω Πάφο. Για να αποφύγουν το κέντρο της
πόλη οι οδηγοί επιλέγουν τον παρακαμπτήριο, τις
Λεωφόρους Τάσου Παπαδόπουλου και Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να φρακάρει η κίνηση στην περιοχή ιδιαίτερα τα πρωινά και τα μεσημέρια λόγω
της λειτουργίας του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου, του
Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου και του Δημοτικού
Πεύκιος Γεωργιάδης. Στην ίδια περιοχή λειτουργεί
το ιδιωτικό International school και τα εκπαιδευτήρια του Αναβαργός. Όλα μαζί αυτά τα εκπαιδευτήρια φιλοξενούν περίπου 2.000 μαθητές.

Φαίδωνας: Δεν είναι χάος
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας

Φαίδωνος σε δηλώσεις στο Radiocosmos αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, όχι όμως στο βαθμό που
παρουσιάζεται από κάποιους. Η Πάφος είπε, δεν
αντιμετώπιζε ποτέ κυκλοφοριακό πρόβλημα, ωστόσο τώρα υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις και είναι
φυσιολογικό κάποιοι να αντιδρούν. Η Τροχονομική Υπηρεσία, συνέχισε, προσπαθεί να αμβλύνει το
πρόβλημα, ενώ είπε ότι τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται ευλαβικά και τα έργα θα παραδοθούν στην
ώρα τους.
Επεσήμανε επίσης πως κάποια από τα έργα υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα
αυτά αν δεν ξεκινούσαν τα έργα, παράλληλα με
άλλα οδικά έργα που ήταν ήδη σε εξέλιξη. Μαζί με
τα οδικά έργα συνέπεσε την περίοδο αυτή να εκτελούνται έργα στις οδούς Γλάδστωνος και Αχέπανς
για τοποθέτηση αγωγών ομβρίων, συνέχισε. Ιδιαίτερα για την Αχέπανς, που αποτελεί την μια από τις
δυο προσβάσεις προς το Νοσοκομείο Πάφου, είπε
ότι το έργο ήταν αναγκαίο να εκτελεσθεί την περίοδο αυτή, αφού βορειότερα εκτελείται το έργο της
ανάπλασης της πλατείας της συνοικίας Αναβαργός
και θα πρέπει να συνδεθεί ο αγωγός με την περιοχή
αυτή.
Ο κ. Φαίδωνος, είπε τέλος πως με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τα έργα θα αρχίσουν να παραδίδονται
τμηματικά από τα μέσα του επόμενου μήνα μέχρι
και τα τέλη Δεκεμβρίου «με αποτέλεσμα σε τρεις
περίπου μήνες να τελειώνει η ταλαιπωρία και να δημιουργούνται ασφαλείς συνθήκες διακίνησης πεζών
και τροχοφόρων».

Αυτά είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα στα
Κούκλια - Η καταγραφή των Αρχαιολόγων
Ο

ι ανασκαφές αναπτύχθηκαν εντός 20
τετραγώνων συνολικού εμβαδού 525

τ.μ. Μαζί με το ανατολικό τμήμα του οχυρού, το συνολικό ορατό μήκος αυτού του
σπάνιου μνημείου ξεπερνά σήμερα τα 160
μέτρα, ενώ το εμβαδόν του θα ήταν τουλάχιστον 1.740 τ.μ.. Το πλάτος του οχυρού
προσδιορίζεται στα 5 μ.
Η μέθοδος κατασκευής βασίζεται σε εναλλασσόμενα στρώματα λίθων και πλίνθων.
Κατασκευασμένοι σε μήτρα, οι ομοιόμορφοι πλίνθοι τοποθετούνται ανάμεσα σε
παράλληλες σειρές λίθων. Στην εσωτερική
όψη του μνημείου οι πλίνθοι επενδύονται

με αργούς λίθους, ενώ στις γωνίες του τείχους γίνεται χρήση κατεργασμένων λίθων.
Τμήματα του δαπέδου χρήσης του οχυρού,
που εντοπίστηκαν κοντά στα θεμέλια του
τείχους, δείχνουν ότι ο φυσικός βράχος
(καφκάλλα) έτυχε επεξεργασίας ώστε να
είναι σχετικά επίπεδος.
Πάνω στην επίπεδη καφκάλλα τοποθετήθηκε πρώτα πυκνή στρώση ποταμίσιων
βοτσάλων και στη συνέχεια συμπυκνωμένο
κόκκινο χώμα, το οποίο περιέχει μεγάλο
αριθμό κεραμικών οστράκων. Εξετάζεται
κατά πόσο το κόκκινο χώμα έχει την ίδια
σύσταση όπως και το χώμα με το οποίο κατασκευάστηκαν οι πλίνθοι.
Πέραν των δυο αντικριστών κλιμάκων που
είχαν ανασκαφεί κατά μήκος του ανατολικού τομέα, μια τρίτη κλίμακα εντοπίστηκε
φέτος στο ψηλότερο διατηρημένο τμήμα
του οχυρού.
Οι βαθμίδες είναι κατασκευασμένες με
πλίνθους, όμως η διερεύνηση της κλίμακας
διακόπηκε μετά την ανασκαφή των πρώτων
πέντε βαθμίδων για λόγους ασφάλειας
τόσο των μελών της αποστολής, όσο και της
διατήρησης της κλίμακας. Μετά την αποκάλυψη της βάσης θεμελίωσης του μνημείου

στη βορειοδυτική γωνία στα 104,75 μ., το
μέγιστο τεκμηριωμένο ύψος του οχυρού
στο σημείο της κορυφής της βόρειας κλίμακας (112,95 μ.) προσδιορίζεται στα 8 μ.
Η πλήρης αποκάλυψη της κλίμακας, από
τα στρώματα του τύμβου που την έχουν
εγκλωβίσει σε ύψος 8 μέτρων, ενέχει σοβαρούς κινδύνους και θα μπορέσει να γίνει
μόνο σε περίπτωση που θα συνοδεύεται
από άμεση υλοποίηση προγράμματος στερεοποίησης και συντήρησης.
Η Λαόνα συνδυάζει δυο μνημεία μοναδικά
στην αρχαιολογία της Κύπρου.
Η κατασκευή του οχυρού ανάγεται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα πορίσματα, στον 5ο
αιώνα π.Χ. και αποτελεί έργο της ελληνικής
βασιλικής δυναστείας της Πάφου. Το οχυρό
είναι σύγχρονο και φαίνεται να συνδέεται
λειτουργικά με τα μνημεία (ανάκτορο και
εργαστηριακό σύμπλεγμα) που εντοπίστηκαν στην ακρόπολη του Χατζηαπτουλλά,
μόλις 70 μ. προς νότο. Ο σπάνιος και μυστηριώδης τύμβος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα
έκρυβε την ύπαρξη του οχυρού, είναι ένα
μνημείο που η υλοποίησή του απαιτούσε
την κινητοποίηση τεράστιου ανθρώπινου
δυναμικού υπό την καθοδήγηση εξειδικευ-

μένων μηχανικών. Βασικό ζητούμενο της
έρευνας είναι να επιβεβαιώσει τον ταφικό
του χαρακτήρα και να προσδιορίσει την
πολιτική προσωπικότητα που διέταξε την
κατασκευή του. Αν και ο τύμβος Λαόνας
εξακολουθεί να κρύβει τα μυστικά του, οι
εργασίες της φετινής αποστολής έχουν
προσδιορίσει με ακρίβεια τα τμήματα που
απομένουν να διερευνηθούν.
Η δεύτερη φάση θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο
του 2022 και θα συνδυαστεί με εκδήλωση
που θα αφορά στα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων
που υλοποιούνται στην Παλαίπαφο από
την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του
ΠΚ από το 2002, και από το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 2021, στο πλαίσιο της
αναζήτησης της δομής του αστικού ιστού
της αρχαίας πολιτείας. Η εκδήλωση, με την
οποία χαιρετίζεται η σύμπραξη των αρχαιολογικών σχολών των δυο πανεπιστημίων
διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών στη Μεσαιωνική αγρέπαυλη,
εντός του Ιερού της Αφροδίτης (7 Οκτωβρίου 2022) και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του
Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.
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Σελίδα 05

Ανοιχτή και τον Χειμώνα για τουρισμό η Πάφος

Διαθέσιμες 8.500 κλίνες
Με περισσότερες πτήσεις οι δύο βασικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Πάφου…

Δ

εν θα κλείσουν τον Χειμώνα όλα τα ξενοδοχεία στην Πάφο παρότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες. Από στοιχεία που συγκέντρωσε η
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
(ΕΤΑΠ) Πάφου διαφαίνεται πως θα είναι διαθέσιμες περίπου 8.500 κλίνες που καλύπτουν όλες τις
κατηγορίες καταλυμάτων. Ο διευθυντής της ΕΤΑΠ
Νάσος Χατζηγεωργίου χαρακτήρισε ικανοποιητικό το ενδιαφέρον των ξενοδόχων, όμως πρόσθεσε οι διαθέσιμες κλίνες θα είναι λιγότερες κατά
30% συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό
όπως είπε οφείλεται στο αυξημένο κόστος λειτουργίας και τις χαμηλές πληρότητες που προβλέπονται. Σε ότι αφορά τις πτήσεις τόνισε ότι
οι δύο βασικές εταιρίες που χρησιμοποιούν το
αεροδρόμιο Πάφου η Ryan air και η easyJet θα
συνεχίζουν το πτητικός τους πρόγραμμα και μάλιστα θα υπάρχουν περισσότερες πτήσεις ακόμη
και από τον χειμώνα του 2019.

ΕΤΑΠ
Παρά την αναστολή εργασιών αριθμού τουριστικών καταλυμάτων, η Επαρχία Πάφου θα έχει
αρκετές χιλιάδες κλίνες σε πλήρη λειτουργία, με
δυναμικότητα να φιλοξενήσει πέραν των 180,000
χιλιάδων επισκεπτών τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριο 2022 – Μάρτιο 2023. Φέτος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, σε προκαταρκτική καταγραφή που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,
σε συνεργασία με τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου,
ΣΤΕΚ και άλλους μεμονωμένους ξενοδόχους, διαφαίνεται ότι περίπου 8,500 αδειούχες κλίνες θα
είναι σε πλήρη λειτουργία για τους χειμερινούς

μήνες. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι
8500 κλίνες αποτελούν το 70% των κλινών που
παραδοσιακά έμεναν σε πλήρη λειτουργία ολόχρονα και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων.
Οι περισσότερες, δε αναστολές εργασιών, περιορίζονται στους μήνες Δεκέμβριο 2022 μέχρι Φεβρουάριο 2023. Παράλληλα, τονίζεται, ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, τα πτητικά
προγράμματα των 2 κύριων αερογραμμών που
δραστηριοποιούνται στο διεθνές αεροδρόμιο
Πάφου, Ryanair και Εasyjet, είναι αρκετά πλούσια
για τη χειμερινή περίοδο. Συνδέουν την Πάφο με
πέραν των 35 αεροδρομίων και εκτελούν πέραν
των 100 εισερχόμενων πτήσεων/βδομάδα, στο
αεροδρόμιο Πάφου.
Παρά τις προσπάθειες όλων, βάσει των δεδομένων που υπάρχουν, αναμένεται ότι η επερχόμενη

χειμερινή περίοδος θα είναι αρκετά δύσκολη. «Ως
ΕΤΑΠ, μαζί με τους φορείς που εκπροσωπούμε και
συνεργαζόμαστε, είμαστε επικεντρωμένοι στους
στόχους μας. Εμπλουτίζουμε και αναβαθμίζουμε
ποιοτικά τις εμπειρίες και υπηρεσίες που προσφέρουμε, εντατικοποιούμε τις προσπάθειες για
επέκταση της αεροπορικής σύνδεσης και ενισχύουμε τις ενέργειες προβολής του προορισμού,
τόσο σε διεθνείς αγορές, όσο και εντός Κύπρου»,
αναφέρεται. Τα τμήματα του εξειδικευμένου
τουρισμού όπως, λάτρεις της φύσης και του πολιτισμού, αθλητές, γκόλφερς, συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας, μεμονωμένος και
ομαδικός τουρισμός κ.ά, επανέρχονται σταδιακά
και προσδίδουν μια περαιτέρω αισιοδοξία για
υλοποίηση του στόχου, που είναι να επανέλθει η
επαρχία τα επόμενα χρόνια σε πλήρη, ολόχρονη
λειτουργία.

Τα επιτόκια επιστρέφουν και τρομάζουν
Οι πληθωριστικές πιέσεις επιβάλλουν αύξηση επιτοκίων
Μ
ε την αύξηση των
επιτοκίων η Ευρω-

Η αύξηση των επιτοκίων θα αυξήσει τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτίμησε ο
Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους
σημειώνοντας πως αυτό το γεγονός θα
επηρεάσει γενικότερα το τραπεζικό σύστημα.
παϊκή Κεντρική Τράπεζα
επιχειρεί να ελέγξει τον
πληθωρισμό που παρατηρείται στις οικονομίες των
χωρών της Ε.Ε εκτιμά ο οικονομολόγος Γιάννης Κωνσταντινίδης, σημειώνοντας

ότι ανάλογα μέτρα λαμβάνουν και χώρες που είναι
εκτός της Ε.Ε.
Η αύξηση των επιτοκίων
είπε θα αυξήσει το κόστος
του δανεισμού και θα δυσκολέψει τους δανειολήπτες στην καταβολή των
δόσεων τους.
Ο κ. Κωνσταντινίδης εισηγήθηκε στις περιπτώσεις
που οι δανειολήπτες δεν
μπορούν να καταβάλλουν
τις δόσεις, να αποταθούν
στις τράπεζες για αναδιάρθρωση του δανείου τους.
Οι πληθωριστικές πιέσεις
εκτίμησε, θα ενταθούν το
επόμενο χρονικό διάστημα
ιδιαίτερα αν παραταθεί η
ενεργειακή κρίση.
H Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε
να προχωρήσει στην αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 75 μονάδες βά-

σης, σε μια προσπάθεια να
διασφαλίσει την έγκαιρη
επαναφορά του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο
στόχο του 2% από τα σημερινά επίπεδα ρεκόρ. Έτσι,
το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια
της διευκόλυνσης οριακής
χρηματοδότησης και της
διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων θα αυξηθούν
σε 1,25%, 1,50% και 0,75%
αντιστοίχως, με ισχύ από
τις 14 Σεπτεμβρίου 2022.
«Αυτό το σημαντικό βήμα
επισπεύδει τη μετάβαση
από το ισχύον διευκολυντικό, σε υψηλό βαθμό, επίπεδο των επιτοκίων πολιτικής προς επίπεδα που θα
διασφαλίσουν την έγκαιρη
επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο
στόχο της ΕΚΤ του 2%»,

αναφέρει σε απόφασή του
Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ.
Ηλίας Μυριάνθους

Η αύξηση των επιτοκίων
θα αυξήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτίμησε ο
Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας
Μυριάνθους
σημειώνοντας πως αυτό το γεγονός
θα επηρεάσει γενικότερα
το τραπεζικό σύστημα. Η
αύξηση του κόστους δανεισμού πρόσθεσε σε συνδυασμό με την γενικότερα
ακρίβεια που καταγράφεται θα οδηγήσει ακόμη
περισσότερα νοικοκυριά
σε πτώχευση. Ο κ. Μυριάνθους χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη την κρατική
παρέμβαση ώστε να μειωθεί ο ΦΠΑ σε ηλεκτρισμό
και καύσιμα.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Βρώμικος πόλεμος

Η

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
και τα όσα μέχρι σήμερα βλέπουμε και
ακούμε καθημερινά δεν είναι τίποτε άλλο
παρά μια καλοστημένη παραγωγή στην
οποία εμπλέκονται μυστικές υπηρεσίες και
διεθνή ΜΜΕ.
Αναμφισβήτητα ο συγκεκριμένος πόλεμος,
που στρέφεται κατά της Ρωσίας και του
Ουκρανικού λαού, είναι ένας από τους πιο
βρώμικους πολέμους στην ιστορία της ανθρωπότητας, με σαφή στόχο την επικράτηση
της Δύσης και τον περιορισμό της Ρωσίας.
Οι δυτικοί ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι την
θέση που αποκτούσε η Ρωσία στην παγκόσμια οικονομία και θα έπρεπε να βρεθεί
ένας τρόπος αν την περιορίσουν. Για να το
πετύχουν αυτό θα έπρεπε να βρουν ένα
αντιπρόσωπο, ο οποίος θα πολεμούσε γι’
αυτούς, ώστε οι ίδιοι να μην χρεωθούν τις
όποιες απώλειες.
Σήμερα βλέπουμε τη Δύση με ηγήτορα βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες να στέλνουν
πακτωλό χρημάτων στον Ζελένσκι (και όχι
στον Ουκρανικό λαό) με στόχο εάν όχι να νικήσουν τη Ρωσία τουλάχιστον να τις επιφέρουν τέτοιο οικονομικό, στρατιωτικό αλλά
και πολιτικό πλήγμα που θα την αναγκάσει
αν φύγει από τα πόδια τους.
Σε αυτή την προσπάθεια έχουν επιστρατευτεί τα πάντα.
Η προπαγάνδα που γίνεται και προβάλλεται
από τα μεγάλα ΜΜΕ της Δύσης κατέχει βεβαίως εξέχουσα προσπάθεια στην προσπάθεια αυτή.
Η καθημερινή προβολή, εγκλημάτων των
Ρώσων στρατιωτών κατά αμάχων είναι βασική για να πετύχουν τα σχέδια αυτά. Εγκλήματα για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει
καμιά επιβεβαίωση από έγκυρες πηγές,
εγκλήματα που αποκαλύπτονται κάθε φορά
σε σημεία που φτάνουν οι Ουκρανικές δυνάμεις και οι μισθοφόροι που πολεμούν στο
πλευρό του Ζελένσκι.
Υπάρχουν όμως πληροφορίες για δολοφονία αμάχων και μεταφορά σορών από άλλες
περιοχές για να σχηματιστεί ένα «σετ σφαγής» μπροστά στις κάμερες. Έτσι, με τη δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων και βίντεο
στο διαδίκτυο, ελπίζεται να πειστεί η δυτική
κοινή γνώμη ότι η Ρωσία είναι «σκληρή» και
πρέπει να νικηθεί. Με αυτό, οι δυτικές κυβερνήσεις αποκτούν περισσότερη δύναμη
για να εγκρίνουν πακέτα μέτρων και να συνεχίσουν την επιθετικότητα του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας και του ουκρανικού λαού.
Όχι δεν λέμε, ότι η Ρωσία είναι αθώα και ότι
δεν έχει διαπράξει βομβαρδισμούς και δολοφονίες, κάτι που τα τάγματα Αζώφ, έκανα
καθημερινά στις περιοχές των Ρωσσώφωνων πριν την εισβολή της Ρωσίας, χωρίς αν
ευαισθητοποιείται κανένα δυτικό ΜΜΕ. Σε
κάθε περίπτωση πάντως, το μεγαλύτερο
θύμα αυτού του βρώμικου πολέμου είναι ο
Ουκρανικός λαός, ο οποίος πληρώνει το βαρύτερο τίμημα, σε ένα πόλεμο που θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν δεν υπήρχαν τα
συμφέροντα αυτών που τον στηρίζουν.

‘‘η σύνταξη’’

ε πικαιρότητα
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«Στ΄αχνάρια
της παράδοσης»
Ενδέκατο ετήσιο αγροτικό
φεστιβάλ Στατού – Αγίου
Φωτίου, Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 11
το πρωί…

Μ

ετά από δύο χρόνια αποχή
λόγω Covit 19 επιστέφουμε
δυναμικά. Η κοινότητα Στατού – Αγίου
Φωτίου, που βρίσκεται σ΄ ένα καταπράσινο και ειδυλλιακό τοπίο, σε υψόμετρο 1000 περίπου μέτρα, με μακρά
παράδοση στην παρασκευή τοπικών
κρασιών, τραχανά, τσαμαρέλλας και
σιουσιούκου διοργανώνει για ενδέκατη χρονιά το αγροτικό φεστιβάλ «Στ΄
αχνάρια της παράδοσης», την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11
π.μ. στην καρυδόφυτη πλατεία του
χωριού.
Ακόμη πιο αναβαθμισμένο αυτή τη
φορά, το φεστιβάλ περιλαμβάνει το
πάτημα του σταφυλιού, την απόσταξη
της ζιβανίας, την παρασκευή παλουζέ,
σιουσιούκου, τραχανά, χαλουμιών,
αναρής, τα οποία οι επισκέπτες θα
έχουν τη ευκαιρία να κεραστούν, μαζί
με την τσαμαρέλλα, λουκάνικα, γλυκά
κουταλιού, πίττες κ.α. που θα προσφέρονται στο χώρο της εκδήλωσης. Τα
οινοποιία και οι βιοτεχνίες της κοινότητας θα εκθέτουν σε ειδικά διαρρυθμισμένα περίπτερα τα προϊόντα τους,
τα οποία και θα διαθέτουν προς πώληση σε ειδικές τιμές. Η όλη εκδήλωση θα διανθίζεται από παραδοσιακή
κυπριακή μουσική, χορούς, τραγούδια
και τσιαττιστά, με το Μουσικό Σχήμα
«ΔΙΑΣ», την Φιλαρμονική Αστυνομίας
και τον Λαογραφικό Όμιλο Αφροδίτη
Γεροσκήπου.

Φωτογραφικό έργο
Μιχάλη Παυλίδη

Έ

κθεση φωτογραφίας του αείμνηστου Δημάρχου Γεροσκήπου Μιχάλη
Παυλίδη εγκαινιάστηκε το απόγευμα της
Τετάρτης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
Ιεροκήπεια 2022. Ο Μιχάλης Παυλίδης
υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Πολιτιστικής Κίνησης Γεροσκήπου, δραστήριο
μέλος σε πολιτικά και αθλητικά σωματεία, και προσφέροντας στα κοινά. Η
ενασχόληση του με την φωτογραφία
ήταν συνεχής και από τα αγαπημένα
του χόμπι, καθώς είχε ιδιαίτερη αγάπη
στα ταξίδια και τις εξορμήσεις στα οποία
απαραίτητος συνοδός του ήταν η φωτογραφική του μηχανή. Στην έκθεση που
θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 5.30μ.μ. με 7.30 το βράδυ παρέστη ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου ο οποίος
ανέφερε ότι η έκθεση αποτελεί ένα οφειλόμενο πολιτικό και κυρίως καλλιτεχνικό
μνημόσυνο για τον αείμνηστο Δήμαρχο
Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη.

“Αδέσμευτος” 17 Σεπτεμβρίου2022

Απογειώθηκε το αεροδρόμιο Πάφου

O αριθμός επιβατών το φετινό Αύγουστο ήταν ο υψηλότερος
στην ιστορία του αεροδρομίου..
Από τα στοιχεία της Hermes
Airports προκύπτει ότι ο
αριθμός επιβατών από τον
αεροδρόμιο Πάφου το φετινό
Αύγουστο ήταν ο υψηλότερος
στην ιστορία του αεροδρομίου.

Τ

α στοιχεία που δημοσίευσε
στις αρχές της εβδομάδας η
διαχειρίστρια εταιρεία των
αεροδρόμιων Hermes Airports, θέλουν τον αριθμό των επιβατών που
διακινήθηκαν από και προς τα δύο
αεροδρόμια να ξεπερνούν για ακόμα ένα μήνα το ένα εκατομμύριο,
ανεβάζοντας το σύνολο της επιβατικής κίνησης το πρώτο οκτάμηνο στα
έξι εκατομμύρια περίπου, αριθμός
που ξεπερνά το σύνολο των αφίξεων
και αναχωρήσεων για ολόκληρη την
περσινή χρονιά, όταν η επιβατική κίνηση είχε ανέλθει στους 5.109.462.
Στην Πάφο, η κίνηση ήταν μεγαλύτερη και από αυτήν του 2019!
Οι επιβάτες που διακινήθηκαν από
τα δύο αεροδρόμια τον Αύγουστο
φέτος ανήλθαν στους 1.256.058,
σε σχέση με 867.097 το 2021 και
1.483.771 τον Αύγουστο του 2019.
Σε απόλυτους αριθμούς, τους πρώτους οκτώ μήνες φέτος διακινήθηκαν από και προς τα δύο αεροδρό-

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης του οκταμήνου οφείλεται στην εντυπωσιακή απόδοση που κατέγραψε η επιβατική κίνηση τον Αύγουστο.

μια του τόπου 3,5 εκατ. επιβάτες
περισσότεροι. Σε σχέση με το 2019,
που ήταν χρονιά ρεκόρ για τα αεροδρόμια, όπως και για τον τουρισμό,
η μείωση του πρώτου οκταμήνου
περιορίζεται στο 22%, σε σχέση με
24% που ήταν το πρώτο επτάμηνο,
σε σχέση με το 2019.
Συγκεκριμένα, το πρώτο 8μηνο η
επιβατική κίνηση ανήλθε στο 78%
αυτής του 2019, καθώς οι επιβάτες
από και προς τα δύο αεροδρόμια
τους πρώτους οκτώ μήνες τότε είχαν
ανέλθει στα 7.607.365.
Η αύξηση της επιβατικής κίνησης
του οκταμήνου οφείλεται στην εντυ-

πωσιακή απόδοση που κατέγραψε η
επιβατική κίνηση τον Αύγουστο.
Σε σχέση με πέρσι, οι επιβάτες των
δύο αεροδρομίων καταγράφουν αύξηση 99%, ενώ σε σχέση με το 2019
μείωση 15%.
Οι επιβάτες που διακινήθηκαν όμως
από την Πάφο καταγράφουν αύξηση και σε σχέση με το 2019, της
τάξης του 8%. Καθώς τον φετινό
Αύγουστο ανήλθαν σε 405.561 σε
σχέση με 376.123 το 2019. Τον περσινό Αύγουστο από τα αεροδρόμια
της Πάφου διακινήθηκαν 254.498
επιβάτες.
Από τα στοιχεία της Hermes Airports

προκύπτει ότι ο αριθμός επιβατών
από τον αεροδρόμιο Πάφου το φετινό Αύγουστο ήταν ο υψηλότερος
στην ιστορία του αεροδρομίου. Από
το αεροδρόμιο Λάρνακας το φετινό
Αύγουστο διακινήθηκαν 850.497
επιβάτες, σε σχέση με 612.599 τον
ίδιο μήνα πέρσι και 1.107.648 επιβάτες τον Αύγουστο του 2019. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο αναμένεται να μεταφραστεί
και στα στοιχεία για τις τουριστικές
αφίξεις, που αναμένονται αργότερα
αυτόν τον μήνα.
Σε κάποιο βαθμό, η αύξηση οφείλεται και στην ενίσχυση των ταξιδιών
των Κυπρίων στο εξωτερικό, καθότι ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν
μήνας διακοπών και ο φετινός δεν
είχε τους περιορισμούς που έθεσε η
πανδημία τα προηγούμενα χρόνια.
Περισσότερο, όμως, οφείλεται στις
προσπάθειες που όλοι οι τουριστικοί εταίροι κατέβαλαν, όπως η
Hermes Airports, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υφυπουργείο Τουρισμού το προηγούμενο διάστημα,
για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Και η αύξηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερα αυτής
της Πάφου, λαμβάνοντας υπόψη ότι
η χώρα απώλεσε τους Ρώσους τουρίστες και τη συνδεσιμότητα με τη
Ρωσία, που ήταν η δεύτερη αγορά
για τον κυπριακό τουρισμό πριν το
ξέσπασμα του πολέμου.

Η Πάφος ιδανικός χειμερινός προορισμός
Έκκληση από ΣΙΚΑΠ σε Βρετανούς και Γερμανούς να ξεχειμωνιάσουν στην Κύπρο…

Κ

άλεσμα σε Βρετανούς, Γερμανούς και γενικότερα σε Βορειο-ευρωπαίους απευθύνει ο
πρόεδρος του Συνδέσμους Ιδιοκτητών Κέντρων
Αναψυχής Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου να βγάλουν το χειμώνα στην Κύπρο με το ήπιο κλίμα,
ώστε να αντιμετωπίσουν το κρύο και την ακρίβεια που θα επικρατεί στις χώρες τους.
Όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου, σοβαρά προβλήματα λόγω της ενεργειακής κρίσης αντιμετωπίζουν χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία. Φυσικό αέριο δεν
υπάρχει με αποτέλεσμα να γίνονται περικοπές
για να μπορέσουν να περάσουν κατά τη χειμερινή περίοδο, αν και είναι πολύ δύσκολο.
Οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών έχουν φτάσει
στα ύψη. Οι πολίτες των χωρών αυτών δυσανασχετούν, βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
της μεγάλης ακρίβειας. Προωθείται η εργασία
από το σπίτι, κέντρα αναψυχής κλείνουν νωρίς, ο
οδικός φωτισμός σβήνει τη νύχτα. Με άλλα λόγια
η κατάσταση στις χώρες αυτές είναι τραγική. Ο
βαρύς χειμώνας, πλησιάζει.

Ο Σύνδεσμος Κέντρων Αναψυχής Πάφου – ΣΙΚΑΠ
– μελετώντας όλα αυτά που συμβαίνουν στην
Ευρώπη με την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει, καλεί τους αρμοδίους να προωθήσουν εδώ
και τώρα την Πάφο αλλά και την Κύπρο, γενικότερα ως τον κατάλληλο χειμερινό προορισμό.
Εδώ θα μπορέσουν να έρχονται Βρετανοί, Γερμανοί αλλά και πολίτες άλλων Κρατών οι χώρες
των οποίον αντιμετωπίζουν ενεργειακό πρόβλημα, για να περάσουν μεγάλο διάστημα κατά την
περίοδο του χειμώνα, χωρίς προβλήματα και περιορισμούς.
Κυρίως οι συνταξιούχοι μπορούν να περάσουν
ολόκληρο το χειμώνα στην Κύπρο. Να υπενοικιάσουν το σπίτι στην πατρίδα τους και να ενοικιάσουν διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στην Κύπρο.
Στην Πάφο και την Κύπρο γενικά, ο καιρός είναι
πολύ καλός, ηλιόλουστος ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι θερμοκρασίες υψηλές. Δεν
έχουν καμία σχέση οι εδώ καιρικές συνθήκες με
την βαρυχειμωνιά της κεντρικής Ευρώπης.
Για τους λόγους αυτούς είμαστε ιδανικός χειμερινός τουριστικός προορισμός αλλά και το μέρος
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που θα μπορέσουν να περάσουν οι Ευρωπαίου
πολίτες μακριά από την ενεργειακή κρίση που
έχει χτυπήσει Ευρωπαϊκές χώρες. Μακριά από
την βαρυχειμωνιά που πλησιάζει.
Καλούμε το υπουργείο Τουρισμού και όλους τους
αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις σχετικές
ενέργειες, ούτως ώστε να έρθουν περισσότεροι
Ευρωπαίοι αυτό το χειμώνα στην Κύπρο. Μπορούμε να το πετύχουμε.

ε πικαιρότητα
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Στον αέρα το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα

Το απορρίπτουν όλες οι κοινότητες πλέον και οι ιδιοκτήτες γης
Επιστολή στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τους
αρμόδιους Υπουργούς
με κοινό αίτημα να μην
δημοσιευθεί το Τοπικό
Σχέδιο…

Κ

οινή επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλαν χθες Παρασκευή οι κοινοτάρχες του Ακάμα, ζητώντας να μην
δημοσιευθεί το Τοπικό Σχέδιο και να
παραμείνει η δήλωση πολιτικής.
Οι κοινοτάρχες των Κοινοτήτων ΊννειαςΝέου Χωριού, Δρούσιας, Κάθηκα και
Αρόδων, σε σύσκεψη τους το βράδυ
της Πέμπτης με τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, κατέληξαν
στην κοινή επιστολή που απευθύνεται
και στους Υπουργούς Εσωτερικών και
Γεωργίας, καθώς και στον πρόεδρο του
Πολεοδομικού Συμβουλίου.
Ο κοινοτάρχης της Ίννειας Γιάγκος Τσίβικος αποκάλυψε στο Radiocosmos ότι
την Δευτέρα θα αποστείλουν και νέα
επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία θα ζητούν συνάντηση μαζί του. Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που αγνοηθεί το αίτημα των
επηρεαζόμενων κοινοτήτων και δημοσιευθεί το Τοπικό Σχέδιο θα υπάρξουν
πολύ δυναμικές αντιδράσεις.

Αδιέξοδο
Το 2013 η κυβέρνηση κατάργησε την
πολιτική που είχε καθοριστεί για τις
ιδιωτικές περιουσίες στις κοινότητες
του Ακάμα, που προέβλεπε ανταλλαγή- αποζημίωση και μεταφορά συντε-

λεστή δόμησης, υποσχόμενη την εκπόνηση ενός Τοπικού Σχεδίου που θα
έλυνε όλα τα προβλήματα. Λίγο πριν
την εκπνοή της 2ης θητείας της παρούσας κυβέρνησης όμως, οι κυβερνητικοί
σχεδιασμοί είναι σε αδιέξοδο.
Πάρα τις διακηρύξεις των Υπουργών
Εσωτερικών και Γεωργίας ότι το Τοπικό Σχέδιο θα δημοσιευθεί εντός των
επόμενων ημερών, η αλήθεια είναι
πως το Τοπικό Σχέδιο βρίσκεται πλέον
κυριολεκτικά στον αέρα. Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Πολεοδομικού Συμβουλίου όπου παρουσιάστηκε
η έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής,
όλες οι υπουργικές υποσχέσεις προς
τις κοινότητες και τους ιδιοκτήτες γης
είναι στον αέρα.
Η περιβαλλοντική αρχή έβαλε φρένο
στην πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας, αλλά και σε πρόνοιες που προέβλεπαν αξιοποίηση ιδιωτικών τεμαχίων που είναι σε ζώνες προστασίας του
περιβάλλοντος.
Με δεδομένο ότι το Πολεοδομικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να
συμπεριλάβει στο Τοπικό Σχέδιο τις
απόψεις της Περιβαλλοντικής Αρχής,
η δημοσίευση του καθίσταται πλέον
πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη. Ήδη ο
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης απέρριψε
το Τοπικό Σχέδιο και κάλεσε τις υπόλοιπες κοινότητες να κάνουν το ίδιο
κάτι που έπραξαν. Υπενθυμίζεται ότι
οι υπόλοιπες κοινότητες πλην της Ίννειας ήταν υπέρ του Τοπικού Σχεδίου,
όπως και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης
που δήλωναν ικανοποιημένοι από τις
πρόνοιες του.

Επιστροφή στην Δήλωση Πολιτικής
Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης με ανα-

κοίνωση του, καλεί όλες τις κοινότητες
να απορρίψουν το Τοπικό Σχέδιο ώστε
να μην εξαγγελθεί από τον Υπουργό
Εσωτερικών, τονίζοντας ότι προτιμά
να παραμείνει η Δήλωση Πολιτικής του
1997. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι για
ένα σημαντικό αριθμό ιδιωτικών τεμαχίων γης, δεν θα δοθούν καθόλου αναπτυξιακά δικαιώματα, και η Περιβαλλοντική Αρχή απαγόρευσε το δικαίωμα
μεμονωμένης κατοικίας και ακόμη την
δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων, ενώ με τούς όρους για μελέτες
στη ζώνη προστασίας της παραλίας,
δεν αφήνει κανένα περιθώριο τουριστικής ανάπτυξης στις παραλιακές περιοχές του Νέου Χωρίου και των άλλων
Κοινοτήτων Ιννειας και Αρόδων.
Προστίθεται, ότι με αυτές τις καταστροφικές όπως τις χαρακτηρίζει πρόνοιες και τους δεσμευτικούς όρους
του Τμήματος Περιβάλλοντος, το Νέο
Τοπικό Σχέδιο όπως αναμένεται να διαμορφωθεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο, δεν είναι αποδεκτό από τον
Σύνδεσμο και απορρίπτεται.

Λευκή ζώνη στην Τοξεύτρα
Εν τω μεταξύ επέκταση της λευκής
Ζώνης στην περιοχή της Πέγειας μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2023, λόγω των

αναφορών που έγιναν στην Περιβαλλοντική Γνωμάτευση, για το Τοπικό
Σχέδιο του Ακάμα αποφασίστηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά το
πέρας της συνεδρίας του σώματος, ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής,
ανέφερε ότι «κρίνοντας πως μπορεί να
υπάρξουν ανάγκες για περισσότερες
μελέτες μετά την κήρυξη του Τοπικού
Σχεδίου Ακάμα κρίθηκε αναγκαίο το
διάταγμα για την επέκταση της Λευκής
Ζώνης. Σχολιάζοντας την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος
της Πέγειας Μαρίνος Λάμπρου ανέφερε ότι η Λευκή Ζώνη αφορά την περιοχή της Τοξεύτρας που είναι ενταγμένη
στο Τοπικό Σχέδιο που εκπονείται για
την Πέγεια και το οποίο όπως είπε
καθυστερεί. Ο Δήμαρχος Πέγειας μιλώντας στο radiocosmos ανέφερε ότι
ο Δήμος δεν έχει επίσημη ενημέρωση
και ευχήθηκε το διάταγμα να αφορά
μόνο στην επέκταση του χρονικού διαστήματος και όχι σε επέκταση της
έκτασης της λευκής ζώνης.

Περιοδεία Στεφάνου στη Γεροσκήπου
Κατάγραψε την απόγνωση νοικοκυριών λόγω ακρίβειας
Τ

ην απόγνωση των νοικοκυριών λόγω της ακρίβειας κατέγραψε και στην Γεροσκήπου όπου περιόδευσε την Τετάρτη ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας πως σε κάθε επαφή του με τους
πολίτες διαπιστώνει τα αισθήματα της ανασφάλειας
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω της ακρίβειας η
οποία εξανεμίζει τα εισοδήματα τους.
Το κράτος είπε ο κ Στεφάνου, σε 7 μήνες συγκέντρωσε
στα ταμεία του επιπρόσθετα 850. εκ. ευρώ, τα οποία
όμως έφυγαν από τις τσέπες των πολιτών. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, έκανε λόγο για μεγάλη κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες.
Σε δηλώσεις ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ, επανέλαβε την έκκληση
του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποσύρει
τις αναφορές στο Ανώτατο Δικαστήριο των τριών νόμων που ψήφισε η Βουλή για μείωση ή μηδενισμό

του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα.
Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα επιμείνει και
θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι
το ΑΚΕΛ έχει ετοιμάσει προτάσεις νόμου και θα προωθήσει στην Βουλή εντός των ημερών με στόχο την
δημιουργία ταμείου για την στήριξη των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού.
Ο Γ.Γ του ΑΚΕΚΛ συνοδευόμενος από τον Βουλευτή
και τον επαρχιακό γραμματέα του κόμματος, επισκέφθηκε τον Δήμο Γεροσκήπου και ενημερώθηκε από
τον Δημαρχεύοντα για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο για τα οποία δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν
σχετικά διαβήματα προς την κυβέρνηση.
Σε ότι αφορά την μεταρρύθμιση της Τ.Α ο κ. Στεφάνου υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ με την συνεργασία και
άλλων πολιτικών δυνάμεων έδωσε μάχη για να μην
περάσει η κυβερνητική πρόταση για ενσωμάτωση

του στον Δήμο Πάφου και να παραμείνει ο Δήμος Γεροσκήπου ως οντότητα στην Ανατολική Πάφο με την
συνένωση γειτονικών κοινοτήτων. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σε εκκρεμότητα
τα οποία θα πρέπει να ρυθμισθούν προκειμένου να
υπάρξει ομαλή μετάβαση στην νέα πραγματικότητα
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Σελίδα 07

Συναντήσεις με Βουλευτές
Πίεση ΣΙΚΑΠ

Σ

ειρά επαφών με τους βουλευτές
Πάφου έχει ξεκινήσει ο Σύνδεσμος
Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου
– ΣΙΚΑΠ – με σκοπό την προώθηση των
προβλημάτων του κλάδου. Ένας κλάδος
που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Η πανδημία, δυστυχώς, χτύπησε σε
μεγάλο βαθμό τα κέντρα αναψυχής με
αποτέλεσμα πολλά από αυτά στην Πάφο
να βάλουν λουκέτο, αφού δεν μπόρεσαν
να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που
δημιούργησε ο κορωνοϊός. Μετά το βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύσναθο Σαββίδη, τον
Βαλεντίνο Φακοντή βουλευτή του ΑΚΕΛ,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον
βουλευτή του ΔΗΣΥ Πάφου Χαράλαμπο
Πάζαρο, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που τέθηκαν ενώπιον
του. Θέματα όπως, χορηγία ηλεκτρικού
ρεύματος και για τις επιχειρήσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών τουλάχιστον
5 μονάδες, πνευματικά – συγγενικά
δικαιώματα, κατάργησή τους ή πληρωμή μόνο μιας εταιρείας, κατάργηση της
μονάδας 10%, επιμόρφωση αλλοδαπών
που εργάζονται στα κέντρα αναψυχής
αλλά και θέματα τοπικού χαρακτήρα. Ο κ.
Πάζαρος αναμένεται μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες να αναδείξει τα θέματα
του ΣΙΚΑΠ και να οδηγηθούν στη Βουλή.
Ο ΣΙΚΑΠ θα συνεχίσει τις επαφές του και
με την ολοκλήρωσή τους θα ανακοινώσει
στα μέλη του και γενικά στους ιδιοκτήτες
κέντρων Αναψυχής Πάφου, αναλυτικά τα
θέματα που τέθηκαν, τα αποτελέσματα
αλλά και οι ενέργειες που θα αποφασιστούν.

Μητροπολίτης Πάφου
Να μην σβήσει η μνήμη για
την Μικρασιατική καταστροφή

Τ

ο μήνυμα ότι αυτός ο τόπος είναι δικός μας
και πρέπει να εξακολουθούμε να παραμένουμε σ’ αυτόν χωρίς να παραγνωρίζουμε
τα δικαιώματα όλων των άλλων γηγενών κατοίκων του τόπου, έστειλε ο Μητροπολίτης
Πάφου Γεώργιος στο πλαίσιο εκδήλωσης που
διοργάνωσε για τα 100 χρόνια Μικρασιατικής μνήμης στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Ο Μητροπολίτης Πάφου
Γεώργιος, είπε πως αυτές τις μέρες και αυτή
ιδιαίτερα την χρονιά, θυμόμαστε την Μικρασιατική Καταστροφή, σημειώνοντας πως θα
πρέπει όλοι μαζί με ομόνοια να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα
μας σ’ αυτό τον τόπο. Πρόσθεσε, επίσης, πως
η διχογνωμία και ο διχασμός επέφερε εκείνη
την μεγάλη καταστροφή πριν 100 χρόνια. Θα
πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, επιδιώκοντας συμμαχίες χωρίς ωστόσο
να παραβλέπουμε, όπως είπε, ότι εμείς μόνοι
μας θα πρέπει να κατευθύνουμε την τύχη μας.
Ομιλητές εκτός από τον Μητροπολίτη Πάφου
Γεώργιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία
του στον Χρυσόστομο Σμύρνης, ήταν επίσης ο
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών
Χρήστος Ιακώβου, που μίλησε για το Μικρασιατικό Ζήτημα από τη Συνθήκη των Σεβρών
μέχρι τη Συνθήκη της Λωζάνης, και ο Ιστορικός Ερευνητής Δημήτρης Ταλιαδώρος που
αναφέρθηκε στη συμβολή της Κύπρου στην
Μικρασιατική εκστρατεία.

π αραπολιτικά
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Χαιρετίζουμε

ΕΕρώτηση
Πώς θα ελέγχετε;

Τον Σεπτέμβριο που προχωρεί ακάθεκτος
αλλά στην Πάφο, εκτός από τα ορεινά, δεν
μας έφερε ακόμα ούτε σταγόνα βροχής…

Π

Το Αγροτικό Φεστιβάλ στο Στατό Άγιο Φώτιο που πραγματοποιείται αύριο και ελπίζουμε να έχει την ίδια επιτυχία όπως ΠΚ
(προ Κορωνοϊού)…

Τους οδηγούς της Πάφου που οδηγούν και
παραμιλούν με την ταλαιπωρία που υφίστανται ειδικά κατά τις ώρες αιχμής…
Τις κοινότητες της περιοχής Ακάμα, που
μία - μία άρχισαν να μην αποδέχονται το
νέο τοπικό σχέδιο όπως διαμορφώνεται,
αφού βλέπουν τις προσδοκίες του για ανάπτυξη των περιουσιών τους να διαψεύδονται…
Τον πληθυσμό της Πάφου που αυξάνεται
να κρίνουμε από τα υπερπλήρη δημοτικά
και νηπιαγωγεία. Όχι βεβαίως από ημεδαπούς μαθητές…
Το αεροδρόμιο της Πάφου από το οποίο
φέτος διακινήθηκε αριθμός επιβατών ρεκόρ στην ιστορία του. Άντε και εις ανώτερα…
Τον δρόμο αεροδρομίου – τουριστικής
περιοχής που παρά τις προσπάθειες παραμένει ακόμα εγκλωβισμένος στην κρατική
δυσκαμψία…
Την υπομονή μας που εξαντλείται ταχέως
με όσα μας αναγκάζουν να υπομένουμε
καθημερινά…
Την τιμή των καυσίμων που στην Ελλάδα
πέφτει ταχέως ενώ στην Κύπρο ανέρχεται
έστω και βραδέως…

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ:

Τις αιωνόβιες τρεμυθιές που θα θυσιαστούν για την ανάπλαση στην συνοικία
Αναβαργός…
…να δείχνω υπομονή στον
δρόμο… Πλέον γνωρίζω ότι
γίνονται έργα και χρειάζεται
υπομονή. Δεν είναι ανάγκη να
κορνάρω συνεχώς…

…να χρησιμοποιώ κάπου –
κάπου τις δημόσιες συγκοινωνίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν
καθημερινές διαδρομές προς
την Κάτω Πάφο και αλλού…

…να ενημερώνω τον δήμο Πάφου κάθε φορά που συναντώ
λακκούβα στον δρόμο. Μόνο
έτσι θα τις κλείσουμε όλες και
θα γλυτώσουμε τα αμάξια μας.

…να μην ξεχάσω να στηρίζω και τα
άλλα παιδιά της γειτονιάς που δεν
έχουν τα απαραίτητα για το σχολείο…
Ένα σάντουιτς, ή λίγα χρήματα για όσα
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Σίγουρα δεν μας κάνετε πλάκα;;;

Ε

ίπαμε να δείξουμε κατανόηση και να αποδεχθούμε την ταλαιπωρία από τα πολλά
ταυτόχρονα έργα στο κέντρο της πόλης, αλλά ως εκεί ρε παιδιά.
Δεν γίνεται, σε ώρες αιχμής, να δημιουργείτε
επιπρόσθετα προβλήματα στους οδηγούς. Τουλάχιστον οργανωθείτε λίγο και μην ανοίγετε επιπρόσθετες εργασίες σε κύριες οδικές αρτηρίες.
Για παράδειγμα, τα συνεργεία να αποφεύγουν
να κάνουν εργασίες και να προκαλούν χαώδη
κατάσταση την ώρα που σχολάνουν οι μαθητές
των σχολείων της Πάφου.

Προς λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας…

Το νέο κύμα έργων που έρχεται στην Πάφο
με την ανάπλαση της περιοχής Μουσαλλά
και πρώην κεντρικού αστυνομικού σταθμού…

ολύς λόγος γίνεται για το χαλούμι
προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προδιαγραφές με τις
οποίες πρέπει να παρασκευάζεται.
Ήδη κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν την περασμένη εβδομάδα σε υπεραγορές και φρουταρίες της Λευκωσίας και της Λεμεσού, από λειτουργούς
του Τμήματος Γεωργίας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις του κανονισμού.
Σε επιστολή του προς τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου, το Τμήμα Γεωργίας καλεί τα σημεία λιανικής
πώλησης (υπεραγορές, φρουταρίες, μίνι μάρκετ και φούρνους), άμεσα και όχι
αργότερα από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 να προβούν στην απόσυρση των προϊόντων που φέρουν στην επισήμανσή τους την ονομασία χαλλούμι/halloumi/hellim και τα οποία έχουν
παρασκευαστεί από εταιρείες που δεν
έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου
και πιστοποίησης ή έχουν παραχθεί από πιστοποιημένες εταιρείες σε ημερομηνία προγενέστερη από αυτή της
ένταξής τους στο σύστημα ελέγχου.
¨Όλα καλά με αυτούς τους χώρους διάθεσης του προϊόντος, αλλά το χαλούμι, θα διατίθεται και από χώρους όπου
παρασκευάζονται σάντουιτς, πιτσαρίες, εστιατόρια κλπ.
Πώς θα ελέγχουν οι λειτουργοί εάν
πράγματι σε αυτούς τους χώρους, το
προϊόν που διατίθεται είναι ΠΟΠ; Όταν
για παράδειγμα σε τέτοιους χώρους το
προϊόν θα βρίσκεται κομμένος σε πιατέλες και όχι συσκευασμένο, θα ζητούν
οι λειτουργοί αν δουν τις συσκευασίες
από τις οποίες το έβγαλαν, ή μήπως θα
το δοκιμάζουν και θα καταλαβαίνουν
αν είναι γνήσιο;
Σαφώς και θα μπορούν αν πάρουν
δείγματα και να τα αναλύσουν στο εργαστήριο, αλλά μέχρι τότε ένας θεός
ξέρει πόσοι από μας θα τρώμε και θα
πληρώνουμε γνήσιο χαλούμι τρώγοντας προϊόν μαϊμού. Εάν δε και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται δεν είναι
αποτρεπτικά δεν μας σώζει κανείς.

Απορία: Μα καλά, ποιος θα προσέχει τους
κατάδικους στις κεντρικές φυλακές τώρα
που κατέρχονται σε επ’ αόριστο απεργία οι
δεσμοφύλακες;
Τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή,
που παραδέχτηκε τελικά ότι γινόντουσαν
ατασθαλίες και παρατυπίες στη διαχείριση
τουρκοκυπριακών περιουσιών. Και ακόμα
γίνονται κύριε Υπουργέ…
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος
τελικά θα παραστεί στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ την Δευτέρα στο Λονδίνο.
Τους δικηγόρους της Πάφου που συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται καθημερινά για
την είσοδό τους στο Δικαστικό Μέγαρο…
Τον “τρελό” πρόεδρο του Ολυμπιακού Πειραιώς που μετά τον Βραζιλιάνο Μαρσέλο,
έφερε στην ομάδα του και τον Κολομβιανό
Χάμες Ροντρίγκεζ. Μα τι έχει στο μυαλό
του;
Τους οδηγούς της Πάφου που τρελάθηκαν
φαίνεται από τις πρωτόγνωρες συνθήκες
που συναντούν στους δρόμους και τρέχουν σαν τρελοί…

Ο Δίκαιος

Γιάννης Καρούσος

Ηλίας Μυριάνθους

Στα πάνω ο υπουργός
Μεταφορών που τα καταφέρνει και σχεδόν κάθε εβδομάδα βρίσκεται στην
Πάφο για θέματα της αρμοδιότητας του σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του που δεν πέρασαν ποτέ τα «σύνορα»…

Στα πάνω ο βουλευτής
της ΕΔΕΚ για τις ενέργειες που ανέλαβε για τη επέκταση των δρομολογίων
υπεραστικών λεωφορείων
από και προς Λεμεσό και
τις βραδινές ώρες…

Γιάγκος Τσίβικος
Στα πάνω ο κοινοτάρχης
της Ίννειας για τις διαχρονικές του θέσεις σε ότι αφορά το τοπικό σχέδιο του
ΑΚΑΜΑ σε αντίθεση με
άλλους συναδέλφους του
της περιοχής που η απόψεις τους δεν είναι σταθερές...

Ελευθέριος Παναγή

Πρόδρομος Προδρόμου

Στα κάτω ο αντιδήμαρχος
Πόλεως Χρυσοχούς για το
«μπαϊράκι που σήκωσε»
μαζί με άλλους Δημοτικούς Συμβούλους στο θέμα της πρόσληψης Δημοτικού Μηχανικού…

Στα κάτω ο υπουργός της
Παιδείας που συνεχίζει
να αδιαφορεί για την Πάφο με αποτέλεσμα οι ανάγκες για την ανέγερση νέων σχολείων κάθε χρόνο
να γίνονται μεγαλύτερες
και πιεστικότερες…

π αραπολιτικά
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Ν. Κέττηρος

Εκλογές

«Γίνεται ένας υπάλληλος να έχει ο ίδιος, η σύζυγος του, η κόρη του, η αδελφή του και να συμμετέχει σε εταιρεία
που
διαχειρίζεται
τουρκοκυπριακές περιουσίες»; Διερωτήθηκε ο πρόεδρος της
επιτροπής Προσφύγων της Βουλής Νίκος Κέττηρος.
Εδώ γίνεται αυτοί που υπέγραψαν τις
παραχωρήσεις διαβατηρίων σε παράνομους να δικάζουν αυτούς που έκαναν τη διαδικασία και δεν τρέχει τίποτα…
Μπορεί λοιπόν να νοιώσαμε προσβεβλημένοι όταν είδαμε και ακούσαμε
όλοι τον δικηγόρο Πιττάτζιη να λέει
στον δημοσιογράφο του Al Jazira “this
is Cyprus” αλλά δυστυχώς αυτή είναι η
πικρή αλήθεια…

Κ. Δρουσιώτης
Ο συμπολίτης μας Οικονομολόγος Κυριάκος Δρουσιώτης, διορίστηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
Ο Κυριάκος Δρουσιώτης μαζί με τον Νικόλα
Θεοχαρίδη που επίσης
διορίστηκε, προτάθηκαν από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) για τις δύο κενές θέσεις, που αφορούν τους εκπροσώπους
των εργοδοτικών οργανώσεων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Ο Κυριάκος Δρουσιώτης, έχει διατελέσει πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, αντιπρόεδρος στο ΚΕΒΕ, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ αυτό το διάστημα είναι και πρόεδρος της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
(ΕΤΑΠ) Πάφου.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Γ. Τσίβικος
Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε και ως τον αντάρτη της Λαόνας, αφού είναι αυτός που
πάντα διαφωνούσε με
τα σχέδια της κυβέρνησης για την χερσόνησο
του Ακάμα και υπερασπίζεται με σθένος τα
δίκαια των κατοίκων
της περιοχής και ιδιαίτερα της κοινότητάς του απαιτώντας ισότητα.
Κάποια στιγμή μάλιστα απέμεινε μόνος του να φωνάζει και να διεκδικεί,
αφού οι υπόλοιπες κοινότητες έμοιαζαν ικανοποιημένες, από το νέο τοπικό
σχέδιο.
Τις τελευταίες όμως ημέρες έχουν συνταχθεί όλες με τον αντάρτη της Λαόνας και μάλιστα αναμένεται να αποστείλουν κοινή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία θα
τον καλούν να μην δημοσιεύσει το νέο
τοπικό σχέδιο, προτιμώντας να παραμείνουν με την δήλωση πολιτικής του
1997…
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Μπορεί εμείς τη μοίρα μας την άθλια να κλαίμε,
αλλά έρχονται εκλογές και έχουμε και λέμε:
Πλήθος οι υποψήφιοι πάνω από δεκάδα
και σκέφτομαι να κατεβώ να κάνουμ’ εντεκάδα…
Πολλοί οι υποψήφιοι μέχρι στιγμής βεβαίως,
αφού και άλλοι επιθυμούν να προβληθούν ευρέως.
Θα γίνω ίδιος δηλαδή μ’ αυτούς που σατιρίζω
και τους φτωχούς καθημερνά θα κάνω πως στηρίζω.
Θα λέω λόγια εύηχα με σοβαρό το ύφος,
αφού μόνο με σάτιρες τα κέρδη είναι τζίφος…
Τι και αν δεν κατάγομαι από μεγάλο τζάκι,
και αν συναναστρέφομαι την Σούλα και τον Λάκη;
Πρόεδρος θέλω να γενώ ότι καιρός το φέρει,
σάμπως κι οι προηγούμενοι τα έχουν καταφέρει;
Κι αν εκλεγώ υπόσχομαι, δεσμεύομαι… ακόμα,
ότι θα γράφω σάτιρες μέχρι να μπω στο χώμα…
Ο Δίκαιος

Σε δύο και τρία ταμπλό…

Δ

εν είναι πρωτοφανές στην Κύπρο και
μάλιστα το φαινόμενο παρατηρείται
κάθε φορά που έχουμε εκλογές στην Κύπρο.
Από Προεδρικές, Βουλευτικές μέχρι και για
αζάδες.
Ποιο; Μα κάποιοι να το παίζουν διπλοπόρτι
και τριπλοπόρτι.
Έτσι και για τις επερχόμενες Προεδρικές κάποιοι στην Πάφο και μάλιστα επώνυμοι, λένε και πράττουν ανάλογα με το ποιον μιλούν, δίνοντας την εντύπωση σε κάθε υποψήφιο ότι τον υποστηρίζουν, ενώ το μόνο
που υποστηρίζουν είναι τον εαυτούλη τους.
Στο τέλος δηλαδή, είναι πάντα με τον νικητή όποιος και αν είναι αυτός και τους βλέ-

πουμε μάλιστα από τους πρώτους να πανηγυρίζουν. Το έργο το έχουμε δει πολλές φορές και κάθε φορά μας προκαλεί τα ίδια συμπτώματα, ναυτία με τάση εμετού…

Μίλησαν για όλα εκτός…

Τ

ρεις τέσσερις ώρες είχε
κλεισμένους στο Αττικό
όλους του Υπαλλήλους του
Δήμου Πάφου την περασμένη Τρίτη ο δήμαρχος.
Όπως πληροφορούμαστε
ακούστηκαν και από τις
δύο πλευρές παράπονα και
διευκρινίσεις τόσο για εργασιακά θέματα, όσο και
για τους σχεδιασμούς του Δήμου Πάφου.
Τώρα εάν ικανοποιήθηκαν οι δύο πλευρές

και εάν θα τηρηθούν οι υποσχέσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν, είναι κάτι που θα φανεί στο εγγύς μέλλον.
Άλλωστε δεν μένει και πολύς
καιρός μέχρι την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την οποία αναμένεται να αλλάξουν πολλά αναφορικά με την λειτουργία
των τοπικών αρχών. Πού λέτε ότι θα είναι ο
Φαίδωνας τότε; Αυτό δεν το είπε.

Να γίνει χώρος εκδηλώσεων…

Η

Οικία Επάρχου στην πόλη μας, για πολλά χρόνια παρέμενε παραμελημένη
και εγκαταλειμμένη στο έλεος του χρόνου,
μέχρι που ο Δήμος Πάφου ενδιαφέρθηκε
να την αξιοποιήσει. Μέχρι τότε βέβαια είχε υποστεί πολλές ζημιές λόγω της εγκατάλειψης και οι σωστικές εργασίες που έγιναν θα λέγαμε ότι δεν απέδωσαν και ιδιαίτερα.
Όλοι θυμόμαστε ότι επί Πάφος 2017, οπόταν η οικία παραχωρήθηκε ως έδρα του Οργανισμού, υπήρχαν χαραμάδες στους τοίχους μέσα από τις οποίες έβλεπες έξω!!!
Κατά τη θητεία της πόλης μας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ο χώρος
γνώρισε μεγάλες δόξες με πολλές αξιόλογες εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται εκεί.
Μετά το Πάφος 2017 ο χώρος εγκαταλήφθηκε και πάλι, μέχρι που παραχωρήθηκε

Δηλαδή οι τέσσερις κατηγορούμενοι
στην υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων
που αποκάλυψε το Al Jazira, έκαναν ότι έκαναν χωρίς να έχουν καμιά βοήθεια από
κρατικούς λειτουργούς;
Πώς ακριβώς είπαμε ότι θα αξιοποιήσουμε το Κυπριακό φυσικό αέριο;
Με 209 χλμ την ώρα αντί 100 έτρεχε λέει 45χρονος στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού!!! Μήπως νόμιζε ότι έτρεχε στην φόρμουλα 1;
Η στήλη προτείνει να μην απαντούν οι
δικοί μας πολιτικοί στις προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων ομολόγων τους. Θυμάμαι εκείνο τον Τούρκο πυγμάχο που θα
πάλευε με τον δικό μας τον Μιχάλη Ζαμπίδη που έβγαινε και έκανε δηλώσεις ότι
θα τον λιώσει κλπ. Στο ριγκ όμως ο Μιχάλης τον έκανε τουλούμι στο ξύλο και κέρδισε πολύ γρήγορα τον αγώνα…
Ακόμα ψάχνονται στον Οργανισμό Ασφάλισης υγείας με το πιθανό ασυμβίβαστο του προέδρου και των μελών του Σ
του Οργανισμού. Τα έβαλαν όλα στον πάγο και περιμένουν το πόρισμα της Επιτροπής. Επιτέλους πότε θα κάνουμε μια δουλειά της προκοπής σε αυτό τον τόπο…
Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι Αχιλλέας Δημητριάδη, Μάριος Ηλιάδη, Χριστόδουλος
Πρωτοπαπά και Κωνσταντίνος Χριστοφίδη, βρίσκονται σε επαφή εξετάζοντας το
ενδεχόμενο συνεργασίας τους στις Προεδρικές Εκλογές. Για να πετύχουν όμως θα
πρέπει να αποχωρήσουν οι τρεις προς όφελος του ενός. Εδώ σε θέλω κάβουρα…
Πάει και Βασίλισσα Ελισάβετ. Βασίλεψε
επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία
του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καημένος
ο Κάρολος που την διαδέχεται, έφτασε 73
ετών για να κληθεί να πιάσει δουλειά…
Εάν η Τουρκία έβρισκε το αέριο στην Ανατολική μεσόγειο αντί εμείς, η Ευρώπη
θα συζητούσε τώρα με τη Νορβηγία για
να αντικαταστήσει το Ρωσικό;
Ο αρχηγός της Μοσάντ, δήλωσε ότι απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση στην Κύπρο κατά Ισραηλινών επιχειρηματιών. Κι
εμείς που πιστεύαμε ότι εκείνον τον επίδοξο δολοφόνο που ήρθε από τα κατεχόμενα τον είχαμε πιάσει εμείς!!!
Μην περιμένετε και πολλά από τη δίκη
των τεσσάρων για τα χρυσά διαβατήρια.
Το πιο πιθανό είναι να μας παίρνουν από
αναβολή σε αναβολή μέχρι να περάσουν
οι εκλογές…
Σε απόγνωση οι οδηγοί στην Πάφο, καθώς δεν έχουν ξαναδεί τόση κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τι να κάνουν; Υπομονή…
Φανταστείτε να γεμίσει το κέντρο της
Πάφου με ποδήλατα, μηχανάκια και πατίνια. Τώρα με την κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν θα ήταν άσχημο…

σε εταιρείες για τη διενέργεια rapid test, ενώ τώρα παραμένει και πάλι έρημη.
Με αφορμή την συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρα Κύπρου στις 24 Σεπτεμβρίου επαναφέρουμε το θέμα να καθιερωθεί
ο χώρος ως Πολιτιστικός, καθώς προσφέρεται για κάτι τέτοιο…

Έχασε και η Ελλάδα και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ από τη Γερμανία. Αφού για τους Γερμανούς το καλάθι έμοιαζε με βαρέλι, ενώ για τους Έλληνες με…
δακτυλήθρα…
Πάφος ολέ. Θέλουμε νίκη και με την ΑΕΚ…

A Tradition of Excellence
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Σ χόλια-Κ ριτική

Προσθήκες στον ΟΑΥ με Παφίτικο
χρώμα

Επιστροφή στα εμβολιαστικά
κέντρα

Σ

Τ

το Δ/Σ του ΟΑΥ διορίστηκε ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου και επί σειρά ετών πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Κυριάκος Δρουσιώτης.
Συγκεκριμένα στην πρόσφατη συνεδρία του
το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ τους Παναγιώτη Καϊσερλίδη, Κυριάκο Δρουσιώτη και Νικόλα Θεοχαρίδη.
Οι 3 διορισθέντες προτάθηκαν από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η θητεία τους ισχύει μέχρι και τις 17
Σεπτεμβρίου 2027. Οι ευθύνες που έχουν τα μέλη του δ.σ. του
ΟΑΥ είναι τεράστιες και ελπίζουμε τα νέα μέλη να συμβάλουν
στην βελτίωση του ΓεΣΥ, το οποίο θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση. Είναι γνωστό ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας έχει και πολλούς εχθρούς, οι οποίοι δεν έχουν χωνέψει
ακόμη τον μονοασφαλιστικό του χαρακτήρα.

Διορία στο Νοσοκομείο

Τ

ην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών πέριξ του Νοσοκομείου Πάφου, ζητάει με επιστολή του προς
τον ΟΚΥπΥ και την διεύθυνση του νοσηλευτηρίου ο Δήμος Πάφου.
Η επιστολή με την οποία δίνεται διορία 15 ημερών στον ΟΚΥπΥ υπογράφηκε από τον Δημοτικό Μηχανικό και αποστάληκε
την Τρίτη. Όπως επισημαίνεται οι πρόχειρες κατασκευές αλλοιώνουν την εικόνα και τον χαρακτήρα του κτηρίου και υποβαθμίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
στο Νοσοκομείο είναι οι τσίγκινες παράγκες που κατασκευάστηκαν για να έχουν στεγασμένο χώρο στάθμευσης οι γιατροί
και τα στελέχη του Νοσοκομείου. Πληροφορούμαστε ότι η εικόνα που επικρατεί στο Νοσοκομείο ενοχλεί και στελέχη του
ΟΚΥπΥ.

Οφειλόμενες τιμές

Ο

Δήμος Πάφου τιμά τους αποβιώσαντες εκπαιδευτικούς
Πανίκο Καννάουρο και Ανδρέα Κόκκινο για την προσφορά
τους στην πόλη, την Παιδεία και την πατρίδα με την ονομασία
οδών με το όνομά τους. Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από
το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 5 Σεπτεμβρίου ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος.
Ο αείμνηστος Πανίκος Καννάουρος συνέδεσε το όνομα του με
την προάσπιση της Δημοκρατίας και της νομιμότητας κατά το
προδοτικό Πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Ιδιαίτερα μέσα από τη δράση του στον Ελεύθερο Ραδιοσταθμό της Πάφου.
Υπήρξε ένας κατά γενική ομολογία αφοσιωμένος εκπαιδευτικός. Ο Ανδρέας Κόκκινος υπήρξε δραστήριο μέλος της Ε.Ο.Κ.Α.
1955-59 και για τη δράση του βασανίστηκε και φυλακίστηκε
στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και Πύλας. Αξιοσημείωτη υπήρξε και η προσφορά του στην ανάπτυξη του κλασικού Αθλητισμού στην πόλη της Πάφου αφού υπήρξε αθλητής με παγκύπριες διακρίσεις και προπονητής.

ο υπουργείο Υγείας θα ανακοινώσει σύντομα τις λεπτομέρειες για επέκταση των εμβολιασμών κατά της covid, τόσο για
την λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων, όσο και για την διευθέτηση ραντεβού από τους ενδιαφερόμενους. Στην Κύπρο έχουν φθάσει πλέον ικανοποιητικές ποσότητες από τα επικαιροποιημένα εμβόλια που καλύπτουν υπό-παραλλαγές της μετάλλαξης όμικρον.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την χορήγηση 3ης ενισχυτικής δόσης σε άτομα άνω των 12 ετών και χορήγηση 4ης δόσης
σε άτομα άνω των 30 ετών, καθώς και σε όσους διαμένουν ή εργάζονται σε στέγες ευγηρίας και κλειστές δομές, σε επαγγελματίες υγείας και άτομα άνω των 12 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες. Επιστροφή λοιπόν στα εμβολιαστικά κέντρα για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να νοσήσουμε βαριά και να χρειαστούμε
μηχανική υποστήριξη.

Θέματα ασφάλειας

Σ

την έλλειψη σωστού προγραμματισμού από τους εργολάβους που εκτελούν τα οδικά έργα και τον δήμο, που έχει
την ευθύνη συντονισμού, απέδωσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης τα κυκλοφορικά προβλήματα που παρουσιάζονται στην
Πάφο.
Κατάγγειλε επίσης, ότι έξω από το 10ο Δημοτικό, τα άδεια οικόπεδα έχουν γεμίσει με βουνά
από χώμα και μπάζα, με αποτέλεσμα όπως είπε να επηρεάζει την λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα κατάγγειλε ότι μαθητής του Γυμνασίου της περιοχής που προσπαθούσε την περασμένη Παρασκευή να διασταυρώσει τον δρόμο
έπεσε σε φρεάτιο υπονόμου βάθους 1,5 μέτρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς ήταν μαζί του η αδελφή του.

Εκσυγχρονισμός των δημόσιων
νοσηλευτηρίων

Η

επίσημη έναρξη του έργου της αυτοματοποίησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, σηματοδοτήθηκε, προχθές με την υπογραφή, στο Προεδρικό, της σύμβασης για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας. Ο υφυπουργός
Έρευνας και Καινοτομίας, Κυριάκος Κόκκινος, ανέφερε ότι το έργο
αποτελεί βασική παράμετρο της ευρύτερης προσπάθειας ψηφιοποίησης, τα τελευταία χρόνια στον νευραλγικό τομέα της Υγείας,
η οποία αγγίζει, μεταξύ άλλων, πτυχές όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή και η ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Το κόστος του έργου, που θα ολοκληρωθεί σε
δύο χρόνια, ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ.

Στον αέρα η επέκταση του αεροδρομίου

Σ

τον αέρα φαίνεται να βρίσκεται, η ανάπτυξη της δεύτερης φάσης
υποδομών στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, λόγω της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στο Υπουργείο Μεταφορών και την ανάδοχο εταιρεία Hermes. Παρόλο που υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου σχετικά με επίλυση των διαφορών
με αυξημένο μάλιστα το ενδεχόμενο οι δυο πλευρές να συμφωνήσουν
σε όλα, η τελική έκβαση της διαφωνίας αναμένεται διαφανεί όταν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσει τη δική της απάντηση στην επιχειρούμενη
συμφωνία. Και αυτό γιατί σε μια ενδεχόμενη αρνητική απάντηση από
πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επικρατέστερο σενάριο είναι πως
οι διαφορές που χωρίζουν τα δυο μέρη, θα οδηγηθούν στα δικαστήρια
με τις όποιες συνέπειες συνεπάγονται. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ
άλλων την πρόωρη επέκταση της Συμφωνίας Παραχώρησης για άλλα
5,5 χρόνια, για την οποία ωστόσο, εκφράζει την έντονη αντίθεση της
η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί
συμβατική υποχρέωση της Hermes να προχωρήσει στην δεύτερη φάση ανάπτυξης των υποδομών στα δύο αεροδρόμια

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Ακατάχνωτα
Όσοι είχαν την ευθύνη για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου και όσοι συγκάλυψαν είτε εσκεμμένα, είτε λόγω ανικανότητας, θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτό βέβαια δεν θα
φέρει πίσω τον Θανάση στους γονείς του, αλλά
θα απαλύνει τον πόνο τους και θα έχουν ήσυχη
την συνείδηση τους ότι οι δράστες τιμωρήθηκαν.
Ο αγώνας της μάνας του ήταν απίστευτα συγκλονιστικός και απέδειξε πως όταν υπάρχει επιμονή
και αποφασιστικότητα, μπορούν να γίνουν θαύματα...
Αν πράγματι αυτά είναι τα ευρήματα του ποινικού ανακριτή για τις Κεντρικές Φυλακές και το
σχέδιο εξόντωσης της διευθύντριας, τότε δεν είναι μόνον ο διοικητής της ΥΚΑΝ που πρέπει να υποστεί τις συνέπειες των πράξεων του. Υπήρχαν
και υπάρχουν και πολιτικοί προϊστάμενοι. Το πιο
τραγικό βέβαια, είναι η επιβεβαίωση για το πάρε
δώσε υψηλόβαθμων αξιωματικών της Αστυνομίας με βαρυποινίτες...
Για το σκάνδαλο με τα χρυσά διαβατήρια δεν έχουμε τελειώσει όπως νομίζουν κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες. Η έναρξη της δίκης σε συ συνδυασμό με την προεκλογική εκστρατεία είναι
εκρηκτικό μείγμα. Επιπλέον καλά θα κάνουν να
μην λογαριάζουν δίχως τον Οδυσσέα...
Ποιοι και γιατί μαγειρεύουν τα πρακτικά του
«Φακέλου της Κύπρου»; Αυτό εξετάστηκε σε σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων που συγκάλεσε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα
Δημητρίου, με στόχο τον συντονισμό ενεργειών
και τον χειρισμό επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της υλοποίησης του συνομολογηθέντος μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για
την Πρόσβαση στο Υλικό του «Φακέλου της Κύπρου» Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες του πρώην προέδρου της Βουλής
Γ. Ομήρου...
Όπως και αν χαρακτηρίσει κανείς την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Πάφο, η αλήθεια είναι πως
η ταλαιπωρία των οδηγών τις ώρες αιχμής είναι
ανυπόφορη. Εδώ που φθάσαμε βέβαια, δεν μπορεί να γίνει κάτι, άλλα τουλάχιστον να μην προκαλούμε και την νοημοσύνη των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται...
Ας αυτοπεριοριστούν λίγο κάποια στελέχη υποψηφίου για την προεδρία της Δημοκρατίας που
συμπεριφέρονται ωσάν να είναι εκλεγμένος ο
πρόεδρος που υποστηρίζουν. Οι εκλογές έχουν ακόμη αρκετό δρόμο...
Το πρόβλημα με την έλλειψη σχολικών αιθουσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έχει
λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Είναι καιρός να το
αντιληφθούν αυτό όλοι οι τοπικοί φορείς και να
ανασκουμπωθούν. Όσο καθυστερεί ο σχεδιασμός
νέων εκπαιδευτηρίων, τόσο πιο δύσκολο θα είναι
να βρεθούν λύσεις. Επί αυτού του θέματος, έχει
ρόλο και ο Δήμος Πάφου, ο οποίος δεν μπορεί να
βλέπει μόνο νέους χώρους στάθμευσης στα ελεύθερα τεμάχια που απόμειναν στην πόλη...
Υπάρχουν και μικρότερες από την Πάφο πόλεις
που διαθέτουν μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες
που διαπρέπουν μάλιστα στην Ευρώπη. Μπορούμε να τους μοιάσουμε...
Η “μούγια”

σ υνέντευξη
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Χαράλαμπος Πάζαρος
Από τις αλάνες της Χλώρακας στη Βουλή
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ θυμάται μαζί μας την διαδρομή που διένυσε, από τα παιδικά και μαθητικά του
χρόνια μέχρι τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Πάφου και της Βουλής των αντιπροσώπων…

Α

πό τις αλάνες της Χλώρακας και τη Δημοτική
ομάδα του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου, βρέθηκε
στα έδρανα της βουλής ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Στη συνέντευξη του στον “Αδέσμευτο” δηλώνει
ότι για τον ίδιο η Πολιτική είναι λειτούργημα, αφού
θεωρεί ότι ο κόσμος του εμπιστεύτηκε την ψήφο του
για να είναι δίπλα του στις εύκολες αλλά και στις δύσκολες στιγμές του. Στόχος του όπως αναφέρει, είναι
όταν ολοκληρώσει την πορεία του, να μπορεί να κάθεται στον καφενέ και να βλέπει τον κόσμο στα μάτια.
Θυμάται τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια, ενώ ευχαριστεί τους “μάστρους” του στις οικοδομές όπου
εργαζόταν τα καλοκαίρια και τα Σαββατοκύριακα.
Δηλώνει λάτρης του αθλητισμού, υπήρξε ποδοσφαιριστής του Ακρίτα Χλώρακας, υποστηρίζει τις ομάδες
της Πάφου, είναι όμως και Αποελίστας και έχει κάμει
πολλά χιλιόμετρα για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα…
Έρ.: Άρχισε πριν από λίγες μέρες ο δεύτερος χρόνος
της θητείας σας στη Βουλή, ο ρόλος του βουλευτή είναι όπως τον είχατε οραματιστεί;
Απ.: Η πολιτική για εμένα προσωπικά είναι λειτούργημα και θεωρώ ότι ο κόσμος μου εμπιστεύτηκε την
ψήφο του για να είμαι δίπλα του, στις εύκολες αλλά
πολύ περισσότερο στις δύσκολες στιγμές του, στο
πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων
μου. Νιώθω ότι είμαι στρατιώτης του κόσμου και προσπαθώ καθημερινά να ανταποκριθώ στα προβλήματα
και στις ανάγκες του. Στην δική μου αντίληψη, ο ρόλος
του βουλευτή είναι να προσπαθεί να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ερ.: Ποιες θα είναι φέτος οι προτεραιότητες σας στη βουλή;
Απ.: Στις προτεραιότητες μου για φέτος είναι τα θέματα που κατέθεσα και αφορούν την συμπερίληψη των
εξωσωματικών θεραπειών στο ΓεΣΥ, σε πρώτη φάση
για μία φορά μόνο και ακολούθως κάθε αναγκαία
επανάληψη του κύκλου των θεραπειών, στη βάση πάντα κριτηρίων. Επίσης, στις προτεραιότητες μου είναι
η επίσπευση της διαδικασίας του χρόνου πληρωμής
του ανεργιακού επιδόματος, η λειτουργεία Ογκολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Πάφου τύπου “One Day
Care”, η προώθηση των διαδικασιών για τον δρόμο
Κάτω Πάφου – Κόλπος των Κοραλλίων που ευελπιστώ
ότι εντός του 2024 θα προκηρυχθούν οι προσφορές
για την κατασκευή του καθώς επίσης και η επίλυση
των προβλημάτων των βιομηχανικών περιοχών της
επαρχίας μας.

«…Όταν ασχολείσαι με τα κοινά και την
πολιτική, δεν μπορείς να είσαι αρεστός
και αγαπητός σε όλους……»
Ερ.: Ποια η σχέση σας με τους πολίτες της Πάφου;
Απ.: Νιώθω ότι η σχέση μου με τον κόσμο της Πάφου
είναι αδελφική. Όταν ασχολείσαι με τα κοινά και την
πολιτική δεν μπορείς να είσαι αρεστός και αγαπητός
σε όλους. Θεωρώ όμως ότι η πλειοψηφία των πολιτών
με αντιμετωπίζει με αγάπη και εκτίμηση και αυτό είναι κάτι που το εισπράττω καθημερινά από την επαφή
μου με τον κόσμο. Εκ μέρους μου προσπαθώ να είμαι
κοντά τους και να τους επιστρέφω την αγάπη και εκτίμηση τους.
Ερ.: Τι σας ζητούν συνήθως οι πολίτες;
Απ.: Οι εποχές είναι δύσκολες και τα αιτήματα των πολιτών είναι πάρα πολλά. Κάποια θα έπρεπε μέσα από
την λειτουργία του κράτους να επιλύονται και να μην
χρειάζεται οι πολίτες να καταφεύγουν σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο για επίλυσή του. Ευελπιστώ ότι με τις

«…Στόχος μου είναι όταν ολοκληρώσω
την πορεία μου να μπορώ να κάθομαι
στον καφενέ και να βλέπω τον κόσμο
στα μάτια…»

μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζονται, σταδιακά θα λυθεί
αυτό το φαινόμενο.

«…ξεκίνησα μόνος από το μηδέν και
κατάφερα να εκλεγώ βουλευτής σε μια
επαρχία μάλιστα που εκλέγει μόνο ένα
βουλευτή…»
Ερ.: Η ανάμειξη σας με την πολιτική πότε άρχισε;
Απ.: Από μικρός μου άρεσε η πολιτική. Περίπου το
2005, ο κ. Χαράλαμπος Ττοουλιάς, τότε πρόεδρος της
Τοπικής Επιτροπής του ΔΗΣΥ Χλώρακας, μου ζήτησε να
αναλάβω οργανωτικός γραμματέας στην τοπική επιτροπή. Ακολούθως, ορίστηκα μέλος της Επαρχιακής
Γραμματείας Πάφου. Το 2013 εκλέγηκα Επαρχιακός
Οργανωτικός Γραμματέας του ΔΗΣΥ Πάφου, το 2016
εκλέγηκα Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο
Πάφου και το 2021 είχα την ύψιστη τιμή να εκλεγώ
Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού για την
Πάφο. Νιώθω πολύ περήφανος γιατί ό,τι έχω πετύχει,
το κατάφερα μέσα από σκληρή δουλεία, ξεκίνησα αυτό
το όραμα μόνος. Μοναδικό μου στήριγμα η πίστη μου
στον Κύριο και στις δυνάμεις μου και αυτά μου ήταν
αρκετά για να αντλήσω την δύναμη που χρειαζόμουν.
Δεν προέρχομαι από οικογένεια που είχε εμπλοκή
στην πολιτική ή την οικονομική ευρωστία ή οτιδήποτε
άλλο θα με βοηθούσε σε αυτή την διαδρομή. Κατάφερα με αυτά τα δεδομένα να εκλεγώ βουλευτής σε
μια επαρχία μάλιστα που εκλέγει μόνο ένα βουλευτή.
Προσπαθώ καθημερινά, μέσα από τη δουλειά μου να
είμαι χρήσιμος και να κοιτάζω τον κόσμο στα μάτια τίμια και καθαρά.
Ερ.: Ως βουλευτής, ποιο είναι το καθημερινό πρόγραμμα σας;
Απ.: Καθημερινά ξυπνώ νωρίς το πρωί και τελειώνω
αργά το βράδυ. Δυο φορές την εβδομάδα, κάποτε και
τρείς ή και τέσσερις, μεταβαίνω στη Λευκωσία για
τις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών που
συμμετέχω, καθώς και για άλλες συναντήσεις που διευθετώ. Τις υπόλοιπες μέρες είμαι στο γραφείο μου
στην Πάφο για επαφές με τους πολίτες, αλλά και για
να ετοιμάσω με τους συνεργάτες μου τις προτάσεις
μου, για να διεκπεραιώσουμε ό,τι άλλο χρειάζεται για
ενημέρωση των πολιτών ή για επισκέψεις μου σε διάφορα τμήματα και κοινότητες για επίλυση διάφορων
προβλημάτων.
Ερ.: Έχετε ελεύθερο χρόνο και πως τον περνάτε;
Απ.: Προσπαθώ να αφήνω λίγο ελεύθερο χρόνο από
το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις μου, τόσο για μένα
αλλά και για τα παιδιά μου, για την προσωπική μου
ζωή και τους φίλους μου που είναι δίπλα μου. Προ-

τιμώ να τον περνώ με βόλτες σε ήσυχα μέρη, χαλαρά
στο σπίτι με σπιτικό φαγητό και ταινία αλλά και εκτός
όταν και όπου επιθυμεί η οικογένεια ή οι φίλοι μου.
Ερ.: Ποια είναι η σχέση σας με τον αθλητισμό; Ποια
ομάδα υποστηρίζεται;
Απ.: Είμαι λάτρης του αθλητισμού και αγαπώ ότι έχει
σχέση με τον αθλητισμό, μπορεί να κάθομαι με τις
ώρες και να παρακολουθώ. Από μικρός υποστηρίζω
την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι βαθιά ριζωμένο μέσα
μου, από την παιδική μου ηλικία. Ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι
απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, δεν περιορίζεται μόνο
στον αθλητικό χώρο. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν παρών σε όλους
τους εθνικούς αγώνες της πατρίδας μας και αρκετοί
αθλητές και παράγοντες του θυσιάστηκαν για την
ελευθερία και αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Το χρώμα ίδρυσής του είναι το μπλε και το κίτρινο που συμβολίζουν την Ελλάδα και την βυζαντινή αυτοκρατορία.
Υποστηρίζω επίσης τον Ακρίτα Χλώρακας. Στη νεαρή
μου ηλικία ήμουν μάλιστα και ποδοσφαιριστής του και
αγωνίστηκα μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Μετά αντιλήφθηκα ότι “δεν ήμουν της μάππας” και σταμάτησα.
Να αναφέρω ότι διετέλεσα για 6 χρόνια εκπρόσωπος
τύπου της ομάδας. Ως Παφίτης βεβαίως υποστηρίζω
και την ομάδα της Πάφου, την Pafos fc στην οποία διετέλεσα και στο διοικητικό της συμβούλιο στις δύσκολες
της εποχές, αλλά και την αγαπημένη μου Peyia fc. Κάθε
Σαββατοκύριακο που αγωνίζονται στην Πάφο προσπαθώ να βρίσκομαι στις κερκίδες, να παρακολουθώ και
να πανηγυρίζω με τις επιτυχίες τους.
Ερ.: Ποια μουσική σας αρέσει; Υπάρχει αγαπημένο
τραγούδι, ποιο είναι και γιατί;
Απ.: Ακούω όλα τα είδη μουσικής, είναι κάτι που με
ηρεμεί. Από ξένη αγαπώ αυτά των ‘80ς-‘90ς και όλα
τα είδη ελληνικής μουσικής με έμφαση στο λαϊκό τραγούδι. Αγαπημένοι μου τραγουδιστές είναι ο Μητροπάνος, ο Τερζής, ο Ρέμος και η Αλεξίου. Αγαπημένα
μου τραγούδια είναι πάρα πολλά, τραγούδι-ύμνος
όμως για μένα είναι το “Αλίμονο” του Μητροπάνου
αφού ως άνθρωποι που είμαστε, αγαπήσαμε, αγαπηθήκαμε, πονέσαμε, μας πόνεσαν. Αυτό άλλωστε είναι
και το νόημα της ζωής.
Ερ. Πως ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Απ.: Μεγάλωσα στη Χλώρακα και τα παιδικά μου χρόνια ήταν όμορφα, αγνά και ανέμελα. Μετά το σχολείο
πετούσα την βαλίτσα στο σπίτι και χανόμουν για ατελείωτο παιχνίδι στις αλάνες της γειτονίας μου με τους
συμμαθητές μου για ποδόσφαιρο και βόλτες στα χωράφια. Χρόνια ξέγνοιαστα για τα οποία είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε αφού πλέον, τα παιδιά μας και τα
εγγόνια μας, δεν πρόκειται να ζήσουν τέτοιες στιγμές.
Ερ.: Τα καλοκαίρια πως τα περνούσατε, δουλεύατε;

Απ.: Από τα χρόνια του γυμνασίου δούλευα στις οικοδομές, μάλιστα όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τα
Σαββατοκύριακα. Οι περισσότεροι φίλοι και συμμαθητές μου δουλεύαμε για το χαρτζιλίκι μας αλλά και
για να βοηθήσουμε οικονομικά και την οικογένεια
μας αφού ήταν πιο δύσκολο το μεροκάματο, εξάλλου
προέρχομαι από οικογένεια βιοπαλαιστών. Επί της ευκαιρίας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μάστρους
μου στις οικοδομές Ανδρέα Φουαρτά, Κώστα Λαούρη
και Ανδρέα Ψαρά.
Ερ.: Στο σχολείο κάνατε σκανδαλιές;
Απ.: Εννοείται! Και
σκανδαλιές κάναμε, και
σκασιαρχείο, δεν ήταν
πάντα στις προτεραιότητες μας τα μαθήματα. Τους καθηγητές μας
όμως τους αγαπούσαμε, τους σεβόμασταν!
Και δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει ο γονιός μας στο σχολείο να
κάνει παρατήρηση σε δάσκαλο ή καθηγητή. Αντίθετα
αν τύγχανε να το μάθει ο γονιός μας τρώγαμε και ξύλο
από πάνω! Σήμερα δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο.
Ερ.: Ποιο σημείο της πόλης ή της επαρχίας σας αρέσει να επισκέπτεστε και γιατί;
Απ.: Αγαπώ την Πάφο και κάθε σπιθαμή της γης της.
Αγαπημένο μου μέρος είναι ο Άγιος Γεώργιος Πέγειας.
Μεγάλωσα με τις ιστορίες του αγαπημένου μου παππού Λεωνίδα για τον Άγιο Γεώργιο της Πέγειας και εκεί
βάφτισα τα παιδιά μου.
Ερ.: Από τη θητεία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο τι
θυμάστε;
Απ.: Έχω όμορφες στιγμές από την θητεία μου στο
Δημοτικό Συμβούλιο και έχω πάρει αρκετά χρήσιμα εφόδια για την μετέπειτα πορεία μου. Δυστυχώς
όμως, αυτό που με λυπεί, είναι ότι αρκετές προτάσεις
που κατέθεσα τόσο εγώ όσο και συνάδελφοι μου τις
οποίες θεωρώ ωφέλιμες, παρέμειναν στα συρτάρια
του Δήμου.
Ερ.: Έμεινε κάτι χαραγμένο στην μνήμη σας από τις συμβολές που σας έδιναν οι γονείς ή οι παππούδες σας;
Απ.: Αν δεν κρατούσα τις συμβολές των γονιών και
των παππούδων μου, και εάν δεν με μεγάλωναν με τα
ιδανικά της πατρίδας και της θρησκείας, δεν θα έφτανα εδώ που έφτασα. Ότι έλεγαν οι παλιοί ήταν «Ευαγγέλιο». Τις συμβουλές τους προσπαθώ να τις μεταλαμπαδεύσω και στα παιδιά μου, ειδικά την φράση «να
προσπαθώ να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία» την κρατώ ψηλά στην καρδιά και το μυαλό μου. Στόχος μου
είναι όταν θα ολοκληρώσω τον δρόμο που χάραξα, να
κάθομαι στον καφενείο και να βλέπω τον κόσμο στα
μάτια με ήσυχη την συνείδηση και καθαρή την καρδιά
μου για τον τρόπο που πολιτεύτηκα. Αυτό θα είναι και
η μεγαλύτερη μου ανταμοιβή, τόσο προσωπικά για
μένα όσο και τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα
και ήταν δίπλα μου σε κάθε δύσκολη και σημαντική
στιγμή της ζωής μου.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ιδιωτικό Φροντιστήριο Σάββα Πραστίτη

«Η κορυφή της γνώσης»
«Η αμεσότητα, ο επαγγελματισμός των καθηγητών, ο έλεγχος, η ενημέρωση των
γονιών, τα οπτικοακουστικά μέσα και η αναγνώριση της επιτυχίας»...

Ο

κύριος Σάββας και Μαρία Πραστίτη ξεδιπλώνουν 40 χρόνια επιτυχίας για πρώτη φορά
στον Αδεύσμευτο και στο Cosmosnews, και θυμούνται μαζί μας τα πρώτα δύσκολα χρόνια και
την επιτυχημένη πορεία που διάγραψαν και διαγράφουν ακόμα, καθώς και την ικανοποίηση και
περηφάνεια που αισθάνονται για τις επιτυχίες
των μαθητών τους.

“Η συλλογική δουλειά όλων των συναδέλφων
μας εδώ και 40 χρόνια λειτουργίας του φροντιστηρίου μας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία”.
Ερ. Φέτος ολοκληρώνονται 40 χρόνια λειτουργίας
του φροντιστηρίου σας. Πώς νιώθετε;
Aπ Μαρία: Συγκίνηση και ρίγος. Όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να προσφέρουμε μόρφωση σε χιλιάδες παιδιά, ταυτόχρονα όμως και παιδεία. Είναι
εξίσου σημαντικό να βγουν σωστοί πολίτες στην
κοινωνία. Ξεκινήσαμε από την τουρκοκυπριακή συνοικία Μουττάλου, ένα μικρό φροντιστήριο. Στόχος μας να φτιάξουμε ένα δικό μας φροντιστήριο
και να προσφέρουμε μόρφωση στα παιδιά.

Απ. Μαρία: Η κατάλληλη ηλικία είναι των 4 χρόνων.
Εμπνευστής του έργου, εγώ προσωπικά. Μετά από
σεμινάρια και πολλές έρευνες Κύπρο και Αγγλία,
καταλήξαμε ότι αξίζει να ξεκινήσει ένα παιδί από
την ηλικία των 4, γιατί μαθαίνουν να δημιουργούν
διαλόγους, να πλάθουν ιστορίες, σκετσάκια και παραμυθάκια. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις που έχουν
τη δυνατότητα τα παιδάκια να νιώθουν ότι προσφέρουν. Σε αυτό το σημείο να σας πω, ότι πολλοί
γονείς αμφισβητούν την ηλικία των 4, όμως μετά
από έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι στην ηλικία αυτή,
τα παιδιά είναι σαν «σφουγγαράκι». Τα παιδάκια
δεν έχουν το αίσθημα ντροπής, δοκιμάζουν, προσφέρουν και προσφέρουμε κι εμείς ότι καλύτερο
στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Η
μίμηση, η οποία είναι ισχυρή σε αυτή την ηλικία,
τους βοηθά να δοκιμάζουν και να προφέρουν καλύτερα τις λέξεις. Μέχρι την ηλικία της Γ΄ δημοτικού τα παιδιά είναι σε θέση να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν άνετα.
Ερ. Πόσο βοηθά σήμερα η γνώση της Αγγλικής
γλώσσας τους μαθητές;
Απ. Μαρία: Είναι απαραίτητη η αγγλική γλώσσα,
χωρίς ένα δίπλωμα δεν θα μπορούν να εργοδοτηθούν είτε για σκοπούς φοίτησης στο εξωτερικό, είτε
για οποιαδήποτε κυβερνητική θέση θελήσουν. Με
την βοήθεια της αγγλικής γλώσσας, μπορούν άνετα να μάθουν και Η/Υ, καθώς πλέον στις μέρες μας
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δυο. Σαν φροντιστήριο τους δίνουμε τη ευκαιρία με τις εξετάσεις
του Anglia, να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Σε
αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω ότι, οι εξετάσεις
των Cambridge, που έγινε μεγάλος λόγος, είναι το

διαφορά στο επίπεδο ανάμεσα στους μαθητές
μέσα σε κάθε τάξη. Ο δημόσιος εκπαιδευτικός αναγκάζεται να παντρέψει όλα αυτά και δεν του δίνεται αρκετός χρόνος να το πετύχει. Εμείς τα φροντιστήρια, δεν αμφισβητούμε και δεν προσπαθούμε
να εξαλείψουμε το δημόσιο σχολείο. Αντίθετα, το
δημόσιο σχολείο είναι συνοδοιπόρος για εμάς, δεν
είμαστε ανταγωνιστές αλλά συναγωνιστές. Νιώθουμε ότι εμείς συμπληρώνουμε το δημόσιο σχολείο. Η Διαφορά είναι ότι το δημόσιο σχολείο δεν
έχει τη κατάλληλη στήριξη για να υλοποιήσει τους
στόχους του.
Ερ. Ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα του
φροντιστηρίου σας;
Απ. Σάββας: Μέσα σε 40 χρόνια σκληρής δουλειάς,
με την βοήθεια των συναδέλφων μας, οι οποίοι
στην πλειοψηφία τους ήταν παλιοί μαθητές μας και
την στήριξη των γονιών που συνεχίζουν να έρχονται στο φροντιστήριο μας, έχουμε καταφέρει πολλά. Το μεγαλύτερο, ότι τα παιδιά μας έχουν πετύχει
σε διεθνές εξετάσεις, έχουν τελειώσει ανώτερα και
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να προσφέρουμε γνώσεις και παιδεία σε τόσους χιλιάδες μαθητές στην Πάφο.
Ερ. Από που πηγάζει η επιτυχία και η εμπιστοσύνη που τρέφουν οι γονείς απέναντι σε εσάς και
στο φροντιστήριο σας;
Απ. Σάββας: Από το σεβασμό που δείχνουμε στους
μαθητές μας και στους γονείς. Αναγνωρίζουμε τη
σκληρή δουλειά των μαθητών μας αλλά και των γονιών που ταλαιπωρούνται καθημερινά να μας φέρνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο. Επίσης, πιστεύω

Eρ. Ως εκπαιδευτικοί τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με την εκπαίδευση;
Απ. Σάββας: Ήταν προγραμματισμένο να γίνουμε
εκπαιδευτικοί και από τη στιγμή που γίναμε εκπαιδευτικοί, νιώθαμε ότι θα πετύχουμε στο έργο μας.
Για εμάς, είναι τρόπος ζωής και ευτυχώς καταφέραμε την δουλειά μας να την κάνουμε χόμπι. Ποτέ
δεν νιώσαμε ότι δουλεύουμε παρά μόνο ότι προσφέρουμε γνώσεις στα παιδιά, διασκεδάζοντας
μαζί τους.
Ερ. Το φροντιστήριο σας χαρακτηρίστηκε ως «Η
κορυφή της γνώσης». Πώς νιώθετε για την σημερινή εξέλιξη του;
Απ. Σάββας: Ομολογουμένως το φροντιστήριο μας
έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά. Στόχος μας ήταν να
έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να
αξιοποιήσουμε τις γνώσεις του κάθε παιδιού στο
maximum. Υπάρχουν παιδιά που είναι άριστα και
χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια και υπάρχουν παιδιά που για να πετύχουν χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια. Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι
εδώ και δικαιωθήκαμε στα μάτια των μαθητών και
των γονιών. Οι επιτυχίες στο φροντιστήριο μας είναι πάρα πολλές, όπως η αναγνώριση μας από το
British Council, τις εξετάσεις Anglia εδώ και 35 χρόνια. Η βράβευση μας για τρία χρόνια συνεχόμενα
ως το μοναδικό φροντιστήριο στη Πάφο όπου αναγνωρίστηκε σε τελετή βράβευσης από το British
Council, με πλακέτες στο σπίτι του Ύπατου αρμοστή Βρετανίας, μας δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας σε ψηλό επίπεδο.
Ερ. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει
ένα παιδί την αγγλική γλώσσα;

“Οι δια-δραστικοί πίνακες, computers, τα e-blocks, τα bee-bots, καθώς και το πρόγραμμα jolly
phonics δίνουν στα παιδιά γερές βάσεις από την προσχολική ηλικία για να πετύχουν σε ανώτερες εξετάσεις όπως Cambridge, IGCSE, IELTS”.
IGCSE, το οποίο δίνεται σε όλους τους μαθητές από
όλα τα φροντιστήρια. Για μας το Cambridge,είναι
το 8ο σκαλοπάτι, όπου μετέπειτα ακολουθούν τα
προηγούμενα 7 σκαλοπάτια του Anglia. Το 7ο σκαλοπάτι που είναι το Proficiency, αναγνωρίζεται από
πολλούς τομείς όπως το μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Κύπρου, για εισδοχή των φοιτητών σε ξένα
πανεπιστήμια (πολύ καλή γνώση των αγγλικών),
αποδεκτό και από τη δημόσια υπηρεσία. Οπότε οι
μαθητές έχουν δυο εισιτήρια: Για εισδοχή σε πανεπιστήμια ή σε οποιοδήποτε κυβερνητική υπηρεσία
που θα χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή τους.
Ερ. Γιατί δεν είναι αρκετή η διδασκαλία των Αγγλικών στο σχολείο;
Απ. Σάββας: Πιστεύω ότι ο βασικός λόγος είναι η

αυτή η αλληλεπίδραση η οποία βοηθά στην καλύτερη εκμάθηση. Η απορία ενός μαθητή μπορεί να είναι και απορία ενός άλλου μαθητή που δεν το σκέφτηκε καν ή ντρεπόταν να ρωτήσει. Είτε ακόμα και
ο ίδιος δάσκαλος δεν θα σκεφτόταν ότι ίσως υπάρχει αυτή η δυσκολία. Η εκμάθηση μιας γλώσσας σε
μια ομαδική δουλειά φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα. Μειονεκτήματα που μπορώ να βρω είναι

περισσότερο στα ατομικά μαθήματα, καθώς είναι
πιο βαρετό το μάθημα σε αντίθεση με τα ομαδικά
μαθήματα όπου υπάρχει και ανταγωνισμός γνώσεων μεταξύ των μαθητών. Ο διάλογος, οι διαφορετικοί χαρακτήρες και η αλληλοβοήθεια είναι συστατικά εμπέδωσης του μαθήματος.
Ερ. Πως εξηγείται την ανθεκτικότητα της παραπαιδείας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;
Απ. Σάββας: Εδώ είναι το θέμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δημόσιου χώρου. Στην ιδιωτική πρωτοβουλία τα πράγματα γίνονται πολύ πιο γρήγορα
γιατί παίρνονται αποφάσεις και υλοποιούνται άμεσα. Δυστυχώς μας έχει πείσει ο δημόσιος τομέας
εδώ και τόσα χρόνια ότι καθόμαστε συζητάμε, καταλήγουμε σε κάποιες αποφάσεις και σταματά μέχρι εκεί. Το έχουμε χορτάσει, το έχουμε δει πολλές
φορές το ίδιο έργο.
Ερ. Ποιοι είναι οι επόμενοι σας στόχοι;
Απ. Μαρία: Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε
ψηλό επίπεδο μόρφωσης στα παιδιά. Μια ανησυχία των γονιών είναι το μπέρδεμα της εκμάθησης
της Αγγλικής γλώσσας παράλληλα με τη μητρική
γλώσσα. Μια ανησυχία που ακούμε καθημερινά.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω στους
γονείς, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί όλες
οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διαφορετικά
σημεία του εγκεφάλου και ανακαλούνται ξεχωριστά. Οπότε δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα αντίθετα βοηθάει στη κατανόηση ακόμα και της μητρικής
γλώσσας. Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που είναι
δίγλωσσα βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση παρά τα
παιδιά που κρατούν μόνο την μητρική γλώσσα.

απόλυτα ότι οι γονείς, βλέποντας το υψηλό επίπεδο μόρφωσης που προσφέρουμε στα παιδιά τους
και παιδιά μας, είναι αυτό που τους πείθει να συνεχίσουν μαζί μας να υλοποιήσουμε με σκληρή δουλειά και αφοσίωση το κοινό μας στόχο.
Ερ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των ομαδικών μαθημάτων ξένων γλωσσών σε
σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα;
Απ. Σάββας: Η αλήθεια είναι, ότι οι γονείς έχουν
την εντύπωση ότι με το να προσφέρουν στα παιδιά τους private μαθήματα, νομίζουν ότι πετυχαίνουν περισσότερα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι,
η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι διαδραστική. Ο
μαθητής δεν μαθαίνει μόνο από το δάσκαλο αλλά
και από τους συμμαθητές του, γι’ αυτό και υπάρχει

“Η συλλογική δουλειά όλων των συναδέλφων μας εδώ και 40 χρόνια
λειτουργίας του φροντιστηρίου μας
αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία”.

π ολιτισμός
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Συμβάλλοντας στη σωστή
χρήση της γλώσσας μας

Ο

Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καταγράφει, μέσα σε
επιλεγμένες προτάσεις, λάθη που
κάνουμε όταν μιλάμε:
Η γλώσσα αντανακλά το μορφωτικό
μας επίπεδο και αποτελεί μέρος της
κοινωνικής μας εικόνας. Άρα, όταν
μιλάμε, θα πρέπει να νοιαζόμαστε για τη σωστή έκφραση και την εύστοχη επιλογή των λέξεων. «Μόνη
έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου».
(Οδυσσέας Ελύτης)
1. Ο Ρονάλντο είναι ένας «περίφημος ποδοσφαιριστής». Το σωστό είναι: Ο Ρονάλντο είναι ένας
διάσημος ποδοσφαιριστής. – «Τα γαλλικά κρασιά
είναι διάσημα». Το σωστό είναι: Τα γαλλικά κρασιά
είναι περίφημα. N.B. (Σημειώστε): διάσημος ο (well
known): (για πρόσωπα) ο φημισμένος: διάσημος
πιανίστας (# άσημος) Vs περίφημος ο (famous): (για
πρόσωπα και πράγματα) α. αυτός που έχει μεγάλη
φήμη, ο ξακουστός (# άσημος): Ο Κύπρος Νικολαϊδης είναι περίφημος καθηγητής της ιατρικής. – Οι
Γαλλίδες αγοράζουν ξανά και ξανά τα περίφημα
γαλλικά αρώματα. β. θαυμάσιος: περίφημος χαρακτήρας/ζωγράφος/γεύμα. Ο Καζαντζάκης έγινε περίφημος/διάσημος στο εξωτερικό. - Τα αγιορείτικα
κρασιά είναι περίφημα/διάσημα.
2. Οι θέσεις τού σεμιναρίου για τον κορωναϊό
«συνεπληρώθηκαν». Το σωστό είναι: Οι θέσεις τού
σεμιναρίου για τον κορωναϊό συμπληρώθηκαν. – Η
συνεδρίαση τής Επιτροπής «επανελήφθη». Το σωστό είναι: Η συνεδρίαση της Επιτροπής επαναλήφτηκε.
«Απηγόρευσαν» τις συγκεντρώσεις λόγω της επιδημίας Covid-19». Το σωστό είναι: Απαγόρευσαν
τις συγκεντρώσεις λόγω της επιδημίας Covid-19.
Ν.Β. (Σημειώστε): Η δημοτική αποφεύγει την άτονη εσωτερική αύξηση στα σύνθετα ρήματα. Λέμε
και γράφουμε: αναβλήθηκε, αναμενόταν, λεγόταν,
συμμορφώθηκαν, παράγγειλε, παράλαβε (και όχι
τον παθητικό Παρατατικό και Αόριστο της καθαρεύουσας: ανεβλήθει, ανεμένετο, ελέγετο, συνεμορφώθησαν, παρήγγειλε, παρέλαβε. Διαγράφω
το λάθος: Ο βουλευτής εξηπάτησε/εξαπάτησε προεκλογικά τους ψηφοφόρους.
- Οι διαρρήκτες παραβίασαν/παρεβίασαν αίθουσα
του σχολείου. - Οι νεόνυμφοι εδέχοντο/δέχονταν
τα συγχαρητήρια σε πολυτελές ξενοδοχείο της Πάφου. - Ο εγγονός μου, Χρυσόστομος, εκλέχτηκε/
εξελέγη πρόεδρος τής τάξης του. - Με το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων διεσύρθη/διασύρθηκε η
Κύπρος διεθνώς! Η συνεδρία ανεβλήθει/αναβλήθηκε λόγω πανδημίας.
3. Ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν ένας «δυνατός
ηγέτης». Το σωστό είναι: δυναμικός ηγέτης. Στη
ζωή «πετυχαίνουν οι δυναμικοί». Το σωστό είναι:
Στη ζωή πετυχαίνουν οι δυνατοί. N.B. (Σημειώστε):
δυνατός ο (strong, powerful): 1. αυτός που έχει
(σωματική, πνευματική) δύναμη: Το κολύμπι είναι
η καλύτερη άσκηση για δυνατό σώμα και δυνατό
μυαλό. 2. αυτός που έχει μεγάλη ένταση: δυνατός
πόνος/ζέστη/γέλιο/ήλιος/συναίσθημα Vs δυναμικός ο (vigorous): δραστήριος: «Ο Στέλιος Σκλαβενίτης ήταν ένας θαυμάσιος, σεμνός άνθρωπος, δυναμικός επιχειρηματίας με κοινωνικές ευαισθησίες».
Διαγράφω το λάθος: Οι φεμινίστριες είναι πολύ δυνατές/δυναμικές γυναίκες. - Η δυνατή γυναίκα έχει
δυναμική/δυνατή προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία. - Η εταιρεία μας ζητά δυνατούς/δυναμικούς
συνεργάτες. - Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν
ηγέτη είναι να είναι δυνατός/δυναμικός.
Πηγές: 1. Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελληνική Γραμματική 2. Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
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Το ναυάγιο του χρυσοκάραβου
Τ

α άγρια κύματα της θάλασσας της
Χλώρακας που για χιλιάδες χρόνια
προσπαθούν να κατατρώουν τις
πέτρινες ακτές της, εκείνη
τη μέρα του 1810, θυμωμένα για την ανημποριά τους
αυτή, έριξαν με βία το σιδερένιο πλοίο της γραμμής
Κύπρου Ιεροσολύμων, πάνω
στις ξέρες του Φουρφουρή και το έκαμαν
κομμάτια. Ήταν γεμάτο πλούσιους επιβάτες που είχαν χρυσές λίρες, γι’ αυτό το είπαν χρυσοκάραβο.
Από τον κόλπο της Μόρφου το επιβατικό
πλοίο σαλπάρισε για τους Αγίους Τόπους.
Σε μια εποχή Τουρκοκρατίας που ο Κυπριακός πληθυσμός ζούσε εξαθλιωμένη ζωή
από τη φτώχεια και την καταπίεση των
Τούρκων, σχεδόν κανένας δεν είχε την πολυτέλεια για ταξίδια αναψυχής, εξόν των
πλουσίων προεστών και μεγαλοαστών που
είχαν την εύνοια των Οθωμανών. Τα πλοία
που ελλιμενίζονταν στα Κυπριακά λιμάνια,
ήταν συνήθως φορτηγά που μετέφεραν
προϊόντα αλλά και επιβάτες συνάμα. Όμως,
ένα επιβατικό πλοίο της γραμμής του Χακή
Αλεξανδρή που σε αυτό ήταν μέτοχος και ο
Δραγουμάνος Χατζη Γεωργάκης Κορνέσιος,
έκανε το δρομολόγιο Κύπρου Ιεροσολύμων
μεταφέροντας προσκυνητές στους Αγίους
τόπους, και καθώς με αυτό μόνο πλούσιοι
ταξίδευαν, οι φτωχοί το ονόμαζαν χρυσοκάραβο. Ήταν ένα γερό σκαρί από σίδερο,
που τα κύματα το έριξαν στις ξέρες του
Φουρφουρή στη Χλώρακα, και το βούλιαξαν. Στη δεκαετία του 1800 λοιπόν, φόρτωσε εχούμενους επιβάτες για ένα προσκηνηματικό ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Ανάμεσα
τους ήταν και η Μαρουθκιά σύζυγος του
Χατζή Γεωργάκη ο οποίος δέσποζε στη ζωή
του νησιού, με το μικρό παιδί τους τον Νικολάκη.
Ο Δραγουμάνος ήταν ένας αξιωματούχος
Χριστιανός που είχε εξουσία και δύναμη,
καθώς οι Τούρκοι συνήθιζαν να ορίζουν

αντιπροσώπους εκ των κατακτηθέντων
λαών. Εκλεγόταν από τους επισκόπους και
ήταν επίτροπος του λαού με διοικητική και
οικονομική εξουσία.
Σημαντικότερος των Κυπρίων δραγουμάνων ανεδείχθη ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος. Ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα
με επιρροή, και είχε ισχυρούς φίλους στη
μεγάλη Πύλη, στην Κωνσταντινούπολη.
Εκτός από δραγομάνος ο Χατζή Γεωργάκης
υπήρξε πλοιοκτήτης και μεγάλος γαιοκτήμονας, καθώς από τη θέση του απέκτησε
πολλά χρήματα εκμεταλλευόμενος τη θέση
του. Ένεκα όμως των ενεργειών του για
υπέρμετρο πλουτισμό, ένα καιρό έπεσε
υπό δυσμένεια και υπήρχε κίνδυνος απομάκρυνσης του, ή και θανάτωσης του. Ανάμεσα σ αυτές τις συγκυρίες, η Μαρουθκιά
Παυλίδη, μαζί με άλλους πλούσιους επιβάτες, επιβιβάστηκε στο πλοίο του Χακή
Αλεξανδρή, για προσκύνημα στους Αγίους
τόπους για να παρακαλέσει τον Χριστό να
γλυτώσει από τον κίνδυνο ο σύζυγος της
και ο θείος της Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος.
Ο καιρός έδειχνε ότι πήγαινε να χαλάσει,
όμως ο καπετάνιος δεν σκέφτηκε να αναβάλει τον πλουν του πλοίου, έτσι ξεκίνησαν ελπίζοντας να μην τους πιάσει μεγάλη
τρικυμία και να τους δυσκολέψει. Όταν
όμως το πλοίο ξανοίχτηκε, ξέσπασε θαλασσοταραχή που συνέχεια δυνάμωνε, ενώ
δυνατοί άνεμοι τους χτυπούσαν κάνοντας
την πορεία του πλοίου πολύ δύσκολη και
επικίνδυνη.
Φόβος άρχισε να ζώνει τους επιβάτες, που
όσο δυνάμωνε η τρικυμία, ο φόβος γινόταν
τρόμος που φώλιαζε στην καρδιά τους και
τους γέμιζε αγωνία. Όλοι μαζί οι επιβάτες
και το πλήρωμα, κατατρομαγμένοι παρακαλούσαν τον Χριστό και την Παναγία να
τους γλυτώσει.
Το πλοίο κατάφερε να προχωρήσει και να
παρακάμψει τη χερσόνησο του Ακάμα,
όμως στα ανοιχτά της Χλώρακας, τα κύματα τους παρέσυραν στη στεριά και τους

έριξαν πάνω στις ξέρες του Φουρφουρή,
στην περιοχή Δήμμα. Το πλοίο τσακίστηκε
και βούλιαξε. Πολλοί επιβάτες πνίγηκαν
μέσα στις καμπίνες τους, ενώ άλλους τους
άρπαξαν τα δυνατά ρεύματα και τα άγρια
κύματα και τους βούλιαξαν στα βαθιά νερά
και τους έπνιξαν, ή με ορμή άλλους τους
τσάκισε τα κορμιά πάνω στις ξέρες και τους
σκότωσε.
Δεν έμεινε κανένας ζωντανός, ούτε κανένας
μπόρεσε να κολυμπήσει να βγει στην στεριά που ήταν πολύ κοντά από το ναυάγιο.
Οι ξέρες του Φουρφουρη έχουν απόσταση
από τη στεριά λίγες εκατοντάδες μέτρα, και
η κοντινότερη ακτή, είναι ο κόλπος της Βρέξης ένας μικρός όρμος στρωμένος με άμμο
και περικλυσμένος από μεγάλους βράχους
όπου μετά από μεγάλες τρικυμίες η θάλασσα ξεβράζει αντικείμενα και ξύλα από ναυάγια, καθώς τα ρεύματα και οι άνεμοι, τα
σπρώχνουν και τα βγάζουν εκεί.
Οι κάτοικοι της Χλώρακας μετά από κάθε
τρικυμία επισκέπτονταν και έψαχναν τις
παραλίες και τις χάστρες ανάμεσα στους
βράχους, και ότι τα ρεύματα και οι άνεμοι
ξέβραζαν, τα μάζευαν για δική τους χρήση.
Μόλις μαθεύτηκαν τα κακά μαντάτα για το
ναυάγιο του Χρυσοκάραβου, οι κάτοικοι της
Χλώρακας καθώς και των γειτονικών περιοχών, έτρεξαν με αγωνία κάτω στην παραλία. Σε όλη την ακτή υπήρχαν ξεβρασμένα
πτώματα πνιγμένων και άλλα αντικείμενα
του βουλιαγμένου πλοίου, αλλά κυρίως
στον ορμίσκο της Βρέξης, είχαν ξεβραστεί
τα περισσότερα πτώματα δημιουργώντας
ένα απερίγραπτο θέαμα που συγκλόνισε
όσους το αντίκρισαν. Οι Τούρκικες διοικητικές αρχές απομάκρυναν τον κόσμο και
απέκλεισαν την περιοχή. Περιμάζεψαν τα
πτώματα και μάζεψαν ότι άλλο πολύτιμο
ξεβράστηκε.
Ύστερα που τελείωσαν την μακάβρια αποστολή τους και αποχώρησαν, οι κάτοικοι
έψαξαν και αυτοί με τη σειρά τους και μάζεψαν ότι απέμεινε, ξύλα, βαρέλια, σχοινιά

Αγροτικό Φεστιβάλ Στατού - Αγίου Φωτίου «Στ’ αχνάρια της παράδοσης»

Σ

ε μια προσπάθεια προβολής ίων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, τα οποία Εξακολουθούν να παρασκευάζουν με τον ίδιο ζήλο και μεράκι οι φιλοπρόοδοι
κάτοικοι της κοινότητας Στατού - Αγίου Φωτίου, διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Αναπτυξιακό,
Πολιτιστικό Σύνδεσμο «Στέλιος Κυριακίδης», το εντέκατο
Αγροτικό Φεστιβάλ.
Η έκθεση και επίδειξη της παρασκευής των παραδοσιακών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σε ένα καταπράσινο
και ειδυλλιακό περιβάλλον στην πλατεία της κοινότητας
και περιλαμβάνει:
-Έκθεση παραδοσιακών εργαλείων, εξοπλισμού και επαγγελμάτων (στο Μουσείο)
-Παραδοσιακό όργωμα με βόδια
-Φύτεμα αμπελιού
-Αλώνισμα με δουκάνη
-Παρουσίαση τοπικών οινοποιείων
-Απόσταξη ζιβανίας
-Παρασκευή ππαλουζέ και βούττημα σιουσιούκου

-Παρασκευή τραχανά, χαλουμιών και αναρής
-Παρασκευή χωριάτικου ψωμιού
-Τσαμαρέλλα
-Ρέσι
-Γλυκά του κουταλιού
-Κουλλουρούθκια μετο έψημα
-Καττιμέρκα
Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από πλούσιο παραδοσιακό
μουσικό πρόγραμμα, από το μουσικό σχήμα «ΔΙΑΣ» και
χορευτικό, από το συγκρότημα «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» Γεροσκήπου,
με τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτών της περιοχής.
Για τους μικρούς επισκέπτες θα υπάρχει παιχνιδότοπος,
φουσκωτό, κλόουν, ζωγραφική προσώπου, νερομπογιές,
μικρογλυπτική με πηλό και άλλες εκπλήξεις.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα
προϊόντα του τόπου μας, τα οποία θα διατίθενται και
προς πώληση.
Χορηγοί Επικοινωνίας:
“Αδέσμευτος” της Πάφου και Radio Cosmos

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ή ότι άλλο βρήκαν.
Αφού παρήλθαν λίγες μέρες και η ζωή επανήρθε στον ρυθμό της, δυο αδέρφια από τη
Χλώρακα πρόγονοι της οικογένειας Πενταρά, σε μια συνηθισμένη επίσκεψη τους στη
θάλασσα ψάχνοντας να βρουν λαττάδες,
βρήκαν ένα πτώμα πνιγμένου που δεν είχε
περιμαζευτεί μέσα σε μια βαθιά χάστρα
σφηνωμένος, μισοσκεπασμένος από το
νερό και τα φύκια, ίσα που φαινόταν.
Ήταν πρησμένος και τουμπανιασμένος,
και στη μέση είχε ζωσμένη μια ζώνη. Σκέφτηκαν αμέσως ότι μέσα περιείχε χρυσά
γρόσια, αφού ήταν γνωστό το πλοίο ως το
χρυσοκάραβο των πλουσίων.
Ο ένας με δυσκολία και πολλή προσπάθεια
κατέβηκε στη σχισμή των βράχων. Έσκυψε
να λύσει και να πάρει την ζώνη, αλλά μετακινώντας το πεθαμένο κορμί, από την
κίνηση ακούστηκε ένας ρόγχος να βγαίνει
από τα σωθικά του πνιγμένου και η βρώμικη μυρωδιά της σήψης που βγήκε από
το στόμα του τον έλουσε, και τον έκανε να
αναριγήσει καθώς αισθάνθηκε την ανάσα
του θανάτου στο πρόσωπο του. Κυριεύτηκε από τρόμο, και από τη σιχαμάρα που του
προκάλεσε η μπόχα της νεκραϊλας, ένιωσε
το λογικό του να σαλεύει και αμέσως αρρώστησε βαριά.
Ο αδερφός του με δυσκολία τον μετέφερε
σπίτι. Η αρρώστια ήταν βαριά κανένας γιατρός δεν μπόρεσε να τον γιατρέψει, ούτε
ξορκιστής να τον ξεματιάσει. Σε λίγες μέρες
πέθανε. Ο αδελφός του πήρε τις λίρες, τις
έκρυψε, και δεν τις ξόδεψε, γιατί τις θεώρησε καταραμένες. Λέγεται ότι έβγαλε μια
τρύπα στον τοίχο του σπιτιού και τις έκτισε
μέσα.
Από τότες έμειναν κρυμμένες και άφαντες
για πολύ καιρό, ώσπου μετά πάροδο πολλών δεκαετιών, κάποιος που αγόρασε το
σπίτι, ξαφνικά έγινε πλούσιος στα καλά
καθούμενα. Κάποιοι είπαν ότι ίσως βρήκε
την κρυψώνα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Σεπτεμβρίου 2022 - Ώρα έναρξης 11π.μ.

τ ουρισμός

“Αδέσμευτος” 17 Σεπτεμβρίου2022

Σελίδα 17

ΕΤΑΠ Πάφου: Ανοικτή τον χειμώνα η Πάφος
8,500 περίπου αδειούχες κλίνες σε πλήρη λειτουργία την χειμερινή περίοδο
Οι 8500 κλίνες αποτελούν το 70%
των κλινών που παραδοσιακά έμεναν
σε πλήρη λειτουργία ολόχρονα
και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες
καταλυμάτων. Οι περισσότερες δε
αναστολές εργασιών περιορίζονται
στους μήνες Δεκέμβριο 2022 μέχρι
Φεβρουάριο 2023.

Π

αρά την αναστολή εργασιών
αριθμού τουριστικών καταλυμάτων, η Επαρχία Πάφου θα
έχει αρκετές χιλιάδες κλίνες σε πλήρη
λειτουργία και θα προσφέρει μια ευρεία γκάμα καταλυμάτων και εμπειριών
με δυναμικότητα να φιλοξενήσει πέραν
των 180,000 χιλιάδων επισκεπτών την
χειμερινή περίοδο Νοέμβριο 2022 –
Μάρτιο 2023.
Φέτος, σε προκαταρκτική καταγραφή
που ολοκλήρωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου σε συνεργασία με τα μέλη
του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Πάφου, ΣΤΕΚ και άλλους

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι σε καλύτερα επίπεδα
από το 2020 και 2021.
μεμονωμένους ξενοδόχους διαφαίνεται
ότι περίπου 8,500 αδειούχες κλίνες θα
είναι σε πλήρη λειτουργία για τους χειμερινούς μήνες.
Οι 8500 κλίνες αποτελούν το 70% των
κλινών που παραδοσιακά έμεναν σε
πλήρη λειτουργία ολόχρονα και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων.

Οι περισσότερες δε αναστολές εργασιών
περιορίζονται στους μήνες Δεκέμβριο
2022 μέχρι Φεβρουάριο 2023.
Παράλληλα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό
είναι το γεγονός ότι τα πτητικά προγράμματα των 2 κύριων αερογραμμών
που δραστηριοποιούνται στο διεθνές
αεροδρόμιο Πάφου Ryanair και Εasyjet

είναι αρκετά πλούσια για την χειμερινή
περίοδο. Συνδέουν την Πάφο με πέραν
των 35 αεροδρομίων και εκτελούν πέραν των 100 εισερχόμενων πτήσεων /
βδομάδα στο αεροδρόμιο Πάφου.
Παρά τις προσπάθειες όλων, βάση των
δεδομένων που υπάρχουν, αναμένεται
ότι η επερχόμενη χειμερινή περίοδος θα
είναι αρκετά δύσκολη.
Ως ΕΤΑΠ μαζί με τους φορείς που εκπροσωπούμε και συνεργαζόμαστε είμαστε επικεντρωμένοι στους στόχους
μας. Εμπλουτίζουμε και αναβαθμίζουμε ποιοτικά τις εμπειρίες και υπηρεσίες
που προσφέρουμε, εντατικοποιούμε
τις προσπάθειες για επέκταση της αεροπορικής σύνδεσης και ενισχύουμε τις
ενέργειες προβολής του προορισμού
τόσο σε διεθνής αγορές όσο και εντός
Κύπρου.
Τα τμήματα του εξειδικευμένου τουρισμού όπως, λάτρεις της φύσης και του
πολιτισμού, αθλητές, γκόλφερς, συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός τρίτης
ηλικίας, μεμονωμένος και ομαδικός τουρισμός κ.α επανέρχονται σταδιακά και
προσδίδουν μια περαιτέρω αισιοδοξία
για υλοποίηση του στόχου που είναι να
επανέλθει η επαρχία τα επόμενα χρόνια
σε πλήρη, ολόχρονη λειτουργία.

Απαραίτητη η ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων
Απόλυτα επιτυχημένη η ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
«Οι ξενοδοχειακές
και τουριστικές
μονάδες οφείλουν να
αντλήσουν κονδύλια και
χρηματοδοτήσεις από τα
προσφερόμενα σχέδια του
Υπουργείου αφού με αυτό
τον τρόπο αναβαθμίζεται
το τουριστικό προϊόν της
Κύπρου».

Κ

άλεσμα στα μέλη του για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται μέσα
από τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), απευθύνει ο ΣΤΕΚ.
Στα πλαίσια ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο έγινε ενδελεχής παρουσίαση του Σχεδίου
Χορηγιών για την Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και του
Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή
Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Χαιρετίζοντας την ημερίδα, η Υπουρ-

γός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, δήλωσε
μεταξύ άλλων: «Ως Υπουργείο ενθαρρύνουμε εμπράκτως αυτή τη
μετάβαση, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις μέσα από τα Σχέδια Χορηγιών
που προκηρύσσουμε. Πρόκειται για
σημαντικά κονδύλια τα οποία παραχωρούνται ως κίνητρο για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, ψηφιακή
αναβάθμιση και στα πλαίσια της
πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας. Απώτερος στόχος
μας να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις
να εκσυγχρονιστούν, να εξελιχθούν,
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και,
βεβαίως, να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν σήμερα από τις ανατιμήσεις στον τομέα
της ενέργειας. Ως τουριστικές επιχειρήσεις μπορείτε να αξιοποιήσετε
το Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης
επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό
ύψους €40 εκατομμυρίων, το οποίο
είναι ανοικτό και δέχεται αιτήσεις,
όπως επίσης και το Σχέδιο Ψηφιακής
Αναβάθμισης Επιχειρήσεων, ύψους
€10 εκατομμυρίων, που είναι θέμα
ημερών να προκηρυχθεί».
Επίσης, η Υπουργός ενημέρωσε ότι
το ΥΕΕΒ τρέχει παράλληλα και το ευρωπαϊκό Σχέδιο για την προστασία
εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών
σχεδίων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με επιχορηγήσεις

Ο ΣΤΕΚ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ημερίδες για ενημέρωση γύρω από καίρια
και σημαντικά θέματα που απασχολούν τα μέλη του.
που αγγίζουν το 90% των τελών διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι πρόκειται να
προκηρυχθεί και το Σχέδιο παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις, ύψους €5 εκατομμυρίων, το οποίο επίσης καλούνται οι
επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν.
Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος
του ΣΤΕΚ, Δήμητρα Καραντώκη, σημείωσε ότι «οι ξενοδοχειακές και
τουριστικές μονάδες οφείλουν να
αντλήσουν κονδύλια και χρηματοδοτήσεις από τα προσφερόμενα σχέδια

του Υπουργείου αφού με αυτό τον
τρόπο αναβαθμίζεται το τουριστικό
προϊόν της Κύπρου και ταυτόχρονα
οι επιχειρήσεις θέτουν τις βάσεις για
την πράσινη μετάβαση με γνώμονα
τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη».
Το ενδιαφέρον των μελών του ΣΤΕΚ
που παρευρέθηκαν στην ημερίδα
ήταν έντονο, ενώ όπως σημείωσε ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του ΥΕΕΒ,
Χρίστος Φωτιάδης, καταγράφεται
έντονη κινητικότητα στην υποβολή
αιτήσεων από ενδιαφερόμενες επι-

χειρήσεις. Στόχος, είπε ο κ. Φωτιάδης, είναι οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ενεργειακή και ψηφιακή
αναβάθμιση τους, αφού από την
μια προσφέρεται οικονομική στήριξη μέσω των Σχεδίων και από την
άλλη επιβάλλεται η εξοικονόμηση
ενέργειας και η ψηφιακή αναβάθμιση ώστε να γίνουν ποιοτικότερες οι
υπηρεσίες που παρέχουν.
Με τη σειρά τους, οι λειτουργοί του
ΥΕΕΒ, Ανδρέας Λιζίδης, Λειτουργός
Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και Έλενα Ρούσου, Λειτουργός
Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’ της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
παρουσίασαν τα Σχέδια Χορηγιών.
Αφού εξήγησαν τις διαδικασίες και
τεχνικές προδιαγραφές, προέτρεψαν
τους παρευρισκόμενους να προχωρήσουν άμεσα στην ετοιμασία των
αιτήσεων τους, αφού η χειμερινή περίοδος είναι η πλέον κατάλληλη για
διεργασίες αναβάθμισης των κτιριακών τους μονάδων.
Ο ΣΤΕΚ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ημερίδες για ενημέρωση γύρω
από καίρια και σημαντικά θέματα
που απασχολούν τα μέλη του. Απώτερος στόχος όλων των ενεργειών
του Συνδέσμου είναι όπως η Κύπρος
καταστεί ένας ανταγωνιστικός ποιοτικός τουριστικός προορισμός με
πρωταγωνιστικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

π εριβάλλον-π αιδεία
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Γιατί οι άνθρωποι θέλουν
διάφορα πράγματα;

Ό ση του σώματος σας, έχετε; Μόνο όταν υπάρταν είστε απόλυτα υγιής, δεν έχετε συνείδη-

χει ασθένεια, δυσαρέσκεια, πόνος,
τότε έχετε συνείδηση του σώματος
σας. Όταν είστε απόλυτα ελεύθερος
να σκέφτεστε, χωρίς αντίσταση, δεν
υπάρχει συνείδηση της σκέψης. Μόνο
όταν υπάρχει προστριβή, εμπόδιο,
περιορισμός, αρχίζετε να έχετε συνείδηση του σκεπτόμενου. Παρόμοια, είναι άραγε η
ευτυχία κάτι για το οποίο έχετε συνείδηση, επίγνωση; Τη στιγμή της χαράς, έχετε επίγνωση ότι είστε
χαρούμενος; Μόνο όταν είστε δυστυχισμένος θέλετε
την ευτυχία. Και τότε γεννιέται το ερώτημα, «Τι είναι
η πραγματική κι αιώνια ευτυχία; Βλέπετε τι παιχνίδια
παίζει ο νους στον εαυτό του. Επειδή είστε δυστυχισμένος, άθλιος, σε δύσκολες συνθήκες, κ.λ.π, θέλετε
κάτι αιώνιο, μια μόνιμη ευτυχία. Υπάρχει, όμως, κάτι
τέτοιο; Αντί να ρωτάτε για τη μόνιμη ευτυχία, ανακαλύψτε πώς να ελευθερωθείτε από τις αρρώστειες
που σας διαβρώνουν και σας δημιουργούν πόνο,
σωματικό και ψυχολογικό. Όταν είστε ελεύθερος δεν
υπάρχει πρόβλημα, δεν ρωτάτε αν υπάρχει αιώνια
ευτυχία η τι είναι ευτυχία. Είναι οκνηρός και ανόητος
ο άνθρωπος που, όντας στη φυλακή, θέλει να γνωρίσει τι είναι η ελευθερία. Και μόνον οκνηροί και ανόητοι άνθρωποι θα του απαντήσουν. Δεν είναι λοιπόν
σημαντικό, αντί να ρωτάμε τι είναι η ευτυχία, να ανακαλύψουμε γιατί είμαστε δυστυχισμένοι; Γιατί είναι
ο νους ανάπηρος; Γιατί συμβαίνει οι σκέψεις μας να
είναι περιορισμένες, μικρές, μικροπρεπείς;
Δεν θέλετε φαγητό όταν είστε πεινασμένος; Δεν
θέλετε ρούχα και σπίτι για προστασίας Αυτά είναι
κανονικά «θέλω», δεν είναι έτσι; Οι άνθρωποι που
έχουν υγεία αναγνωρίζουν, φυσικά, ότι χρειάζονται
ορισμένα πράγματα. Μόνο ο άρρωστος η ο μη ισορροπημένος άνθρωπος θα πει, «δεν χρειάζομαι φαγητό». Το σώμα σας πεινάει επειδή εσείς καταναλώνετε ενέργεια και γι’ αυτό θέλει περισσότερη τροφή.
Αυτό είναι κανονικό. Αλλά αν πείτε, «πρέπει να βρω
τη πιο νόστιμη τροφή, πρέπει να φάω μόνο τη τροφή που ευχαριστεί τον ουρανίσκο μου» τότε αρχίζει
η διαστροφή. Όλοι μας- όχι μόνο οι πλούσιοι αλλά
όλοι μας σε ολόκληρο τον κόσμο- πρέπει να έχουμε
τροφή, ντύσιμο και στέγη. Αλλά αν αυτά τα αναγκαία
φυσικά αγαθά είναι περιορισμένα, αν ελέγχονται και
είναι προσιτά μόνο στους λίγους, τότε υπάρχει διαστροφή. Κάποια αφύσικη διαδικασία μπαίνει σε κίνηση. Αν πείτε, «Πρέπει να συσσωρεύσω, πρέπει να
έχω τα πάντα για τον εαυτό μου», στερείτε στους άλλους αυτό που είναι ουσιαστικό για τις καθημερινές
τους ανάγκες. Βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι απλό,
επειδή θέλουμε και άλλα πράγματα εκτός από αυτά
που είναι αναγκαία για τις καθημερινές μας ανάγκες.
Μπορεί να ικανοποιούμαι με λίγο φαγητό, λίγα ρούχα κι ένα μικρό δωμάτιο για να ζω. Αλλά θέλω κάτι
άλλο. Θέλω να είμαι διάσημος, θέλω θέση, θέλω
δύναμη, κύρος, θέλω οι φίλοι μου να με εκτιμούν .
Αυτές οι εσωτερικές επιθυμίες διαστρέφουν τα εξωτερικά ενδιαφέροντα κάθε ανθρώπου. Το πρόβλημα
είναι κάπως δύσκολο επειδή η εσωτερική επιθυμία
να είμαστε οι πιο πλούσιοι η οι πιο δυνατοί, η παρόρμηση να είμαστε κάποιοι, εξαρτάται για την
εκπλήρωση της από την κατοχή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και της τροφής, της ενδυμασίας και
της στέγης. Στηρίζομαι σε αυτά τα πράγματα για να
είμαι εσωτερικά πλούσιος. Αλλά εφόσον βρίσκομαι
σε αυτή την κατάσταση της εξάρτησης μου, είναι
αδύνατο για μένα να είμαι εσωτερικά πλούσιος, που
σημαίνει να είμαι ολότελα απλός εσωτερικά.
Δρ. Γιώργος Πισιάρας M.D
Παθολόγος- Βελονιστής-Παραψυχολόγος
(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)
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Μεταφορά μαθητών στα ΚΙΕ - Στη επιτροπή
Παιδείας της Βουλής το θέμα από τον Χρύσανθο Σαββίδη

Σ

την πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού,
έθεσα θέμα το οποίο αφορά την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης των ορεινών περιοχών.
Απευθυνόμενοι προς το Υπουργείο Παιδείας,
ζητήσαμε, όπως άμεσα ρυθμιστεί το ζήτημα
μεταφοράς των μαθητών μέσω των αστικών λεωφορείων, ούτως ώστε τα παιδιά των ορεινών

περιοχών να έχουν την δυνατότητα να μπορούν
να φοιτούν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
Το συγκεκριμένο ζήτημα, ταλαιπωρεί εδώ και
αρκετό καιρό, τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά των ορεινών περιοχών, αφού εάν δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών
δεν υπάρχει λεωφορείο για την μεταφορά τους
στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.

Η Συμφωνική Ορχήστρα
Κύπρου στην Πάφο

Ο

Δήμος Πάφου και η Συμφωνική
Ορχήστρα Κύπρου διοργανώνουν
μια μαγευτική μουσική βραδιά κάτω
από τον έναστρο ουρανό, στην Οικία
Επάρχου στην Πάφο.
Η μοναδική παράσταση θα δοθεί
στην Οικία Επάρχου το Σάββατο 24
Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. Υπό τη
διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και Μαέστρου της ορχήστρας
Günter Neuhold, οι συναυλίες περιλαμβάνουν δημοφιλή ρομαντικά έργα
Rossini, Tchaikovsky, Mussorgsky και
Verdi, του οπερατικού, μπαλετικού
και συμφωνικού ρεπερτορίου. Aυτή
η πλούσια σε εικόνες, συναισθήματα, πάθος και ζωντάνια μουσική,
τεσσάρων από τους σπουδαιότερους

Διαγωνισμός για το Βραβείο
«Δημητράκη και Αγγελικούλας
Γεωργίου Στυλιανίδη»

Ο

εκπροσώπους του μουσικού ρομαντισμού αναμφίβολα θα συναρπάσει!
Gioachino Rossini: La gazza ladra (Κλέφτρα κίσσα): Εισαγωγή Piotr Ilyich
Tchaikovsky: Βάλς των λουλουδιών
από τη Σουίτα Καρυοθραύστης
Modest Mussorgsky: Νύχτα στο φαλακρό βουνό (ενορχ. Rimsky-Korsakov)
Giuseppe Verdi: Nabucco: Εισαγωγή
Piotr Ilyich Tchaikovsky: Συμφωνία αρ.
5 σε Μι ελάσονα, έργο 64 (2η και 4η
κιν.) Είσοδος ελεύθερη

Δήμος Πάφου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την απονομή του
Βραβείου «Δημητράκη και Αγγελικούλας Γεωργίου Στυλιανίδη».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, από τις 9.15
το πρωϊ έως τις 12.00 το μεσημέρι, για
τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, στα Λύκεια της Πάφου, της Γεροσκήπου και
της Έμπας. Γενικό θέμα του Βραβείου είναι «Η Ελληνική Παιδεία και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα». Το βραβείο
καθιέρωσε ο Δημητράκης Στυλιανίδης, πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, με σκοπό την προώθηση
της μελέτης της Ελληνικής Ιστορίας και
της Παιδείας στα Ανθρώπινα Δικαιώ-

Κ ηπουρική
Γράφει ο
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Καμέλια
(Camelia japonica)

Α

νήκει στην οικογένεια Θεϊδούς Theaceae. Είναι καλλωπιστικός θάμνος, αειθαλής με φύλλα, δερματώδη με κοντό μόσχο, οδοντωτά άνθη
μονά ή διπλά, λευκά ρόδινα ή κόκκινα μεγάλα 7
έως 20 εκ. πλάτος, στην άκρη των βλαστών ή στη
μασχάλη των φύλλων.
Οι χρωματισμοί στα άνθη δεν είναι σταθεροί και
αλλάζουν εύκολα. Η άνθιση αρχίζει το Δεκέμβριο
και εξακολουθεί μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο. Αναβλάστηση παρατηρείται συνήθως δύο φορές το
χρόνο, μια την Άνοιξη και μια το Φθινόπωρο. Το
Καλοκαίρι το φυτό σχηματίζει τους ανθοφόρους
οφθαλμούς (μπουμπούκια).
Η καμέλια είναι φυτό που θέλει υγροθερμικό περιβάλλον, όπως και η Γαρδένια που περιγράψαμε
προηγουμένως, αντέχει όμως περισσότερο στο
ψύχος και στον ήλιο από αυτή.
Συνήθως καλλιεργείται σε γλάστρες ή άλλα δοχεία
μπορεί όμως να ευδοκιμήσει και στο ύπαιθρο, σε
περιοχές με υγρασία στην ατμόσφαιρα. Στην προ-

κειμένη περίπτωση πρέπει να φυτεύεται σε θέσεις
που υπάρχουν και άλλα δέντρα γύρω της.
Όταν καλλιεργείται στο ύπαιθρο δίνει λιγότερα
άνθη και αναπτύσσεται περισσότερο.
Διαχειμάζει καλύτερα και μπορεί να ανθίσει σε
χαμηλές θερμοκρασίες γύρο στους 6-8 βαθμούς
Κελσίου.
Η μεταφορά της κατά τη διάρκεια της άνθισης από
χαμηλή σε υψηλή θερμοκρασία πρέπει να αποφεύγεται γιατί οπωσδήποτε θα ρίξει τα άνθη της.
Στο ύπαιθρο οι γλάστρες με το φυτό αυτό πρέπει
να διατηρούνται κατά προτίμηση σε ημισκερές
τοποθεσίες. Η βορινή έκθεση την Άνοιξη και το
καλοκαίρι είναι η καλύτερη θέση για την Καμέλια.
Σε πολύ ψυχρές περιοχές θ7α πρέπει να περάσει
σε εσωτερικούς χώρους οι οποίοι θα φωτίζονται
και αερίζονται καλά χωρίς όμως υψηλή θερμοκρασία.
Είναι φυτό που δεν αρέσκεται στα ασβεστούχα
εδάφη αλλά προτιμά όξινα, ελαφρά, στραγγερά
όπως και η Γαρδένια που αναφέραμε σε προηγούμενη μας περιγραφή. Η αλλαγή γλάστρας γίνεται κάθε ένα, δύο χρόνια την Άνοιξη. Συμπλη
ρωματικά μπορούν να δοθούν λιπάνσεις κατά τη

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ματα. Η επιλογή των υποψηφίων με
την καλύτερη επίδοση θα γίνει από τη
Διαχειριστική / Κριτική Επιτροπή του
Βραβείου, η σύνθεση της οποίας είναι
η ακόλουθη: Φαίδωνας Φαίδωνος,
Δήμαρχος Πάφου – Πρόεδρος Επιτροπής. Δρ Παύλος Δαπόλας, Ε.Μ.Ε., στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού –
Μέλος Επιτροπής
Χρίστος Δημητρίου, Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου – Μέλος
Επιτροπής Μαρία Μίτλεττον, Φιλόλογος / Λογοτέχνης – Μέλος Επιτροπής
Ερμίνα Μάη, Δημοσιογράφος, Φιλόλογος, Λειτουργός Πολιτιστικών και
Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Πάφου –
Μέλος Επιτροπής.

Αρωματικά και
Φαρμακευτικά φυτά
διάρκεια της βλάστησης οι οποίες όμως σταματούν το καλοκαίρι για να μπορέσει το φυτό να δια
φοροποιήσει τους ανθοφόρους οφθαλμούς δηλαδή τα μπουμπούκια. Οι λιπάνσεις επαναλαμβάνο
νται το Φθινόπωρο και σταματούν πάλι όταν αρχίσουν να ανοίγουν τα άνθη. Η κατάβρεξη των φύλλων κατά τις θερμές εποχές είναι απαραίτητη.
Το φυτό μπορεί να κλαδευτεί την Άνοιξη προτού
αρχίσει η καινούργια βλάστηση, ώστε να πάρει
ένα σχήμα πυραμίδας ή σφαιρικό οπότε γίνεται
και ωραίο δενδρύλλιο.
Η Καμέλια πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα που
πρέπει να είναι κλωνάρια του ίδιου χρόνου για
αυτό συνήθως κόβονται και φυτεύονται τον Αύ
γουστο. Συνήθως καλύπτονται με πλαστικό ποτήρι όπως στο σχήμα, όμως ριζοβολούν δύσκολα.
Σημάδι ότι έχουν ριζώσει τα μοσχεύματα είναι τα
καινούργια φύλλα που βλαστάνουν. Άλλος τρόπος
πολλαπλασιασμού της Καμέλιας είναι επίσης από
μοσχεύματα όμως από ξυλοποιημένους βλαστούς
σε ένα φύλλο-μάτι.
Επίσης ο πολλαπλασιασμός μπορεί να γίνει και με
καταβολάδες οι οποίες ριζοβολούν καλύτερα σε
μέρη όπου υπάρχει υγρασία στην ατμόσφαιρα.

ά ρθρα
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Χρέος μνήμης Γιάννου Κρανιδιώτη
Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Ο

πανελλήνιος συγκλονισμός
ήταν ανυπόφορα οδυνηρός.
Ήταν μια μεγάλη απώλεια για
την Κύπρο, την Ελλάδα,
ολόκληρο τον Ελληνισμό.
Είκοσι τρία χρόνια από
τότε που έφυγε από κοντά μας τόσο πρόωρα
και τόσο άδικα, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, τιμούμε τον αγωνιστή, τον οραματιστή, τον πολιτικό, τον μεγάλο
Κύπριο, το μεγάλο Έλληνα και Ευρωπαίο. Τιμούμε τον άνθρωπο που έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Κύπρου, που υπήρξε το
μεγαλύτερο πολιτικό και διπλωματικό
επίτευγμα του Ελληνισμού τα τελευταία 48 χρόνια.
Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, υπήρξε ο
θεμελιωτής αυτής της μεγαλόπνοης
πολιτικής. Όταν στην Κύπρο υπήρχε
ακόμα άρνηση, αντιδράσεις και επιφυλάξεις. Όταν υπήρχε η προφανής
αδυναμία, κατανόησης μιας μεγάλης
πολιτικής, χωρίς ιδεολογικές περιχαρακώσεις και πολιτικές παρωπίδες.
Μεγάλοι σταθμοί το 1988, όταν ο
Γιάννος Κρανιδιώτης συμβουλεύει
την Κυπριακή Κυβέρνηση να υποβάλει αίτηση, επί Ελληνικής προεδρίας,
για ένταξη στην Ε.Ε. Μια αίτηση που
υποβάλλεται δύο χρόνια αργότερα.

Το 1994 έχουμε την απόφαση του
Συμβουλίου της Κέρκυρας με βάση
την οποία η Κύπρος πρέπει να περιληφθεί στα κράτη που θα περιλαμβάνονται στην επόμενη διεύρυνση.
Οι αποφάσεις του Ελσίνκι και της
Νίκαιας και ο ενταξιακός διάλογος
οδηγούν στην Κοπεγχάγη και στις
ιστορικές ημερομηνίες της 16ης Απριλίου στην Αθήνα με την υπογραφή της
Συνθήκης Προσχώρησης και της 1ης
Μαΐου 2004, με την οριστική ένταξη
της πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Κύπρος μπορεί πλέον να
προσβλέπει σε ένα μέλλον με ασφάλεια, με ευημερία, με ανάπτυξη, με
κοινωνική συνοχή, με προοπτική ανατροπής των κατοχικών δεδομένων και
ενότητας της πατρίδας μας.
Μπορεί να υπάρχουν ακόμα παράπονα από την Ε.Ε., τόσο για μη πιο ενεργό παρέμβαση στο Κυπριακό, όσο και
για τις ακολουθούμενες οικονομικές
και κοινωνικές πολιτικές και ιδιαίτερα για την ανάλγητη συμπεριφορά
απέναντι στην οικονομική κρίση του
2012-2013. Ωστόσο καλό θα είναι να
σκεφτόμαστε, ποια θα ήταν σήμερα η
μοίρα της Κύπρου εκτός Ε.Ε.
Ο Κρανιδιώτης δεν υπήρξε απλώς ο
ακούραστος αγωνιστής των δικαίων
του Ελληνισμού, της Ελλάδας και της
Κύπρου. Δεν ήταν μόνο ο κορυφαίος
μαχητής και πρωταγωνιστής για το
Κυπριακό μέσα στον Ελλαδικό χώρο,
ακοίμητος εργάτης για την εκπλήρωση του μεγάλου οράματος για την

ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ο Κρανιδιώτης ήταν, κυρίως, ο οραματιστής των μεγάλων αλμάτων και
των ανοικτών οριζόντων για τον Ελληνισμό, που μπορούσε να προωθήσει
με τη μεθοδικότητα του ικανού πολιτικού. Με το πάθος του ιδεολόγου
αλλά και την επίγνωση των δυνατοτήτων και των πραγματικών ορίων
μιας πολιτικής. Έβλεπε ως επείγουσα
αναγκαιότητα την υπέρβαση της στασιμότητας, της απραξίας και της προσήλωσης στο παλιό.
Αγωνιούσε για την υιοθέτηση καινοτόμων αλλαγών που θα έβαζαν τον Ελληνισμό σε μια άλλη τροχιά ανάτασης
και δημιουργίας. Απέρριπτε το κράτος
της διαμεσολάβησης, του αδίστακτου
κομματισμού, της διαφθοράς και της
διαπλοκής.
Απεχθανόταν τον αυτοσχεδιασμό, την
τετριμμένη παραδοσιακή διπλωματία,
τον εύκολο λόγο του εντυπωσιασμού
και των ανέξοδων ρητορικών εκφράσεων. Εξοπλισμένος με την ιώβεια
υπομονή ενός έμπειρου διπλωμάτη
γνώριζε την τέχνη της βολιδοσκόπησης των προθέσεων και με μεθοδικότητα και συστηματική δουλειά κέρδιζε κρίσιμες μάχες.
Ο Γιάννος Κρανιδιώτης ήθελε την πολιτική διαδικασία αποτελεσματική,
παραγωγική, με ορατά και χειροπιαστά αποτελέσματα. Και τους μεγάλους εθνικούς στόχους ρεαλιστικούς
και εφικτούς. Ποτέ όμως ηττοπαθείς

και ενδοτικούς,
όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να
τον παρουσιάζουν μεταθανάτια ως
οπαδό και θιασώτη του δικού τους
άρρωστου και ηττοπαθούς, δήθεν
ρεαλισμού, κακοποιώντας αδίστακτα
την μνήμη του.
Αν και η ζωή του Γιάννου Κρανιδιώτη
υπήρξε σύντομη, το όραμα του για
την Κύπρο, την Ελλάδα και τον Ελληνισμό παραμένει διαχρονικό αλλά και
επίκαιρο όσο ποτέ.
Είκοσι τρία χρόνια μετά τον πρόωρο χαμό του, η Κύπρος συνεχίζει τον
αγώνα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και για μια λύση δίκαιη,
λειτουργική και βιώσιμη.
Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Κύπρου, δημιούργησε νέα δεδομένα
που μπορούν να αναχαιτίσουν τους
τουρκικούς σχεδιασμούς και να ενισχύσουν τα πολιτικά ερείσματα του
αγώνα του λαού μας, για την επίτευξη
λύσης δημοκρατικής, δίκαιης και ευρωπαϊκής. Φτάνει να είμαστε διεκδικητικοί και να αξιοποιούμε χωρίς δισταγμούς και αναστολές την ιδιότητα
του κράτους – μέλους.
Η ζωή και το έργο του Κρανιδιώτη
αποτελεί και σήμερα μόνιμη πηγή
έμπνευσης και οραματικής ενατένισης του μέλλοντος.
Σημ: Ο Γιάννος Κρανιδιώτης έχασε
τη ζωή του στις 14 Σεπτεμβρίου του
1999 σε αεροπορικό δυστύχημα, Στο
ίδιο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο γιος
του Νικόλας.

σπουδαία πρωτοποριακή εργασία, πριν τρεις δεκαετίες, περιγράφει το paradigm (pattern, μοντέλο, μοτίβο) την ασύμμετρη ταχύτητα προσαρμογής των λιανικών τιμών της βενζίνης στο Ηνωμένο
Βασίλειο στις αλλαγές κόστους. Για όσους ενδιαφέρονται αυτή η μελέτη είναι προσβάσιμη στο
διαδίκτυο.
Προφανώς αυτό το φαινόμενο (οι αυξήσεις των
τιμών χονδρικής να μετακυλίονται πολύ γοργά
στους καταναλωτές, ενώ οι πτώσεις να μεταβάλλονται πολύ αργά) παραμένει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα διότι με την εν λόγω πρακτική λίγοι
επιτυγχάνουν υπερβολικά κέρδη εις βάρος των
πολλών καταναλωτών.
Καθοδηγούμενος λοιπόν από το γνωστό ρητό «μία
εικόνα χίλιες λέξεις» και εμπνευσμένος από το
επίκαιρο πνεύμα της γιορτής του οινοπνεύματος
(κρασιού) και του κεφιού στη Λεμεσό, και μέσα
στα πλαίσια της έκθεσης «Οινογελοιογραφίες
2022», σχεδίασα την επισυναπτόμενη γελοιογραφία που αποδίδει το πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο
“Rocket and Feather” (πύραυλος και φτερό) με εύθυμο και ανεβασμένο χιούμορ.
Λύσανδρος Λυσάνδρου*
*Συγγραφέας, Γελοιογράφος, BA, MBA, MSc
Finance & Banking

Α. Τρακκίδης
Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου
Κίνηση Σωτηρία της Πάφου

για τις αυξήσεις των τιμών των αγαθών

Α

μενο έγινε γνωστό στους οικονομικούς κύκλους
ως “Rockets and Feathers”, και περιγράφει την
κατάσταση όπου οι τιμές ανεβαίνουν σαν πύραυλος (rocket) και πέφτουν σαν φτερό (feather). Για
παράδειγμα, όταν τα καύσιμα ακριβαίνουν, τότε
οι τιμές των αγαθών ακολουθούν σαν… ρουκέτες.
Όμως όταν οι τιμές των καυσίμων πέφτουν, οι τιμές των προϊόντων εδώ ακολουθούν την πτώση
όπως τα… φτερά. O πρώτος που χρησιμοποίησε
την φράση “Rockets and Feathers” (πύραυλοι και
φτερά) ήταν ο Robert Bacon το 1990 στην μελέτη
του με τίτλο «Rockets and feathers: the asymmetric
speed of adjustment of UK retail gasoline prices
to cost changes». Ο Robert Bacon σ’ αυτήν την

Δ

ικαιολογημένα διαμαρτύρονται πολλοί κάτοικοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων για
την εδώ και χρόνια σχεδιαζόμενη
όδευση του νέου δρόμου Κάτω
Πάφου - Αεροδρομίου. Η κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου
δεν μπορεί μόνο να σημαίνει την
παράκαμψη των εν λόγω κοινοτήτων, αφού η εδώ και λίγα χρόνια παράκαμψη
της Γεροσκήπου επηρέασε πολύ αρνητικά την
εμπορική της κίνηση. Γιατί άραγε δεν συζητείται η λύση διαπλάτυνσης του υφιστάμενου
δρόμου; Το μοναδικό λογικό επιχείρημα για νέα
όδευση είναι η σμίκρυνση της απόστασης Κάτω
Πάφου - Αεροδρομίου κατά 2-3 χιλιόμετρα με
αντίτιμο όμως την καταστροφή των μικρών
επιχειρήσεων σε όλο το μήκος της σημερινής
διαδρομής!
Οι διάφοροι παράγοντες του τόπου παραβλέπουν κάποια βασικά δεδομένα που συνδέουν
τη λειτουργία αεροδρομίων κοντά σε κατοικημένες περιοχές με την περιβαλλοντική όχληση
που επηρεάζει την υγεία των κατοίκων. Αυτές
οι περιοχές δεν είναι άλλες από μια μεγάλη
λωρίδα χερσαίου και θαλάσσιου χώρου γύρω
από το Αεροδρόμιο Πάφου και περιλαμβάνουν
το μεγαλύτερο μέρος των κατοικημένων περιοχών της Τίμης, της Αχέλειας, της Γεροσκήπου
και των Μανδριών. Είναι πλέον αποδεδειγμένο
πως οι συνέπειες της ακουστικής ρύπανσης
είναι αρνητικές για την υγεία των κατοίκων.
Η μελλοντική ανάπτυξη αυτών των περιοχών,
ειδικά η τουριστική ανάπτυξη επηρεάζονται
σημαντικά, γεγονός που δημιουργεί αρνητικό
αντίκτυπο στην αξία των περιουσιών των κατοίκων του Δήμου Ανατολικής Πάφου.
Η χαρτογράφηση του Περιβαλλοντικού Θορύβου είναι υποχρέωση όλων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Οδηγία 2002/49/
ΕΚ αφορά την αξιολόγηση και διαχείριση του
Περιβαλλοντικού Θορύβου. Η Hermes Airports
προχώρησε στην εκπόνηση των σχετικών
Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου για το Διεθνές
Αεροδρόμιο της Πάφου. Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα για τα αυξημένα επίπεδα ηχητικής
ρύπανσης που προκαλεί η αεροπορική κίνηση
στην περιοχή του Δήμου Ανατολικής Πάφου.
Η επαρχία της Πάφου ζει από τον τουρισμό, τομέας που αποφέρει το κύριο εισόδημα στους
κατοίκους της. Είναι αδιανόητο όμως ο Δήμος
Ανατολικής Πάφου που συγκεντρώνει τις πιο
σοβαρές περιβαλλοντικές οχλήσεις της επαρχίας να έχει μειωμένο εισόδημα από τον τουρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη επαρχία. Ως
εκ τούτου το κράτος, οι τοπικοί παράγοντες
του τουρισμού και οι διαχειριστές του αεροδρομίου πρέπει να επιδιώκουν την ενίσχυση
των κατοίκων και των μικροεπιχειρήσεων του
νέου Δήμου Ανατολικής Πάφου και όχι να προτείνουν λύσεις που αφενός τους καταδικάζουν
στη φτώχεια και αφετέρου υποβαθμίζουν τις
περιουσίες τους λόγω γειτνίασης με το αεροδρόμιο. Πώς αλλιώς εξαργυρώνονται η θορυβώδης λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και η
βρωμιά από την ύπαρξη του βιολογικού σταθμού του ΣΑΠΑ για τους κατοίκους του Δήμου
Ανατολικής Πάφου;

«Μια εικόνα χίλιες λέξεις»
πό το τέλος του προηγούμενου έτους παρακολουθούμε τις τιμές των αγαθών στην
Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και
σε όλο τον κόσμο, να αυξάνονται γοργά.
Οι αυξήσεις στις τιμές που παρατηρούμε τους
τελευταίους μήνες προκύπτουν κυρίως από δύο
σημαντικούς παράγοντες: πρώτον, από την αυξημένη ζήτηση από τις στρεβλώσεις που έχουν
παρατηρηθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά
την άρση των αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, δεύτερον και
σημαντικότερο, από την αύξηση των τιμών των
πρώτων υλών ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο
κλπ.) η οποία έχει επιταχυνθεί μετά την Ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία.
Το να αυξάνονται οι τιμές των αγαθών σε περιόδους αυξήσεων του κόστους και αυξημένης ζήτησης είναι φυσικό επακόλουθο και δεν θα πρέπει
να μας εκπλήσσει. Το τι πραγματικά εξοργίζει είναι το γεγονός ότι στην αντίθετη περίπτωση δεν
συμβαίνει το αναμενόμενο αντίστοιχο. Δηλαδή,
όταν μειώνεται το κόστος των καυσίμων η μείωση της τιμής των αγαθών συμβαίνει σε μικρότερο
βαθμό και με καθυστέρηση. Που λοιπόν οφείλεται αυτό το παράδοξο;
Το 1990 αυτό το ιδιόμορφο και αλλόκοτο φαινό-

Τίμη, Αχέλεια,
Γεροσκήπου
στα κάγκελα!

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

θ έσεις ε ργασίας
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Η εταιρεία Constantinou
μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

Bros Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές της

Νυχτοφύλακα

Η εταιρία

“Αδέσμευτος” 17 Σεπτεμβρίου2022

Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

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

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

Η εταιρεία Constantinou Bros
της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές

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

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.

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

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

www.cbh-cyprus.com

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

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.

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Η εταιρεία Constantinou
μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

Bros Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές της

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:

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

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

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 17 Σεπτεμβρίου2022
Η εταιρεία Constantinou
μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

α νακοινώσεις

Bros Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές της

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
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CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD, ζητά άτομο με γνώση και
εμπειρία σε λογιστικά θέματα για άμεση εργοδότηση ως Λειτουργός στο ΤΜΗΜΑ
REVENUE.
Η Εταιρεία

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

Παραδίδονται Μαθήματα Μαθηματικών
Ο κ. Γιάννης Χριστοδουλίδης ανακοινώνει ότι παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών

Μνημόσυνο

σε μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου στην οικεία του στην Κάτω Πάφο.

Τελούμε αύριο Κυριακή 18/09/2022 στην εκκλησία Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, το 40ήμερο
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 99372061.
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.
Μερικά βιογραφικά στοιχεία του κ. Γιάννη Χριστοδουλίδη:
• BSc στα Μαθηματικά (πρωτεύσας, με upper first class), και PhD στα Μαθηματικά,
University of Hull, Ηνωμένο Βασίλειο, με υποτροφίες του University of Hull.

ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
(από την Πάφο)

• Έχει επιτελέσει ερευνητικό έργο: έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

στο University of Stirling, Ηνωμένο Βασίλειο, και Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει δημοσιεύσει
ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει παρουσιάσει ομιλίες σε

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Λένια Κόκκινου, παιδιά: Μιχάλης και Ιωάννα, Κωνσταντίνος και Άντρη
Εγγόνια: Ανδρέας, Χριστίνα, Ανδρέας και Έλενα, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

επιστημονικά συνέδρια στην Κύπρο, Ελλάδα, και διάφορες άλλες χώρες του εξωτερικού.
• Έχει εργαστεί ως Λέκτορας Μαθηματικών πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΑ ΚΟΥΚΛΙΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥΣ

Frederick για εφτά χρόνια.

Τελείται την ερχόμενη Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στις 8+30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου
Λουκά στα Κούκλια, εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της Κοινότητας Νίκου Νικολάου, Ανδρέα
Κόλιαρου, Μιχαλάκη Σόλωνος, Νεοκλή Χαραλάμπους, Ανδρέα Νεοφύτου, Αντώνη Λεωνίδου,
Δημήτρη Γεωργίου και Μιχαλάκη Χριστοδούλου.
Επιμνημόσυνο λόγο θα πει ο Πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκης
Ομήρου.
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ
Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

Η εταιρεία PFA CYPRUS HOLIDAY HOMES LTD λόγω ανάπτυξης των εργασιών της,
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα κηπουρό, συντηρητή πισίνων, τεχνικούς γενικών
καθηκόντων, καθαριστές και καθαρίστριες με δυνατότητα εκπαίδευσης για τα
κτιριακά συγκροτήματα που διαχειρίζεται.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 26935828 ή στο 80009696. Επίσης,
όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@pfa.com.cy

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 17 Σεπτεμβρίου 2022

F1 GP Ιταλίας: Ο άρχοντας της Ιταλίας!
Ο Max Verstappen κέρδισε και τον δεύτερο φετινό αγώνα επί ιταλικού εδάφους. Η Ferrari και ο Leclerc
προσπάθησαν αλλά το καλύτερο που μπόρεσαν ήταν η δεύτερη θέση μπροστά από τον Russell.

Α

υτή ήταν η 11η φετινή νίκη του Verstappen,
ο οποίος δεν δείχνει να έχει σταματημό το
2022. Ακόμη και σε έναν αγώνα στον οποίο
η Ferrari ήταν ανταγωνιστική, ο Max βρήκε και πάλι
έναν τρόπο να επικρατήσει. Ωστόσο, ότι και αν έκανε η Scuderia πιστεύουμε ότι δύσκολα ο Verstappen
θα έχανε την νίκη. Ο Russell είχε έναν σταθερό
αγώνα για να τερματίσει τρίτος μπροστά από τον
εξαιρετικό Sainz. Όμως, τις εντυπώσεις έκλεψε ο
rookie, Nyck de Vries που κατάφερε στο ντεμπούτο
του να τερματίσει στην ένατη θέση.
Στο τέλος, μάλιστα, ο Ολλανδός άντεξε στην πίεση
του Zhou. Η άνοδος του Verstappen ήταν ταχύτατη.
Ο Ολλανδός μέχρι τον πέμπτο γύρο είχε φτάσει δεύτερος, πίσω μόνο από τον Leclerc. Η διαφορά τους,
μάλιστα, ήταν μόλις λίγο πάνω από τα δύο δλπ. Παράλληλα, εκ των οδηγών που ξεκινούσαν από το τέλος, ο Sainz είχε τον καλύτερο αγώνα, κερδίζοντας
θέσεις συνεχώς.O Verstappen μείωνε αργά αλλά
σταθερά την διαφορά του από τον Leclerc. Η Ferrari
αποφάσισε να φωνάξει τον Leclerc για αλλαγή σε
medium στον 13ο γύρο. Αυτόματα, ο Charles πέρασε σε στρατηγική δύο pit-stops καθώς τα medium
δύσκολα θα έβγαζαν σαράντα γύρους. Η Red Bull
επέλεξε να κρατήσει τον Verstappen έξω στην πρωADESMEFTOS 13.7X19.2 KEO BEER.pdf
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τοπορία. Στον 24ο γύρο θα έκανε ο Russell την δική
του αλλαγή σε hard. Ο Leclerc που θα χρειαζόταν
να σταματήσει ξανά ήταν 8,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Verstappen που πήγαινε μέχρι τέλους
με τα medium. Ο Ολλανδός ήταν αρκετά γρηγορότερος σε εκείνο το σημείο και κατέβαζε συνεχώς το
ρεκόρ ταχύτερου γύρου. Ο Sainz ήταν τρίτος χωρίς
να έχει κάνει pit-stop με τον Russell στην σκληρή
γόμα, 2 δευτερόλεπτα πίσω του. Στο σημείο εκείνο
ο Verstappen έμοιαζε να έχει τον αγώνα υπό έλεγχο. Ο Verstappen είχε ρίξει την διαφορά του από
τον Leclerc στα 5 δευτερόλεπτα. Έτσι, η Ferrari μόλις ο Charles είχε αρκετή διαφορά από τον Russell
τον φώναξε για καινούργια soft. Η αλλαγή έγινε
στον 34ο γύρο και ο Leclerc βγήκε δεύτερος μεν,
18 δευτερόλεπτα πίσω από τον Verstappen δε. Στον
ίδιο γύρο έκανε την αλλαγή του και ο Hamilton περνώντας επίσης στα soft.
Με τα προγραμματισμένα pit-stops να έχουν βγει
από τη μέση η πρώτη δεκάδα ήταν: Verstappen,
Leclerc, Russell, Sainz, Perez, Hamilton, Norris,
Ricciardo, Gasly και ο εντυπωσιακός De Vries. Η διαφορά του Verstappen από τον Leclerc ήταν στα
18,5 δευτερόλεπτα με 13 γύρους να απομένουν. Ο
Charles ήταν ελαφρώς ταχύτερος με τα soft αλλά

18/06/2018

όχι αρκετά ώστε να φαίνεται απειλητικός για την
πρωτοπορία του Max. Στον 43ο γύρο η Red Bull θα
φώναζε τον Perez για αλλαγή σε soft. Η ομάδα δεν
ήταν ικανοποιημένη από τον ρυθμό του Sergio με
τα hard. Ο Checo βγήκε πίσω από τους Hamilton και
Norris στην έβδομη θέση. Εν τω μεταξύ ο De Vries
μαχόταν με τον Zhou για την τελευταία βαθμολογούμενη θέση. Ο Ολλανδός σε medium και ο Κινέζος σε hard. Η Ferrari δεν μπορούσε να κάνει κάτι
για τον Verstappen και έλπιζε σε κάτι απρόσμενο
που θα έφερνε τον αγώνα στα μέτρα της. Αυτό το
απρόσμενο έμοιαζε να συνέβη στον 47ο γύρο με
την εγκατάλειψη του Ricciardo λόγω κινητήρα. Ο
Αυστραλός πάρκαρε ανάμεσα στις δύο Lesmo και
αυτό προκάλεσε την έξοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η κατάσταση θα θύμιζε το περσινό Άμπου Ντάμπι. Όλοι οι
πρωτοπόροι πλην των Hamilton και Perez μπήκαν
για αλλαγή σε soft. Η κατάταξη ήταν Verstappen,
Leclerc, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Norris,
Gasly, De Vries και Zhou. Έτσι, ο αγώνας θα τελείωνε πίσω από το SC, με τον Verstappen να κερδίζει για δεύτερη φορά φέτος στην Ιταλία. Πλέον, ο
Max μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής στην Σιγκαπούρη!

9:07

EKO Ράλλυ Ακρόπολις:
Θρίαμβος για τη Hyundai
με νικητή τον Neuville
Το καλύτερο αποτέλεσμα της ιστορίας
της πέτυχε στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις
η Hyundai Motorsport.
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α Hyundai i20 Rally1 αποδείχτηκαν τα πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα αγωνιστικά του αγώνα και
τερμάτισαν στις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης. Οι Thierry Neuville-Martin Wydaeghe ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σημειώνοντας την πρώτη νίκη της καριέρας τους στο Ράλλυ
των Θεών και την πρώτη τους φετινή.
Οι Βέλγοι θα κέρδιζαν ακόμα κι αν ο πρόεδρος της
εταιρείας δεν έδινε το πρωί της Κυριακής εντολές
στα πληρώματα της ομάδας να διατηρήσουν τις θέσεις.
Οι Neuville-Wydaeghe ήταν πανευτυχείς κερδίζοντας επιτέλους αγώνα μετά από περισσότερο από
έναν χρόνο. Η νίκη τους αυτή, μετά από μια σειρά
ανεπιτυχών αποτελεσμάτων τους δίνει το δικαίωμα
να διατηρήσουν τις, έστω και μαθηματικές, ελπίδες
τους για τον τίτλο. Δεύτεροι ολοκλήρωσαν οι Ott
Tanak-Martin Jarveoja που δεν έκρυψαν την απογοήτευση τους για τις εντολές που δόθηκαν από τον
πρόεδρο της εταιρείας και δεν του επέτρεψαν να
διεκδικήσουν τη νίκη. Οι Tanak-Jarveoja κέρδισαν
και την power stage του αγώνα μειώνοντας τη διαφορά τους από τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας
στους 54 βαθμούς, με 3 αγώνες να απομένουν για
το τέλος.
Τον θρίαμβο της κορεατικής ομάδας συμπλήρωσαν οι Dani Sordo-Candido Carrera που έκαναν για

ακόμα έναν αγώνα αυτό που τους ζήτησε η ομάδα,
ανεβαίνοντας για τρίτη φορά φέτος στο βάθρο των
νικητών, στους τρεις αγώνες που εκκίνησαν.
Στην τέταρτη και πέμπτη θέση τερμάτισαν δύο πληρώματα της M-Sport οι Pierre-Louis Loubet/Vincent
Landais ήταν τέταρτοι εντυπωσιάζοντας με την απόδοση τους τους πολυάριθμους θεατές που βρέθηκαν
στα βουνά του Ακρόπολης, με τους Craig Breen-Paul
Nagle να ακολουθούν πέμπτοι.
Έκτοι ολοκλήρωσαν οι Takamoto Katsuta-Aaron
Johnston (Toyota Yaris Rally1) που παραλίγο να τα
τινάξουν όλα στον αέρα στην power stage όπου είχαν “τη στιγμή τους”, με μοναδική απώλεια ένα σπασμένο ελαστικό που δεν τους στέρησε θέσεις στην
κατάταξη και βαθμούς.
Στην κατηγορία WRC2 οι Emil Lindholm- Reeta
Hamalainen (Skoda Fabia Rally2 Evo) πανηγύρισαν
τη δεύτερη φετινή τους νίκη και την έβδομη γενικής,
επικρατώντας παράλληλα και στο WRC2 Juniors. Στην
όγδοη θέση οι επίσης Jr Nikolay Gryazin-Konstantin
Aleksandrov (Skoda Fabia Rally2 Evo) με τους Αλέξανδρο Τσουλόφτα–Ross Whittock (Volkswagen
Polo R5) να τερματίζουν στην ένατη θέση. Ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα για τον Κύπριο Πρωταθλητή,
κερδίζοντας στα ίσα τους Eyvind Brynildsen-Roger
Eilertsen (Skoda Fabia Rally2 Evo) ανατρέποντας την
εις βάρος τους κατάσταση στην power stage.
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Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Έργα και αγώνες στο Στ. Κυριακίδης;

Δ

εν υπάρχει κανένα νεότερο για το θέμα
που έχει προκύψει με το Στέλιος Κυριακίδης, το αν δηλαδή, θα δοθεί στους
επενδυτές ή όχι. Παράλληλα, κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα εξεταστεί ο φάκελος που βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στη Νομική Υπηρεσία
του Κράτους.
Η πρόταση των ιδιοκτητών της Πάφος fc είναι εξαιρετικά καλή και πολύ συμφέρουσα για
όλους. Στόχος τους να δημιουργήσουν ένα γήπεδο στολίδι, και όχι να αγωνίζεται η ομάδα σε
ένα πεπαλαιωμένο και ετοιμόρροπο στάδιο,
όπως είναι σήμερα το Στέλιος Κυριακίδης.
Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι το κράτος

δεν θα δώσει ούτε ένα σεντ για το νέο στάδιο
που θα κτιστεί, αφού όλο το κόστος θα το αναλάβουν οι επενδυτές. Θυμίζουμε ότι το νέο στάδιο Λεμεσού κόστισε στον κύπριο φορολογούμενο αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Όπως και να έχει, τα έργα θα ξεκινήσουν τον
Δεκέμβριο και αυτό που εκκρεμεί είναι τι θα
πράξουν τα σωματεία της Πάφου που δεν επιθυμούν να αλλάξουν έδρα. Πάντως, γίνονται
κάποιες σκέψεις για το ενδεχόμενο να γίνονται
τα έργα στο στάδιο και παράλληλα να παίζονται
και οι αγώνες. Μπορούν, για παράδειγμα, την
ημέρα των αγώνων να μην γίνονται εργασίες
και τα υλικά να μεταφέρονται σε άλλο σημείο

του σταδίου για να μην τίθεται σε κίνδυνο κανένας αθλητής.
Το σενάριο να αλλάξουν έδρα οι δύο ομάδες της
Πάφου, παρόλο που δεν είναι απομακρυσμένο,
εν τούτοις θα είναι καταστροφικό. Σε περίπτωση που το Στέλιος Κυριακίδης κριθεί ακατάλληλο για αγώνες την περίοδο των έργων, πρώτη
επιλογή θα αποτελέσει το Τσίρειο στάδιο, που
και αυτό έχει ένα σορό προβλήματα ειδικά με
το γρασίδι του γηπέδου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη
Λεμεσού εγκατέλειψε το Τσίρειο και αγωνίζεται
πλέον στο Αντώνης Παπαδόπουλος έως ότου
παραχωρηθεί το νέο στάδιο Λεμεσού.

Ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στο γήπεδο…

Ο

ι εποχές που οι ομάδες της Πάφου ήταν ασανσέρ μεταξύ Α’ και
Β’ κατηγορίας και προκαλούσαν απογοήτευση στον κόσμο, με αποτέλεσμα
να απομακρυνθεί από το γήπεδο, πέρασαν.
Σήμερα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Τα οικονομικά δεδομένα
άλλαξαν σε πολλές ομάδες, που πλέον
έχουν ανεβάσει επίπεδο και προσφέρουν θέαμα και τέρματα.
Μια από αυτές και η Πάφος fc. Η ομά-

δα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει παικταράδες, προσφέρει θέαμα, σκοράρει
συνεχώς και προσφέρει έκρηξη χαράς
που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί.
Στο πρώτο ματς στο Στέλιος Κυριακίδης
με την Καρμιώτισσα, ο κόσμος «ακούμπησε» τις 4.000. Στον επόμενο εντός
έδρας αγώνα με τον συμπολίτη Ακρίτα,
είχε όλους κι όλους 2.500. Την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, και
επειδή το παιχνίδι αναμένεται ντέρμπι, ίσως και να έχουμε και πάλι 4.000

Μόνο ντέρμπι δεν ήταν το παιχνίδι Ακρίτας – Πάφος. Το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως η αγωνιστική
παρουσία της Πάφος fc επιβεβαίωσαν απλώς ότι η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ήταν ανώτερη. Η φετινή Πάφος
fc δεν είναι απλά αρκετά καλή, αλλά είναι πανίσχυρη και
ίσως και ανίκητη. Τα όσα είδαμε έως τώρα στον αγωνιστικό χώρο επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω. Τώρα, εάν στη
συνέχεια η ομάδα πάθει «καθίζηση», κάτι που δεν το
ευχόμαστε, τότε τα αγωνιστικά δεδομένα αλλάζουν.
Ο αγώνας με την ΑΕΚ είναι το πρώτο δύσκολο τεστ
από τα πολλά που θα ακολουθήσουν, όπου η ομάδα της Πάφος fc καλείται να δείξει εάν πραγματικά έχει
τις δυνατότητες για να κυνηγήσει έως το τέλος τον τίτλο.
Παρόλο που ο Χένινγκ Μπεργκ αποφεύγει να μιλήσει
για τίτλο, εντούτοις, δεν θέλουμε παπά να πει τα αυτονόητα. Τονίζουμε ξανά ότι η ομάδα είναι ισχυρή και θα
γίνει ισχυρότερη όταν πατήσει περισσότερο τα γκάζια.
Να πάμε στον Ακρίτα, όπου υπάρχει απογοήτευση από τη βαριά ήττα από την Πάφο, ωστόσο, γύρισαν σελίδα και βλέπουν πιο αισιόδοξα τη συνέχεια. H
ομάδα είχε ένα δύσκολο πρόγραμμα (Ομόνοια, Σαλαμίνα, Πάφο) και τα πήγε καλά με τους τρεις βαθμούς που
πήρε. Τονίζουμε ότι η ομάδα του Μπαντία έχει αρκετά
καλούς ποδοσφαιριστές και αργά ή γρήγορα θα ανεβάσουν στροφές και θα δούμε ένα σαφώς καλύτερο Ακρίτα.
Το πρωτάθλημα διακόπτεται για μια εβδομάδα,
λόγω του αγώνα της Εθνικής Κύπρου με την Εθνική Ελλάδος. Η διακοπή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για όλες τις ομάδες, και ειδικά για Πάφο και Ακρίτα,
να ξεκουραστούν και να παρουσιαστούν ακόμη καλύτερες στη συνέχεια.

κόσμο.
Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι
ότι ο κόσμος βλέποντας την ομάδα να
αποδίδει αρκετά καλό ποδόσφαιρο και
τη δουλειά που γίνεται από τους Ρώσους ιδιοκτήτες, επιστρέφει και σιγάσιγά γεμίζει την κερκίδα. Οι 4.000 φίλαθλοι δεν είναι λίγοι, αλλά σίγουρα,
μπορεί να «ακουμπήσει» το ρεκόρ που
είναι στις 6.000 κόσμο που είχε σε παλαιότερο παιχνίδι, όπου παιζόταν η
παραμονή με τον Εθνικό Άχνας.

Σπόντες...

Η ομάδα σε χρειάζεται,
πρέπει να ανεβάσεις την απόδοσή σου.

Ενοχλήθηκαν…
Ενοχλήθηκαν κάποιοι φίλοι του Ακρίτα με το γεγονός ότι η Πάφος ζήτησε και πήρε την κεντρική κερκίδα στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Τονίζουν ότι, η Πάφος δεν σεβάστηκε το ιστορικότερο
σωματείο της επαρχίας.

Μάλλον θα φταίνε τα παπούτσια που
δεν μπορώ να τρέξω...

Ένσταση...

Το πρώτο εξαιρετικά δύσκολο τεστ τίτλου για την Πάφο
είναι απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας...

Το σχόλιο της εβδομάδας
Ξανά φαγητό και ποτό...
Ξέρει τον τρόπο η Πάφος fc για να προσελκύσει τον κόσμο. Πριν
από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ θα σερβίρει φαγητό και
ποτό δωρεάν, όπως και στον αγώνα με την Καρμιώτισσα.
Δεν είναι και άσχημο με το εισιτήριο του αγώνα να έχεις όσο
φαγητό και ποτό θέλεις δωρεάν.

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ είναι εξαιρετικά δύσκολη, με την
Πάφο να καλείται να δείξει χαρακτήρα και να επιβεβαιώσει την
ετικέτα του φαβορί που έχει. Η ομάδα της ΑΕΚ παρουσιάζεται
αρκετά καλή φέτος και ίσως δυσκολέψει αρκετά την παφιακή
ομάδα που δεν θέλει άλλο αποτέλεσμα από αυτό της νίκης.
Εκεί στην Πάφο θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα με τις εγγραφές των ποδοσφαιριστών, μην γίνει καμιά ΕΝΣΤΑΣΗ πάλι.

τάθλημα...

Γυναικείο πρω

Πριν λίγα χρόνια, η ΚΟΠ είχε αποφασίσει ότι, μια ανδρική ομάδα για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας θα έπρεπε, υποχρεωτικά, να έχει και γυναικεία ομάδα.
Το θέμα φαίνεται να ξεχάστηκε… Την ερχόμενη Κυριακή ξεκινά το γυναικείο πρωτάθλημα με συμμετοχή μόλις εφτά ομάδων.
Καρμιώτισσα Χρυσομηλιά, Άρης, Apollon Ladies, Ομόνοια Λευκωσίας,
Lakatamia FC - Λευκοθέα Λατσιών και Pafos Geroskipou FC Ladies είναι οι μόνες ομάδες που δήλωσαν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα…
Όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση της ΚΟΠ πήγε περίπατο.
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Ζητούν επίμονα τίτλο οι φίλοι της Πάφος fc
Φωτιές στην επίθεση βράζει η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ

Ε

πίμονα πρωτάθλημα ζητούν οι φίλοι της
Πάφος fc, καθώς βλέπουν την ομάδα
τους να κατατροπώνει τον ένα αντίπαλο μετά τον άλλον. Μετά τον αγώνα απέναντι
στον Ακρίτα, το Στέλιος Κυριακίδης σείστηκε
αρκετές φορές με τις ιαχές των φιλάθλων που
φώναζαν ρυθμικά «φέρτε το πρωτάθλημα μες
το Παφιακό».
Είναι γεγονός, και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ
είναι πανίσχυρη με ποδοσφαιριστές μηχανάκια σε όλες τις γραμμές. Στην άμυνα κουμάντο
κάνει το ακτύπητο δίδυμο Κβίντα – Μπάιριτς,
χωρίς οι άλλοι αμυντικοί να υστερούν σε τίποτα. Οι Κβίντα και Μπάιριτς αποτελούν το «σινικό τοίχος» μπροστά από την εστία της ομάδας,
εξού και τα πολύ καλά στατιστικά. Σε τρεις αγώνες η ομάδα έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα, στην
πρεμιέρα, από τον ΑΠΟΕΛ.
Στον χώρο του κέντρου κυριαρχεί η ηγετική
μορφή του 23χρονου Ρουμάνου άσσου της
ομάδας Βλαντ Ντραγκομίρ. Ενός ποδοσφαιριστή που από το πουθενά, καθώς ήταν σκιά του
Τζέισον Πάντσεον την περσινή χρονιά, εξελίσσεται σε ηγέτη. Απ’ εκεί και πέρα έχουμε τους
Βαλακάρι, Μαμαντού Κανέ, Μουσταφά Ναμ,
Ντάνι Χόσκο ποδοσφαιριστές που κάνουν τη
διαφορά, επίσης οι ακραίοι επιθετικοί Μουα-

μέρ Τάνκοβιτς, Γουίλι Σεμέδο, Έρικ Χέστατ, και
οι κεντρικοί επιθετικοί Ζαιρό και Ελ Κανταουί.
Αναμφίβολα, μια πλειάδα ικανότατων ποδοσφαιριστών που με ομαδική δουλειά φέρνουν
εύκολα τον τίτλο στην πόλη μας.

Μουσταφά Ναμ

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε στο τελευταίο
μεταγραφικό απόκτημα, τον Σενεγαλέζο επιθετικό Μουσταφά Ναμ, που μπήκε αλλαγή στον
αγώνα με τον Ακρίτα δείχνοντας με το καλημέρα τις δυνατότητές του, σκοράροντας μάλιστα και ένα εντυπωσιακό τέρμα με απευθείας
κτύπημα φάουλ. Ο Μουσταφά είναι από τους
πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της Ντράγκομιρ.
ομάδας και επάνω σε αυτόν στηρίζουν πολλά «Δεν επαναπαυόμαστε» τόνισε στον Super
διοίκηση και τεχνική ηγεσία.
Sport FM 104.0 ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχάρους: «Δεν επαναπαυόμαστε
με τα τρία πρώτα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι
Τα στατιστικά δεν λένε ποτέ ψέματα. Πέραν της μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα από
πολύ καλής άμυνας που έχει δεχθεί μόλις ένα ότι παίξαμε μέχρι τώρα. Είναι πολύ σημαντικό
τέρμα στο πρωτάθλημα, η ομάδα έχει και την ότι έχουμε πολυφωνία στην επίθεση. Δημιουρκαλύτερη επιθετική γραμμή. Μάλιστα, εφτά γούμε πάμπολες ευκαιρίες και ευελπιστούμε
ποδοσφαιριστές είδαν δίκτυα σε μόλις τρεις ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και να κάαγωνιστικές, κάτι που φανερώνει πλουραλι- νουμε γκολ τις ευκαιρίες που φτιάχνουμε» Για
σμό στο σκοράρισμα. Από δύο τέρματα πέτυ- την απαίτηση των οπαδών για κατάκτηση του
χαν οι Ζαιρό και Τάνκοβιτς και ακολουθούν με πρωταθλήματος ο κ. Θεοχάρους είπε: «Ο κόένα τέρμα οι Σεμέδο, Κανέ, Βαλακάρι, Ναμ και σμος μπορεί να ενθουσιάζεται και καλά κάνει.

Ζηλευτά στατιστικά

Εμείς με κάθε σοβαρότητα βλέπουμε πάντα τον
επόμενο αγώνα. Θέλουμε τους οπαδούς να γεμίσουν το γήπεδο στο επόμενο παιχνίδι. Τους
χρειαζόμαστε κοντά μας».

Λίγος ο κόσμος

Μπορεί στον αγώνα με την Καρμιώτισσα να
είχε στην κερκίδα περίπου 4.000 κόσμο, το ίδιο
όμως δεν συνέβη στον αγώνα με τον Ακρίτα,
όπου υπήρχαν περίπου 2.500. Το μεγάλο στοίχημα της διοίκησης είναι να φέρει περισσότερο
κόσμο στο γήπεδο και γιατί όχι να φθάσει τις 5
με 6 χιλιάδες αριθμός που σίγουρα θα αποτελέσει ρεκόρ.

