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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Ν. Χατζηγεωργίου
Το Ευρωπαϊκό Αργυρό βραβείο ακτή ποιότητας 
ως Αειφόρος Παράκτιος Τουριστικός προορισμός 
εξασφάλισε η Πάφος…

Σελ. 07

Γ. Παπαχριστοφή
Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την 
οποία τον καλεί να παρέμβει στο θέμα του κλεισί-
ματος των θαλάμων ασθενών…

Σελ. 04

Κ. Δίπλαρος
Το Χρυσό Κλειδί της πόλης θα πρέπει να απονέμε-
ται σε προσωπικότητες με διεθνή ακτινοβολία πέ-
ρα από πολιτικές παρατάξεις…

Σελ. 05

Σελ.14

Να κατοχυρωθούν 
οι εργαζόμενοι

Η απαίτηση μας 
ως συντεχνίες 

είναι να διαφυλαχτούν οι 
θέσεις εργασίας και τα 
δικαιώματα των εργαζο-
μένων, σε αντίθετη περί-
πτωση οι εργαζόμενοι θα 
κατέλθουν σε πιο δυναμι-
κά μέτρα...

Α. Ανδρέου

Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Σοβαρές καταγγελίες για την απαρά-
δεκτη και τριτοκοσμική εικόνα που πα-
ρουσιάζει το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 
από τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαί-
δωνος…

Ενεργοί στην κάλυψη της 
προεκλογικής εκστρατείας

Τι απαντά ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης στα ερωτήματα για τα SMS, 
την Διζωνική Δικοινοτική Ομο-
σπονδία και τι περιλαμβάνει το 
πρόγραμμά του για την Πάφο…

Διαβάστε τις απαντήσεις που έ-
δωσε ο υποψήφιος που κατη-
γορήθηκε για φυγομαχία στο 
Ράδιο Κόσμος στα καυτά ερω-
τήματα που του θέσαμε…

ΣΕΛ. 
04

Έκλεισε τα 19 ο “Αδέσμευτος”
19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην πολιτική και 
κοινωνική ζωή της Πάφου 19 χρόνια ενημέρωσης, 
με συνέπεια, σοβαρότητα και εγκυρότητα…

Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2003 όταν ο Αδέσμευτος 
μπήκε στη ζωή μας και την ζωή των Παφιτών.
19 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στην καθημερινότητα 
τω ανθρώπων της επαρχίας μας, με συνέπεια, σοβαρό-
τητα και εγκυρότητα αναδεικνύουμε και βοηθούμε στην 
επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την καθημερι-
νότητα των ανθρώπων της επαρχίας μας.

Αναστολή κινήτρων
Κίνδυνος να χαθούν πτήσεις από τα 
κυπριακά αεροδρόμια σε μια πολύ κρίσιμη 
περίοδο… 
Σφοδρές αντιδράσεις από όλους τους 
φορείς τουρισμού και δεύτερες σκέψεις α-
πό την κυβέρνηση…

Απόφαση που τινάζει στον αέρα την αεροπορική σύνδεση 
Αψυχολόγητη και καταστροφική χαρακτηρίζεται από φορείς και παράγοντες τους 
τουρισμού η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει αιφνιδιαστικά το νέο σχέ-
διο κινήτρων σε αεροπορικές εταιρείες. Επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα είχε 
σοβαρό αντίκτυπο στην αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας, αλλά και στο χει-
μερινό τουρισμό, ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ ζήτησαν να ανακληθεί η απόφαση άμεσα…

Σελ. 03ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ

Απογοήτευση και αντιδράσεις στην Πόλη Χρυσοχούς. Κα-
ταγγέλλουν ότι μεθοδεύτηκαν η υποβάθμιση του τοπικού 
νοσοκομείου και το κλείσιμο των θαλάμων ασθενών…

Σελ. 05

Εξαντλείται η υπομονή των αμπελουργών της Πάφου και 
της Λεμεσού, οι οποίοι διαπιστώνουν με απογοήτευση, 
ότι δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα της παραλαβής των 
σταφυλιών τους από τις οινοβιομηχανίες... 

Σελ. 14

Π. ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ



“Αδέσμευτος” 1η Οκτωβρίου 2022Σελίδα 02 δ ε ύ τ ε ρ η  σ ε λ ί δ α

Την έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής έλα-
βε η εταιρεία M.W. CREMATORIUM CYPRUS 
για την ανέγερση και λειτουργία του πρώ-

του κρεματόριου για την καύση/αποτέφρωση αν-
θρωπίνων σορών στην Κύπρο.  
Σύμφωνα με την μελέτη, ο χώρος α-
νέγερσης του έργου αφορά βιομηχα-
νικό τεμάχιο εντός των διοικητικών ο-
ρίων της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας 
στην Πάφο.  Το κτίριο στέγασης του 
κρεματορίου αφορά σε συνήθη κατα-
σκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
τούβλα και θα διαθέτει δύο ορόφους 
(υπόγειο και ισόγειο) με ωφέλιμο εμ-
βαδόν 403 και 334 τετραγωνικά μέτρα 
αντίστοιχα.  Το έργο υπολογίζεται ότι 
θα λειτουργήσει 18-24 μήνες μετά την 
εξασφάλιση όλων των αδειών, ενώ το 
κόστος του υπολογίζεται στα €2,2 ε-
κατομμύρια. Όπως αναφέρεται στην 
μελέτη,  το ισόγειο του οικοδομήμα-
τος θα περιλαμβάνει την κύρια είσοδο με χώρο 
αναμονής για τους επισκέπτες, 3 γραφεία για το 
προσωπικό, κουζίνα, τουαλέτες επισκεπτών  και 
προσωπικού, όπως και τον χώρο όπου θα γίνεται 
ο αποχαιρετισμός του νεκρού με γύρω στις 70 θέ-
σεις. Στον υπόγειο χώρο του οικοδομήματος θα 
περιλαμβάνονται οι υποστηρικτικοί χώροι, μετα-
ξύ αυτών ο χώρος για την παραλαβή και ετοιμα-
σία της σορού, ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεται 
ο αποτεφρωτήρας, γραφείο  παράδοσης της τέ-
φρας, τα ψυγεία προσωρινής παραμονής των σο-
ρών όπως και 3 θέσεις  στάθμευσης. Ο εξωτερι-
κός χώρος του οικοδομήματος θα περιλαμβάνει 
χώρο στάθμευσης 30 θέσεων για τους επισκέπτες 
και το προσωπικό (εκ των οποίων οι δύο είναι θέ-

σεις ΑμεΑ) καθώς και τοπιοτέχνηση του χώρου με 
την χρήση ανθώνων, θάμνων και δένδρων. Περι-
λαμβάνει επίσης ένα εξωτερικό υπόστεγο και την 
διαδρομή  εισόδου/εξόδου στην ανάπτυξη. Το 

συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου είναι 455,673 τε-
τραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων το κρεματόριο 
αναμένεται  να χρησιμοποιήσει τα 11,000 τ.μ. για 
το σύνολο των δραστηριοτήτων του.
Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, αρχική επιλο-
γή της εταιρείας ανάπτυξης ήταν ένα high tech, 
πολλά υποσχόμενο, σχετικά χαμηλού κόστους, κι-
νέζικο κρεματόριο όμως με την ανάληψη της πα-
ρούσας μελέτης, η περιβαλλοντική ομάδα έθεσε 
στην επιχείρηση το θέμα της τεχνολογίας και ιδι-
αίτερα των συνοδευτικών τεχνολογιών περιβαλ-
λοντικής προστασίας. Οπότε η επιχείρηση έλαβε 
την τελική απόφαση για αγορά ενός ευρωπαϊκού  
συστήματος με εστίαση στις τεχνολογίες περι-
βαλλοντικής προστασίας.

Γιώργος Σαξατέ

Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι στην Τουρκία του 
Ερντογάν το πολίτευμα είναι δημοκρατικό.

Όσο και αν αυτό φαντάζει οξύμωρο, με έναν Ερνοτγάν 
να συμπεριφέρεται ως απόλυτος άρχων (η σωστή λέξη 
είναι δικτάτορας).
Έχουμε λοιπόν στην Τουρκία και όχι μόνο εξόφθαλμα μια 
σοβαρή κρίση της Δημοκρατίας.
Αποτελεί ψευδαίσθηση να θεωρεί κανείς ότι αν «ξεφορ-
τωθεί» πολιτικούς όπως ο Ερντογάν, ο Τραμπ ή ο Μπόρις 
Τζόνσον και με λίγες θεσμικές ρυθμίσεις θα επιστρέψει 
στην κανονικότητα. 
Η κρίση της Δημοκρατίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη 
με την κρίση του καπιταλισμού και δεν υπάρχει διέξο-
δος εκτός αν διευθετήσουμε το πρόβλημα των κοινωνι-
κών ανισοτήτων. Ειδικότερα, στην Τουρκία το καθεστώς 
Ερντογάν συνιστά μια μορφή μαζικής δικτατορίας, όπου 
δεν απαιτείται η χρήση βίας παρά μόνο ένα διαφορετικό 
πολιτικό εργαλείο, η ένταξη των συμπαθούντων και υπο-
στηρικτών του κυβερνώντος κόμματος σε ένα ευρύ δί-
κτυο χρηματοδότησης και ο εξοβελισμός των υπόλοιπων 
που εξαναγκάζονται να φεύγουν από την χώρα.
Υπάρχουν οι πολίτες πρώτης κατηγορίας που είναι ενταγ-
μένοι ή υποστηρίζουν το κυβερνών κόμμα και είναι υπο-
τακτικοί του Ερντογάν και οι υπόλοιποι, που ουσιαστικά 
εξαναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα.
Για να αλλάξει η κατάσταση, που επικρατεί σήμερα στην 
Τουρκία, αλλά και σε κάθε άλλη δημοκρατία που αντι-
μετωπίζει παρόμοια προβλήματα θα πρέπει η  αντι-
πολίτευση να κατέλθει στις εκλογές ενωμένη, ώστε να 
μπορέσει αν αντισταθμίσει όλους αυτούς που συσσω-
ρεύτηκαν γύρω από τον προβληματικό Πρόεδρο ή Πρω-
θυπουργό.
Γιατί όμως αναφέραμε πιο πάνω τον χαρακτηρισμό φα-
σισμός, μια λέξη με τόσες ιστορικές συνυποδηλώσεις;
Γιατί αυτός είναι ο όρος που θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούμε. Μας έκαναν να πιστεύουμε πως ο φασισμός είχε 
θαφτεί στα πεδία μάχης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πο-
λέμου. Αυτή η εκδοχή, με τις μπότες και την στολή έχει 
όντως θαφτεί, ωστόσο, ο φασισμός δεν έρχεται μόνο με 
τη μορφή αυτή. Αν καταπιεστεί η ελευθερία του λόγου… 
τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, η καταπίεση θα οδη-
γήσει σε φασισμό”.
Σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες η Βρετανία και 
πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης βεβαίως, η δημοκρα-
τία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να προστατευθεί. Αλλά σε 
χώρες όπου το πολιτικό και δημοκρατικό κατεστημένο 
δεν είναι αρκετά ώριμο, βλέπει κανείς την απόλυτη κα-
ταπίεση. Δεν τίθεται λοιπόν δίλημμα πως θα πρέπει να 
αναφερόμαστε σε τέτοια καθεστώτα με τον όρο φασι-
σμός. Και αυτό ισχύει σήμερα και για την Τουρκία αλλά 
και σε πολλές άλλες χώρες…
Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή γεγονότα δεν είναι κα-
θόλου μα καθόλου συμπωματική και η κρίση στην οποία 
αναφερόμαστε δεν είναι άμοιρη ευθυνών για τα πλείστα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα…

Κρίση της Δημοκρατίας

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 10, 11

Αθλητικά
Ντέρμπι κορυφής στο 
Τσίρειο στάδιο μεταξύ 
Απόλλωνα Λεμεσού και 
Πάφος fc. Η παφιακή ο-
μάδα πάει στη Λεμεσό 
για το τρίποντο. 

ΣΕΛΙΔΑ 23-24

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

ΣΕΛΙΔΑ 16

Περιβάλλον-Παιδεία
Τη μεγάλη οικονομική 
τραπεζική κρίση της 
περασμένης δεκαετίας, 
που δεν ξεπεράστηκε ποτέ, 
ακολούθησε η πανδημία 
και η εισβολή της Ρωσίας 

στην Ουκρανία...
ΣΕΛΙΔΑ 18 

Βήμα του πολίτη
Άρθρα πολιτών και συ-
νεργατών του Αδέ-
σμευτου για θέματα 
της καθημερινότητας 
και επικαιρότητας…

ΣΕΛΙΔΑ  19

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Tο πρώτο κρεματόριο για καύση νεκρών 
Δόθηκε άδεια για την Πάφο από την περιβαλλοντική αρχή…  

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

331 π.Χ. - Ο Μέγας Αλέξανδρος συ-
ντρίβει το στρατό του Πέρση Δα-
ρείου Γ’ του Κοδομανού, στην πε-
διάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νί-
κη του αυτή, ο μέγας στρατηλάτης 
ολοκληρώνει την κατάκτηση της 
περσικής αυτοκρατορίας.
1946 - Εκδίδεται η απόφαση στη 
δίκη της Νυρεμβέργης. 12 από 
τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικά-
ζονται σε θάνατο ως εγκληματίες 
πολέμου.

1960 - Η Κυπριακή Δημοκρατία 
γιορτάζει σήμερα επίσημα τα 62 
χρόνια ζωής της με στρατιωτική 
παρέλαση. Η 1η Οκτωβρίου, από 
το 1960 και μετά σηματοδοτεί την 
επέτειο της ανακήρυξης της Ανε-
ξαρτησίας της Κύπρου, μετά τον α-
γώνα ενάντια στους Άγγλους αποι-
κιοκράτες, την περίοδο 1955-1959.
Η 1η Οκτωβρίου ωστόσο δεν εί-
ναι η πραγματική ημέρα κατά την 
οποία έγινε πράξη η ανακήρυξη 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντι-
θέτως, η ημερομηνία κατά την ο-
ποία τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες 
εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, είναι η 16η Αυγούστου 
του 1960.
1980 - Το μότορσιπ «Παναγιώτης», 
φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα, 
προσαράζει σε κόλπο της Ζακύν-
θου. Είναι το περίφημο «Ναυά-
γιο», από τα τουριστικά αξιοθέατα 
του νησιού.

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

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

Γιώργος Πισιάρας, 

ΤΜΗΜΑMARKETING: Ήβη Αχιλίδου
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου

Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑ ΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96, 

Christiana Sh.Centre, 8042 Πάφος
ΤΗΛ: 26811336/5 ΦΑΞ: 26952999 
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Θέκλης πρωτόμ, & Ισαπ, Σιλουανού 
Αθωνίτου
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/10/2022-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΗΛ 97604677
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10/2022-ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΗΛ.99520284

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΦΡΟYΛΑ ΤΗΛ 99310952

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

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

1/10/22  Σάββατο  Παναγιώτου  Έλενα  Ιπποκράτους 21-23  Στην Περβόλα έναντι 
χρυσοχοείου Μαρίας  Πάφος  26911886  99474434
1/10/22  Σάββατο  Νικολαϊδου  Κωνσταντία Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. 
Ιωαννίδη (Περιοχή Universal) Πάφος 26935642 26933793

2/10/22  Κυριακή  Ηρακλέους  Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α  800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την 
Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου Πάφος 26947629  99107608
2/10/22  Κυριακή  Βαρναβίδου Σταυρούλλα  Νικολάου Νικολαϊδη 62  100m από το Λύκειο Κύκκου προς 
τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727

3/10/22  Δευτέρα  Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 Έναντι καταστήματος 
ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ Πάφος 26949259 

4/10/22  Τρίτη  Χαραλάμπους  Πηνελόπη  Ακαμαντίδος 4 
Δίπλα από περίπτερο  ΄Time Out΄ Πάφος  26943222  26272151

5/10/22  Τετάρτη  Πατατού  Νικολέτα  Ανεξαρτησίας 25  Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams 
KORIVOS  Πάφος  26950510  99578224
5/10/22  Τετάρτη  Πετεινού  Αμαρυλλίς  Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 Δίπλα από το 
International School of Paphos Πάφος 26653929  99456401

6/10/22  Πέμπτη  Τσέλεπου  Λένια  Ελευθερίου Βενιζέλου 91  Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα 
round about Λεμεσού Πάφος 26954594 26949276 

7/10/22  Παρασκευή Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι Πυροσβεστικής Πάφος  26911313  
99542075
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Τινάζουν στον αέρα την αεροπορική σύνδεση 
Κίνδυνος να χαθούν πτήσεις από τα κυπριακά αεροδρόμια… 

Α ψυχολόγητη και καταστροφική χα-
ρακτηρίζεται από φορείς και παρά-
γοντες τους τουρισμού η απόφαση 

της κυβέρνησης να αναστείλει αιφνιδιαστικά 
το νέο σχέδιο κινήτρων σε αεροπορικές εται-
ρείες. Επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα είχε 
σοβαρό αντίκτυπο στην αεροπορική συνδε-
σιμότητα της χώρας, αλλά και στο χειμερινό 
τουρισμό, ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ ζήτησαν να ανα-
κληθεί η απόφαση άμεσα. 
Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυ-
προς Ρουσουνίδης σε δηλώσεις του ανέφε-
ρε ότι, ίσως η απόφαση αυτή να προκαλέσει 
τριγμούς όχι μόνο στην τουριστική βιομηχα-
νία, αλλά και στα νοικοκυριά που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. 
Έκανε μάλιστα λόγο για ακόμα έναν «ογκόλι-
θο», μέσα στις προκλήσεις και τα προβλήμα-
τα που έχουν να αντιμετωπίσουν. 
Ο κ. Ρουσουνίδης, εξέφρασε την ελπίδα ότι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς θα επανέλθουν στο 
τραπέζι του διαλόγου προκειμένου να βρε-
θεί λύση. Ανάλογες τοποθετήσεις έγιναν και 
από το ΚΕΒΕ, το οποίο κάλεσε Κυβέρνηση και 
εμπλεκόμενους φορείς να υπαναχωρήσουν 
από τις ακραίες τοποθετήσεις, σχετικά με την 
απόφαση να ανασταλεί το νέο σχέδιο κινή-
τρων σε αεροπορικές εταιρείες. 

Παρέμβαση ΣΤΕΚ 
Τραγικές θα είναι οι συνέπειες για την του-
ριστική οικονομία και κατ’ επέκταση για την 
οικονομία του τόπου από την αναστολή των 

κινήτρων αεροπορικής επιβατικής κίνησης 
τα οποία ισχύουν από το 2012, τονίζει σε δη-
λώσεις στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) 
Άκης Βαβλίτης, ο οποίος παράλληλα απευθύ-
νει έκκληση όπως «τα κίνητρα αφεθούν εκτός 
της αντιπαράθεσης». 
Συγκεκριμένα, ο κ. Βαβλίτης εξέφρασε «έντο-
νη ανησυχία για την τροπή που έχουν πάρει 
οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κυβέρνησης 
και της διαχειρίστριας εταιρείας των αερο-
δρομίων Hermes». «Δεν γνωρίζουμε τις λε-
πτομέρειες των μεταξύ τους διαφορών, αλλά 
σίγουρα θα έχει τραγικές συνέπειες για την 
τουριστική οικονομία και κατ’ επέκταση την 
οικονομία του τόπου η αναστολή των κινή-
τρων αεροπορικής επιβατικής κίνησης τα 
οποία ισχύουν από το 2012», υπογράμμισε 
και τόνισε πως «η άμεση επαναφορά των κι-
νήτρων εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμ-
φέροντα του τόπου». 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΤΕΚ, «σε μια 
περίοδο που ο πληθωρισμός τρέχει με διψή-
φιο αριθμό και με την ενεργειακή κρίση που 
επικρατεί σε όλη την Ευρώπη αλλά και με μια 
άγνωστη πορεία για την τουριστική βιομηχα-
νία όσον αφορά το 2023, είναι ό,τι χειρότερο 
αυτή η εξέλιξη». 
Επίσης, ο κ. Βαβλίτης είπε ότι «έχει ήδη πλη-
γεί η αξιοπιστία μας προς τους διοργανωτές 
ταξιδίων και τις αεροπορικές εταιρείες που 
αξιοποιούν αυτά τα κίνητρα». Ανέφερε ότι 
τα κίνητρα είναι αυτά που «υποστηρίζουν τις 

απευθείας κρατήσεις από οποιονδήποτε στην 
Ευρώπη» και πρόσθεσε πως αν δεν υπάρχει η 
συνδεσιμότητα και εξαρτόμαστε μόνο από δι-
οργανωτές ταξιδίων, αυτό θα έχει επιπτώσεις 
σε μια τουριστική χώρα. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δη-
λώσεις του προέδρου του τοπικού Συνδέσμου 
Ξενοδόχων Θάνου Μιχαηλίδη ο οποίος δήλω-
σε ότι προκαλεί μεγάλη ανησυχία η αναστολή 
των κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρίες.

Δεύτερες σκέψεις
Οι έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν 
από φορείς του τουρισμού και το ΚΕΒΕ, 
στις οποίες προστέθηκε χθες και η θέση της 
Hermes Airports ότι τα κίνητρα είναι ακόμα 
πιο απαραίτητα σήμερα, υπό συνθήκες νέας 
κρίσης, έκαναν την κυβέρνηση να κάνει δεύ-

τερες σκέψεις.
Ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρού-
σος, την Πέμπτη, δήλωσε πως θα υπάρξουν 
διαβουλεύσεις του ιδίου με τον υπουργό 
Οικονομικών, για το μέλλον των σχεδίων κι-
νήτρων. Είπε μάλιστα, με νόημα, πως δεν 
ανακοινώθηκε κατάργηση των κριτηρίων, 
αλλά αναστολή της ανανέωσής τους, καθώς 
τα υφιστάμενα έληξαν, όπως είπε. Συνέχιση 
των σχεδίων κινήτρων ζητά και Hermes.
Η θέση του υπουργού ήρθε λίγες ώρες μετά 
τις τοποθετήσεις του Γενικού Διευθυντή του 
Υπουργείου Οικονομικών στον πως δεν είναι 
στις προθέσεις της Κυβέρνησης η ετοιμασία 
νέου σχεδίου κινήτρων. Συνάγεται ότι η εντα-
τικοποίηση των πιέσεων αλλά και οι ψυχραι-
μότερες σκέψεις οδηγούν την Κυβέρνηση σε 
επαναξιολόγηση του θέματος. 



“Αδέσμευτος” 1η Οκτωβρίου 2022Σελίδα 04 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Ο Αδέσμευτος, το Ράδιο Κόσμος και η ιστοσελί-
δα Cosmosnews, εγκαινιάζουν την ενασχόλη-
σή τους με την προεκλογική εκστρατεία πάντα 

μέσα στο πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας 
και της ίσης αντιμετώπισης των υποψηφίων. 
Η αρχή έγινε με τον ανεξάρτητο Υποψήφιο Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, με αφορμή την πρόσφατη επαρχιακή προ-
εκλογική συγκέντρωση που είχε το βράδυ της περασμέ-
νης Δευτέρας στη Γεροσκήπου. Ο κ. Χριστοδουλίδης, 
φιλοξενήθηκε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του 
Ράδιο Κόσμος “Διαδρομές”, απαντώντας σε μια σειρά 
από καυτά ερωτήματα.
Ερωτήματα στα οποία μέχρι σήμερα είτε δεν είχαν τε-
θεί, είτε δεν είχαν απαντηθεί, όπως για παράδειγμα 
στις επικρίσεις που δέχτηκε για την αποστολή μηνυ-
μάτων, την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και το τι 
περιλαμβάνει το πρόγραμμά του για την επαρχία μας. 
Ο κ. Χριστοδουλίδης έχει ήδη κατηγορηθεί από τους 
επικριτές του και από κάποιους ανθυποψηφίους του 
για την αποστολή μηνυμάτων και έκανε λόγο για κτυ-
πήματα κάτω από τη μέση.

Μηνύματα
Συγκεκριμένα απαντώντας στους επικριτές του και σε 
όσους τον κατηγόρησαν για την αποστολή μηνυμάτων 
είπε ότι δεν πρόκειται με τοποθετήσεις και σχόλιά του 
να ρίξει τον πήχη και το επίπεδο του προεκλογικού 
αγώνα και δεν πρόκειται να πληγώσει άλλο την δημο-
κρατία σε αυτό τον τόπο. Ο καθένας τόνισε επιλέγει 
τον τρόπο που θα πολιτευθεί σε αυτή την προεκλογική 
εκστρατεία, είναι θέμα προτεραιοτήτων, είναι θέμα 
ξεκάθαρων στόχων, αλλά και πώς ο καθένας προσεγ-
γίζει την κοινωνία. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι 
όλοι από κοινού να εργαστούμε για την επίλυση των 
καυτών προβλημάτων του τόπου και επαναλαμβάνω, 
ότι δεν θα απαντώ σε αθλιότητες και κτυπήματα κάτω 
από τη μέση ρίχνοντας το επίπεδο της προεκλογικής 
εκστρατείας. 
      
Διζωνική
Απαντώντας στο ξεκάθαρο ερώτημά μας εάν είναι τελι-
κά και θα εργαστεί εάν εκλεγεί υπέρ μιας λύσης Διζω-
νικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, 
υπήρξε κατηγορηματικός, ότι στο πρόγραμμά του είναι 
ξεκάθαρο ότι η βάση λύσης του Κυπριακού είναι η Δι-
ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και ο ίδιος δεν θα μπει 
καν σε διαδικασία αλλαγής αυτής της βάσης λύσης του 

Κυπριακού. Διευκρίνισε ακόμα ότι η θέση του στο ζήτα 
αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρη χωρίς ουρές και χωρίς 
υποσημειώσεις.
Κληθείς δε να απαντήσει πώς σκοπεύει να ξεπεράσει 
το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι συνομιλί-
ες, είπε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το διεθνές 
πλαίσιο τη στιγμή που καλούμαστε να κινηθούμε και 
εμείς είμαστε εκείνοι που επηρεαζόμαστε από τις διε-
θνείς εξελίξεις και δυστυχώς δεν τις επηρεάζουμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παράνομη Ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, σε μια Τρίτη χώρα, που πολύ σωστά 
παρά το κόστος που πληρώνουμε γενικά η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και γενικότερα η διεθνής κοινότητα, αντιδρούν 
με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
Η ΕΕ ως το κοινό μας σπίτι είναι ο χώρος ο οποίος 
πρέπει να αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να σπάσει και το 
αδιέξοδο στο Κυπριακό. Το τι βλέπουμε στην Ουκρα-
νία δεν είναι διαφορετικό από αυτό που βιώσαμε και 
βιώνουμε στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι 
η Τουρκία έχει μια σειρά θεμάτων πολύ σημαντικών γι’ 
αυτήν, που ζητά από την ΕΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο και ότι η Κυ-
πριακή Δημοκρατίας είναι και θα συνεχίσει μετά τη 
λύση του Κυπριακού να είναι μέλος της ΕΕ, έχω την 
έντονη πεποίθηση ότι θα πρέπει χωρίς φυσικά να ξε-
φεύγουμε από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βάση λύσης του Κυπριακού (που είναι λύση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας) παράλληλα με τη διασφά-
λιση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου του οποίου η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος και η ΕΕ πρέπει να 
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι γι’ αυτό που έχω ανα-
φέρει δημόσια και θα παρουσιάσουμε και σε επίσημη 
ημερίδα για το Κυπριακό πολύ συγκεκριμένα πώς η ΕΕ 
πρέπει να αναλάβει αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Ένα δείγμα είναι η πρότασή μας για διορισμό μιας προ-
σωπικότητας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει και την 
πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί 
η Τουρκία για να λύσει το Κυπριακό, δεν θα το λύσει 
αναγνωρίζοντας το παράνομο της κατοχής το παράνο-
μο της συνεχιζόμενης παραβίασης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Η Τουρκία θα το λύσει μόνο αν νοιώσει ότι 
υπάρχουν οφέλη και για την ίδια μέσα από μια ενδεχό-
μενη λύση. Και η ΕΕ έχει εκείνα τα καρότα με τα οποία 
σε περίπτωσης λύσης θα μπορεί η Τουρκία να κερδίσει. 
Αυτό έχει να κάνει με τα ζητούμενα της Τουρκίας μέσα 
από την ΕΕ, είτε αυτό αφορά την αναβάθμιση της τε-

λωνειακής ένωσης, είτε αφορά το  μέλλον των Τουρκο-
ευρωπαϊκών σχέσεων, το μέλλον των θεωρήσεων ει-
σόδου, είτε πολλά άλλα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν 
την Τουρκία να εξασφαλίσει από την ΕΕ.

Για την Πάφο 
Κληθείς τέλος να σχολιάσει τι θα μπορούσε να περι-
μένει η Πάφος σε περίπτωση εκλογής του, ο κ. Χριστο-
δουλίδης, απέφυγε να αναφερθεί σε κάτι συγκεκριμέ-
νο απαντώντας ότι όλα τα θέματα και όλες οι πολιτικές 
του, αφορούν το σύνολο της ελεύθερης Κύπρου.
Γνωρίζω τόνισε πολύ καλά τις ανησυχίες των συμπο-
λιτών μου, για παράδειγμα το θέμα της μετανάστευ-
σης που είναι ένα βασικό θέμα που απασχολεί τους 
πολίτες της Πάφου, το θέμα της εξεύρεσης ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, πάνω σε όλα αυτά έχουμε πολύ συ-
γκεκριμένες θέσεις και προσεγγίσεις. Φέρνοντας ως 
παράδειγμα το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι θα πρέπει 
μέσα από τις ενέργειές μας, να σταματήσουμε να είμα-
στε ένας ελκυστικός προορισμός, άσχετο εάν η Τουρκία 
εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο σε αυτό τον τομέα. 
Σαν πρώτο βήμα κατέληξε θα μπορούσαμε όλες εκεί-
νες τις αιτήσεις που είναι πρόδηλα αβάσιμες, δηλαδή 
δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία διεθνούς προστασί-
ας να εξετάζονται αμέσως, έτσι ώστε να σταλεί και το 
μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι ελκυστικός προορισμός. 
Αντιλαμβάνεστε ότι, όταν υπάρχει καθυστέρηση ετών 
στην εξέταση αυτών των αιτήσεων δημιουργείται ένα 
φαινόμενο που κατατάσσει τη χώρα μας στους ελκυ-
στικούς προορισμούς. Να είστε σίγουροι ότι η πλει-
οψηφία αυτών που καταλήγουν στην χώρα μας δεν 
έχουν την Κύπρο ως πρώτη τους επιλογή ή δεν είναι η 
Κύπρος ανάμεσα στις πρώτες τους επιλογές, απλά έρ-
χονται εδώ για να εκμεταλλευτούν ένα σύστημα που 
αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις στην εξέταση 
των αιτήσεων με ότι αυτό συνεπάγεται.     

Ν. Χριστοδουλίδης στο RadioCosmos
Τι απαντά για τα μηνύματα, την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά του για την Πάφο…

  Ριπές
Τα σταφύλια της οργής…
σε κυπριακή έκδοση

Ό ταν ο Τζον Στάινμπεκ, έγραφε το περίφημο λο-
γοτεχνικό έργο με τίτλο τα «Σταφύλια της ορ-

γής» είχε στόχο να αναδείξει 
την σκληρή πραγματικότητα 
των ανθρώπων που ξεριζώ-
νονται από τον τόπο τους και 
μεταναστεύουν, πολεμώντας 
καθημερινά για να επιβιώ-
σουν.  Στην περίπτωση μας, 
ο τίτλος έχει στόχο να κατα-
δείξει την προχειρότητα με 
την οποία το κράτος αντιμε-
τωπίζει τους αμπελουργούς, 

τα συμφέροντα που παίζονται γύρω από τα σταφύ-
λια και την απόγνωση των ανθρώπων που μοχθούν 
για ένα χρόνο κάνοντας χρέη, αναμένοντας να τρυ-
γήσουν και όταν έρχεται αυτή η ευλογημένη ώρα 
δεν έχουν που να δώσουν τα σταφύλια. 
Τέτοιες εικόνες απόγνωσης βλέπει κανείς καθημε-
ρινά τις τελευταίες  μέρες στα μεγάλα και μικρά 
οινοποιεία της Πάφου και της Λεμεσού. Ηλικιωμέ-
νοι αμπελουργοί φθάνουν στο σημείο να παρακα-
λούν τους οινοποιούς να παραλάβουν τα σταφύλια 
τους γιατί θα χαλάσουν και θα καταστραφούν. Τις 
τελευταίες 15μέρες, το πρόβλημα είναι γνωστό σε 
όλους. Οι οινοβιομηχανίες λένε πως δεν μπορούν 
να παραλάβουν όλες τις ποσότητες της ποικιλίας 
Ξυνιστέρι, διότι δεν έχουν διαθέσιμους αποθηκευ-
τικούς χώρους. Τους έμειναν λένε αδιάθετα κρασιά 
τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας. Οι 
ίδιοι την Άνοιξη δήλωναν ότι είναι έτοιμοι να πα-
ραλάβουν όλες τις ποσότητες. Πως φθάσαμε όμως 
τέλη Σεπτεμβρίου με τα σταφύλια που έπρεπε να 
τρυγηθούν να είναι στα αμπέλια, την κυβέρνηση 
να δηλώνει πως είναι σε διαβουλεύσεις με τα Οι-
νοποιεία, την Βουλή να κάνει παρακλήσεις για μέ-
τρα και τους αμπελουργούς να βλέπουν εφιάλτες;  
Η πραγματικότητα είναι πως οι σχεδιασμοί για την 
αμπελουργία που κάποτε ήταν η βαριά βιομηχανία 
της υπαίθρου έχουν αποτύχει παταγωδώς. 
Φέτος υπολογίζεται ότι η συνολική παραγωγή θα 
έφθανε τα 17 εκατομμύρια κιλά. Πριν από 25χρό-
νια, η συνολική παραγωγή ήταν σχεδόν δεκαπλά-
σια. Η μείωση της παραγωγής έγινε σταδιακά όλα 
αυτά τα χρόνια και συνοδεύονταν από εκριζώσεις 
αμπελιών για τα οποία οι αμπελουργοί επιδοτού-
νταν. 
Αργότερα δίνονταν άδειες και επιδοτούνταν αμπε-
λουργοί για να φυτέψουν αμπέλια, πολύ ταχτικά 
επίσης επιδοτούνταν να προχωρήσουν σε πράσινο 
τρυγητό όταν τα σταφύλια δεν καταστρέφονταν 
από ασθένειες. Μία από τις ποικιλίες σταφυλιών 
που είχαν μεγάλη επιτυχία ήταν το ξυνιστέρι για το 
οποίο υποτίθεται υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις 
για να καλλιεργείται, όπως για παράδειγμα το υψό-
μετρο. Δεν υπήρξε κανένας έλεγχος όμως με αποτέ-
λεσμα να φυτεύονται αμπέλια οπουδήποτε. 
Η απουσία μακροχρόνιου σχεδιασμού είναι ολοφά-
νερη από όσα διαδραματίζονται κάθε χρόνο σχετι-
κά με τους αμπελουργούς. Ακόμη και αν τις επόμε-
νες μέρες δοθεί κάποια λύση, το πρόβλημα θα το 
ξαναβρούμε μπροστά μας την επόμενη χρονιά. Με 
τον τουρισμό που έχει η Κύπρος κάθε χρόνο και την 
αύξηση της κατανάλωσης κρασιών που παρατηρεί-
ται διεθνώς, η παραγωγή θα μπορούσε κάθε χρόνο 
να αυξάνεται για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. 
Τα συμφέροντα όμως σε συνδυασμό με την απου-
σία μακροχρόνιου σχεδιασμού και τις πολιτικάντι-
κες προσεγγίσεις, έχουν ως συνέπεια ο αμπελουρ-
γικός τομέας να συρρικνώνεται και η ύπαιθρος να 
εγκαταλείπεται. 
Αυτό όμως έχει και άλλες συνέπειες όπως για πα-
ράδειγμα τον κίνδυνο επέκτασης των πυρκαγιών. 
Οι κυβερνώντες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να σταματήσουν να παίζουν με τους αμπε-
λουργούς. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας με την επισήμανση εξαιρετικά επεί-

γον απέστειλε ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυ-
σοχούς για το θέμα της λειτουργίας των 
θαλάμων ασθενών του νοσοκομείου.
Ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρεται συγκεκρι-
μένα στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθη-
κε στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του 
Υπουργού Υγείας, της Γενικής Διευθύντρι-
ας του Υπουργείου Υγείας, και της ηγεσίας 
του ΟΚΥΠΥ, για το θέμα, εκφράζοντας την 
έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή των 
φορέων και κατοίκων για τα αποτελέσμα-
τα της συνάντησης.
Το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΥΠΥ προχώ-
ρησαν εδώ και δύο χρόνια στην αναστο-
λή της λειτουργίας των θαλάμων ένεκα 
της μετακίνησης νοσηλευτών και ιατρών 
του Νοσοκομείου Πόλης για να στελεχώ-
σουν τις μονάδες covid των Νοσοκομείων 
Πάφου και Λεμεσού και λάβαμε υποσχέ-

σεις ότι η διευθέτηση αυτή θα ήταν προ-
σωρινή.
Παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στις 
προηγούμενες συσκέψεις Απριλίου και 
Ιουλίου, όπου είχε δοθεί χρονοδιάγραμμά 
1 μηνός στον ΟΚΥΠΥ για να υποβάλει την 
πρότασή του για την εξεύρεση τρόπου βι-
ώσιμης λειτουργίας των θαλάμων, δυστυ-
χώς για ακόμη μία φορά διαφάνηκε ότι η 
πρόθεση του ΟΚΥΠΥ είναι το οριστικό κλεί-
σιμο των θαλάμων. Η πρόταση που τέθη-
κε χθες από τον ΟΚΥΠΥ είναι η δημιουργία 
πέντε κλινών ημερήσιας φροντίδας ασθε-
νών, ρύθμιση που θα τεθεί σε λειτουργία 
τον επόμενο ένα μήνα και αναλόγως των 
αποτελεσμάτων λειτουργίας των κλινών 
ημερήσιας φροντίδας θα επαναξιολογή-
σουν σε μεταγενέστερο στάδιο τον τρό-
πο λειτουργίας των θαλάμων. Αντίθετα, 
η πρόταση που θέσαμε ως Τοπικές Αρχές 
ήταν η άμεση επαναλειτουργία των θαλά-

μων, η οποία σε συνδυασμό με την σωστή 
στελέχωση και λειτουργία των Πρώτων 
Βοηθειών, του Χημείου και του Ακτινολο-
γικού θα οδηγούσε στην παροχή ολοκλη-
ρωμένης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας 
και περίθαλψης και συνεπώς στην αύξη-
ση της πληρότητας των θαλάμων, κάτι, 
που δυστυχώς, δεν έγινε αποδεκτό. Κύ-
ριε Πρόεδρε, σας καλούμε να ενσκήψετε 
προσωπικά στο πρόβλημα και να καλέσε-
τε τον ΟΚΥΠΥ να ικανοποιήσει το αίτημα 
των κατοίκων του διαμερίσματος Π. Χρυ-
σοχούς για την παροχή σωστής ιατροφαρ-
μακευτικής φροντίδας και περίθαλψης με 
την επαναλειτουργία των θαλάμων εσωτε-
ρικών ασθενών. Ο κόσμος ολόκληρης της 
περιοχής πραγματικά υποφέρει και έχει 
αγανακτήσει με όλες αυτές τις εξελίξεις 
και δικαίως έχουμε την αντίληψη ότι αντι-
μετωπιζόμαστε από το κράτος ως πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας. 

Η περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς, όπως γνω-
ρίζετε είναι μια απομακρυσμένη περιοχή, 
η οποία θα πρέπει να τυγχάνει της στήρι-
ξης του κράτους και της πολιτείας, γι’ αυτό 
και ζητούμε όπως το δικαίωμα που είχαν 
οι κάτοικοι του απομακρυσμένου διαμε-
ρίσματος Πόλεως Χρυσοχούς για παρο-
χή σωστής ιατροφαρμακευτικής φροντί-
δας και περίθαλψης παραμείνει και όχι να 
αφαιρείται. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για 
την προσωπική σας παρέμβαση για άμεση 
επίλυση του θέματος. 
Η πρόθεση μας δεν είναι να δημιουργού-
νται αντιπαραθέσεις, όμως στην περίπτω-
ση που δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά 
μας από τον ΟΚΥΠΥ για την επαναλειτουρ-
γία των θαλάμων του Νοσοκομείου, είμα-
στε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων ως 
Τοπικές Αρχές του διαμερίσματος Πόλεως 
Χρυσοχούς να προχωρήσουμε σε δυναμι-
κές κινητοποιήσεις.

Έκκληση στον Πρόεδρο 
Για την λειτουργία των θαλάμων ασθενών του Νοσοκομείου Π. Χρυσοχούς
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«Χρυσό Κλειδί» της Πάφου στον Αναστασιάδη

Κανονικό δούλεμα…

Ο ι κάτοικοι της περιοχής Πόλεως Χρυσο-
χούς απαιτούν την αναβάθμιση του τοπι-

κού νοσοκομείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
και ούτε που θυμόμαστε πόσες φορές και 
πόσοι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων τους 
υποσχέθηκαν, την πολυπόθητη αναβάθμισή 
του.
Και όμως κάθε φορά που φτάνει η ώρα να 
τηρήσουν και να εφαρμόσουν τις αποφάσεις 
τους, κάτι γίνεται και αυτό δεν μπορεί να γί-
νει. Τη μια οι γιατροί που προσλαμβάνονται 
μετανιώνουν και φεύγουν, την άλλη υπάρχει 
άμεση ανάγκη σε άλλα νοσοκομεία και πάει 
λέγοντας.
Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, είπαμε όλοι επιτέ-
λους τώρα κάτι θα γίνει αλλά φευ…
Η ηγεσία τώρα του Οργανισμού αν και υπο-
σχέθηκε ότι θα επαναλειτουργούσε τους 
θαλάμους ασθενών του νοσοκομείου λέει 
περίπου «ε μην τα θέλετε κι όλα! Σας φέρα-
με καρδιολόγο και άλλους έστω και κάποιες 
μέρες της  εβδομάδας, ενισχύσαμε το ακτινο-
λόγο, οπόταν καλό είναι αν αφήσουμε πίσω 
τους θαλάμους ασθενών και να εφαρμόσουμε 
τη βραχεία νοσηλεία.
Τώρα τι σημαίνει αυτό; Ο μάστρε Νικολής και 
κυρά Μαρίκα ούτε που καταλαβαίνουν.
Και φωνάζει ο δήμαρχος, φωνάζεις το δημο-
τικό Συμβούλιο και οι άλλοι φορείς, αλλά οι 
θάλαμοι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. 
Να είναι κι ευχαριστημένοι εάν λειτουργούν 
κανονικά τα ασθενοφόρα, ώστε να μεταφέρο-
νται εγκαίρως τα έκτακτα περιστατικά, γιατί 
δεν πάρει πολύς καιρός που χάθηκαν ακόμα 
και ζωές λόγω απουσίας ασθενοφόρου.
Τα σταφύλια κινδυνεύουν φέτος να σαπίσουν 
μέσα στ’ αμπέλια, γιατί οι οινοβιομηχανίες 
αδυνατούν λένε να παραλάβουν όλες τις πο-
σότητες της φετινής παραγωγής. 
Κι όμως οι ίδιες οινοβιομηχανίες πριν λίγο και-
ρό διαβεβαίωναν ότι όχι μόνο θα τα παραλά-
βουν αλλά θα δώσουν και καλύτερες τιμές!
Ο Υπουργός όπως και οι αμπελουργοί κοι-
μόντουσαν ήσυχοι και όταν ήρθε η ώρα να 
παραλάβουν το ξυνιστέρι, ξαφνικά τσουπ, 
ανακάλυψαν πως είχαν πλεόνασμα από τα 
προηγούμενα χρόνια λόγο της πανδημίας.
Τι λογαριάζουν δηλαδή, να μας ποτίζουν το 23 
ξυνιστέρι του 19 και του 20;
Κρίμα και φέτος ήταν και πολύ καλή χρονιά. 
Τα αμπέλια κάρπισαν και έκαναν εκλεκτά στα-
φύλια τα οποία όμως κινδυνεύουν να μείνουν 
στα χωράφια.
Ο Υπουργός μέχρι πριν δυο εβδομάδες διαβε-
βαίωνε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα αλλά να 
που υπάρχει.
Όπως αντιλαμβάνεστε το δούλεμα πάει σύν-
νεφο και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής εκ-
στρατείας!!!
Δε βαριέσαι θα βγουν κάποιοι και θα μας 
υποσχεθούν ότι εάν εκλεγούν αυτοί θα είναι 
διαφορετικά δεν αποκλείεται μάλιστα να δε-
σμευτούν.
Έτσι κι αλλιώς σε τούτο τον τόπο οι περισσότε-
ροι έχουν πολύ - πολύ κοντή μνήμη.
Οψόμεθα… 

‘‘η σύνταξη’’

Μ ε την διαφωνία της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, 
η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Πά-

φου αποφάσισε να απονείμει το Χρυσό Κλειδί της πόλης 
στον Νίκο Αναστασιάδη. Η τελετή απονομής θα γίνει στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης για τον θεμέλιο λίθο των σχολών 
του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο τον επόμενο μήνα. 
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στον 
Δήμο Πάφου Κώστας Δίπλαρος διευκρίνισε ότι η κατα-
ψήφιση της πρότασης που υποβλήθηκε από τον Δήμαρ-
χο Φαίδωνα Φαίδωνος έγινε με το σκεπτικό ότι το Χρυσό 
Κλειδί της πόλης θα πρέπει να απονέμεται σε προσωπι-
κότητες που έχουν διεθνή ακτινοβολία και κύρος πέρα 
από πολιτικές παρατάξεις, ή διότι πρόσθεσε, έχουν κά-
νει κάτι σπουδαίο για την πόλη. Στην περίπτωση του κ. 
Αναστασιάδη είπε ο κ. Δίπλαρος το ΑΚΕΛ πέρα από την 
συμβολή του στην υλοποίηση έργων για την Πάφο τα 
οποία εκ της θέσεως του προώθησε,   συνεκτιμά και την 
γενικότερη πολιτική παρουσία του, η οποία συνδέεται 
με σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής τα οποία ρεζί-
λεψαν την Κύπρο διεθνώς. Επιπρόσθετα είπε, αυτή η 
απονομή γίνεται σε προεκλογική περίοδο. Ο κ. Δίπλαρος 
υπενθύμισε ότι η προεδρία του Νίκου Αναστασιάδη συν-
δέεται με το κούρεμα των καταθέσεων, την κατάρρευση 

του τραπεζικού συστήματος με το σκάνδαλο των χρυσών 
διαβατηρίων και την σύγκρουση του με θεσμούς όπως 
είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής. 
Ο Δήμαρχος Πάφου υπεραμύνθηκε της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου υποστηρίζοντας ότι δίχως την 
στήριξη του κ. Αναστασιάδη δεν θα γίνονταν στη Πάφο 
οι Σχολές του ΤΕΠΑΚ, ούτε και θα έρχονταν στην Πάφο 
το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Επιπρόσθε-
τα είπε, ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι υποψήφιος και δεν 
εμπλέκεται στην προεκλογική εκστρατεία. Χαρακτήρισε 
μικρόψυχη την στάση του ΑΚΕΛ λέγοντας πως ο ίδιος δεν 
λειτουργεί με βάση σκοπιμότητες, αλλά για το καλό της 
πόλης.  Ο κ. Αναστασιάδης είπε άξιζε το Χρυσό Κλειδί της 
Πάφου. Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την δημοτική ομά-
δα του ΑΚΕΛ, κατά τάχθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος 
του ΕΛΑΜ, ενώ αποχή τήρησε ο επικεφαλής της Δημοτι-
κής Ομάδας του ΔΗΚΟ Γιάννης Κουλουντής. 

Αιχμές για ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΚΕΛ Πάφου, γίνετια 
λόγος για διολίσθηση προς τη διχοτόμηση, κούρεμα 
καταθέσεων, ξεπούλημα του Συνεργατισμού, διαπλοκή, 
διαφθορά, καταστρατήγηση των ανεξάρτητων θεσμών 

και της δικαιοσύνης, χρυσά διαβατήρια, κατασκοπευ-
τικό βαν… Μήπως αυτά ήταν τα κριτήρια με τα οποία 
ο Δήμαρχος Πάφου εισηγήθηκε την παραχώρηση του 
Χρυσού Κλειδιού της πόλης στον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη; Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που η 
Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ στο Δήμο Πάφου, τάχθηκε 
εναντίον της εισήγησης του Δημάρχου Πάφου, για πα-
ραχώρηση του Χρυσού Κλειδιού της πόλης στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Είναι πλέον 
ξεκάθαρο ότι ο Δήμαρχος Πάφου, επιδίδεται εναγωνίως 
σε ένα κρεσέντο μικροπολιτικής προεκλογικής υπέρ του 
Αβέρωφ Νεοφύτου και του Δημοκρατικού Συναγερμού. 
Ερωτηματικά προκαλεί και η στάση των ηγεσιών των 
κομμάτων ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ που συναίνεσαν σε αυτή την προ-
κλητική ενέργεια. Με βάση το σκεπτικό της πλειοψηφίας 
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου: Γιατί το 
Χρυσό Κλειδί της πόλης δεν δόθηκε είτε σε προσωπι-
κότητες με διεθνή ακτινοβολία είτε σε προηγούμενους 
Προέδρους της Δημοκρατίας, που στήριξαν την πόλη και 
την Επαρχία της Πάφου, κατά το παρελθόν; Φαίνεται ότι 
πολύ σύντομα λησμόνησαν τις αναφορές του Προέδρου 
του ΔΗΚΟ για την πλέον διαπλεκόμενη και διεφθαρμένη 
διακυβέρνηση που είχε ποτέ ο τόπος.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Έ ντονη απογοήτευση επικρατεί στην 
Πόλη Χρυσοχούς μετά την συνάντη-
ση εκπροσώπων φορέων της περιο-

χής με τον Υπουργό Υγείας και τον ΟΚΥπΥ, 
σχετικά με το τοπικό νοσηλευτήριο και συ-
γκεκριμένα για τους θαλάμους ασθενών. 
Το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΥπΥ δεν ευ-
νοούν την επαναλειτουργία των θαλάμων 
και εισηγούνται την λειτουργία 5 κλινών 
για ημερήσια φροντίδα και βραχεία νο-
σηλεία. 
Οι προτάσεις αυτές απορρίπτονται από 
τους φορείς της περιοχής οι οποίοι καταγ-
γέλλουν ότι μεθοδεύτηκε η υποβάθμιση 
του τοπικού νοσηλευτηρίου. Η σύσκεψη 
πραγματοποιήθηκε σε τεταμένο κλίμα και 

όπως καταγγέλλει ο Δήμος Πόλεως Χρυ-
σοχούς, παρά τις υποσχέσεις που είχαν 
δοθεί στις προηγούμενες συσκέψεις Απρι-
λίου και Ιουλίου, για την εξεύρεση τρόπου 
βιώσιμης λειτουργίας των θαλάμων, για 
ακόμη μία φορά διαφάνηκε ότι η πρόθεση 
του ΟΚΥπΥ είναι το οριστικό κλείσιμο των 
θαλάμων. 
Η πρόταση που τέθηκε από τον ΟΚΥΠΥ, 
προστίθεται στην ανακοίνωση του Δήμου 
Πόλεως, είναι η τοποθέτηση 5 κλινών 
ημερήσιας φροντίδας ασθενών, ρύθμιση 
που θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο 
μήνα και αναλόγως των αποτελεσμάτων 

λειτουργίας των κλινών ημερήσιας φρο-
ντίδας, θα επαναξιολογήσουν σε μεταγε-
νέστερο στάδιο τον τρόπο λειτουργίας των 
θαλάμων. 
Ο ΟΚΥπΥ μεθόδευσε το κλείσιμο των θα-
λάμων υποστηρίζει  ο Δήμαρχος Γιώτης 
Παπαχριστοφή. 
Αντί ανέφερε να επαναλειτουργήσουν 
τους θαλάμους όπως είχαν υποσχεθεί 
παλαιότερα, προσπαθούν να εξοικονο-
μήσουν χρήματα εις βάρος των κατοίκων 
της περιοχής. Ανέφερε επίσης, ότι θα απο-
στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας με κοινοποίηση στον Υπουργό 
Υγείας, με την οποία θα ζητά επανεξέταση 
της απόφασης του ΟΚΥπΥ. 
Σε αντίθετη περίπτωση είπε, θα καλέσει 
τους φορείς της περιοχής για να λάβουν 
από κοινού αποφάσεις για δυναμικές 
κινητοποιήσεις. Δεν δεχόμαστε είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ.Παπαχριστοφή, να μας 
κοροϊδεύουν και να μας υπόσχονται για 
δυο χρόνια ότι θα ανοίξουν οι θάλαμοι και 
τώρα να έρχονται και να μας λένε ότι δεν 
θα ανοίξουν. 
Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, καλεί προσω-
πικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον 
Υπουργό Υγείας, να εγκύψουν προσωπικά 
στο πρόβλημα και να καλέσουν τον ΟΚΥπΥ 
να ικανοποιήσει το αίτημα των κατοίκων 
του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς, 
για την παροχή σωστής ιατροφαρμακευ-
τικής φροντίδας και περίθαλψης με την 
επαναλειτουργία των θαλάμων εσωτερι-
κών ασθενών.

ΟΚΥπΥ 

Στόχος του Οργανισμού Κρατικών Υπηρε-
σιών Υγείας, είναι η  παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών υγείας με ασφάλεια για τον 
ασθενή αλλά και το προσωπικό που ερ-
γάζεται στον οργανισμό, ανέφερε ο  εκ-
πρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος 
Χαρίλαου και απέρριψε τις καταγγελίες 
του Δημάρχου, ότι είναι για οικονομικούς 
λόγους που ο οργανισμός δεν επαναλει-
τουργεί τους θαλάμους. 
Ο κ. Χαριλάου, τόνισε ότι ο οργανισμός 
έχει υλοποιήσει όσα είχε υποσχεθεί, 
αναφέροντας ότι για το ΤΑΕΠ της Πόλης 
Χρυσοχούς, ο αριθμός των γιατρών είναι 

μεγαλύτερος ακόμα και από νοσοκομεία 
όπως της Λάρνακας. 
Σημείωσε ακόμη ότι η επαναλειτουργία 
των θαλάμων εσωτερικών ασθενών απο-
φεύγεται για λόγους ασφάλειας και καλύ-
τερης ιατρικής φροντίδας των ασθενών. 
Αντί αυτού είπε, προωθείται η βραχεία 
νοσηλεία και οι κλίνες ημερήσιας φροντί-
δας. 
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του οργανισμού,   «αναγνωρίζο-
ντας τη σημασία και το ρόλο που διαδρα-
ματίζει το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, 
ο ΟΚΥπΥ προχωρεί στην συνεχή και ποι-
οτική αναβάθμιση του. Αναφέρει ότι 
προχώρησε στην ενίσχυση του Τμήματος 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών  
με επιπρόσθετους Ιατρικούς Λειτουργούς, 
στη στελέχωση του Νοσοκομείου με Ιατρό 
Καρδιολόγο, στην εφαρμογή προγράμμα-
τος επισκέψεων Ειδικών Ιατρών και άλλων 
Επαγγελματιών Υγείας και στην επέκταση 
των ωρών λειτουργίας του ακτινολογικού 
τμήματος και του χημείου για την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των ασθενών.  Αναφέρει 
ότι στη σύσκεψη υπό την προεδρία του 
Υπουργού Υγείας με τη συμμετοχή του Δη-
μάρχου Πόλεως Χρυσοχούς, του Προέδρου 
του ΔΣ και της Κεντρικής Διοίκησης του 
Οργανισμού, αποφασίσθηκε η λειτουργία 
βραχείας νοσηλείας, όπου θα εξυπηρετεί 
ασθενείς του ΤΑΕΠ, που χρήζουν περαιτέ-
ρω παρακολούθησης και λειτουργία πέντε 
κλινών Ημερήσιας Φροντίδας Υγείας. 
Με τις ποιο πάνω ενέργειες- καταλήγει η 
ανακοίνωση- οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας ενισχύονται και αναβαθμίζονται 
και οι κάτοικοι της περιοχής θα εξυπηρε-
τούνται καλύτερα.

Υποβαθμίζουν το Νοσοκομείο 
της Πόλης Χρυσοχούς 
Απογοήτευση και αντιδράσεις 

Καταγγελίες του ΑΚΕΛ για προεκλογικές σκοπιμότητες 

Καταγγέλλουν ότι 
μεθοδεύτηκαν η 
υποβάθμιση του 
τοπικού νοσοκομείου 
και το κλείσιμο των 
θαλάμων ασθενών… 
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Δημοτικός 
Λαχανόκηπος

Τα εγκαίνια του 1ου πρότυπου 
Δημοτικού λαχανόκηπου στην 

Πάφο τελέστηκαν  την Πέμπτη 29 
Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ. 
από τον Δήμαρχο Πάφου Φαί-
δωνας Φαίδωνος. Ο Δημοτικός 
Λαχανόκηπος δημιουργήθηκε 
από τον Δήμο Πάφου με την ευ-
γενική χορηγία ιδιωτικής εται-
ρείας φυτοφαρμάκων, με σκοπό 
την ενημέρωση και εκπαίδευση 
των παιδιών για την βιολογική 
καλλιέργεια καθώς και την ανά-
πτυξη στάσεων και συμπεριφο-
ρών τόσο προς τον σεβασμό του 
περιβάλλοντος όσο και προς την 
εκτίμηση και τον κόπο που χρειά-
ζεται μια τροφή για να καταλήξει 
στο πιάτο μας. 

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα εί-
ναι προσβάσιμος στα εκπαιδευ-
τήρια της πόλης για μαθητικές 
επισκέψεις, και την διαχείριση 
και συντήρησή του έχουν αναλά-
βει τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης.  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ανάκαμψη και αβεβαιότητα 
Τι καταγράφει η Eurostat στον τουριστικό τομέα

Ο τουριστικός τομέας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κα-
θώς και στην Κύπρο κα-

ταγράφει ανάκαμψη μετά την 
πανδημία της COVID-19, καθώς 
τα στοιχεία για το 2022 προσεγ-
γίζουν αυτά του 2019, σύμφωνα 
με την Eurostat, τη στατιστική 
υπηρεσία της ΕΕ. 
Όπως σημειώνεται, κατά το πρώ-
το μισό του 2022 ο συνολικός 
αριθμός διαμονών σε τουριστικά 
καταλύματα στην ΕΕ παρέμενε 
χαμηλότερος από ότι το πρώτο 
μισό του 2019 (1,01 δισεκατομ-
μύρια το 2022 σε σύγκριση με 
1,18 δισεκατομμύρια το 2019). 
Ωστόσο, ο αριθμός των διαμο-
νών το πρώτο εξάμηνο του 2022 
ήταν βελτιωμένος σε σχέση με 
την ίδια περίοδο το 2020 (474,7 
εκατομμύρια) και το 2021 (406,8 
εκατομμύρια). 
Συγκριτικά, ο αριθμός των διαμο-
νών κατέγραψε μείωση 14% το 
2022 σε σχέση με το 2019, ενώ 
είχε καταγράψει μείωση 66% το 
2021 και 605 το 2020. Σε σύγκρι-
ση με το πρώτο μισό του 2021, το 
πρώτο μισό του 2022 καταγράφη-
κε μια αύξηση 149%, αύξηση που 
ήταν σημαντική κατά και τους έξι 
μήνες της περιόδου. Η μεγαλύτε-
ρη βελτίωση το 2022 σε σχέση με 

το 2021 σημειώθηκε τον Απρίλιο, 
οπότε και καταγράφηκε αύξηση 
302% (44 εκατομμύρια διαμονές 
τον Απρίλιο του 2021 σε σχέση 
με 177,6 εκατομμύρια τον Απρί-
λιο του 2022). Στην Κύπρο κατά 
το πρώτο μισό του 2022 κατα-
γράφηκαν 5.028 εκατομμύρια 
διαμονές, σε σύγκριση με 6.790 
εκατομμύρια διαμονές την ίδια 
περίοδο το 2019, 1.236 εκατομ-
μύρια την ίδια περίοδο το 2020 
και 1.691 εκατομμύρια την ίδια 
περίοδο το 2021.

Ο διεθνής τουρισμός στην ΕΕ
Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, 
ανάκαμψη σημειώθηκε και όσον 
αφορά τον διεθνή τουρισμό. 
Το πρώτο μισό του 2022 κατα-
γράφηκαν συνολικά 432,9 εκα-
τομμύρια διαμονές ξένων του-
ρισμών, σημειώνοντας αύξηση 
154% σε σχέση με την ίδια περί-
οδο το 2020 (170 εκατομμύρια) 
και 401% σε σχέση με την ίδια 
περίοδο το 2021 (86,4 εκατομ-
μύρια). 
Ο διεθνής τουρισμός ωστόσο 
παρέμεινε μειωμένος σε σχέση 
με το πρώτο μισό του 2019, δη-
λαδή πριν την πανδημία, καθώς 
καταγράφηκε μείωση 22%. Όσον 
αφορά τα ταξίδια στο εσωτερικό 

των χωρών, καταγράφηκε μείω-
ση 7% κατά το πρώτο μισό του 
2022 σε σχέση με την ίδια περίο-
δο το 2019. Όπως και κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, καταγρά-
φηκαν περισσότερα ταξίδια στο 
εσωτερικό από ότι ταξίδια από 
και προς το εξωτερικό το πρώτο 
μισό του 2022. Και στις δύο κα-
τηγορίες καταγράφηκε αύξηση 
από μήνα σε μήνα το 2022, κατά 
τρόπο σύμφωνο με την αναμε-
νόμενη αύξηση των ταξιδιών 
καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι: 
ανά μήνα, οι τουρίστες στο εσω-

τερικό αυξήθηκαν από 56,7 εκα-
τομμύρια τον Ιανουάριο σε 152,4 
εκατομμύρια τον Ιούνιο, ενώ οι 
ξένοι τουρίστες αυξήθηκαν από 
32,7 εκατομμύρια τον Ιανουάριο 
σε 137,2 εκατομμύρια τον Ιούνιο. 
Συνολικά ο εγχώριος τουρισμός 
έφτασε στις 579,1 εκατομμύρια 
διαμονές, που αντιστοιχεί στο 
57% των διαμονών κατά το πρώ-
το μισό του 2022. Την ίδια πε-
ρίοδο το 2019 το ποσοστό αυτό 
βρισκόταν στο 53%, ενώ το 2020 
είχε ανεβεί στο 64% και το 2021 
στο 79%.

Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες δυο χρόνια από 
τη λειτουργία της πρώτης ιδιωτικής μονάδας 
Αιμοκάθαρσης στην Πάφο η οποία εξυπηρετεί 
ασθενείς από τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Νο-
σοκομείο Άγιος Γεώργιος.

Η υπερσύγχρονη κλινική με ολοκαίνουργια ιατρι-
κά μηχανήματα και εξοπλισμό ήρθε την κατάλληλη 
ώρα να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων ασθε-
νών της Πάφου οι οποίοι ταλαιπωρούνταν για να 
κάνουν μια αιμοκάθαρση στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πάφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διεύθυνση των νο-
σοκομείων Άγιος Γεώργιος και Κυανούς Σταυρός, 
αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις ανάγκες των ασθενών 
στην Πάφο και τα κενά σε διάφορους τομείς έδρα-
σε άμεσα με τη δημιουργία της συγκεκριμένης μο-
νάδας η οποία λειτούργησε ως σανίδα σωτηρίας 
για αρκετούς νεφροπαθείς όλων των ηλικιών. 
Στο ίδιο μήκος κύμματος η πολιτική των δυο νοση-
λευτηρίων κινήθηκε και με τη δημιουργία του κέ-
ντρου επεμβατικής καρδιολογίας, της υπηρεσίας 

ασθενοφόρων, του πρωτοπόρου κέντρου λιθοτρι-
ψίας Η μονάδα Αιμοκάθαρσης βαδίζοντας αισίως 
στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας της και στελεχωμέ-

νη πλήρως με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
πέτυχε πλήρως την αρχική της αποστολή που δεν 
ήταν άλλη από την εξυπηρέτηση των ασθενών και 
των οικογενειών τους.

Δυο χρόνια μονάδα αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος
Κάλυψη προεκλογικής

Ο Αδέσμευτος, όπως και το Ρά-
διο Κόσμος και η ιστοσελίδα 

μας cosmosnews.
com, μπήκαν 
από την εβδο-
μάδα που πέρα-
σε στην κάλυψη 
πλέον της προ-
εκλογικής εκ-
στρατείας για τις 

Προεδρικές Εκλογές, με μοναδικό 
στόχο την  μεταφορά των θέσεων 
των υποψηφίων στους πολίτες.
Πρώτος φιλοξενήθηκε σε Ράδιο 
Κόσμος και Αδέσμευτο, ο ανεξάρ-
τητος υποψήφιος Νίκος Χριστο-
δουλίδης και ακολουθεί ο Αντρέ-
ας Μαυρογιάννης στην επόμενη 
έκδοση.
Βήμα θα δοθεί σε όλους τους υπο-
ψηφίους χωρίς καμιά διάκριση και 
ελπίζουμε να συμβάλουμε με τον 
τρόπο αυτό στην καλύτερη κάλυ-
ψη της προεκλογικής εκστρατεί-
ας μεταφέροντας τις θέσεις και 
τις απόψεις των υποψηφίων με-
ταξύ άλλων που αφορούν και την 
Πάφο. 
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Ευρωπαϊκή διάκριση για τον 
«Προορισμό Πάφος» 
Ευρωπαϊκό Αργυρό βραβείο «ΑΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ως  Αειφόρος 
Παράκτιος Τουριστικός προορισμός για το 2022

Ά λλη μια τιμητική διάκριση 
εξασφάλισε η Πάφος ως 
τουριστικός προορισμός, 

εξασφαλίζοντας το Ευρωπαϊκό 
αργυρό μετάλλιο “Ακτή Ποιότη-
τας” ως  Αειφόρος Παράκτιος 
Τουριστικός προορισμός για το 
2022.
Η περιοχή της Πάφου φημίζεται 
σε όλο τον κόσμο για τη πράσινη 
φύση της, αλλά και τις κρυστάλ-
λινες παραλίες της. Μετά από 
την πρόσφατη απονομή 18 Γα-
λάζιων σημαιών (blue flags) σε 
ολόκληρη την επαρχία, η Πάφος 
έχει διακριθεί και κατάφερε να 
κερδίσει το Ευρωπαϊκό Αργυρό 
βραβείο «ΑΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 
για το 2022 και να συγκαταλέγε-
ται μέσα στους 100 κορυφαίους 
“πράσινους προορισμούς” της 
Ευρώπης.
Ολόκληρη η ακτογραμμή της Πά-
φου αναγνωρίστηκε ως πλέον 
ελκυστική για τους επισκέπτες 
που ενδιαφέρονται να συνδυά-
σουν διακοπές και απόλαυση στη 

φύση σε ένα προορισμό με μα-
γευτικό  τοπίο, που φροντίζει και 
διατηρεί την ποιότητα του  περι-
βάλλοντος και ακολουθεί πρακτι-
κές για προστασία και ανάδειξη  

της τοπικής ταυτότητας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Το Αργυρό βραβείο και μια θέση 
στον κατάλογο των TOP 100 πιο 
“πράσινων” παράκτιων και νη-

σιώτικων περιοχών της Ευρώ-
πης, τιμά την Πάφο αλλά την ίδια 
στιγμή την  δεσμεύει για  συνέχι-
ση και καλυτέρευση των πρακτι-
κών που ακολουθεί .   Η Πάφος 
με αυτό το βραβείο γίνεται ακό-
μη πιο γνωστή για την απαράμιλ-
λη ομορφιά της, για τις γραφικές 
παραλίες της και την πλούσια και 
σπάνια βλάστηση με κυρίαρχη 
περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς 
και του Νέου Χωρίου. 
Βασικά κριτήρια της επιλογής 
των περιοχών είναι η καθαριότη-
τα των υδάτων, η βιοποικιλότητα  
των περιοχών, το περιβάλλον 
τους, οι δράσεις για ορθή περι-
βαλλοντική συμπεριφορά (πχ 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων), η 
κοινωνικοοικονομική τους κατά-
σταση, η πολιτιστική τους κληρο-
νομιά , η έλλειψη ατμοσφαιρικής  
ρύπανσης, τα ποσοστά θορύβου, 
η ποιότητα τουριστικής υποδο-
μής, η ασφάλεια, η προσβασιμό-
τητα, η εύκολη πρόσβαση στην 
πληροφόρηση κ.α. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Φωνές Φαίδωνα

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδων 
Φαίδωνος, μετά από επίσκε-

ψη του στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πάφου και σύσκεψη που είχε με 
την διεύθυνση του νοσηλευτηρίου 
κατήγγειλε ότι τα τελευταία χρόνια 
έχουν ανεγερθεί χωρίς άδειες χώ-
ροι στάθμευσης οχημάτων με τσί-
γκους και σίδερα, για εξυπηρέτηση 
κυρίως του προσωπικού ενώ το 
υπουργείο υγείας έχει τοποθετή-
σει λουόμενες αίθουσες για αντι-
μετώπιση των πιεστικών αναγκών 
που υπάρχουν.
Υπάρχουν όπως είπε επτά παρά-
νομα κτίσματα, γύρω από το νοσο-
κομείο, κάνοντας  λόγο για πλήρη 
εγκατάλειψη του, ενώ χαρακτή-
ρισε τριτοκοσμική την εικόνα που 
παρουσιάζει σήμερα το νοσηλευ-
τήριο.

Το έπιασαν μετά από 8 μήνες

Στον δρόμο Ριζοελιάς - Αγίας Νά-
πας συνελήφθη το βράδυ της 

Τρίτης, ο δραπέτης 
από τα αστυνομι-
κά κρατητήρια Πά-
φου Ernai Kozmiov. 
Ο 34χρονος είχε 
αποδράσει πριν 
από 8 μήνες  μαζί 
με άλλο κρατού-

μενο του  ο οποίος είχε εντοπισθεί 
και συλληφθεί λίγες μέρες αργότε-
ρα. O Ernai Kozmiov βρισκόταν υπό 
κράτηση μετά την παραπομπή του 
σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κα-
κουργιοδικείου για είκοσι υποθέσεις 
διαρρήξεων και κλοπών κατοικιών, 
δύο κλοπών οχημάτων και καθώς και 
κατοχής χειροβομβίδας και αριθμού 
φυσιγγιών. Σε έρευνα που διενερ-
γήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε 
μεγάλος αριθμός χρυσαφικών, αση-
μικών και άλλων κοσμημάτων, ρολό-
για χειρός, συλλεκτικά νομίσματα, 
κινητά τηλέφωνα και φορητοί ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές, μεταξύ τους 
και tablet, φωτογραφικές μηχανές, 
μία τηλεόραση, ηλεκτρικές οικιακές 
συσκευές, τσάντες και γυαλιά ηλίου, 
καθώς και ηλεκτρικά και άλλα εργα-
λεία. 
Μετά την παραπομπή του και ενώ 
αναμενόταν η μεταφορά του στις 
κεντρικές φυλακές είχε αποδράσει. 
Ο δραπέτης με απόφαση του Δικα-
στηρίου οδηγήθηκε στις κεντρικές 
Φυλακές όπου θα παραμείνει υπό 
κράτηση μέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης.
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Αστυνομικός Ηλίας Μυριάνθους Μαρίνος Στυλιανού Μιχ. Χατζηπαντέλας 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Αδέσμευτο που την Τρίτη συμπλήρωσε 
19 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στην κοι-
νωνία της Πάφου, με 936 εκδόσεις…  

Τον πρόεδρο Αναστασιάδη που θα έρθει 
για άλλη μια φορά στην Πάφο για εγκαίνια 
και αυτή τη φορά μάλιστα θα φύγει με το 
χρυσό κλειδί της πόλης…

Την αστυνομία μας που έστω και τυχαία, 
μετά από οκτώ μήνες κατάφερε να συλλά-
βει τον φαντομά Ernai Kozmiov, που είχε 
δραπετεύσει από τα αστυνομικά κρατητή-
ρια της Πάφου…

Την ταλαίπωρη δημοκρατία μας που γιορ-
τάζει σήμερα 62 χρόνια από την ανακήρυξή 
της, έστω και αν από τότε έμεινε μισή…

Τον Αδέσμευτο που γιορτάζει επίσης 19 
χρόνια κυκλοφορίας και παρουσίας του 
στην κοινωνία της επαρχίας μας…

Τους αμπελουργούς μας που έφαγαν πάλι 
μεγάλη κοροϊδία ιδιαίτερα για το ξυνιστέρι 
που έχουν παράξει φέτος το οποίο αδυνα-
τούν να παραλάβουν οι οινοβιομηχανίες…

Τους κατοίκους των κοινοτήτων του Ακάμα 
και τους ιδιοκτήτες γης που περιμένουν με 
κομμένη ανάσα τι μέλλει γενέσθαι με το το-
πικό σχέδιο…

Την Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που 
πριν προλάβει να χαρεί τη νίκη της επί της 
Ελλάδας, εισέπραξε σφαλιάρα πέντε αστέ-
ρων από το Κόσοβο και τώρα θα παίξει μπα-
ράζ για να αποφύγει το υποβιβασμό…

Τους Υπουργούς Μεταφορών και Οικονο-
μικών που όπως είπε ο Οδυσσέας Μιχαη-
λίδης “αγγρίστηκαν”, από τα όσα αποκάλυ-
ψε ο ίδιος για την σύμβαση διαχείρισης των 
αεροδρομίων μας…

Τον δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος που την 
Τετάρτη δήλωσε ότι ήταν η πιο ευτυχισμέ-
νη μέρα της θητείας του και έστειλε φωτο-
γραφία πάνω σε μπουλντόζα. Φαίδωνα μι-
κρός έπαιζες καθόλου με μπουλντόζες ή…

Τους Οικολόγους που ακόμα το σκέφτο-
νται ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξουν 
στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές…

Τις εξελίξεις για το Κυπριακό οι οποίες 
απλά δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν δεν 
είναι θετικές. Κάτσαμε λοιπόν στα βραστά 
μας και δε βαριέστε; Πού να τρέχει τώρα ο 
Κασουλίδης τόσων χρονών άνθρωπος…

Τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή ο 
οποίος θα πάει στην Νέα Υόρκη και κύριο 
θέμα συζήτησης του θα είναι το μετανα-
στευτικό! Μα αυτό το πρόβλημα, δεν το 
έλυσε ο Αβέρωφ όταν πήγε στην… Ζιμπά-
πουε;

Τον υποψήφιο Πρόεδρο Αλέξιο Σαββίδη, 
ο οποίος υπόσχεται διαγραφή προστίμων 
κορωνοϊού σε όσους καταγγέλθηκαν, εάν 
εκλεγεί. ΚΙ εγώ υπόσχομαι διαγραφή όλων 
των χρεών γενικώς. Μου στοιχίζει τίποτε; 

Τον Οκτώβρη που ελπίζουμε να μας φέρει 
επιτέλους βροχές στην διψασμένη Πάφο…

Στα πάνω ο αστυνομι-
κός του τμήματος τρο-
χαίας αρχηγείου, που 
κατάφερε να αναγνω-
ρίσει τον δραπέτη από 
τα αστυνομικά κρατη-
τήρια της Πάφου οκτώ 
ολόκληρους μήνες με-
τά την δημοσίευση των 
φωτογραφιών του…

Στα Πάνω ο βουλευτής 
της ΕΔΕΚ αφού ήταν ο 
μοναδικός βουλευτής 
από τις επαρχίες Πά-
φου και Λεμεσού που 
παρέστει στη συνεδρία 
της Επιτροπής Γεωργί-
ας κατά τη συζήτηση 
των προβλημάτων πα-
ραλαβής των σταφυ-
λιών… 

Κανείς;

Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βρά-
δυ… Μπορεί όμως αν έρθου-

με και πρωί ή με το φως της ημέ-
ρας, αλλά τα νησιά δεν έχετε δι-
καίωμα να τα στρατικοποιείτε!!!
Ατάκες του Σουλτάνου Ερντογάν 
και της ομήγυρής του που απει-
λούν συνεχώς Ελλάδα και Κύπρο 
καθημερινά, αλλά κατά άλλα σχί-
ζουν τα ιμάτιά τους γιατί λένε, 
βάσει των συνθηκών της Λωζά-
νης και των Παρισίων, με τις οποί-
ες παραχωρήθηκαν τα νησιά στην 
Ελλάδα πρέπει να είναι αποστρα-
τικοποιημένα.
Δηλαδή αυτό που θέλουν είναι 
να τα αφήσουμε ανοχύρωτα χω-
ρίς ούτε ένα όπλο ώστε να έρ-
θουν ξαφνικά ένα βράδυ ή έστω 
με το φως της ημέρας και να τα 
πάρουν;
Έτσι ακριβώς όπως έκαναν και με 
την Κύπρο, την οποία φρόντισαν 
με τους εδώ εγκάθετους τους και 
την αμέριστη βοήθεια της Χού-
ντας τότε των Αθηνών να την απο-
δυναμώσουν όσο μπορούσαν ώ-
στε αν την καταλάβουν δια περι-
πάτου.
Έτσι έμαθαν να πολεμούν οι Τούρ-
κοι. Να έχουν τον αντίπαλό τους 
με δεμένα χέρια, ώστε να είναι σί-
γουροι ότι θα νικήσουν.
Να τα βλέπουν όμως αυτά οι Αμε-
ρικανοί, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, 
τώρα και οι Ρώσοι που εκτρέφουν 
ένα θηρίο τόσα χρόνια, το ανέχο-
νται και το παραχαϊδεύουν και εί-
ναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα 
γυρίσει να δαγκώσει το χέρι που 
το ταΐζει.
Αυτά όμως τα ακούνε όλοι βερε-
σέ. Η ουσία είναι να βρεθεί κά-
ποιος επιτέλους να απαντήσεις 
σε όλες αυτές τις προκλήσεις των 
θρασύδειλων χειροκροτητών  του 
Ερντογάν και να τους βάλεις τη 
θέση τους. Υπάρχει κανείς ή τω΄ρα 
έχουμε άλλες δουλειές;
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…να βάζω «Χ» σε όσους 
μας προκαλούν προβλή-

ματα. Μας φτάνουν τα 
δικά μας και δεν χρειαζό-
μαστε και άλλα… 

...να φροντίζω τα αδέ-
σποτα της γειτονιάς. Τα 

καημενούλικα γατάκια 
και σκυλάκια το μόνο που  
χρειάζονται είναι φαγητό 
και νερό για να ζήσουν…

…να είμαι προσεκτική 
στις αγορές μου στο 
διαδίκτυο, διότι οι χάκερ 
είναι παντού. Ξέρουν τον 
τρόπο να σου αδειάσουν 
την πιστωτική… 

…να τρώω υγιεινά 
διότι προέχει η υγεία 

μας και δεν σηκώνει 
αστεία. Επίσης, πού και 
πού λίγη γυμναστική…  

Μα είναι δυνατόν μετά από τόσα αυ-
τοκινητιστικά δυστυχήματα, να έ-

χει κόσμο που ακόμα περνάει με κόκκινο 
σηματοδότη; Πραγματικά απίστευτο. Να 
υπάρχει κόσμος που να θέτει σε κίνδυνο 
τη ζωή του, ή τη ζωή των συμπολιτών του 
για να μην κάνει στάση στο «κόκκινο» 
για ένα-δυο λεπτά; 
Φαντάζομαι, αύριο που θα τοποθετη-
θούν οι κάμερες δεν θα κάνετε παράπο-
νο για το βαρύ πρόστιμο που θα βρείτε 
στο χρηματοκιβώτιό σας. 

Γιατί περνάτε με κόκκινο φανάρι;

Πάνω ο διευθυντής 
του ΕΒΕ και Δημοτικός 
Σύμβουλος του ΔΗΚΟ 
στο Δήμο Πάφου για 
τις πρόσφατες επιση-
μάνσεις του σε ότι α-
φορά τα κυκλοφορικά 
ζητήματα στην Πόλη 
και ειδικά στην περι-
οχή του Αναβαργού-
Κονιών…

Κάτω ο υπουργός Γε-
ωργίας για τους χει-
ρισμούς του στα θέ-
ματα της παραλαβής 
σταφυλιών που πα-
ραπλανήθηκε για άλ-
λη μια φορά από τους 
λειτουργούς του με α-
ποτέλεσμα τα σταφύ-
λια να λιώνουν στα α-
μπέλια…

Κάτω και ο υπουργός 
Υγείας που δεν τήρη-
σε τις παλαιότερες δε-
σμεύσεις του για την 
επαναλειτουργία των 
θαλάμων νοσηλείας α-
σθενών στο Νοσοκο-
μείο Πόλεως, απόφαση 
που προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις στους φο-
ρείς της περιοχής...

Κώστας Καδής 
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Αναμφίβολα η κοινότητα Σαλαμιού εί-
ναι από τις πλέον φιλοπρόοδες στην 

επαρχία μας και αυτό δεν το μάθαμε πρό-
σφατα.Είναι μια κοινότητα που συχνά πυ-
κνά διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις 
κυρίως πολιτιστικού περιεχομένου, οι ο-
ποίες υποστηρίζονται δυναμικά από ό-
λους τους απόδημούς της κοινότητας. 
Συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές πα-
ραστάσεις ακόμα και κινηματογραφικές 
ταινίες, προβάλλονται συχνά στην κοινό-
τητα.Την περασμένη Κυριακή, πραγματο-

ποιήθηκε το φεστιβάλ παλουζέ της κοινό-
τητας και η πλατεία με τα γραφικά αιωνό-
βια κυπαρίσσια πλημμύρισε από κόσμο.

Σαλαμιού

Αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επισύ-
ρει πολλά ακόμα δεινά κυρίως για τις χώ-
ρες της Ευρώπης της Κύπρου μη εξαιρου-
μένης. Μεταξύ άλλων την άνοδο της Άκρας 
Δεξιάς…

Τώρα θα αρχίσουν τα πραγματικά κτυπή-
ματα κάτω από τη μέση στον προεκλογικό 
αγώνα μέχρι τις προεδρικές Εκλογές του 
Φεβρουαρίου…

Αλήθεια τώρα, απαγόρευσαν στο Φαί-
δωνα να μιλά στην προεκλογική του Αβέ-
ρωφ;

Meloni στα Ιταλικά είναι το πεπόνι. Μή-
πως αυτή η Giorgia Meloni, έχει καμιά συγ-
γένεια με τον μακαρίτη τον Πεπονή του 
ΠΑΣΟΚ;

Αυτή η ιστορία με τις λίστες αναμονής σε 
κάποια νηπιαγωγεία στα οποία οι γονείς 
εγγράφουν τα παιδιά τους πριν ακόμα γεν-
νηθούν είναι νέα μόδα;

Ελπίζουμε ότι η γενική Εισαγγελία δεν θα 
κάνει περισσότερο χρόνο για να αποφασί-
σει εάν προκύπτουν ευθύνες, από όσο έ-
κανε ο Αιμιλιανίδης για να ολοκληρώσει 
την ερευνά  του…

Προσοχή όσοι κάνετε σούβλες για τι είδα-
τε τι έπαθαν στη Μεσόγη με την φουκού…

Στο Ιράν διαδηλώνουν γιατί σκότωσαν 
μια 20χρονη κοπέλα επειδή φορούσε λίγο 
στραβά τη μαντίλα της, (την Μάσχα Αμινί), 
κι εμείς εδώ την Κύπρο διαδηλώνουμε για 
τα… ζώα μας…

Έλεγα κι εγώ πού χάθηκε αυτή Ελένη Θε-
οχάρους; Τελικά είναι στην Ζιμπάπουε με 
τους Γιατρούς του Κόσμου και είναι εμφα-
νώς αδυνατισμένη…
 
Τα δύο μεγάλα όπλα για επανένωση της 
Κύπρου είναι το ΝΑΤΟ και το φυσικό αέριο, 
είπε ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Μα έτσι δεν 
μας λέγατε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Ότι θα μας λύσουν το Κυπριακό βάσει μά-
λιστα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου;

Είμαστε το μοναδικό κράτος της Ευρώπης 
όπου οι γιατροί εξετάζουν τους ασθενείς 
με κινητικά προβλήματα στα αυτοκίνη-
τά τους ή στο δρόμο, αφού δεν υπάρχουν 
προσβάσεις για ν εισέλθουν οι ασθενείς 
στα ιατρεία τους…

Μην αγχώνεστε για το αποτέλεσμα των 
Προεδρικών Εκλογών. Κάποιοι ήδη έβγα-
λαν πρόεδρο από τώρα…

Αυτή τη Σοφία Χατζηπαντελή μήπως να 
την φέρναμε στην Κύπρο να την εκλέξου-
με στη Βουλή; Θα έκανε ακτύπητο δίδυμο 
τουλάχιστον με δυο υφιστάμενους βου-
λευτές. Δεν λέμε όμως ονόματα…

Βεβαίως θα μπορούσαμε να βγάλουμε και 
τους Λοϊζου, Πίττα που είναι πολύ καλοί 
στις ντρίπλες…
Πού βαδίζει η ανθρωπότητα; Στο Ιράν σκο-
τώνουν γυναίκες κυριολεκτικά για τρίχες…

Δέκατες τρίτες προεδρικές Εκλογές στην 
Κύπρο, με δεκατρείς προς το παρόν υπο-
ψηφίους. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει;

Μόνο ο Ηλίας!

Να συνεδριάζει η επιτροπή Γεωργίας 
της Βουλής, να έχουμε τόσο σοβαρό 

πρόβλημα με την πα-
ραλαβή των σταφυ-
λιών από τα οινοποι-
εία και στην συνεδρία-
ση από τους τέσσερεις 
βουλευτές της Πάφου 
να δίνει το παρόν του 

μόνο ο Ηλίας Μυριάνθους, όπως και 
να το κάνουμε δεν ακούγεται καθόλου 
καλό.
Όχι δεν λέμε ότι οι υπόλοιποι βουλευ-
τές δεν ενδιαφέρονται, άλλωστε είχαν 
όλοι και έκαναν συναντήσεις για ανά-
δειξη και επίλυση του θέματος.
Για να απουσιάζουν οι άλλοι τρεις βου-
λευτές μας θα είχαν κάποιο πολύ σο-
βαρό λόγο και καλά θα κάνουν να το 
ξεκαθαρίσουν γιατί είναι εκτεθειμέ-
νοι στους εκατοντάδες αμπελουργούς 
της επαρχίας μας που κινδυνεύουν αν 
δουν τα σταφύλια τους που με τόσο 
κόπο παρήγαγαν να σαπίζουν στα α-
μπέλια.  

Ο. Μιχαηλίδης

Δεν θα μπορούσε να το πει καλύτε-
ρα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος 

σχολιάζοντας την κοι-
νή ανακοίνωση των Υ-
πουργών Μεταφορών 
και Οικονομικών με-
τά τη δημοσίευση του 
πορίσματός του για 
τις ενέργειές τους σχε-

τικά με την διαχείριση των αεροδρομί-
ων μας είπε ότι δίνουν την εντύπωση 
“αγγρίσματος”.
Το γεγονός βέβαια ότι μετά την τοπο-
θέτηση του Γενικού Ελεγκτή σταμάτη-
σαν τις όποιες επαφές δείχνει ότι δεν 
τηρούσαν το γράμμα του νόμου.
Ο τρόπος όμως με τον οποίο εκφρά-
στηκαν όντως δεν είναι πολιτικός και 
πράγματι φαίνονται σαν “αγγρισμένα” 
παιδιά… 
Δεν τους πληρώνει όμως γι’ αυτό ο λα-
ός μας.

Φ. Φαίδωνος

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδω-
νος ο οποίος παρέστη την Τετάρτη στο 

εργοτάξιο όπου έγινε 
η πρώτη εκσκαφή για 
το θεμέλιο λίθο του Α-
μερικανικού Πανεπι-
στημίου της Βηρυτού, 
στους πρώην Χαρου-
πόμυλους, χαρακτήρι-

σε την ημέρα ως ιστορική για την Πάφο 
και την ευτυχέστερη όπως είπε της θη-
τείας του ως Δήμαρχος. 
Το σπουδαιότερο πανεπιστήμιο στην 
Ανατολική Μεσόγειο που συγκαταλέ-
γεται ανάμεσα στα 200 καλύτερα πανε-
πιστήμια του κόσμου με τεράστια ιστο-
ρία είπε θα βρίσκεται στην Πάφο και 
θα λειτουργεί από τον επόμενο χρόνο.
Καλά το από του χρόνου μην το δέσεις 
και ψιλό μαντήλι, μην έχουμε καμιά ε-
ξέλιξη τύπου Pafos Innovation, αλλά 
αυτή η περίπτωση σαφώς και είναι πο-
λύ πιο σοβαρή…

Ο Δίκαιος

Ο Ευεργέτης
Τώρα μάλιστα καταλάβαμε! Ο Νίκος Ανα-

στασιάδης μας έκανε χατίρια τόσα χρόνια 

και μας έδινε χρήματα για να κάνουμε έργα 
στην Πάφο, ενώ συνέβαλε να έρθουν στην 
Πάφο οι σχολές του ΕΠΑΚ και το Αμερικάνικο 
Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. 
Γι’ αυτό και δικαίως η πλειοψηφία του Δημο-

τικού Συμβουλίου της Πάφου,  αποφάσισε να 
το απονείμει το χρυσό κλειδί της πόλης. Οι ί-
διοι δεν έπραξαν τίποτε.
Μόνο που υπάρχουν άλλοι που δεν είναι 
πρόεδροι της Δημοκρατίας, δεν ζουν καν ό-
χι στην Πάφο αλλά ούτε στην Κύπρο αλλά έ-
χουν δώσει τεράστια ποσά για να γίνουν έρ-
γα. Η αλήθεια είναι ότι η Πάφος πήρε χρήμα-
τα για έργα στην Πάφο αλλά αυτά τα πήρε α-
πό Ευρωπαϊκά Κονδύλια τα οποία εάν δεν τα 
έπαιρνε πιθανότατα θα χάνοντας εντελώς.
Οι ευεργέτες όμως (π.χ. Πουρούλης) έδωσαν 
ζεστό χρήμα από την τσέπη τους. Και μόνο α-
πό τακτ η πλειοψηφία του Δ.Σ. μπορούσε να 
αποφύγει μια τέτοια απόφαση ιδιαίτερα από 
τη στιγμή μάλιστα που ι περισσότεροι ψήφοι 
που πήρε είναι του ΔΗΣΥ…

Ζούμε σε άλλη χώρα;
Κατά περίπου €100 λέει, αυξήθηκαν οι 

μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολα-
βές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρί-
μηνο του 2022, σύμφωνα με τα προκα-
ταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Στα-
τιστική Υπηρεσία την Τετάρτη. 
Συγκεκριμένα, αυτές έφτασαν τα €2.081 
σε σύγκριση με €1.982 το δεύτερο τρίμη-
νο του 2021, δηλαδή παρατηρείται αύξη-
ση 5%.
Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές 
των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
2022, εκτιμούνται στα €2.248 και των γυ-
ναικών στα €1.879. 
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 
2021, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των αν-
δρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 
4,8% και 5,3% αντίστοιχα.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθω-
μένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, 
το δεύτερο τρίμηνο του 2022 εκτιμούνται 
στα €2.163 και σε σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2022 παρατηρείται αύξηση 
0,6%.
Ρε παιδιά μήπως εμείς ζούμε σε άλλη χώ-
ρα;

Οκτώβρης με αναβροχιά
Πότε θα κάνει ξαστεριά στον κόσμο να μας φέξει, 

ποιος να μας καταράστηκε στην Πάφο να μην βρέξει;
Και ο Θεός μας ξέχασε, μας έχει βάλει χέρι 

κι έχουμε προεκλογική κι Οκτώβρη Καλοκαίρι.
Οκτώβρης με αναβροχιά, πολέμους και ακρίβεια, 
με υποσχέσεις και θυμό και κλ… μας τα φρύδια…
Τρέχουν οι υποψήφιοι στις πόλεις στα χωριά μας 

και προσπαθούν ολημερίς να μπούνε στην καρδιά μας…
Για μια καλύτερη ζωή στην Κύπρο χαμόγελο στα χείλια, 

μας τάζουν ότι βάζει ο νους, λαγούς με πετραχείλια.
Μόνο ο νυν ο Πρόεδρος δεν το ‘χει παρακάνει 

κι έχει βαλθεί αμέτρητα εγκαίνια να κάνει.
Τον βοηθά κι ο Φαίδωνας, σ’ αυτή του την περίσκεψη, 

του δίνει το χρυσό κλειδί στη νέα του επίσκεψη.
Ο Φαίδωνας το πέτυχε χρυσό κλειδί να δώσει, 

μήπως μπορέσει δηλαδή ψήφους να ξεκλειδώσει…



Ψίθυροι και καταγγελίες για 
ρουσφέτια 

Από την ερχομένη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου θα βρίσκονται 
στα σχολεία οι δέκα νέοι συνοδοί μαθητών με ειδι-

κές ανάγκες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Σχολικής Εφορείας Πάφου Μιχάλη Χαρα-
λάμπους . Όπως ανέφερε στο radiocosmos, 
για τα 32 σχολεία της Πόλης και για  το ει-
δικό σχολείο Θεοσκέπαστη εργοδοτούνται 
συνολικά από τη σχολική εφορεία 50 συνο-
δοί. 

Για τις νέες προσλήψεις, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι οι εν-
διαφερόμενοι ήταν 98 και οι προσλήψεις  έγιναν μετά από 
προσωπική συνέντευξη στην παρουσία 4ων μελών της Σχο-
λικής Εφορείας, λειτουργού του Υπουργείου Παιδείας, εκ-
προσώπου των γονιών και του Διευθυντή από το κάθε σχο-
λείο. 
Ο κ. Χαραλάμπους, απέρριψε ως ανυπόστατες καταγγελίες 
ότι οι προσλήψεις έγιναν με ρουσφετολογικά κριτήρια.

Ευτυχώς γλίτωσε ο οδηγός 

Ά γιο είχε οδηγός φορτηγού με σταφύλια που ανατρά-
πηκε σε χωράφι στον δρόμο Δρούσιας- Πόλης Χρυσο-

χούς. Το βαρύ όχημα λόγω μηχανικής βλάβης κινούνταν 
ανεξέλεγκτα δίχως φρένα με αποτέλεσμα ο οδηγός να το 
οδηγήσει προς το χωράφι για να αποφύγει τα χειρότερα. 
Οδήγησε το όχημα σε ανηφορικό χωράφι όπου και ανα-
τράπηκε. 
Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. 
Το θέμα που προκύπτει όμως αφορά γενικότερα τα γεωρ-
γικά μηχανήματα και τον έλεγχο τους. 
Αυτή την περίοδο κινούνται φορτηγά με σταφύλια στην 
περιοχή τα οποία εμφανώς δεν είναι σε καλή μηχανική κα-
τάσταση. 

Αβεβαιότητα για το 2023

Η υποχώρηση της Στερλίνας έναντι του Ευρώ, η επιδείνωση 
της οικονομικής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε 

συνδυασμό με την αύξηση γενικότερα του κό-
στους των μεταφορών, προκαλεί αβεβαιότη-
τα ως προς τις προοπτικές για την τουριστική 
κίνηση προς την Κύπρο το 2023 εκτιμά ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Θάνος Μιχαηλίδης. 
Υπάρχει πρόσθεσε αβεβαιότητα και προς το 
παρόν οι εκτιμήσεις είναι απαισιόδοξες, κα-
θώς δεν φαίνεται το 2023 να προδιαγράφεται 

καλύτερο από το 2022. 
Σε ότι αφορά τις πληρότητες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, ο κ. 
Μιχαηλίδης είπε ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και η του-
ριστική κίνηση είπε θα επεκταθεί και τον Νοέμβριο. Για τους 
Χειμερινούς μήνες είπε ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολη.

Ποιος φταίει για τις παράγκες 
του Νοσοκομείου;

Δ εν έχει άδικο ο Δήμαρχος Πάφου για ην κατάσταση που 
επικρατεί πέριξ του Νοσοκομείου Πάφου με τις πρόχει-

ρες κατασκευές τους τσίγκους στους χώρους στάθμευσης και 
γενικά την εικόνα των υπαίθριων χώρων. Η κατάσταση αυτή 
βέβαια δεν είναι σημερινή και ήταν ακριβώς η ίδια πριν 5 και 
10 χρόνια.  Γιατί επέλεξε τώρα ο Δήμαρχος Πάφου να τα βά-
λει με την διεύθυνση του ΟΚΥπΥ και του Νοσοκομείου είναι έ-
να ερώτημα. Όμως επί της ουσίας έχει δίκαιο ότι η κατάσταση 
είναι τραγική και επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Τρέχουν και δεν φθάνουν οι Υπουργοί Εσωτε-
ρικών και Γεωργίας σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο 
για τον Ακάμα. Σύμφωνα με  πληροφορίες, ο Νί-
κος Αναστασιάδης έχει διαμηνύσει πως δεν πρό-
κειται να δεχθεί δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου 
χωρίς να έχει την συγκατάθεση των κοινοτήτων. 
Καλά ξεμπερδέματα λοιπόν.  Έφαγαν 10 χρόνια 
για το Τοπικό Σχέδιο και  τώρα αναζητούν σωσί-
βιο στην προηγούμενη λύση με την ανταλλαγή, 
τις αποζημιώσεις και την μεταφορά συντελεστή 
δόμησης...

Όσο και αν η Πάφος χρωστά το Χρυσό Κλειδί 
στον Νίκο Αναστασιάδη, το γεγονός ότι αυτό α-
πονέμεται 3 μήνες πριν τις Προεδρικές Εκλογές 
δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Θα μπο-
ρούσε η απονομή να γίνει μετά τις Προεδρικές 
Εκλογές για να μην δίνεται η εντύπωση ότι εξο-
φλούνται γραμμάτια...

Όσοι θεωρούν ότι το αποτέλεσμα των Προεδρι-
κών Εκλογών έχει ήδη κριθεί, καλά θα κάνουν 
να προσγειωθούν. Οι δημοσκοπήσεις που πα-
ρουσιάζονται δεν λένε όλη την αλήθεια. Και να 
μην ξεχνούν τι έπαθε ο αείμνηστος Τάσσος Παπα-
δόπουλος, που τον παρουσίαζαν ότι είχε στο τσε-
πάκι του την 2η θητεία στην Προεδρία και έμεινε 
έξω από τον 2ο γύρο των εκλογών... 

Όσοι θεωρούν ότι για την Κύπρο ή την Πάφο το 
κύριο πρόβλημα είναι οι πρόσφυγες και οι μετα-
νάστες, ας σκεφτούν για λίγο πως θα ήταν η κα-
τάσταση δίχως όλους αυτούς. Ποιος θα μάζευε 
τα σταφύλια και τις ελιές, ποιος θα διατηρούσε 
τα κοπάδια, ποιοι θα δούλευαν στα θερμοκήπια, 
τις οικοδομές, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία 
και ποιοι θα πρόσεχαν τους ηλικιωμένους γονείς 
μας... 

Λίαν συντόμως αναμένεται να ανοίξει άλλο ένα 
μέτωπο εργοταξίου στην πόλη μας. Αυτή τη φο-
ρά τα έργα θα γίνουν στο Λιμανάκι και την Ποσει-
δώνος… Για να μην έχουν παράπονο ότι γίνονται 
έργα μόνον στο κέντρο της πόλης. Για τα προβλή-
ματα που θα δημιουργηθούν συστήνουμε από 
τώρα ψυχραιμία και υπομονή διότι υπάρχουν και 
πολύ χειρότερα... 

Δεν είναι μόνον στην Αγίου Αντωνίου η ηχορύ-
πανση στην Πάφο. Υπάρχουν και άλλα σημεία 
στην τουριστική περιοχή που ταλαιπωρούνται α-
πό την ηχορύπανση και κυρίως το κέντρο της πό-
λης... 

Για το κρεματόριο στην Αγία Βαρβάρα στο οποία 
θα γίνεται αποτέφρωση νεκρών δεν υπήρξαν μέ-
χρι τώρα αντιδράσεις και φαίνεται πως έστω και 
με το στανιό, η Κύπρος θα ακολουθήσεις τις υπο-
δείξεις ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών...

Για τις τιμές των καυσίμων στην Πάφο και στην 
Πόλη Χρυσοχούς, έχουν να λένε όσοι έρχονται α-
πό Λευκωσία. Οι τιμές είναι από 5 έως 10 σεντ α-
κριβότερα. Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί 
είναι τόσο πιο ακριβά τα καύσιμα στην Πάφο και 
αν δικαιολογείται αυτή η διαφορά... 

Φθινόπωρο στην Κύπρο με 40αρια…ευτυχώς 
που νυχτώνει γρήγορα…

“Αδέσμευτος” 1η Οκτωβρίου 2022 Σελίδα 11Σ χόλ ι α -Κ ρ ι τ ι κ ή

Η “μούγια”

Που πάνε το κονδύλια 
για την αλιεία;

Τα τελευταία χρόνια διατίθενται πολλά εκατομμύρια α-
πό την Ε.Ε για την αλιείας όμως στους ψαράδες φθά-

νουν μηδαμινά ποσά υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Παράκτιας Αλιείας Λεωνίδας Λεωνίδου. Αυτό όπως 
ανέφερε, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες να 
εγκαταλείπουν τον κλάδο διότι δεν μπορούν να επιβιώ-
σουν. 

Είναι ανάγκη πρόσθεσε να στηριχθούν οι ψαράδες και να 
επιδοτηθούν με ικανοποιητικό τρόπο για τις ζημιές που υ-
φίστανται από τις Χελώνες, τα δελφίνια, αλλά και για την 
αλιεία ανεπιθύμητων ειδών όπως είναι τα λεοντόψαρα και 
οι λαγοκέφαλοι. Σε ότι αφορά την ανάκαμψη των αποθε-
μάτων, ο κ. Λεωνίδα εισηγήθηκε να τεθούν πιο αυστηρά 
κριτήρια και περιορισμοί στην αλιεία, αύξηση των προστί-
μων για παράνομη αλιεία και έκδοση αδειών ακόμη και για 
ερασιτέχνες με καλάμια. 

Πεταμένα λεφτά για δρόμους 
στον Ακάμα 

Π εταμένα λεφτά χαρακτήρισε ο κοινοτάρχης της Ίννιας 
την βελτίωση του οδικού δικτύου τονίζοντας ότι οι δρό-

μοι θα έπρεπε να γίνουν με πρέμιξ ώστε να αποφευχθεί και 
η σκόνη. 

Δυστυχώς είπε ο κ. Τσίβικος και σε αυτή την περίπτωση ε-
πικράτησαν οι απόψεις των οικολογικών οργανώσεων και ε-
πέβαλλαν την επίστρωση των δρόμων και κράσερα. Από την 
πλευρά του ο διευθυντής του Τμήματος Δασών Χαράλαμπος 
Αλεξάνδρου διευκρίνισε  ότι η βελτίωση του δρόμου από τα 
Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι την Φοντάνα Αμορόζα καθώς 
και άλλοι δρόμοι στην βόρεια πλευρά του εθνικού πάρκου θα 
περιλαμβάνονται σε άλλο συμβόλαιο. Ο κ Αλεξάνδρου ανέ-
φερε ότι οι δρόμοι δεν θα γίνουν με πρέμιξ όπως ήταν ο αρχι-
κός σχεδιασμός αλλά με κάποιο υλικό αναμεμειγμένο με κρά-
σερα το οποίο θα δημιουργεί σκληρή επιφάνεια.  Για το οδικό 
δίκτυο που θα συνδέει τις κοινότητες με το εθνικό πάρκο είπε 
θα υιοθετηθούν άλλες λύσεις. Το συμβόλαιο που υπογράφη-
κε πρόσφατα αφορά τους δρόμους προς Λάρα- Τοξεύτρα και 
το φαράγγι του Άβακα στις Αρόδες. Είναι μήκους περίπου 13 
χιλιομέτρων και το κόστος 6,2 εκ. 
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EΠIMEΛHTHPIO KAΛΩN TEXNΩN KYΠPOY
E.KA.TE.
CYPRUS CHAMBER OF FINE ARTS

MEMBER OF IAA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ART

Ανοικτή Πρόσκληση
Προκήρυξη Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού

Για την κατασκευή προτομών των Ηρώων 
Βλαδίμηρου Ηρακλέους, Αντρέα Χριστοδούλου και Ηροδότου Σάββα στην Κοινότητα Τσάδας

Η Κοινότητα Τσάδας προκηρύσσει ανοικτό καλλιτεχνικό διαγωνισμό για την κατασκευή των προτομών 
από μπρούντζο, των  Ηρώων, Βλαδίμηρου Ηρακλέους, Αντρέα Χριστοδούλου και Ηροδότου Σάββα.

Οι καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα πρέπει να παραδώσουν δείγματα για μία (1) απο 
τις τρεις (3) προτομές τουλαχιστον. Ο/η καλλιτέχνης στον οποίο θα αποδοθεί το πρώτο βραβείο δεσμεύ-
εται να ολοκληρώσει και τις  τρεις προτομές του μνημείου μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023. Η συνολική 
αμοιβή για τις τρεις προτομές είναι 22800 ευρώ.

Οι καλλιτεχνικές προτάσεις (πρόπλασμα προτομής) θα πρέπει να παραδοθεί μαζι μέ ανωνυμο κλειστό 
φάκελο εσωκλειοντας τα προσωπικά του στοιχεια : ονοματεπώνυμο, email,  τηλέφωνο, αριθμό ταυτότη-
τας, στη Στέγη,  Γραμμάτων και Τεχνών, 16ης Ιουνίου 1943 και Β. Ουγκό 7. Λεμεσός, 25749179, την Πα-
ρασκευή, 4 Νοεμβρίου, 2022.

Στον διαγωνισμό θα δοθούν τρία βραβεία:
Πρώτο βραβείο, θα παραχωρηθεί αμοιβή του ποσού των €750
Δεύτερο βραβείο, θα παραχωρηθεί αμοιβή ποσού των €500.
Τρίτο βραβείο, θα παραχωρηθεί αμοιβή €300.

Επισυνάπτονται σχέδια του χώρου και φωτογραφίες των τιμωμένων προσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας τηλ. 
26642950 ή στο Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) στο τηλ. 22466426 (Δευτέρα ως Παρα-
σκευή 15.30 ως 19.30).

P.O.Box 22436 – Παίωνος 11, 1016 Λευκωσία/ 11 Peonos Str. 10161 Lefkosia, Cyprus
Τηλ./Tel: 22 466426, Φαξ/Fax: 22466424 

E-mail: ekatek@cytanet.com.cy, ekatecy@gmail.com

Αναβρασμός στα αεροδρόμια Πάφου Λάρνακας
Αλλάζει χέρια η επίγεια εξυπηρέτηση-Ανησυχία παρά τις διαβεβαιώσεις…

Α ναστάτωση επικρατεί στα αεροδρό-
μια Πάφου και Λάρνακας λόγω της 
αντίδρασης των εργαζομένων στις 

εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης, οι οποίοι εκ-
φράζουν φόβους ότι θα απολυθούν από τις 
εταιρίες στις οποίες εργάζονται. 
Οι 70 εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Πάφου 
κατήλθαν  σε στάση εργασίας το βράδυ του 
περασμένου Σαββάτου και προειδοποιούν 
ότι θα επανέλθουν με δυναμικότερα μέτρα 
αν δεν διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας 
τους. 
Από τη στάση εργασίας, επηρεάστηκαν συνο-
λικά οκτώ πτήσεις που έφθασαν στον αερο-
λιμένα Πάφου από αεροδρόμια της Ολλανδί-
ας, Δανίας και Αγγλίας, με τους επιβάτες να 
μην μπορούν να παραλάβουν τις αποσκευές 
τους, και να περάσουν από τους απαραίτη-
τους ελέγχους. 
Σε δηλώσεις στο Radiocosmos ο Επαρχιακός 
Γραμματέας της ΣΕΚ Πάφου, Πέτρος Δημο-
σθένους, ανέφερε πως το προσωπικό της 
LGS Handling Ltd στο αεροδρόμιο Πάφου, κα-
τήλθε σε δίωρη στάση εργασίας έπειτα από 
πληροφορίες ότι η εταιρεία θα απωλέσει την 
εξυπηρέτηση της Easy jet και θα την αναλάβει 
νέα εταιρεία, με αποτέλεσμα το προσωπικό 
να θορυβηθεί ότι θα χάσει την δουλειά του. 
Εξάλλου, σε δηλώσεις ο Ανδρέας Ανδρέου, 
Επαρχιακός Γραμματέας ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, ανέ-

φερε πως με την έλευση νέας εταιρείας στο 
αεροδρόμιο Πάφου το μέλλον των εργαζομέ-
νων είναι αβέβαιο. Πρόσθεσε πως η απαίτη-
ση τους ως συντεχνίες είναι να διαφυλαχτούν 
οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων. Ο κ. Ανδρέου είπε πως σε αντίθε-
τη περίπτωση θα κατέλθουν σε πιο δυναμικά 
μέτρα.

Διαβεβαιώσεις 
Τις επόμενες μέρες θα διαφανεί κατά πό-
σον οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Υπουρ-
γός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος έχουν 
αντίκρισμα.  Προς το παρόν οι εργαζόμενοι 
ικανοποιήθηκαν από την δέσμευση του αρ-
μόδιου Υπουργού, ότι οι θέσεις εργασίας θα 
διασφαλιστούν και ότι θα έχουν προτεραιό-
τητα πρόσληψης όσοι βγουν πλεονάζον από 
τις εταιρίες που θα χάσουν την εξυπηρέτηση 
κάποιων αεροπορικών εταιριών. 
Σε δηλώσεις και απαντώντας σε ερώτηση σε 
σχέση με ανησυχίες που εκφράστηκαν από 
εργαζόμενους στις υπηρεσίες εδάφους του 
Αεροδρομίου Πάφου, ότι ενδεχομένως θα 
μείνουν χωρίς δουλειά, ο κ. Καρούσος είπε 
ότι σε σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών 
ενημερώθηκαν οι συντεχνίες για όσα προ-
βλέπονται στο εν λόγω διάταγμα ενώ ενημέ-
ρωσης θα τύχει και το Υπουργείο Εργασίας. 
«Είναι κατοχυρωμένοι οι εργαζόμενοι με διά-

ταγμα του Υπουργού Μεταφορών, στο οποίο 
ξεκάθαρα αναφέρεται ότι η εργοδότηση 
πλεονάζοντος προσωπικού είναι μέρος της 
άδειας της εταιρείας η οποία αν δεν τηρεί τις 
συλλογικές συμβάσεις τότε ακυρώνεται και η 
άδεια», σημείωσε ο κ. Καρούσος. 
Πρόσθεσε ότι «μέσα στους κανονισμούς των 
αεροδρομίων είναι ξεκάθαρο ότι για όποιες 
ανάγκες έχουν οι νέες εταιρείες προτεραιό-
τητα δίδεται σε υπαλλήλους και εργαζομέ-
νους που είναι πλεονάζον προσωπικό από 
άλλες εταιρείες». Όπως είπε ο Υπουργός 

Μεταφορών «η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει να 
προσλαμβάνει υπαλλήλους από τους υφιστά-
μενους που έχουν προτεραιότητα ενώ είναι 
από την 1η Νοεμβρίου που θα γίνει αυτή η 
αλλαγή, επομένως υπάρχει χρόνος για να γί-
νει αυτή η μετακίνηση». Ο Υπουργός δήλωσε 
ότι «του προκαλεί εντύπωση ότι μόλις προ-
χθές το βράδυ υπέγραψε η νέα εταιρεία υπη-
ρεσιών εδάφους με μεγάλη αεροπορική εται-
ρεία» και διερωτήθηκε «πώς γίνεται μέσα σε 
λίγες ώρες να ανακοινώνει κάποια εταιρεία 
ότι θα βγάλει πλεονάζον προσωπικό».

Εξαντλείται η υπομονή των αμπελουργών 
της Πάφου και της Λεμεσού, οι οποίοι δι-

απιστώνουν με απογοήτευση, ότι δεν δίνεται 
λύση στο πρόβλημα της παραλαβής των στα-
φυλιών τους από τις οινοβιομηχανίες. Αμπε-
λουργοί και εκπρόσωποι τους, υποστηρίζουν 
ότι κάθε μέρα που περνάει και τα σταφύλια 
μένουν ατρύγητα καταστρέφονται. Τις επό-
μενες ήμερες, αν δεν βρεθεί λύση τότε όπως 
υποστηρίζουν θα αναγκαστούν να μεταφέ-
ρουν τα σταφύλια και να τα αδειάσουν έξω 
από το Προεδρικό Μέγαρο. Υπολογίζεται ότι 
αδιάθετα θα παραμείνουν περίπου 2 εκα-
τομμύρια κιλά σταφύλια. 

Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση στην Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Γεωργίας την Τρίτη, 
δίχως όμως να παρουσιαστούν συγκεκριμέ-
νες προτάσεις από τους κυβερνητικούς και 
κρατικούς αξιωματούχους επιτείνοντας το 
αδιέξοδο τόσο των αμπελουργών όσο και 
τον οινοποιών. 
Το πρόβλημα άρχισε να παρατηρείται πριν 
από τρία χρόνια και επιδεινώθηκε τα δυο 
χρόνια της πανδημίας. 
Τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκε ο 
πράσινος τρυγητός, όμως για φέτος αυτό το 
μέτρο εφαρμόστηκε σε περιορισμένο βαθμό 
λόγω των εκτιμήσεων ότι θα παραλαμβάνο-
νταν όλες οι ποσότητες. 
Σε δηλώσεις τους εκπρόσωποι οινοποιείων, 
υποστηρίζουν ότι έχουν αδιάθετες μεγάλες 
ποσότητες κρασιών και οι δεξαμενές τους 
είναι γεμάτες από σοδειές προηγούμενων 
χρόνων. 
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟ-
ΔΑΠ Νίκος Σαββίδης, σημείωσε πως ο οργα-
νισμός έχει τέσσερα εκατομμύρια λίτρα κρα-

σί αδιάθετο. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι 
δεν έχει αγροτική πολιτική και άφησε τους 
αμπελουργούς να φυτεύουν κυρίως ξυνιστέ-
ρι χωρίς προγραμματισμό, με αποτέλεσμα 
το 60% του σταφυλιού της Κύπρου να είναι 
αυτής της ποικιλίας. Όλες οι οινοβιομηχανί-
ες έθεσαν ως σημαντική παράμετρο του αδι-
εξόδου και το αυξημένο κόστος καλλιέργειας 
και συντήρησης που έχουν επιπρόσθετα να 
αντιμετωπίσουν οι αμπελουργοί. 
Επεσήμαναν την ανάγκη να στηριχτεί από 
την κυβέρνηση, η προσπάθεια που γίνεται 
από τις οινοβιομηχανίες ώστε να ανταποκρι-
θούν στις ανάγκες των αμπελουργών. Είπε 
πως αν η κυβέρνηση προέτρεπε να ακολου-
θηθεί η πρακτική του πράσινου τρύγου, δεν 
θα υπήρχαν τόσα αδιάθετα σταφύλια. 

Να στηριχθούν 
Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσε-
ων, επέκριναν την κυβέρνηση για την απου-
σία μακροχρόνιου σχεδιασμού για την αμπε-
λοκαλλιέργεια, την απουσία ελέγχου στην 
επαναφύτευση αμπελιών και τόνισαν δεν θα 
πρέπει να θυματοποιηθούν οι αμπελουργοί. 
Ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ Χα-
ράλαμπος Πιττοκοπίτης επιβεβαίωσε στο 
Radiocosmos, ότι οι προτάσεις που είναι στο 
τραπέζι και επεξεργάζονται από κυβερνητι-
κούς αξιωματούχους, είναι να επιδοτηθούν 
οι οινοβιομηχανίες να αποσύρουν μέρος 
των αποθεμάτων τους που θα πάνε για βι-
οκαύσιμα, ώστε να παραλάβουν τη νέα σο-
δειά. Η 2η πρόταση, είναι να επιδοτηθούν οι 
αμπελουργοί να τρυγήσουν και τα σταφύλια 
να πάνε στις χωματερές ή να μείνουν στα 
αμπέλια. 

Εξοργισμένοι οι αμπελουργοί 
Απειλούν να αδειάσουν τα σταφύλια στο Προεδρικό 



Π ριν γίνει αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου το 1767, ο Χρύσανθος 
είχε διατελέσει για πέντε χρό-

νια επίσκοπος Πάφου 
ως Χρύσανθος Α’. Από τη 
θέση αυτή, προώθησε 
ως δραγουμάνο τον Χα-
τζηγεωργάκη Κορνέσιο 
από την Κρήτου Τέρρα, ο 

οποίος ήταν συγγενής του, παντρεμένος 
με την ανιψιά του Μαρουθκιάν Παυλί-
δη. Η Μαρουθκιά με το παιδί της πνίγη-
κε λίγα χρόνια πριν, όταν το πλοίο που 
ταξίδευε για τους Αγίους τόπους έπεσε 
σε τρικυμία και ναυάγησε στις ξέρες του 
Φουρφουρή στη Χλώρακα. 
Η συνεργασία του Αρχιεπισκόπου και 
του Δραγουμάνου προσέδωσε και στους 
δυο σημαντική ισχύ, που όμως προκά-
λεσε τον φθόνο των αγάδων οι οποίοι 
υποκίνησαν εξέγερση που οδήγησε στην 
πτώση του Χατζηγεωργάκη και τη φυγή 
του στην μεγάλη πύλη για να βρει το 
δίκαιο του το 1808, όπου όμως εκτελέ-
στηκε δια αποκεφαλισμού. Κατά κακήν 
του τύχη, έπεσε σε ένα υψηλά ιστάμενο 
αξιωματικό ο οποίος κατά το παρελθόν 
όταν υπηρετούσε στην Αίγυπτο και περ-
νώντας από την Κύπρο για να πάει στην 
Τουρκία, επισκέφθηκε τον Χατζηγεωρ-
γάκη φορώντας κίτρινα σανδάλια σημά-
δι πως ήταν ένας απλός λοχίας, και του 
ζήτησε δυο πουγκιά γρόσια. Ο Δραγου-
μάνος όμως του έδωσε μόνο ένα, γνωρί-
ζοντας πως θα ήταν χωρίς επιστροφή. Ο 
Οθωμανός Τούρκος νευριασμένος, φεύ-
γοντας μουρμούρισε στα Τούρκικα «Έν 
θε να ππέσεις στα χέρια μου»;. Ανταπα-
ντώντας ο Χ΄Γεωργακης του λέει «σαν 
εσένα με κίτρινα υποδήματα, τα μάτια 

μου είδαν πολλούς». 
Δεν παρήλθε πολύς καιρός από της 
αναχωρήσεως του Τούρκου αξιωμα-
τικού, και ήρχισε ο  φοβερός διωγμός 
από τους Τούρκους εναντίον του Χ΄Γε-
ωργάκη. Τον εξύβριζαν και τον ελιθο-
βολούσαν, υπέφερε τα πάνδεινα, και 
τα παράπονα του δεν εισακούοντω. 
Έπαυσε να έχει ισχύ. Ηναγκάσθην να 
κλειστεί εις την οικία του, αλλά και πάλι 
εδέχετω ενοχλήσεις. 
Ο ίδιος διωγμός κατά την ίδια χρονική 
περίοδο, συνέβαινε και στον Καραβά 
εναντίον του Χριστοδούλου Παλταδώ-
ρου, φίλου του Χ΄Τζηγεωργάκη. Αυτός 
ήτο ένας ευφυής άνθρωπος, και εσυμ-
βούλευσε τον φίλο του, να μεταβούν 
στην Κ/Πόλη και να ζητήσουν ακρόαση 
στη Μεγάλη Πύλη. Με τη μεσολάβηση 
του Άγγλου Πρόξενου στην Λάρνακα, 
επιβιβάστηκαν σε πλοίο, και έφτασαν 
στην Πόλη, ελπίζοντας ότι με την βο-
ήθεια της Αγγλικής Πρεσβείας, με τα 
συστατικά γράμματα που είχαν από τον 
Άγγλο Πρόξενο στην Κύπρο, και με την 
βοήθεια των ισχυρών φίλων που είχαν 
εκεί, θα εύρισκαν προστασία ώστε να 
επανέλθουν στην Κύπρο δικαιωμένοι.  
Άμα έφτασαν, ο Παλταδώρος πρότεινε 
να μεταβούν στην Αγγλική Πρεσβεία για 
να επιδώσουν τις συστατικές επιστολές. 
Αλλά ο Δραγομάνος επέμενε να πάει 
αμέσως στην Υψηλή Πύλη, ελπίζοντας 
να έβρει αμέσως δικαίωση, έτσι είπε 
στον φίλο του, αυτός να πάει στην Πρε-
σβεία, και ο ίδιος επήγε στην Υψηλή 
Πύλη. Φθάνοντας εκεί, έσπευσε αμέ-
σως εις τον Βεζίρη ο οποίος οπού τον 
βλέπει τον ερωτά εάν τον ενθυμείται. 
«Πώς μπορώ εγώ ο ταπεινός να γνωρίζω 

ένα τόσο υψηλό πρόσωπο»; Απήντησε ο 
Δραγουμάνος. «Είμαι εκείνος ο οποίος 
ήλθων εις την οικία σου με τα κίτρινα 
σανδάλια και εσύ με επεριφρόνησες», 
ανταπήντησε εκείνος. Και ευθύς αμέ-
σως, χωρίς άλλη διαδικασία, διέταξε 
«Αποκεφαλίστε αυτόν», και η διαταγή 
εξετελέσθη αμέσως.   Αυτό συνέβη για 
ένα απλό περασμένο επεισόδιο που ο 
Δραγουμάνος ούτε το ενθυμείτο καν. 
Έχασε τη ζωή του δια αποκεφαλισμού. 
Τον σκότωσαν, του πήραν το κεφάλι, το 
κάρφωσαν σε ένα κοντάρι, και το εξέ-
θεσαν σε κοινή θέα ως εσυνήθιζαν να 
πράττουν οι Τούρκοι τον καιρό εκείνο. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρύσανθος 
(1767-1810) πριν ενδυθεί τα ράσα, ήταν 
πολίτης και νυμφευμένος, και είχε απο-
κτήσει και έναν υιό. Όταν η σύζυγος 
του απέθανε, αυτός ιερώθηκε, και το 
1762 εξελέγη στον μητροπολιτικό θρόνο 
Πάφου, ενώ το 1767, ανήλθε στον αρ-
χιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου. Ήταν 
γνωστό της πάση, ότι έπιαναν πολύ οι 
κατάρες του. Η εξέγερση του 1804 δεν 
κλόνισε την ισχύ του. Η πτώση όμως του 
Κορνέσιου το 1809  επέτρεψε στους πο-

λιτικούς του αντιπάλους μεταξύ αυτών 
και του Κυπριανού ο οποίος διεκδικού-
σε το θρόνο με οποιονδήποτε τρόπο, 
να τον κατηγορήσουν ότι δημιούργησε 
μεγάλα χρέη στην εκκλησία, ότι προω-
θούσε τους συγγενείς του στα διάφορα 
εκκλησιαστικά αξιώματα, και ότι συνερ-
γαζόταν με άλλους για επανάσταση. 
Έτσι πέτυχαν να εκδοθεί σουλτανικό δι-
άταγμα εξορίας του αρχιεπισκόπου στην 
Εύβοια. Μεταφερόμενος με άμαξα από 
τους Τούρκους στο λιμάνι της Λάρνακας 
για το ταξίδι της εξορίας, ζήτησε από 
τους φρουρούς του να τον αφήσουν 
να προσευχηθεί για τελευταία φορά 
στα χώματα της Κύπρου. Γονατιστός 
και βλέποντας προς τη μεριά της Λευ-
κωσίας, παρακάλεσε το Θεό όπως στον 
υπαίτιο που παρακίνησε τους Τούρκους 
να τον εξορίσουν, να πέσει τιμωρία στο 
κεφάλι του, και να κρεμαστεί από τους 
Τούρκους. Στην εξορία αφού πέρασαν 5 
μήνες, απεβίωσε. Ανέλαβε Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου ο Κυπριανός, ο οποίος το 
1821 συνελήφθη από τους Τούρκους και 
κρεμάστηκε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Άγνωστες πτυχές της ιστορίαςΣυμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας

Ο  Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, κατα-

γράφει, μέσα σε επιλεγμένες προτάσεις, 
λάθη που κάνουμε όταν μιλάμε.
«Η γλώσσα δεν είναι απλές λέξεις, αλλά 
η σκέψη μας. Κάθε ποιότητα στη γλώσσα 
είναι και ποιότητα στη σκέψη μας και τα-
νάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώτης, 2018) Όσοι 

αγαπάμε τη γλώσσα μας και ενδιαφερόμαστε για την ποι-
ότητά της, (εύστοχη επιλογή λέξεων, σωστή έκφραση) θα 
πρέπει να θελήσουμε να προσέξουμε μερικά από εκείνα τα 
λάθη που ακούμε ή διαβάζουμε:
1.  Λέξεις που συγχέονται: Ευκταίος Vs εφικτός:  Ο στόχος 
μας πρέπει να είναι ρεαλιστικός και «ευκταίος» για να πε-
τύχουμε. Το σωστό είναι:  Ο στόχος μας πρέπει να είναι 
ρεαλιστικός και εφικτός.
Η Ενωση με την Ελλάδα ήταν η «εφικτή  λύση» του Κυπρι-
ακού. Το σωστό είναι:  Η  Ένωση με την Ελλάδα ήταν η ευ-
κταία λύση του Κυπριακού.  N.B. (Σημειώστε): ευκταίος ο: 
επιθυμητός (desirable): Πετύχαμε το ευκταίο στην Υγεία; (# 
απευκταίος) Vs εφικτός ο (achievable): κατορθωτός, δυνα-
τός: Η αύξηση του κυπριακού τουρισμού ήταν εφικτός στό-
χος. - «Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, του συμβιβα-
σμού». (# ανέφικτος, ακατόρθωτος,  impossible)   -  Υπάρχει 
μεγάλη απόσταση από το εφικτό μέχρι το ευκταίο.  
 Λέμε και γράφουμε: Η λύση της ΔΔΟ θεωρείται από τους 
ελληνοκυπρίους μία εφικτή κατάληξη.  Οι εφικτοί μας στό-
χοι είναι το κλειδί για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. - «Μία 
δίκαιη κοινωνία είναι ευκταία για όλους μας, πολύ λίγοι 
όμως τη θεωρούν εφικτή». - Δεν μπορούμε να εξασφαλί-
σουμε ευκταία λύση του Κυπριακού σε αντιπαράθεση με 
το πνεύμα της ευρωπαϊκής συναίνεσης. 
2. Κακή χρήση των αποθετικών ρημάτων (εκμεταλλεύο-
μια, μεταχειρίζο-μια, προοιωνίζομαι): Οι οικιακές βοηθοί 
«εκμεταλλεύονται» συχνά από τους εργοδότες τους. Το 
σωστό είναι: Οι εργοδότες εκμεταλλεύονται συχνά τις 
οικιακές βοηθούς. ή Οι οικιακές βοηθοί τυγχάνουν εκμε-
τάλλευσης από τους εργοδότες τους. - Μερικές γυναίκες 
«κακομεταχειρίζονται» από τους συζύγους τους. Το σωστό 
είναι: Μερικές γυναίκες τυγχάνουν κακομεταχείρισης από 
τους συζύγους τους. - Το μέλλον των πτυχιούχων μας δεν 
«προοιωνίζει» ρόδινο. Το σωστό είναι: Το μέλλον των πτυ-
χιούχων μας δεν προοιωνίζεται ρόδινο. - Το τελικό κείμενο 
«επεξεργάστηκε» σχολαστικά από τον συγγραφέα προτού 
δοθεί στο τυπογραφείο. Το σωστό είναι: Ο συγγραφέας 
επεξεργάστηκε σχολαστικά το τελικό κείμενο.
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα  αποθετικά ρήματα έχουν κατάληξη 
-μαι και σχηματίζουν τύπους μόνο στην παθητική φωνή. 
Έχουν αποθέσει, αφήσει τους τύπους τής ενεργητικής 
φωνής σε -ω. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε περίφραση με 
τα ρήματα: “τυγχάνω”, και “γίνομαι”: τυγχάνουν κακο-
μεταχείρισης/εκμετάλλευσης από … Πολλοί από εμάς πα-
ρασυρόμαστε από την κατάληξη –μαι και χρησιμοποιούμε 
λανθασμένα το ποιητικό αίτιο (από + αιτιατική προσώπου 
ή πράγματος) 
3. Άλλες λέξεις που συγχέονται: Σεισμογενής Vs σεισμο-
γόνος:  Η Τουρκία θα εγκαταστήσει πυρηνικό εργοστάσιο 
σε «σεισμογενή περιοχή». Το σωστό είναι:  Η Τουρκία θα 
εγκαταστήσει πυρηνικό εργοστάσιο σε σεισμογόνο πε-
ριοχή.  -  Η Πάφος είναι σεισμογενής κυπριακή επαρχία. 
Το σωστό είναι:  Η Πάφος είναι σεισμογόνος επαρχία. (= 
που γεννά, που δημιουργεί σεισμούς) Ν.Β. (Σημειώστε): 
“σεισμο-γενής” = αυτός που προέρχεται από σεισμό. Vs 
“σεισμο-γόνος” = αυτός που προκαλεί σεισμούς: Η Κύπρος 
βρίσκεται στη σεισμογόνο ζώνη των Άλπεων-Ιμαλαΐων.
Η Σαντορίνη είναι υφαιστειο-γενής νήσος. (= νήσος που 
προήλθε από έκρηξη ηφαιστείου).
Πηγές:  1. Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας 2. Τριανταφυλλίδη Μ., Νεοελληνική Γραμματική  
3. Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας.

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Φεστιβάλ TOCATI ΒΕΡΟΝΑ 2022
Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από το Λαογραφικό Όμιλο “ΚΤΗΜΑ”

“Αδέσμευτος” 1η Οκτωβρίου 2022 Σελίδα 15π ολ ι τ ι σ μ ό ς

Για 5η συνεχή χρονιά από το 2018, η Κύπρος συμ-
μετείχε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών 

παιχνιδιών και αθλημάτων, “TOCATI” στην Ευρώπη, 
το οποίο διεξάγεται στη Βερόνα της Ιταλίας. Ο Λαο-
γραφικός όμιλος “ΚΤΗΜΑ” εκπροσώπησε και φέτος 
την Κύπρο με συμμετοχή σε διάφορες δράσεις που 
έγιναν στα πλαίσια του Φεστιβάλ.  Φέτος οι προσκε-
κλημένοι του οργανισμού AGA (Associazione giochi 
antichi), διοργανωτών του Φεστιβάλ, ήταν από 12 χώ-
ρες κυρίως από την Ευρώπη και συγκεκριμένα το Βέλ-
γιο, την Κύπρο, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Ελλά-
δα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη 
Σκωτία, τo Ιράν και το Μεξικό. Η αποστολή του ομίλου 
ΚΤΗΜΑ, η οποία αποτελούταν από 7 άτομα, άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Την Παρασκευή 17/9/2022 πραγματοποιήθηκε συνέ-
δριο με θέμα την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομία και 
τη συμβολή στην βιωσιμότητα του Τουρισμού. Ο Λα-
ογραφικός Όμιλος ΚΤΗΜΑ παρουσίασε έρευνα μετά 
από συλλογή εμπειρικών δεδομένων από διάφο-
ρες δράσεις του Ομίλου στην περιοχή της Πάφου. Οι 
εντυπώσεις που άφησε η έρευνα και η παρουσίαση 
ήταν εξαιρετικές. Ομιλητές από άλλες χώρες, εκπρό-

σωποι UNESCO και καθηγητές πανεπιστημίων έδω-
σαν συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείται στην 
Κύπρο για προώθηση και διατήρηση της Άυλης πολι-
τιστικής κληρονομιάς. 
Την ίδια μέρα το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε πα-
ρέλαση όλων των αποστολών στο ιστορικό κέντρο 
της Βερόνας, όπου η ομάδα του Λαογραφικού Ομί-
λου ΚΤΗΜΑ συμμετείχε με παραδοσιακή κυπριακή 
ενδυμασία και ενθουσίασε το κοινό που παρακολου-
θούσε.
Το Σάββατο 18/9/2022 μέλος του Ομίλου ΚΤΗΜΑ, η 
Χριστιάνα Λεωνίδου, η οποία είναι μέλος του Διοι-
κητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
AEJeST, συμμετείχε στην 21η Ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση του Οργανισμού που διοργανώθηκε στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ TOCATI. Στον Οργανισμό AEJeST συμμε-
τέχουν 101 μέλη από διάφορες χώρες (90 σύλλογοι/
όμιλοι και 11 άτομα), μεταξύ αυτών και ο Λαογραφι-
κός Όμιλος ΚΤΗΜΑ.
Αξιοσημείωτη συμβολή στο Φεστιβάλ ήταν η συμμε-
τοχή ομάδας του Ομίλου ΚΤΗΜΑ στο Τουρνουά του 
Ιταλικού Παραδοσιακού παιχνιδιού Lippa, το οποίο 
έχει πολλές ομοιότητες με το Κυπριακό Λιγκρίν. Μέσα 

σε ένα κλίμα ευγενικής άμιλλας η ομάδα άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις στους αντιπάλους, τόσο για το 
ήθος όσο και για την ευχάριστη διάθεση. 
Γενική αποτίμηση του ταξιδιού στη Βερόνα είναι 
ότι η αποστολή άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε 
όλες της τις δράσεις, γεγονός που μας κάνει ιδιαί-
τερα υπερήφανους γιατί το ΚΤΗΜΑ κατάφερε μέσα 
από τις δράσεις του να προβάλει την μικρή και μοι-
ρασμένη Πατρίδα μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην οργανισμό AGA 
(Associazione giochi antichi) που εδρεύει στη Βερό-
να της Ιταλίας που για 20 χρόνια τώρα οργανώνει το 
Φεστιβάλ TOCATI και συνεισφέρει στη διατήρηση της 
Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. 



Τ ο σύγχρονο Διαγνωστικό κέντρο Πυρηνικής Ιατρι-
κής λειτουργεί πλέον  στην Πάφο  με δυο εμπεί-
ρους γιατρούς, τη Δρ Ουρανία Δημητριάδου Διευ-

θύντρια του κέντρου  και τον Δρ Χριστόδουλο Λικάρτση 
που προφέρουν τις γνώσεις και την  εμπειρία τους σε 
ασθενείς από την Πάφο και όχι μόνο. 
Στη συνέντευξή τους στον Αδέσμευτο οι δυο επιστήμο-
νες  μας μιλούν με απλά και κατανοητά  λόγια  για την 
Πυρηνική Ιατρική ,τις εξετάσεις και όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζει ο καθένας από εμάς και παράλληλα μας ξενα-
γούν στις νέες  εγκαταστάσεις του κέντρου  στην  Γερο-
σκήπου.

Καταρχάς πείτε μας εάν το Κέντρο σας, η DEMANDSCAN 
αποτελεί ένα εντελώς καινούργιο διαγνωστικό κέντρο 
στην Πάφο, που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ή αν 
προϋπήρχε κάτι αντίστοιχο;

Το Διαγνωστικό Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής DEMANDSCAN 
λειτούργησε για πρώτη φορά στα τέλη του Ιουλίου του 
2020, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, στο υπό-
γειο του κτιρίου του Κέντρου Μαγνητικής Τομογραφίας 
Πάφου. Η μεγάλη ανταπόκριση από πλευράς των ασθε-
νών και του ιατρικού κόσμου, μας ώθησε στην δημιουρ-
γία νέων, μεγαλύτερων και πιο σύγχρονων εγκαταστάσε-
ων που πληρούν όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές 
προδιαγραφές και ταυτόχρονα συνάδουν με όλες τις κεί-
μενες νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία των συγκε-
κριμένων κέντρων. 
Έτσι, από τις 2 Μαΐου του 2022 το Κέντρο μας παρέχει τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες του στις νέες του εγκαταστά-
σεις, στην περιοχή της Γεροσκήπου, (Σωτήρη Παπαλα-
ζάρου 6) και αποτελεί το μοναδικό διαγνωστικό κέντρο 
Πυρηνικής Ιατρικής στην Επαρχία της Πάφου, τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Όταν λέμε Πυρηνική Ιατρική, μπορείτε να διευκρινίσε-
τε τι ακριβώς εννοούμε, για να κατανοήσει και ο απλός 
κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος με την ιατρική 
ορολογία και πιθανώς να διστάζει κάπως, ακούγοντας 
για τις εξετάσεις σας;
Η Πυρηνική Ιατρική είναι μία κλινικο-εργαστηριακή Ια-
τρική Ειδικότητα με μεγάλη ιστορία και λαμπρό μέλλον, 
καθώς μετρά ήδη πάνω από μισό αιώνα παρουσίας και 
εξελίσσεται διαρκώς με γοργούς ρυθμούς. 
Ο Πυρηνικός Ιατρός, χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ρα-
διενεργών υλικών που χορηγεί στον ασθενή είτε για τη 
διάγνωση των ασθενειών είτε για θεραπεία. 
Με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων Κανόνων Ακτι-
νοπροστασίας, τον συνεχή έλεγχο και ποσοτικοποίηση 
των Ραδιοφαρμάκων και την επίβλεψη των Πυρηνικών 
Ιατρών, των Τεχνολόγων και των Ακτινοφυσικών του Κέ-
ντρου μας, οι εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής αποτελούν 
καθημερινές εργαστηριακές εξετάσεις “ρουτίνας” και 

δεν προκαλούν κανένα λόγο ανησυχίας ή φόβο στους 
ασθενείς μας.

Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να κάνει κά-
ποιος ασθενής εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής; Διαφέ-
ρουν σε κάτι σημαντικό οι εξετάσεις σας σε σύγκριση 
με τις υπόλοιπες συνηθισμένες απεικονιστικές εξετά-
σεις, όπως είναι οι απλές ακτινογραφίες ή η αξονική 
τομογραφία κλπ;
Ναι, υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές. Η πιο 
σημαντική διαφορά είναι ότι οι εξετάσεις της Πυρηνι-
κής Ιατρικής, τα λεγόμενα σπινθηρογραφήματα, είναι 
λειτουργικές μελέτες, δηλαδή δεν απεικονίζουν απλά τα 
όργανα αλλά μας αποκαλύπτουν λεπτομερώς τον τρόπο 
λειτουργίας τους, κάτι που δεν μπορούν οι υπόλοιπες 
συνήθεις εξετάσεις. 
Επίσης σημαντικό είναι ότι λόγω της φύσης τους, οι με-
λέτες στην ειδικότητά μας, έχουν μεγαλύτερη ευαισθη-
σία και συνεπώς προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στη 
διάγνωση των ασθενειών. Εκτός αυτού, συγκριτικά με 
άλλες εξετάσεις που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινο-
βολίες, όπως είναι η αξονική τομογραφία που αναφέρα-
τε για παράδειγμα, τα σπινθηρογραφήματα έχουν, σχε-
δόν πάντοτε, πολύ χαμηλότερη ακτινοβόληση για τον 
ασθενή. Τέλος, μία άλλη διαφορά είναι το κόστος τους, 
το οποίο συνήθως είναι συγκρίσιμο ή μικρότερο από τις 
αντίστοιχες απλές απεικονιστικές εξετάσεις.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή άλλες κα-
τηγορίες ασθενών που μπορούν να επισκεφτούν το 
Κέντρο σας; Η Πυρηνική Ιατρική σε ποιους ασθενείς 
απευθύνεται;
Η Πυρηνική Ιατρική απευθύνεται βασικά σε όλους τους 
ασθενείς και αφορά περισσότερες από είκοσι άλλες Κλι-
νικές Ειδικότητες. 
Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπου υπάρχουν κάποιοι 
περιορισμοί, συνήθως όχι λόγω επικινδυνότητας, αλλά 
λόγω περιορισμένης βιβλιογραφικά εμπειρίας, οι εξετά-
σεις της ειδικότητας μας αφορούν ηλικιακά από βρέφη 
μέχρι υπερήλικες και βοηθούν σε μια τεράστια ποικιλία 
ασθενών, όπως για παράδειγμα καρδιοπαθείς, νεφρο-
παθείς, καρκινοπαθείς και ασθενείς με νόσους του γα-
στρεντερικού συστήματος ή των ενδοκρινών αδένων. 
Οι δυνατότητες της Πυρηνικής Ιατρικής είναι απεριόρι-
στες, αντιθέτως με την ακτινοβολία, την οποία περιορί-
ζουμε στο μέγιστο βαθμό, ώστε να μπορούμε με ασφά-
λεια να τη χρησιμοποιούμε προς όφελος του ασθενούς.

Ποιες εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Κέντρο σας; 
Δώστε μας κάποια παραδείγματα;
Στο Κέντρο μας διενεργούνται όλα τα βασικά σπινθηρο-
γραφήματα, όπως οι μελέτες μυοκαρδίου, οι εξετάσεις 
αερισμού και αιμάτωσης πνευμόνων, τα στατικά και 
δυναμικά σπινθηρογραφήματα των νεφρών, τα απλά ή 
τριών φάσεων σπινθηρογραφήματα των οστών για δι-
ερεύνηση μεταστάσεων ή ορθοπεδικών προβλημάτων 
αντίστοιχα, οι μελέτες θυρεοειδούς και παραθυρεο-

ειδών αδένων και πολλές ακόμα εξετάσεις που αποτε-
λούν απαραίτητο πλέον βοήθημα στην καθημερινή κλι-
νική πρακτική.
Ταυτόχρονα διενεργούνται με μεγάλη εμπειρία και άλ-
λες πιο εξειδικευμένες μελέτες, όπως οι λεμφαγγειογρα-
φίες και ο εντοπισμός του -λεγόμενου- φρουρού λεμφα-
δένα προεγχειρητικά, η διερεύνηση του γαστρεντερικού 
συστήματος για αιμορραγία ή Μεκέλειο απόφυση, οι 
εξειδικευμένες μελέτες σε παιδιατρικούς ή ογκολογικους 
ασθενείς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν και πολ-
λές ακόμα σημαντικές μελέτες, όπως οι εξετάσεις για νό-
σους του κεντρικού νευρικού συστήματος, που μπορούν 
να βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση περισσότε-
ρο απαιτητικών ιατρικών καταστάσεων.
Στο θεραπευτικό κομμάτι επίσης, παρέχεται προγραμμα-
τισμένα θεραπευτική αγωγή με ιώδιο 131 και συνεχής 
απεικονιστικός έλεγχος και παρακολούθηση, σε ασθε-
νείς με καλοήθεις και κακοήθεις νόσους του θυρεοει-
δούς, ενώ επιπλέον διενεργούνται με ευχέρεια εξετάσεις 
παρακολούθησης και σε ασθενείς που νοσηλεύονται και 
λαμβάνουν θεραπείες σε άλλα κέντρα θεραπευτικής Πυ-
ρηνικής Ιατρικής της Κύπρου.

Οι εξετάσεις και οι θεραπείες που αναφέρατε καλύπτο-
νται από το ΓεΣΥ; Και εφόσον καλύπτονται, ποιος για-
τρός τις συνταγογραφεί, ο Προσωπικός Ιατρός ή οι Ειδι-
κοί Ιατροί; Ο ασθενής συμμετέχει οικονομικά;

Οι εξετάσεις και οι θεραπείες στην πλειονότητά τους κα-
λύπτονται από το ΓεΣΥ. Συνήθως συνταγογραφούνται 
από τον Ειδικό Ιατρό. Οι Προσωπικοί Ιατροί συμμετέχουν 
και αυτοί ενεργά, αρχικά με την παραπομπή του ασθε-
νούς στον κατάλληλο Ειδικό Ιατρό και στη συνέχεια με τη 
συνταγογράφηση γενικών ή άλλων συμπληρωματικών 
εξετάσεων που μπορεί να χρειαστεί ο ασθενής. 
Ως γνωστόν, κάθε ειδικότητα έχει τη δυνατότητα και αλ-
ληλοκαλύπτει τις υπόλοιπες, όταν και όπου χρειάζεται, 
με απώτερο σκοπό το όφελος του ασθενούς, το ιατρικώς 
ορθό δηλαδή, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων για το 
σύστημα, οι οποίοι ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απερι-
όριστοι. Ο ασθενής συμμετέχει με τη λεγόμενη συμπλη-

ρωμή, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία με το μέγι-
στο ποσόν των 6 ευρώ.

Με βάση την εμπειρία σας, υπάρχει εξοικείωση των 
ασθενών με τις εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής στην Κύ-
προ γενικότερα και στην Πάφο ειδικότερα;
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια σχετική εξοικεί-
ωση των ασθενών με τον κλάδο της Πυρηνικής Ιατρικής, 
ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. 
Εμείς από την πλευρά μας, μέσα από την συνεχώς αυ-
ξανόμενη επαφή και εμπειρία μας με ασθενείς και συ-
ναδέλφους, αναπτύξαμε διακριτές διαδικασίες και απο-
τυπώσαμε σαφείς οδηγίες για τους ασθενείς, με σκοπό 
την διασφάλιση ενός ασφαλούς και λειτουργικού περι-
βάλλοντος για όλους: ασθενείς, συγγενείς και προσωπι-
κό. Ως εκ τούτου, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι όλοι οι 
ασθενείς μας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ποι-
οτικές ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, είτε δια-
γνωστικές, είτε θεραπευτικές, που θα προγραμματι-
στούν βάσει των προσωπικών ή οικογενειακών τους 
αναγκών.
Στο Κέντρο μας, που έχει τη χαρά να διαθέτει δύο έμπει-
ρους Πυρηνικούς Ιατρούς και υψηλά εξειδικευμένο πα-
ραϊατρικό προσωπικό στις καινούργιες εγκαταστάσεις 
του, διατηρούνται ως βασικές αρχές λειτουργίας η ευ-
γένεια, ο σεβασμός και η ανθρώπινη προσέγγιση προς 
όλους τους ασθενείς, τους συγγενείς και τους συνο-
δούς αυτών, χωρίς καμία διάκριση, ενώ κύριο μέλημά 
μας παραμένει η άψογη, επαγγελματική συνεργασία με 
όλους τους συναδέλφους ιατρούς και τους συνεργάτες 
αυτών και η παράλληλη τήρηση του ιατρικού απορρή-
του, της εμπιστευτικότητας και της Ιατρικής επαγγελμα-
τικής δεοντολογίας.

Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, εν κατακλείδι, ότι εί-
ναι και το όραμά σας;
Όραμά μας, με την έννοια που το θέτετε, είναι να απο-
τελέσουμε πρότυπο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στην Κύ-
προ, να καταφέρουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε προς όφελος 
των ασθενών, να μας γνωρίσουν και να μας εμπιστευ-
τούν οι κλινικοί συνάδελφοι στη χώρα και να μπορέσου-
με να ικανοποιήσουμε ή και να υπερβούμε τις προσδο-
κίες όλων.
Επειδή μάλιστα θα ήταν για όλους ωφέλιμο να υπάρχει 
ενημέρωση για τις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της Πυ-
ρηνικής Ιατρικής, σκοπεύουμε να οργανώσουμε μια σει-
ρά μικρών διαλέξεων για ιατρούς, με θεματολογία προ-
σαρμοσμένη ανά ειδικότητα, στις εγκαταστάσεις μας 
και πιθανώς κάποιες ομιλίες, ανοιχτές στο κοινό, σε συ-
νεργασία με τοπικούς φορείς. 
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η συμμετοχή των κλινικών 
συναδέλφων και του κοινού, σε αυτή την προσπάθεια 
που κάνουμε να ξεπεράσει η ειδικότητα τα στενά νοσο-
κομειακά πλαίσια και να δείξει τις πλούσιες δυνατότη-
τές της στον απλό ασθενή που τη χρειάζεται.

Διαγνωστικό Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής 
στην Πάφο
Σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις...

Σωτήρη Παπαλαζάρου 6, 8201 Γεροσκήπου, Πάφος Τηλ: 26821444



Π ετυχημένη ήταν η προσπά-
θεια διαφοροποίησης των 
αγορών της τουριστικής βι-

ομηχανίας, με επικέντρωση στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έδωσε ο Υφυπουργός 
Τουρισμού, Σάββας Περδίος, στην 
έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. 
Σημείωσε ότι φέτος, το 40% των 
αφίξεων προέρχονταν από την ΕΕ, 
ποσοστό αυξημένο κατά 22% από το 
2019.
Σε χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός 
Τουρισμού είπε ότι η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, βρήκε προε-
τοιμασμένο το Υφυπουργείο, καθώς 
υπήρχε ήδη πλάνο έκτακτης δρά-
σης, το οποίο είχε συμφωνηθεί εκ 
των προτέρων με όλους τους φορείς 
του τουρισμού. «Στόχος μας ήταν, 
γνωρίζοντας ότι θα χάναμε 800.000 
αφίξεις από τη Ρωσία, να βρίσκαμε 
γύρω στις 200.000 από αλλού», ση-
μείωσε.
Το πλάνο μπήκε σε εφαρμογή άμεσα 
και έφερε αποτέλεσμα, καθώς στο 
πρώτο οχτάμηνο «έχουμε καταφέ-
ρει από αγορές της ΕΕ να φέρουμε 
επιπλέον 160.000 επισκέπτες, σε 
σχέση με το 2019, που σημαίνει ότι 
μέχρι το τέλος του χρόνου αυτές τις 
200.000 μάλλον θα τις φτάσουμε».
Επίσης, ο κ. Περδίος ανέφερε ότι 
στο τέλος Αυγούστου «πιάσαμε τον 
στόχο που τέθηκε από όλους μας φέ-
τος» για να φτάσουμε τουλάχιστον 
τους αριθμούς του 2021. «Έχουμε 
ξεπεράσει τα 2 εκ. αφίξεις και μας 
μένουν 4 μήνες να κάνουμε ό,τι πιο 
καλό μπορούμε με ένα τελικό σπρώ-
ξιμο προς την κατεύθυνση που πρέ-
πει», επεσήμανε.
Συμπλήρωσε ότι το 40% των αφίξε-
ων πλέον είναι από αγορές της ΕΕ. 
«Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το 
έκτακτο πλάνο δράσης, έχει σχέση 
και με τη δουλειά που όλοι μας εδώ 
και τρία χρόνια κάνουμε από κοινού 
προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμά-
στε τον Νοέμβρη στο World Travel 
Market όταν λέγαμε όλοι ότι έχουν 
φτάσει σε σημείο κορεσμού και η 
βρετανική και η ρωσική αγορά, χω-
ρίς να γνωρίζουμε τι θα βρίσκαμε 
μπροστά μας», σημείωσε.
Αυτό, πρόσθεσε, σημαίνει αύξη-
ση 22% στις αφίξεις από την ΕΕ σε 
σχέση με το 2019, τη στιγμή που το 
σύνολο των αφίξεων είναι περίπου 
στο -22%.  Επιπρόσθετα, είπε ότι 
ενώ πριν την πανδημία το 70% του 
τουρισμού ήταν μέσω διοργανωτών 
ταξιδιών, πλέον είναι 50-50 με με-
μονωμένους ταξιδιώτες, οι οποίοι 
«αφήνουν περισσότερα χρήματα 
στο νησί».

Χειμερινός Τουρισμός
Αναφορικά με τον χειμερινό τουρι-
σμό, τα προγράμματα των αεροπορι-
κών εταιρειών για τον Δεκέμβριο, σε 
εβδομαδιαία βάση, περιλαμβάνουν 
65 πτήσεις από το Ηνωμένο Βασί-

λειο, 38 από Ισραήλ, 25 από Γερμα-
νία, 23 από Πολωνία, 14 από Λίβανο, 
13 από Αυστρία, 13 από Ρουμανία, 
12 από Βουλγαρία, 10 από Ουγγα-
ρία, 8 από Ιταλία, 6 από Γαλλία, 6 
από Σερβία κ.λπ., ανέφερε.
Για το 2023, «δεν θα είναι έκπληξη 
για εμάς φέτος ότι η Ρωσία θα είναι 
απούσα από τις αγορές μας. Είναι 
μία ευκαιρία για εμένα αυτό, για 
να κάνω μία έκκληση προς όλους 
σας για να συνεργαστούμε συντονι-
σμένα προς τις αγορές της ΕΕ, γιατί 
εκεί είναι το πιο δυνατό χαρτί της 
Κύπρου». 
Υπογράμμισε ότι οι επισκέπτες που 
ήρθαν από την ΕΕ έμειναν ευχαρι-
στημένοι, κι αυτό είναι σημαντικό. 
«Καταρρίψαμε τον μύθο ότι η Κύ-
προς δεν μπορεί να εξυπηρετήσει 
τους Ευρωπαίους. Αυτές οι 200.000 
έξτρα που πήραμε φέτος μπορούν 
να αυξηθούν και να καλύψουν το 
κενό που άφησε η αγορά της Ρωσί-
ας», σημείωσε. 
Όσον αφορά τους ξενοδόχους που 
δεν κατάφεραν να κινηθούν προς άλ-
λες αγορές, ο Υφυπουργός είπε ότι 
το Υφυπουργείο προσπάθησε, είτε 
μέσω της φιλοξενίας των προσφύ-
γων από την Ουκρανία, είτε μέσω 
του εγχώριου τουρισμού να βοηθή-
σει. «Θεωρώ ότι κι εκεί καταφέραμε 
να μετριάσουμε τις απώλειές σας 
και να είστε σίγουροι ότι πάντα θα 
είμαστε εδώ για εσάς», ανέφερε.

Χ. Λοϊζίδης
Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, είπε ότι 
κατά γενική ομολογία, η τουριστι-
κή βιομηχανία, η πλέον πληγείσα 
βιομηχανία από την πανδημία του 
κορωνοϊού, πραγματοποιεί την 
επανεκκίνησή της σε πολύ αντίξοες 
συνθήκες, με την παγκόσμια οικο-
νομία να πλήττεται από την άνοδο 
των τιμών, την ενεργειακή κρίση και 
όλα τα υπόλοιπα που πυροδότησε ο 
πόλεμος στην Ουκρανία. «Είμαστε 
μπροστά σε μία κρίση που περιορί-
ζει τη δυνατότητα των Ευρωπαίων 
να ταξιδεύουν», είπε, προσθέτοντας 
ότι η πανδημία δίδαξε υπομονή και 
επιμονή, ενώ η κρίση της Ουκρανίας 
υπέδειξε τη σημασία της αποφυγής 
της υπερεξάρτησης σε κάποιες αγο-
ρές.
Παρά τις αντιξοότητες και τα προ-
βλήματα, ο τουρισμός έδειξε ση-
μάδια επιστροφής στην κανονικό-
τητα, δίνοντας βαθιές ανάσες στην 
κυπριακή οικονομία και στέλνοντας 
ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλ-
λον, είπε, σημειώνοντας ότι «στόχος 
είναι να βάλουμε ξανά τον τουρισμό 
σε θέση οδηγού και πρωταγωνι-
στή».
Όπως ανέφερε, το 2019, οι αφίξεις 
είχαν φτάσει τα 4 εκ. και τα έσοδα 
από τον τουρισμό τα €2,7 δις. Το 
2020 η πανδημία προσγείωσε ανώ-
μαλα τις αφίξεις στις 600.000 και γι’ 

αυτό η χρονιά θεωρείται ως μη γενό-
μενη. Το 2021 οι αφίξεις κινήθηκαν 
γύρω στο 50% του 2019 και τα έσοδα 
γύρω στο 57%, ενώ τα έσοδα για το 
πρώτο εξάμηνο του 2022 βρίσκονται 
στο 83% συγκριτικά με την ίδια πε-
ρίοδο του 2019, ενώ οι αφίξεις στο 
75%. «Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι τα έσοδα είναι σε καλύτερη πο-
ρεία από τις αφίξεις, κάτι που περι-
λαμβάνεται στους στρατηγικούς μας 
στόχους», υπογράμμισε.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ είπε ότι το 
2023, παρά τις προκλήσεις, πρέπει 
να συνεχιστεί η προσπάθεια που 
ξεκίνησε με τις ευρωπαϊκές αγορές. 
«Είμαστε υποχρεωμένοι να μάθου-
με να λειτουργούμε χωρίς υπερβο-
λική εξάρτηση από συγκεκριμένες 
αγορές. Είμαστε υποχρεωμένοι να 
διευρύνουμε διαρκώς τον κύκλο των 
αγορών από τις οποίες αντλούμε 
τουρισμό, ενώ σ’ αυτό βοήθησε η 
προσπάθεια διεύρυνσης της αερο-
πορικής συνδεσιμότητας της χώρας», 
είπε, ευχαριστώντας τον Υφυπουργό 
Τουρισμού, τον Υπουργό Μεταφο-
ρών και τη Hermes Airports για τις 
προσπάθειές τους. «Χωρίς την κρα-
τική στήριξη θα ήταν αδύνατο να πε-
ράσει επιτυχώς τις συμπληγάδες της 
πανδημίας η τουριστική βιομηχανία 
και ο ξενοδοχειακός κλάδος ειδικά. 
Για αυτό είμαστε πεπεισμένοι ότι η 
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα είναι η ιδανική συνταγή για 
αντιμετώπιση κρίσεων», πρόσθεσε.
Αναφορικά με την πράσινη επανεκ-
κίνηση της τουριστικής βιομηχανίας, 
είπε ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ 
η στροφή σε εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας, καθώς το κόστος είναι 
δυσβάσταχτο για τα ξενοδοχεία. 
«Γι’ αυτό ως Σύνδεσμος εντείνουμε 
τις προσπάθειες για τη δημιουργία 
φωτοβολταϊκών πάρκων, που θα ενι-
σχύσουν ενεργειακά τα ξενοδοχεία 
της Κύπρου, μειώνοντας έτσι τα λει-
τουργικά έξοδα».
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Από την ΕΕ το 40% των φετινών αφίξεων 
τουριστών - Τι είπε ο Περδίος στη συνέλευση 
του Παγκύπριου Συνδεσμου Ξενοδόχων

Ανησυχούν για την αναστολή 
των κινήτρων προσέλκυσης 
επιβατών

Την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά 
του αναφορικά με την τροπή που έχουν 

πάρει οι συζητήσεις για το θέμα της διαχείρι-
σης των αεροδρομίων και την αναστολή των 
κινήτρων προσέλκυσης επιβατών εξέφρασε 
με ανακοίνωσή του την Τετάρτη το Κυπρια-
κό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ). Όπως αναφέρεται, ως νησί η Κύπρος 
εξαρτάται απόλυτα από την αεροπορική 
συνδεσιμότητά της με το εξωτερικό για του-
ριστικούς, επαγγελματικούς, επενδυτικούς 
και ατομικούς σκοπούς και δεν μπορεί αυτή 
η αναγκαιότητα των πολιτών και των επι-
χειρήσεων να τίθεται σε κίνδυνο. Τονίζεται 
ότι η παραχώρηση κινήτρων αεροπορικής 
επιβατικής κίνησης δόθηκε ακριβώς για να 
επιλυθεί το πρόβλημα μη επαρκών πτήσεων 
προς την Κύπρο ώστε να στηριχθούν τόσο ο 
τουρισμός όσο και η διευρυμένη συνδεσιμό-
τητα της Κύπρου με το εξωτερικό, ενέργεια η 
οποία απέδωσε απτά αποτελέσματα, όπως η 
αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 65% και 
την προσθήκη πέραν των 110 νέων δρομο-
λογίων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τεράστιες 
αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν για 
την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολί-
τες από αυτή την αχρείαστη και καταστροφι-
κή αντιπαράθεση, το ΚΕΒΕ καλεί όλους όσοι 
εμπλέκονται στη διαχείριση των αεροδρο-
μίων να αναγνωρίσουν την κρισιμότητα και 
σοβαρότητα του θέματος και να λειτουργή-
σουν με σύνεση και υπευθυνότητα για άμε-
ση επίλυση του προβλήματος θέτοντας το 
ευρύτερο συμφέρον της χώρας πάνω από τις 
οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες διαφορές 
και διαφωνίες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Συνάντηση ΣΙΚΑΠ 
με τον Ηλ. Μυριάνθους

Ο λοκληρώθηκε την Τετάρτη η πρώτη 
φάση των επαφών που ξεκίνησε ο Σύν-

δεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πά-
φου – ΣΙΚΑΠ – με σκοπό την προώθηση των 
προβλημάτων του κλάδου.  Ένας κλάδος που 
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Η τελευ-
ταία συνάντηση ήταν με τον βουλευτή της 
ΕΔΕΚ Πάφου Ηλία Μυριάνθους.  
Τα θέματα που τέθηκαν ενώπιων του κ. Μυ-
ριάνθους είναι, χορηγία ηλεκτρικού ρεύματος 
και για τις επιχειρήσεις, μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών,  πνευματικά – συγγενικά δικαιώ-
ματα, κατάργηση της μονάδας 10%, επιμόρ-
φωση αλλοδαπών που εργάζονται στα κέντρα 
αναψυχής αλλά και θέματα τοπικού χαρακτή-
ρα. Ο κ. Μυριάνθους αναμένεται μέσα από 
τις κατάλληλες ενέργειες  να  αναδείξει τα θέ-
ματα του ΣΙΚΑΠ και να οδηγηθούν στη Βουλή. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μυριάνθους στο 
θέμα των πνευματικών – συγγενικών δικαιω-
μάτων, σημειώνοντας ότι, το πρόβλημα αυτό 
απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τη Βουλή και 
ακόμη δεν έχει γίνει η ανάλογη πρόοδος.    Τον 
βουλευτή της ΕΔΕΚ Πάφου επισκέφτηκαν ο 
πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ Αγγελος Ονησιφόρου με 
τον εκτελεστικό γραμματέα Πέτρο Κεχριώτη. 
Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του 
ΣΙΚΑΠ Αγγελος Ονησιφόρου συναντήθηκε με 
τον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΤΑΠ Περιφ. 
Πάφου Νάσο Χατζηγεωργίου με τον οποίο 
εξέτασαν θέματα προβολής των κέντρων ανα-
ψυχής, διοργάνωσης εκδηλώσεων ανάδειξης 
της Πάφου και διαφόρων άλλων θεμάτων. Η 
συνεργασία ΣΙΚΑΠ και ΕΤΑΠ θα συνεχιστεί.

                                                 ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                         ΚΣΤ/29/2022 

        
Θέμα: Προσφορά για το κτισιμο τοίχου. 

Τσάδα 30 Σεπτεμβρίου 2022

1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας ζητά προσφορές για το κτίσιμο τοίχου εντός της κοινότητας

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους όρους του Διαγωνισμού  από  τα γραφεία του Κοινοτικού 
Συμβουλίου.

3. Οι προσφορές με την ένδειξη Κτίσιμο τοίχου θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός του κιβωτίου προσφορών που 
βρίσκεται στα κτίρια του Κοινοτικού Συμβουλίου  μέχρι την Δευτέρα  10ην Οκτωβρίου  2022 και ώρα 6.00 μ.μ

Για τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Πρόεδρο του 
Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλ 96510500.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γυρεύουν την αλήθεια, 
αλλά τη νομιμοποίηση. Θέλουν να επιβεβαιώσουν 

τις απόψεις τους, σωστές η λανθασμένες. 
Αναζητούν τους ανθρώπους και τις πληρο-
φορίες που θα στηρίξουν τα συμπεράσματα 
τα οποία έχουν ήδη βγάλει, είτε είναι βάσιμα 
είτε όχι. 
Θέλουν να ακούν μόνο πράγματα που τους  
κάνουν να αισθάνονται καλά, που χαιδεύ-

ουν τα αυτιά τους. Επαληθεύστε αυτή την παρατήρηση 
στον εαυτό σας.  Καθώς διαβάζετε ότι πρέπει να κάνετε 
βαθιές και μόνιμες αλλαγές στη ζωή σας, μπορείτε στη 
στιγμή να βρείτε πενήντα λόγους για τους οποίους δεν 
μπορείτε να αλλάξετε. Και ξέρετε κάτι; Αν επιμείνετε σε 
αυτή την άποψη, θα επιβεβαιωθείτε για άλλη μια φορά. 
Αποδεικνύουμε ότι έχουμε δίκιο, γιατί αυτό είναι που 
έχει τη μεγαλύτερη αξία στη ζωή μας: η δικαίωση. Και 
δικαιώνουμε τον εαυτό μας ζώντας σύμφωνα με τις αντι-
λήψεις μας. Όλα τα χρόνια που εργάστηκα με ασθενείς, 
κοινός στόχος των ασθενών δεν ήταν πως θα μάθουν να 
ζούν και να συμπεριφέρονται δημιουργικά, αλλά να με 
πείσουν  ότι αυτά που πίστευαν και έκαναν ήταν σωστά. 
Αυτή η εμμονή στη δικαίωση έχει μερικές φορές τραγικά 
αποτελέσματα. Είδα αμέτρητα ζευγάρια, που ο κάθε γο-
νιός πίστευε τόσο φανατικά στις απόψεις του, για τη σω-
στή ανατροφή των παιδιών, ώστε ήταν και οι δυο διατε-
θειμένοι να διαλύσουν το γάμο και την οικογένεια τους, 
παρά να αλλάξουν τις απόψεις τους. Και στις περισσό-
τερες από αυτές τις περιπτώσεις, ήταν λανθασμένες οι 
απόψεις και των δυο γονέων. Τελείως λανθασμένες. 
Εάν αποδεχτείτε την αρχή ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύ-
σεως ηδονιστής-δηλαδή αρέσκεται στις απολαύσεις και 
αποστρέφεται τον πόνο-θα καταλάβετε γιατί είναι τόσο 
δύσκολο, να αντιμετωπίσει την αλήθεια και να προσπα-
θήσει να την αλλάξει. Για να μη χάσουμε τη βολή μας, 
πρέπει να διατηρήσουμε το στάτους κβο, αφού η αλλαγή 
εμπεριέχει ρίσκα, απαιτεί προσπάθεια και μας τρομάζει. 
Είναι πολύ τρομακτικό να παραδεχτούμε ένα πρόβλημα. 
Μας προκαλεί μεγάλο άγχος. Είναι σα να καταγγέλλουμε 
εμείς  οι ίδιοι τον εαυτό μας. Όσο δεν παραδεχόμαστε 
πως είναι προβληματική η ζωή μας, ζούμε με τη λογική 
«όσα πάνε κι όσα έρθουν». Αλλά από τη στιγμή που θα 
παραδεχτούμε πως κάτι δεν πάει καλά, είμαστε αναγκα-
σμένοι να παραδεχτούμε πως έχουμε «πουλήσει» τον 
εαυτό μας. Μόλις παραδεχτούμε την ύπαρξη ενός προ-
βλήματος και ότι το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι πολύ 
πιο δύσκολο να διατηρήσουμε το στάτους κβο. Διαλύο-
νται οι αυταπάτες μας. Τώρα, η θα αυτοκαταστραφούμε 
συνειδητά η θα αλλάξουμε. Από τη στιγμή που θα παρα-
δεχτούμε ότι το πρόβλημα είναι δικό μας, δεν μπορούμε 
πια να κρυφτούμε πίσω από τους άλλους. Και μην ξεχνά-
τε, τίποτα δεν είναι συμπτωματικό. 
Εμείς δημιουργούμε τα βιώματα μας με τις επιλογές και 
τις πράξεις μας. Αν κοροιδεύουμε τον εαυτό μας, δεν 
πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε. Πρέπει να παραδεχτείτε 
ότι πρέπει να αποκτήσετε γνώσεις, αν θέλετε να βρεί-
τε τη δύναμη να αλλάξετε. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι 
παίρνετε κάποια μορφή αντισταθμίσματος, για να κάνετε 
κάτι που δεν θέλετε, και πρέπει να παραδεχτείτε επίσης  
και να κατονομάσετε τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα 
σας που σας στερούν την επιτυχία. 
Αν φοβάστε, πρέπει να πείτε, «φοβάμαι». Αν είστε μπερ-
δεμένος παραδεχτείτε το. Αναλογιστείτε πόσο αναζωο-
γονητικό είναι να ξυπνήστε αύριο το πρωί και να πείτε 
με ειλικρίνεια, «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν λέω 
ψέματα στον εαυτό μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, 
αντιμετωπίζω κατάματα την αλήθεια». 
Το να επιφέρουμε βαθιές και μόνιμες αλλαγές στη ζωή 
μας, ακόμα και υπό τις ευνοικότερες προϋποθέσεις, εί-
ναι πολύ δύσκολο. Μην το κάνετε ακόμα πιο δύσκολο 
εξωραΐζοντας τα προβλήματα μας. Όπως δεν θέλετε να 
σας εξαπατούν οι άλλοι, έτσι κι εσείς να μην καλλιεργείτε 
αυταπάτες στον εαυτό σας.

Ε ν μέσω της θερινής ραστώνης που αφήνου-
με σιγά σιγά πίσω μας, η ισοπεδωτική δύ-
ναμη της οποίας παρασύρει συχνά και την 

ειδησεογραφία, έκαναν την εμφάνι-
σή τους κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέρο-
ντα νέα από το ρεπορτάζ του χώρου 
της υγείας που δεν έλαβαν, κατά την 
άποψή μου, τη δέουσα προσοχή.
Αναφέρομαι στα δημοσιεύματα που 
ανέδειξαν τις εξελίξεις που σημειώ-

νονται στον τομέα της ιδιωτικής υγείας, κάνοντας 
λόγο για «οργασμό» ξένων επενδύσεων είτε για 
την ανέγερση νέων, υπερσύγχρονων ιδιωτικών 
υγειονομικών μονάδων στη χώρα μας, είτε για 
την εξαγορά υφιστάμενων, με πιο πρόσφατο το 
παράδειγμα του Απολλώνειου Νοσοκομείου που 
πέρασε πλέον και επισήμως στα χέρια αμερικανι-
κού επενδυτικού fund.
Στα σκαριά βρίσκεται, επίσης, η ανάπτυξη σε ορί-
ζοντα πενταετίας όχι μιας, όχι δύο, αλλά έξι συνο-
λικά ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων στην Κύ-
προ, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν το Nicosia 
Hospital and Rehabilitation Center (NHRC) και το 
Hadassah Hospital Cyprus στην Λακατάμια που 
πρόκειται να γίνει το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσο-
κομείο σε εθνικό επίπεδο. 
Μια προσπάθεια αποτίμησης όλης αυτής της δρα-
στηριότητας έχει μια πρόδηλη θετική διάσταση, 
εφόσον τα έργα αυτά αναμένεται να δώσουν ση-
μαντική ώθηση στις υπηρεσίες υγείας, προσφέ-
ροντας εναλλακτικές επιλογές στους Κύπριους 
ασθενείς για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης. 
Παράλληλα, θα ανεβάσουν τις μετοχές της χώρας 
μας στην προσπάθειά της να καταστεί ελκυστικός 
διεθνής προορισμός παροχής διακεκριμένων ια-
τρικών υπηρεσιών, ενώ θα συνεισφέρουν και στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για πλειάδα 
εργαζομένων που απασχολούνται στον συγκεκρι-
μένο τομέα.

Ως εδώ όλα καλά. Εντούτοις, μια πιο προσεκτική 
ανάγνωση του ζητήματος εγείρει εύλογα προβλη-
ματισμό ως προς το πως θα καταφέρουν τα δημό-
σια νοσηλευτήρια να ανταγωνιστούν τα, διαρκώς 
πληθαίνοντα ιδιωτικά, επί ίσοις όροις και χωρίς 
να ναρκοθετηθεί η βιωσιμότητά τους και μαζί με 
αυτήν η ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα 
του Γενικού Συστήματος Υγείας και ο καθολικός 
και αλληλέγγυος χαρακτήρας του;
Οι κακοδαιμονίες και τα τρωτά σημεία των δη-
μόσιων νοσηλευτηρίων είναι λίγο πολύ γνωστές. 
Λειτουργούν με παρωχημένα συστήματα διοίκη-
σης και χρηματοδότησης, ως απότοκο της στενής 
εξάρτησής τους από το κράτος και το δημοσιοϋ-
παλληλικό  γίγνεσθαι, και χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη επιστημονικότητας σε θέματα προγραμ-
ματισμού και οργάνωσης, παρόλο που τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν προωθηθεί και συνεχίζουν να 
προωθούνται αρκετές και σύνθετες βελτιωτικές 
ενέργειες από τον ΟΚΥπΥ.
Αποτελεσματικοί μηχανισμοί αξιολόγησης, ελέγ-
χου ποιότητας και κόστους των παρεχομένων 
υπηρεσιών δεν υφίστανται ακόμη, παρά τις δια-
βεβαιώσεις για την τροχοδρόμησή τους.
Λαμβάνοντας κανείς υπόψιν οτι η πολύπαθη 
αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων από 
την κεντρική εξουσία πρέπει να ολοκληρωθεί το 
αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2024, η αναγκαιό-
τητα για ουσιαστικές αλλαγές, υπό το βάρος και 
του χρόνου πέρα από εκείνο του εντεινόμενου 
ανταγωνισμού, γίνεται ακόμη πιο πιεστική. 
Εξου και ο ΟΚΥπΥ που αποτελεί αυτή τη στιγμή 
τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών υγείας στην 
Κύπρο, με εννέα νοσηλευτήρια στο δυναμικό 
του, πρέπει να ενεργήσει δυναμικά και χωρίς 
περαιτέρω αναβλητικότητα. Διότι όσο ο κύριος 
πυλώνας του ΓεΣΥ, ήτοι τα «πρώην» δημόσια νο-
σηλευτήρια κινούνται με ταχύτητες χελώνας ή 
παραμένουν εν υπνώσει, οι ιδιώτες προμηθευτές 

υγείας μπορούν να νιώθουν άνετοι και χαλαροί 
στην κούρσα του ανταγωνισμού.
«Αχτίδα φωτός» για την υλοποίηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στα δημόσια νοσηλευτήρια είναι και το 
πρόσφατα ανακοινωθέν Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) που φιλοδοξεί 
να αυτοματοποιήσει και, συνεπώς, να απλοποι-
ήσει το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο σύστημα με 
τη συνδρομή της τεχνολογίας και να περιλάβει 
πληθώρα ψηφιοποιημένων υπηρεσιών, από τη 
διαχείριση του φακέλου υγείας των ασθενών και 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μέχρι τον λει-
τουργικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό του 
συνόλου των δημόσιων μονάδων υγείας.  
Απολύτως και άμεσα αναγκαία είναι η ολοκλήρω-
ση από συγκεκριμένο οίκο διεθνούς εμβέλειας 
της δομής των κλινικών των νοσηλευτηρίων, η 
οργάνωση και λειτουργία των ΤΑΕΠ, η δημιουρ-
γία Πανεπιστημιακών Κλινικών μέσα στα νοση-
λευτήρια και η συμπερίληψη της έρευνας και των 
κλινικών μελετών στο πλαίσιο του συστήματος 
υγείας με γνώμονα τις σύγχρονες και διαρκώς 
εξελισσόμενες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών 
υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας.
Τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν αφήσει ιστορία 
προσφοράς στον τόπο μας και το ελάχιστο που 
θα πρέπει η πολιτεία και η κοινωνία να πράξουν 
είναι να τα στηρίξουν με κάθε τρόπο, ώστε να 
είναι όχι απλά ανταγωνιστικά ως προς τα ιδιωτι-
κά, αλλά - γιατί όχι - και σε θέση ισχύος απέναντί 
τους. Η εμπειρία του προσωπικού των νοσηλευ-
τηρίων χρειάζεται επιτέλους να αξιοποιηθεί και 
να «ανταμειφθεί» με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο.

*Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου
Ιολόγος BSC, MSc, PhD

Εκτελεστική Διευθυντρια Διεθνούς Ομοσπονδί-
ας Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ)

Δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο;
O ανταγωνισμός και οι ευκαιρίες

Οι άνθρωποι δεν γυρεύουν 
την αλήθεια

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κ ηπουρική

Θαμνώδη φυτά 
ανθεκτικά στις παραθαλάσσιες περιοχές και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
Αρτεμισία Αψιθιά
Artemisia Αbsinthium
Είναι φυλλοβόλος θάμνος με χαρακτηριστική οσμή 
50 εκ., φύλλα ασημόλευκα χνουδωτά. Ανθίζει Ιού-
λιο – Σεπτέμβριο με μικρά κίτρινα άνθη. Ευδοκιμεί 
σε ξερά και φτωχά εδάφη. 

Βερβένη - Verbena 
Hybrida
Είναι ομάδα υβριδίων με φυτά καλά διακλαδισμέ-
να. Άνθη ενωμένα σε δέσμες που ανοίγουν από το 
Μάιο ως τον Οκτώβριο με ποικιλία χρωμάτων. 
Φυτά ανθεκτικά σε ξερά και παραθαλάσσια εδά-
φη. Κατάλληλα για ζαρντινιέρες και για κάλυψη ε-
δάφους. 

Ευώνυμο Ιαπωνικό
Euonimus Japanicus
Είναι θάμνος αειθαλής 1-3 μ. ύψος με φύλλα πρά-
σινα γυαλιστερά. Ανθίζει Μάιο – Ιούλιο και παρά-
γει ροζ-πορτοκαλί μικρούς καρπούς. Είναι φυτό κα-

τάλληλο για μπορτούρες και ζαρντινιέρες και αντέ-
χει σε ασβεστώδη εδάφη και παραθαλάσσιες πε-
ριοχές. 

Βιγνόνια αειθαλής
Bignonia Capensis
Είναι αειθαλής θάμνος αναρριχώμενος με γρήγορη 
ανάπτυξη. Ανθίζει Ιούλιο – Δεκέμβριο. Έχει άνθη 
σωληνοειδή πορτοκαλοκίτρινα σε ταξιανθίες και 
φύλλα μικρά σύνθετα με έντονο πράσινο χρώμα. Ε-
ντυπωσιακό φυτό αλλά ευαίσθητο στο κρύο.

Ιβίσκος Συριακός
Hibiscus Syriacus
Είναι θάμνος φυλλοβόλος γρήγορης ανάπτυξης 
που φτάνει τα 2-4 μέτρα ύψος. 
Με κατάλληλο κλάδεμα διαμορφώνεται και σε δεν-
δρύλλιο. 
Ανθίζει από Ιούνιο-Οκτώβριο με άνθη ανάλογα με 
την ποικιλία. Είναι ανθεκτικό στο ψύχος, τη ρύπαν-
ση της ατμόσφαιρας και παραθαλάσσιες περιοχές. 

«Όπου και να με Αναζητήσετε,Θα με βρείτε Να κάνω περίπα-
το, το βάθος Του σύμπαντος»
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει το πρόβλημα 
της παράνομης κτηματομεσιτείας στην 
Κύπρο. Για ακόμη μια χρονιά συνεχίζε-

ται το φαινόμενο της παράνομης 
άσκησης του επαγγέλματος με 
τους «πειρατές» να δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα στον τομέα 
των ακινήτων και της κοινωνίας 
γενικότερα.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα που 
δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό για τους 
επαγγελματίες του κλάδου, παρόλη τη συνε-
χιζόμενη προσπάθεια για πάταξή του. Για να 
γίνει ενδεικτικό το μέγεθος του προβλήματος, 
το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κατά 
τη διάρκεια του 2021 καταχώρησε περίπου 
500 ποινικές υποθέσεις εναντίον φυσικών και 
νομικών προσώπων, που παραβίαζαν τις πρό-
νοιες του περί κτηματομεσιτών Νόμου 71(ι) 
του 2010 έως 2017. Επιπρόσθετα έχουν εκδο-
θεί από τα Δικαστήρια Απαγορευτικά Διατάγ-
ματα, τα οποία διατάζουν και απαγορεύουν 
στους ενόχους να ασκούν οποιαδήποτε κτη-
ματομεσιτική εργασία χωρίς να κατέχουν την 
σχετική από το Νόμο άδεια. Εάν οι καταδικα-
σθέντες αμελήσουν να συμμορφωθούν με το 
εκδοθέν διάταγμα, υπόκεινται σε σύλληψη, η 
δε περιουσία τους σε κατάσχεση. Όπως γίνε-
ται αντιληπτό από τις εκατοντάδες καταγγελί-

ες που γίνονται κάθε χρόνο, από πλευράς του 
Συμβουλίου δεν υπάρχει εφησυχασμός. 
Οι παράνομοι κτηματομεσίτες συνήθως δρουν 
μεταξύ αγοραστών και πωλητών με στόχο να 
αποκομίσουν προμήθεια, αποφεύγοντας τις 
υποχρεώσεις των νόμιμων κτηματομεσιτών 
προς το κράτος. Εκτιμούμε πως η αξία της πα-
ράνομης κτηματομεσιτείας  ανέρχεται σε εκα-
τοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως και οι κρατι-
κές απώλειες σε αρκετές χιλιάδες. 
Η παράνομη δραστηριότητα κτηματομεσι-
τείας, πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος των 
κτηματομεσιτικών συναλλαγών, αλλά ταυ-
τόχρονα εδραιώνει την παραοικονομία, τη 
φοροδιαφυγή, την παρανομία και την άδικη 
μεταχείριση μεταξύ των πολιτών, αφού κατα-
στρατηγείται κατάφωρα ο περί Κτηματομεσι-
τών Νόμος.
Καταδικάζουμε ξεκάθαρα τις παράνομες αυ-
τές ενέργειες και καλούμε με κάθε ευκαιρία 
και με κάθε μέσο τους πολίτες να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί όταν προχωρούν σε αγοραπω-
λησίες ακινήτων. Καλούμε ακόμα το κοινό να 
συνεργάζεται μόνο με εγγεγραμμένους κτη-
ματομεσίτες, τους οποίους μπορεί να βρει εύ-
κολα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου καθώς 
και να φέρουν εις γνώση μας τις περιπτώσεις 
που τους προσεγγίζουν επιτήδειοι για άμε-
ση λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων. 

Επίσης, καλούμε Κτηματομεσίτες και κοινό να 
αξιοποιήσουν  την επίσημη ιστοσελίδα  που 
πρόσφατα εγκαινίασε το Συμβούλιο https://
ktimatomesites.com/,  στην οποία συγκεντρώ-
νονται τόσο έγκυρες και νόμιμες αναρτήσεις 
για πώληση και ενοικίαση ακινήτων όσο και 
όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τον το-
μέα. Παράλληλα, μπορεί να ενημερωθεί για 
τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και τα 
δικαιώματα του κάθε αγοραστή. 
Η πλατφόρμα παρέχει την δυνατότητα στον 
κάθε αδειούχο κτηματομεσίτη να αναρτά δι-
αθέσιμα ακίνητα που έχει στο χαρτοφυλάκιο 
του. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατό-
τητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερώ-
νεται, να απευθύνεται σε επαγγελματίες και 
αδειούχους κτηματομεσίτες που βρίσκονται 
στη διάθεση του για άμεση εξυπηρέτηση και 
να επιλέγει από μια πληθώρα ακινήτων που 
είναι διαθέσιμα, αποφεύγοντας παράλληλα 
οποιαδήποτε παράνομη και ζημιογόνα πράξη. 
Χαιρόμαστε που η νέα ιστοσελίδα έχει αγκα-
λιαστεί από το κοινό αλλά και από τους αδει-
ούχους Κτηματομεσίτες και αποτελεί τη νέα 
έγκυρη πύλη ενημέρωσης για τον τομέα μας.

Λύσεις κατά της παράνομης κτηματομεσιτείας

«Ή πληρώστε, ή παγώστε»

Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 
καλή. Την μεγάλη οικονομική τραπεζική κρίση 

της περασμένης δεκαετίας, που δεν 
ξεπεράστηκε ποτέ, ακολούθησε η 
πανδημία και η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, που απλώς επέτεινε 
την ήδη υπάρχουσα ενεργειακή κρί-
ση. Ο πληθωρισμός καλπάζει, το ίδιο 

και το δημόσιο χρέος των κρατών μελών και της ίδιας 
της Ένωσης, η ενεργειακή φτώχια απειλεί χιλιάδες 
νοικοκυριά, το ίδιο και η επισιτιστική κρίση.
Όλα αυτά έχουν όνομα: συνιστούν κρίση του ίδιου 
του καπιταλιστικού συστήματος και της ούτω κα-
λούμενης «ελεύθερης αγοράς», που οι μαγικές της 
λύσεις εξέπνευσαν. Λύσεις στα προβλήματα δεν 
δίνουν ούτε οι πολεμικές ιαχές ούτε οι άγονες κυ-
ρώσεις ούτε και τα ημίμετρα, και μάλιστα με μεγάλη 
καθυστέρηση, που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Πλέον τα κριτικά βέλη προέρχονται και εκ των 
έσω, μέσα από το πιο επίσημο θεσμικό κανάλι. Ο 
κύριος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προ-
φανώς εκφράζοντας και άλλους πολλούς, ομολογεί 
με καυστικό τρόπο: «Πρόκειται για μια κατάσταση 
που δεν ανακαλύπτουμε σήμερα, χρονολογείται 
ακόμη και πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχασε χρόνο... Τα κράτη βρίσκονται 
σε διαδικασία φτωχοποίησης. Οι πολίτες υποφέ-
ρουν, οι εταιρείες υποφέρουν, τα κράτη υποφέρουν 
και κάποιες εταιρείες που παράγουν ενέργεια βγά-
ζουν υπερκέρδη». Δυστυχώς, έχει δίκαιο. Η ηλεκτρι-
κή ενέργεια αυξήθηκε κατά 300%, το δε κόστος του 
φυσικού αερίου είναι αυξημένο μέχρι και 12 φορές. 
Οι εναλλακτικές που εισηγείται η κυρία Φον Ντερ 
Λάιεν είναι και κοστοβόρες και επικίνδυνες και βλα-
πτικές: Δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι αποθήκευσης 
για το πανάκριβο αμερικανικό LNG, η πυρηνική ενέρ-
γεια που επανέρχεται απειλεί το περιβάλλον και την 
υγεία των ανθρώπων, όπως βέβαια και ο άνθρακας. 
Πάει, λοιπόν, περίπατο και η περιβόητη Πράσινη 
Μετάβαση, που ουσιαστικά έριχνε δισεκατομμύρια 
στους επιχειρηματικούς κύκλους συνιστώντας ένα 
«Πράσινο Καπιταλισμό». Η κυρία Φον Ντερ Λάιεν 
κατέθεσε την πρόθεσή της να ενισχύσει τα νοικοκυ-
ριά και να περιορίσει την κερδοσκοπία των εταιρει-
ών που παράγουν ενέργεια. Δεν μας είπε πως θα το 
κάνει και πότε, αλλά αρκέστηκε σε πολλά ευχολόγια. 
Όλα χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδια-
γράμματα εφαρμογής. Το μόνο για το οποίο επέμενε 
φορτικά ήταν η απόδοση της κύριας ευθύνης για το 
ξεπέρασμα της ενεργειακής κρίσης στους πολίτες. 
Τους φορτώνει την ευθύνη και ουσιαστικά τους λέει 
ή «πληρώστε ή παγώστε...». Και όμως υπάρχουν 
λύσεις. Ριζική φορολόγηση των υπερκερδών, στρο-
φή στις ΑΠΕ μέσα από ουσιαστικές δημόσιες επεν-
δύσεις, χρήση μέρους των εσόδων από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, ουσιαστικά μέτρα στήριξης 
για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις μέσα από την επιβολή πλαφόν στις τιμές της 
ενέργειας με παράλληλη μείωση του ΦΠΑ για τον 
ηλεκτρισμό. Είναι ακόμα και η ανάγκη αξιοποίησης 
των πηγών ενέργειας στην ανατολική Μεσόγειο. Όλα 
τούτα για να διασφαλιστεί η ενέργεια ως δημόσιο 
κοινωνικό αγαθό, εύκολα προσβάσιμο σε όσους το 
έχουν ανάγκη. Ο χειμώνας προβάλλει απειλητικά, 
τα...ακαταμάχητα καπιταλιστικά όπλα της αυτορ-
ρύθμισης επτώχευσαν. Είναι η ώρα των γενναίων 
πολιτικών αποφάσεων εκ μέρους και της ίδιας της 
Ένωσης αλλά και των ίδιων των κρατών-μελών.
Πάνω από τα αιματοβαμμένα κέρδη να μπει ο άν-
θρωπος..

Α υτό κι’ αν είναι σοκαριστικό. Η Σου-
ηδία της σοσιαλδημοκρατίας, του 
κοινωνικού κράτους, της ανεκτικότη-

τας, το προπύργιο του κράτους 
πρόνοιας, με λαϊκή ψήφο περνά 
στα χέρια της ακροδεξιάς. Ο Τζίμι 
Άκεσον, ο ηγέτης των ακροδεξιών 
της Σουηδίας (SD), που είναι ο νι-
κητής των πρόσφατων εκλογών, 

προέρχεται από πρώην φασιστικό κόμμα. 
Το οποίο μεταμορφώθηκε για να εξαπατή-
σει τους ψηφοφόρους. Κύριες πολιτικές του 
θέσεις η ρατσιστική – ξενοφοβική εναντίωση 
του στους μετανάστες και ο απροκάλυπτος 
Ευρωσκεπτικισμός.
Ακόμα και πριν την εποχή του οραματιστή 
ηγέτη Ούλαφ Πάλμε, η Σουηδία έχει μια μα-
κρά παράδοση ως κράτος – πρότυπο κοινωνι-
κής πρόνοιας. Όπως οικοδομήθηκε μετά τον 
Β! Παγκόσμιο πόλεμο σε πολλές δυτικοευρω-
παϊκές χώρες. Με ένα υψηλών δεικτών φο-
ρολογικό σύστημα που επιτρέπει στο κράτος 
να μεριμνά γενναιόδωρα και αποτελεσματι-
κά  για  τους πολίτες του. 
Από την ώρα της γέννησης τους μέχρι το θά-
νατο τους η κοινωνική πρόνοια είναι δίπλα 
τους. Ρώτησα κάποτε, σε μια από τις επισκέ-
ψεις μου στη Σουηδία τους Σοσιαλδημοκρά-
τες με τους οποίους, ως ΕΔΕΚ, συμμετείχαμε 
στην Σοσιαλιστική Διεθνή και το Ευρωπαϊκό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα, πως δέχονται οι Σουη-
δοί ένα τόσο  επαχθές φορολογικό  σύστημα. 
Η απάντηση ήταν αφοπλιστική. «Γιατί υπάρ-
χει βαθύτατα εμπεδωμένο το αίσθημα της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και γιατί οι Σουηδοί 
θέλουν το κράτος δίπλα τους σε κάθε στιγμή 
της ζωής τους». Το αίσθημα αυτό, όπως ήταν 
φυσικό, επεξέτεινε την ύπαρξη του και στην 
αποδοχή των μεγάλων μεταναστευτικών 
ρευμάτων προς αυτή τη Σκανδιναβική χώρα.
Το  ακροδεξιό κόμμα του Άκεσον οικοδόμησε 
την προεκλογική του  εκστρατεία στην ξενο-
φοβία και την αντιμεταναστευτική ρητορική 
συνδέοντας την με την αυξημένη εγκληματι-
κότητα των τελευταίων χρόνων. Με 163.000 
μετανάστες και δεύτερη χώρα στην Ευρώπη 
σε αριθμό αιτητών ασύλου, η Σουηδία ήταν 
εύκολο να «αλωθεί» από τους αδίστακτους 
λαϊκισμούς του ακροδεξιού – φασιστικού 
κόμματος του Άκεσον ο οποίος, παρ’ όλο 
που εγκατέλειψε προηγούμενες θέσεις του 
περί ναζισμού και αρίας φυλής, εν τούτοις 
παραμένει κατά βάθος ένας αμετανόητος 
λαϊκιστής, αντιευρωπαίος και βαθύτατα ξε-
νοφοβικός.
Η συγκλονιστική και αναπάντεχη μεταμόρ-
φωση του Σουηδικού εκλογικού σώματος 
πρέπει να σημάνει γενική επαγρύπνηση και 
κινητοποίηση των δυνάμεων της προόδου, 
της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης στην Ευρώπη.
Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι προφανές ότι 
ανησυχούν έντονα για την ανεξέλεγκτη μετα-
νάστευση, την οξυνόμενη εγκληματικότητα 
και τον κίνδυνο δημογραφικών αλλοιώσεων.
Προφανώς η απάντηση δεν είναι οι αφορι-
σμοί σε αυτές τις ανησυχίες αλλά μέτρα ελέγ-
χου των μεταναστευτικών ροών, ενσωμάτω-
σης των μεταναστών και των προσφύγων και 
εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης για τις 
αιτήσεις πολιτικού ασύλου. Χωρίς ασφαλώς 

πολιτικές που θα ενθαρρύνουν κλίμα μισαλ-
λοδοξίας και ξενοφοβίας.
Το καμπανάκι κινδύνου που ήχησε στη Σου-
ηδία θα πρέπει να ηχήσει σε «ώτα ακουό-
ντων». Κυρίως στις Βρυξέλλες που, ως συνή-
θως, με τις γραφειοκρατικές ντιρεκτίβες τους 
αδυνατούν να πάρουν αποφάσεις και ως συ-
νήθως «περί άλλων τυρβάζουν».
Ο ναζισμός και ο φασισμός ως λύκοι ενδεδυ-
μένοι σε μορφή προβάτων απειλούν τη δη-
μοκρατία.

Ώρα για συστράτευση για την
υπεράσπιση 
Η νίκη της ακροδεξιάς στην Ιταλία με την 
επικράτηση του μεταφασιστικού κόμματος 
της Μελόνι και των συνοδοιπόρων της επι-
τείνει  τις ανησυχίες και πρέπει να σημάνει 
πανστρατιά για την υπεράσπιση της δημο-
κρατίας. Κυρίως όμως πρέπει να αφυπνίσει 
τις υπνώττουσες Βρυξέλλες. Από το μακάριο 
ύπνο της γραφειοκρατίας, της λογιστικής 
διαχείρισης, των μνημονίων, των κοινωνιών 
των δύο τρίτων και της ανεξέλεγκτης μετανά-
στευσης. 
Να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν άλλα 
περιθώρια χρόνου. Εδώ και τώρα επιβάλ-
λεται εκ βάθρων αλλαγή πολιτικών. Στήριξη 
της κοινωνικής συνοχής, εγκατάλειψη των 
ανάλγητων οικονομικών πολιτικών, έλεγχος 
της παράνομης μετανάστευσης, σεβασμός 
της κρατικής κυριαρχίας των χωρών – με-
λών μέσα στο κοινό Ευρωπαϊκό ενοποιητικό 
πλαίσιο. Φρένο στην ασυδοσία του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος και τερματισμός της 
ποδηγέτησης της πολιτικής από τις περίφη-
μες αγορές.

Οι βρυκόλακες της ιστορίας επιστρέφουν
Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Του Μαρίνου Κυναιγείρου, 
MRICS, Πρόεδρος Συμβουλίου 

Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Αποτίμηση της κατάστασης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιώργος Γεωργίου
Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 1η Οκτωβρίου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 1η Οκτωβρίου 2022 Σελίδα 21α νακο ι νώσ ε ι ς

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

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

από έμπειρο προσωπικό. 

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
 

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

Μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 02/10/2022, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γερο-

σκήπου, το τρίτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας

συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΝΔΡΕΑ Π. ΣΑΡΙΚΑ

(από Πέγεια, τέως κάτοικος Γεροσκήπου)

Σύζυγος: Ρέα Σαρίκα
Παιδιά: Χαρίκλεια Σαρίκα, Παναγιώτης & Άνθη Σαρίκα

Εγγόνια:  Ανδρέας, Διονύσης, Ορέστης

Σχολική Εφορεία Έμπας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Εφορεία Έμπας δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

1. Σχολική Βοηθός στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο με πλήρη απασχόληση, κλίμακα 

(Ε2).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Έμπας 

από τις 3/10/2022 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης, 

καθώς και το έντυπο με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της πιο πάνω θέσης.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αφορούν την πιο πάνω θέση, μπο-

ρείτε να αποτείνεστε στο γραφείο της Σχολική Εφορείας Έμπας, στον αρ. τηλ. 

26952841 ή 26815758, κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων της Δημόσιας 

Υπηρεσίας.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Έμπας, το αρ-

γότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 1.00 μ.μ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΜΠΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζονται δύο καταστήματα στη Λεωφόρο Ελλάδος, δίπλα από το Akis Express.

Για πληροφορίες: Τηλ. 99-599940



Μετά από δέκα χρόνια απουσίας, το ράλλυ 
Νέας Ζηλανδίας επ ιστρέφει  στα σαλόνια του WRC
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Τ ο αγαπητό από πολλούς ράλλυ Ν. Ζηλανδί-
ας είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει το 
2020, όμως η πανδημία έκανε αδύνατη την 

διεξαγωγή του. Φέτος, ο αγώνας θα φιλοξενήσει 
τον θίασο του WRC με τα νέα Rally1 αυτοκίνητα, 
προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα.  
Το Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας είναι ένα γρήγορο ράλ-
λυ, με την πλειοψηφία των ειδικών διαδρομών να 
χαρακτηρίζονται από στενούς δρόμους και χαντά-
κια και στα δύο άκρα του δρόμου, ενώ σίγουρα δεν 
θα λείψουν τα σκηνικά που είδαμε στο Ράλλυ Βελ-
γίου, με τα σκαψίματα  των οδηγών να φέρνουν 
χώμα πάνω στην άσφαλτο. Η συνολική αγωνιστική 
απόσταση ανέρχεται στα 279.44 χιλιόμετρα, δια-
μοιρασμένα σε 17 ειδικές διαδρομές.  Η βάση του 
αγώνα βρίσκεται στο Auckland, εκεί όπου έχει βρε-
θεί τις περισσότερες χρονιές, εκτός από την περίο-
δο 2006 – 2008, όπου το service park λειτούργη-σε 
στο Hamilton.
Έχει ψηφιστεί ως «Ράλλυ της Χρονιάς» το 2001 από 
τις τότε ομάδες και έχει προσφέρει αρκετές συ-
γκινήσεις στο παρελθόν, με την μεγαλύτερη να εί-
ναι η μάχη μεταξύ Marcus Grönholm και Sébastien 
Loeb το 2007. Τίποτα δεν μπορούσε να χωρίσει 

τους δύο οδηγούς μετά από 17 ειδικές και σχεδόν 
350 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Στην 18η και τελευ-
ταία ειδική, την υπερειδική Mystery Creek Super 
Special 3, o Grönholm επικράτησε του Loeb για μό-
λις 0.3 δευτερόλεπτα. Είναι η δεύτερη μικρότερη 
διαφο-ρά μεταξύ πρώτης και δεύτερης θέσης στην 
ιστορία του WRC.Πιο πρόσφατος νικητής είναι ο 
Loeb για λογαριασμό της Citroen, το 2012. Πολυ-
νίκης του θεσμού είναι ο Marcus Grönholm με πέ-
ντε νίκες (2000, 2002, 2003, 2006, 2007), ενώ τέσ-
σερις έχει ο Carlos Sainz (1990, 1991, 1992, 1998) 
και από τρεις οι Loeb, Colin McRae και Hayden 
Paddon.
Η τελετή έναρξης του Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας έγι-
νε την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, στις 07:00, ενώ 
η αγωνιστική δράση ξεκίνησε στις 08:00 με την 
πρώτη ειδική του αγώνα, την Pukekawa Auckland 
Do-main. Δυσκολότερη ημέρα ήταν  σίγουρα η 
Παρασκευή, αφού τα πληρώματα  διανύσαν πε-
ρισσότε-ρη από την μισή απόσταση ολόκληρου 
του τριημέρου του αγώνα σε μια ημέρα.          
Tanak  προηγείται στην Νέα Ζηλανδία. 
Ο  Tanak  με Hyundai i20N R1Hybrid μετά την υπε-
ρειδική κέρδισε και δύο  ειδικές την Παρασκευή 

δεύτερη μέρα του αγώνα ολοκληρώνο-
ντας το σκέλος στην κορυφή της κατά-
ταξης  με χρόνο 1:36.48.6.Στον αγώνα 
που η διαφορά στους χρόνους με την 
συμπλήρωση και της δεύτερης μέρας 
να φθάνει για τους 4 πρώτους μόλις τα 
7 δλπ προμηνύει  για το υπόλοιπο μισό 
του αγώνα σκληρές μάχες δλπ.   Πιο κο-
ντά στον πρωτοπόρο του αγώνα το πρώ-
το Yaris R1 Hybrid με τον E.Evans και χρό-
νο 1:36.48.8 (+0,2) που κέρδισε και την 
δεύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα. 
Στην τρίτη θέση  με χρόνο 1:36.55.3 βρί-
σκεται ο «επιστρατευθείς» S.Ogier  με 
ακόμα ένα Toyota Yaris Rally1κερδίζοντας και μία 
ειδική διαδρομή αλλά με αργό χρόνο στην τελευ-
ταία διαδρομή της ημέρας . Στην τέταρτη θέση ο 
Φινλανδός Rovanpera που μέχρι το τέλος και της 
Παρασκευής ακολουθεί με ένα αγώνα “τακτικής”  
δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα τους πρω-
τοπόρους  κέρδισε μια ειδική διαδρομή και με χρό-
νο 1:36.55.8 «σκέφτεται» για την συνέχεια. Στην  
πέμπτη θέση ακολουθεί ο Greensmith με Puma R1 
Hybrid που κέρδισε και την δεύτερη διαδρομή του 

αγώνα και με συνολικό χρόνο 1:37.32.4 ακολουθεί 
τους πρωτοπόρους μία ανάσα μπροστά από τον 
T.Neuville με Hyundai i20N R1Hybrid ( 1:37.34.2 
).Στην έβδομη θέση ακολουθεί ο O.Solberg  με 
ακόμα ένα Hyundai i20 Rally1  ( 1:38.16.9) και την 
μάχη των πρώτων συμπληρώνει ο Katsura με ακό-
μα ένα Yaris R1 Hybrid. Η τρίτη ημέρα του Ράλλυ 
Νέας Ζηλανδίας  είναι απρόβλεπτη  και με της μι-
κρές διαφορές στους χρόνους αναμένεται να κρί-
νει το αποτέλεσμα.

Αθλητικός “Αδέσμευτος”Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022

Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου

Σελίδα 22
Αδεσμευτος

Τ ο Πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται, 
μετά τη διεξαγωγή του τελευταίου φετι-

νού της αγώνα στην Ευρώπη, το GP Ιταλίας. 
Επόμενος «σταθμός» για τους οδηγούς και τις 
ομάδες είναι η Σιγκαπούρη, ο πρώτος από τους 
δύο συνεχόμενους αγώνες στην Ασία το προ-
σεχές χρονικό διάστημα. Η πίστα στη Marina 
Bay θα αποτελέσει το 17ο από τους 22 προ-
ορισμούς στο φετινό πρόγραμμα της Formula 
1. Το GP Σιγκαπούρης ξεκίνησε, ως επίσημος 
θεσμός, το 2008, παρόλο που έχουν διεξαχθεί 
ανεπίσημοι αγώνες στη συγκεκριμένη χώρα 
από το 1966 μέχρι το 1973. Η πρώτη επίσκε-
ψη της Formula 1 στο Marina Bay Street Circuit 
είχε νικητή το Fernando Alonso με Renault. 
Αυτή, ωστόσο, επισκιάστηκε ένα χρόνο αργό-
τερα (2009). Μετά από έρευνα της FIA, απο-
καλύφθηκε πως η γαλλική ομάδα έδωσε εντο-
λή στον τότε teammate του Ισπανού, Nelson 
Piquet Jr. να στείλει επίτηδες το μονοθέσιό του 

στον τοίχο. Ο λόγος που ακολούθησε αυτή την 
τακτική ήταν για να δώσει το κατάλληλο timing 
στον Alonso, ώστε να βρεθεί στην πρώτη θέση 
και να κερδίσει τον παρθενικό αγώνα στην πί-
στα της Marina Bay.  Έκτοτε, το GP Σιγκαπού-
ρης είχε συνεχή παρουσία στο πρόγραμμα της 
Formula 1 μέχρι το 2019. Ακολούθησε απου-
σία για δύο έτη, λόγω της πανδημίας Covid-19, 
πριν επιστρέψει ο θεσμός το 2022. Στον τομέα 
της στατιστικής, ο οδηγός με τις περισσότε-
ρες νίκες στο Marina Bay Street Circuit είναι ο 
Sebastian Vettel με 5. Ακολουθεί με 4 νίκες ο 
Lewis Hamilton, ενώ πρώτοι την καρό σημαία 
έχουν δει και ο Fernando Alonso δύο φορές 
(2008, 2010), καθώς και ο Nico Rosberg μία 
φορά το 2016. Αναφορικά με τους κατασκευ-
αστές, η Mercedes προηγείται με 4 νίκες, με 
τις Red Bull Racing και Ferrari να έπονται με 3. 
Τέλος, η Renault και η McLaren έχουν από μία 
επιτυχία το 2008 και το 2009 αντίστοιχα.

Πρωτάθλημα F1: GP Σιγκαπούρης
Η Formula 1 επιστρέφει  στην αγωνιστ ική δράση 
μετά από 3 εβδομάδες με το GP Σιγκαπούρης
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Αισιοδοξία επικρατεί στον Ακρίτα ενόψει 
του κυριακάτικου αγώνα με τον Άρη στο 
Στέλιος Κυριακίδης.

Η ομάδα του Νταβίτ Μπαντία έδειξε ότι σε δύ-
σκολες αποστολές μπορεί να τα πάει περίφημα 
και στον αγώνα με τον Άρη επιθυμεί να πράξει το 
ίδιο.
Αγωνιστικά, τρεις οι απουσίες από πλευράς Ακρί-
τα, καθώς θα απουσιάσουν οι Σαραβάνια και Κό-
ρατς, λόγω κόκκινων καρτών και ο Γουιλ, λόγω 
τραυματισμού. Φαβορί στα χαρτιά μπορεί να είναι 
ο Άρης των πολλών εκατομμυρίων, ωστόσο, σε κα-
μιά περίπτωση ο Ακρίτας δεν θα έχει ρόλο κομπάρ-
σου. Αντιθέτως, η ομάδα της Χλώρακας είναι ικανή 

ακόμη και να κερδίσει, αφού το σύνολο του Μπα-
ντία, όταν πιάσει απόδοση είναι αρκετά καλή. 
Τα παιχνίδια με Ομόνοια και Ανόρθωση μπορούν 
να αποτελέσουν οδηγός για την ομάδα. Παρότι 
ήταν αουτσάιντερ, κατάφερε να μείνει αήττητος 
απέναντι σε δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον 
τίτλο.  «Η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο.  Θα έχου-
με δύο απουσίες λόγω κόκκινων καρτών Σαραβά-
νια και Κόρατς. Να μη ξεχνάμε τον Γουίλ που εί-
ναι εκτός λόγω θλάσης, ενώ τα ευχάριστα είναι ότι 
επιστρέφει ο Πικκής στη διάθεση του προπονητή. 
Έλειψε μία εβδομάδα, όμως είναι και πάλι πίσω. 
Τρεις απουσίες, όμως νιώθουμε πανέτοιμοι για 
κάτι καλό» δήλωσε στον SUPER SPORT FM 104.0 ο 

ο Γενικός Διευθυντής του Ακρίτα Νικόλας Λιασίδης 
για να τονίσει ότι «Με την Ανόρθωση παίξαμε σε 
ένα ματς ειδικών συνθηκών, τα παιδιά πάλεψαν σε 
μία έδρα που δύσκολα θα περάσουν πολλές ομά-
δες. 
Ο Αρης μπορεί να «κτυπήσει» μέχρι και το πρωτά-
θλημα, όμως εμείς είμαστε φτιαγμένοι για τα δύ-
σκολα. Θέλουμε παντού τη νίκη».

Αυξάνεται  ο κόσμος 
Δίπλα στον Ακρίτα και αρκετοί φίλοι του που ανα-
μένεται να  κατακλείσουν την κεντρική κερκίδα 
του Στέλιος Κυριακίδης. Δεν αποκλείεται ο κόσμος 
να φθάσει τους χίλιους. 

Τέλος ο Αμντουραχιμί
Στην Πάφος fc θα αγωνιστεί από δω και πέρα ο 
Αμντουραχιμί, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ο ποδοσφαιριστής θα πάει δανεικός στην ομά-
δα του Χένινκγ Μπεργκ. Στη θέση αυτή αγωνίζο-
νται επίσης ο βραζιλιάνος Πεδρίνιο και ο ισπανός 
Ελ Τζεμιλ.

Θέλει νίκη ο Ακρίτας απέναντι στον Άρη

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”

Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022Α Sports
Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας
Γιατί δεν βρίσκει λύση ο ΚΟΑ;

Ο ΚΟΑ ως αρμόδιος οργανισμός για τα γήπεδα, γιατί δεν βρίσκει λύση 
με το Στέλιος Κυριακίδης και θέλει σώνει και καλά να το κλείσει και να 
ξεσπιτώσει δύο ομάδες;  Αυτό που κάνει, να εκβιάζει τις ομάδες ότι θα 
μείνουν χωρίς γήπεδο, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα γήπεδα 
κατάλληλα στην Πάφο, ούτε καν το Τσίρειο, είναι ανήθικο. Αυτή είναι η 
δουλειά του ΚΟΑ, να δημιουργεί προβλήματα αντί να βρίσκει λύσεις; 

Μεγάλο παιχνίδι αναμένεται το Σάββα-
το βράδυ μεταξύ Απόλλωνα και Πάφος fc. 

Οι δύο ομάδες βρίσκονται αήττητες στην πρώ-
τη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθ-
μούς, και ο αγώνας αυτός θεωρείται «ντέρμπι 
κορυφής» με την άποψη ότι, οι δύο ομάδες 
«φωτογραφίζονται» ως τα φαβορί για τον τίτ-
λο. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα σίγουρα 
δεν κρίνεται κάτι, ωστόσο, η νικήτρια ομάδα 
δείχνει ότι δικαίως βρίσκεται στην κορυφή. 

Μαζί με την ομάδα στο Τσίρειο στάδιο 
αναμένεται να ταξιδέψουν και αρκετοί 
φίλοι της Πάφος fc για να αποτελέσουν 

τον 12ο παίκτη του Χένινγκ Μπεργκ σε αυτή 
την εξαιρετικά δύσκολη αναμέτρηση. Παλαι-
ότερα είχε σημειωθεί ρεκόρ προσέλευσης φί-
λων της Πάφου κάπου στους 500, αριθμός που 
αυτή τη φορά αναμένεται να ξεπεραστεί κατά 
πολύ.   

Δύσκολη αποστολή και για τον Ακρίτα, ο 
οποίος φιλοξενεί στο Στέλιος Κυριακίδης 

τον Άρη Λεμεσού. Έχουμε γράψει αρκετές φο-
ρές ότι η ομάδα του Ακρίτα είναι αρκετά καλή 
και αν αποδώσει το ποδόσφαιρο που παίζει, 
τότε είναι ικανός να κερδίσει και τον Άρη. 

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να κερδίσει ο 
Ακρίτας τον Άρη, θα σημαίνει πάρα πολ-

λά. Από τη μια ο Ακρίτας θα αποδείξει για άλλο 
ένα αγώνα ότι είναι πολύ καλή ομάδα και από 
την άλλη ότι ο Άρης, που θεωρείται ένα από 
τα φαβορί για τον τίτλο, δεν είναι τόσο δυνα-
τός όσο έδειξε. 

Σπόντες. . .
Μια απ’ τα ίδια η Εθνική 

Εκεί που όλοι νομίσαμε ότι η Εθνική Κύπρου με τον Τι-
μούρ Κετσπάγια στον πάγκο θα έφερνε την αλλαγή, ήρθε 
η 5άρα από το Κόσοβο για να μας προσγειώσει ανώμαλα. 
Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα μας τερμάτισε στην τε-
λευταία θέση του ομίλου με 5 βαθμούς και θα αγωνιστεί 
σε αγώνες μπαράζ το Μάρτιο του 2024 για να παραμεί-
νει στη Γ’ Κατηγορία.
Το τέρμα της Εθνικής μας το πέτυχε ο Ρομπέρζ στο 80’ λε-
πτό και ενώ το σκορ ήταν στο 4-0.
«Είμαστε απογοητευμένοι, αλλά η προσπάθεια συνεχί-
ζεται. Περιμένουμε την επόμενη διοργάνωση, θα έχουμε 
και φιλικά παιχνίδια, να δούμε άλλα πράγματα, άλλους 
παίκτες, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιοι θα μας δώσουν 
την χαρά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες» δήλωσε 
ο ομοσπονδιακός προπονητής Τιμούρ Κετσπάγια. 

Μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο Τσίρειο μεταξύ Απόλλωνα 
και Πάφος fc... Για να δούμε αν η Πάφος μπορεί να κερδίσει 

και εκτός έδρας μεγάλη ομάδα. 

Εφόσον υπήρχαν προβλήματα με την άδεια 
χρήσης του Τσιρείου σταδίου, θα μπορού-
σε να παρέμβει η ΚΟΠ και να μεταφέρει τον 

αγώνα από τη Λεμεσό στην Πάφο και στο Στέλιος Κυ-
ριακίδης. Όχι πως το στάδιο της Πάφου είναι πολύ 
καλύτερο, αλλά τουλάχιστον το γρασίδι είναι σε 
εξαιρετική κατάσταση σε σύγκριση με αυτό του Τσι-
ρείου. Βέβαια, στον Απόλλωνα σκέφτονται και την 
παρουσία του κόσμου. Άλλο 5-6 χιλιάδες στη Λεμε-
σό και άλλο δύο χιλιάδες στην Πάφο. 

Γιατί δεν το όρισαν στην  Πάφο;

Κοίτα Βαλακάρι να μαθαίνεις...

Ο Παφιακός διοργανώνει το 21ο Τουρνουά Ευάγγελος Φλωράκης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παφια-
κού ενημερώνει ότι αρχές Οκτωβρίου 
και συγκεκριμένα από τις 6-8 του μήνα 
θα διεξαχθεί το 21ο τουρνουά Ευάγγε-
λος Φλωράκης προς τιμή του αείμνη-
στου Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς που 
έχασε τη ζωή του μαζί με ακόμη τέσσε-
ρα στελέχη της Δύναμης στις 10 Ιουλίου 

το 2002.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην κλειστή 
Αίθουσα Αφροδίτη και σε αυτό θα λά-
βουν μέρος η ομάδα του Παφιακού, η 
Νέα Σαλαμίνα, η Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ, 
η Εθνική Ενόπλων και η ομάδα Κ18 του 
Παφιακού.
Πιο κάτω ακολουθεί το πλήρες πρόγραμ-

μα του τουρνουά το οποίο είναι υπό την 
αιγίδα του Δήμου Πάφου και της Κυπρι-
ακής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας. Χορη-
γός επικοινωνίας είναι η Cablenet.
Πλήρες πρόγραμμα τουρνουά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
16:00 Τρισάγιο στο χώρο του μνημείου 
στα Κούκλια

17:30 Εθνική Ενόπλων- Παφιακός Κ18
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου
17:30 Ανόρθωση- Νέα Σαλαμίνα
19:30 Παφιακός- Αποελ
Σάββατο 8 Οκτωβρίου
17:00 Μικρός Τελικός
19:00 Τελικός Τουρνουά
21:00 Τελετή λήξης και δεξίωσης



Σ πουδαίο παιχνίδι θα γίνει σήμερα 
Σάββατο στο Τσίρειο στάδιο μεταξύ 
του Απόλλωνα Λεμεσού και της Πά-

φος fc. Ο αγώνας που εντάσσεται στο πλαί-
σιο της 5ης αγωνιστικής μαγνητίζει τα βλέμ-
ματα όλων, καθώς αγωνίζονται δύο ομάδες 
που βρίσκονται αήττητες στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς. 
Ο γηπεδούχος Απόλλωνας με τη στήριξη των 
χιλιάδων οπαδών του θέλει τη νίκη πάση 
θυσία για να παραμείνει στην κορυφή. 
Ο Νταβίντ Καταλά «πονοκεφαλιάζει», κα-
θώς έχει κάποιες απουσίες, όπως των Ιωάν-
νη Πίττα και Ματιέ Πεμπερνές. Απ’ εκεί και 
πέρα, διαθέσιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, 
ακόμα και οι διεθνείς που επέστρεψαν. 
Αγωνιστικά, η ομάδα είναι πανέτοιμη να 
ανταπεξέλθει του πρώτου από μια σειρά 
δύσκολων αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη. 
Στην Πάφο επικρατεί άκρατος ενθουσια-
σμός με την ομάδα που έφτιαξε ο Χενινκγ 
Μπεργκ. 
Η φοβερή αγωνιστική εικόνα, τα πολύ καλά 
στατιστικά (καλύτερη άμυνα και επίθεση), 
αλλά και η πρώτη θέση στον βαθμολογικό 
πίνακα, ανέβασαν στα ύψη τον ενθουσια-
σμό όλων που όσο και να θέλουν να κρατή-

σουν χαμηλούς τόνους, δεν μπορούν.  
Η ομάδα πάει στη Λεμεσό θέλοντας να κα-
τακτήσει το τρίποντο και να παραμείνει το 
αφεντικό στον βαθμολογικό πίνακα. Ο αγώ-
νας είναι εξαιρετικά δύσκολος και κανείς δεν 
το αρνιέται, ωστόσο, η ομάδα είναι τόσο 
καλή που μπορεί να περάσει σαν σίφουνας 
από οποιαδήποτε έδρα.  
Ο Χενινγκ Μπεργκ δεν αντιμετωπίζει ιδιαί-
τερα αγωνιστικά προβλήματα και αναμένε-
ται να παρατάξει την ομάδα με ότι καλύτε-
ρο διαθέτει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι 
σε δαιμονιώδη φόρμα και όποιοι πάρουν 
φανέλα βασικού θα τα δώσουν όλα για τη 

νίκη. 

Πάει για sold out
Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των φι-
λάθλων της Πάφος fc, ενόψει του αγώνα με 
τον Απόλλωνα. Ο πολύ σημαντικός αγώνας 
δεν αφήνει κανένα αδιάφορο και δεν απο-
κλείεται να σημειωθεί sold out από πλευράς 
των φίλων της Πάφου. 
Η λεμεσιανή ομάδα έχει δώσει γύρω στα 
950 εισιτήρια, που αναμένεται να γίνουν 
«καπνός». Η κινητικότητα για ένα «μαγικό 
χαρτάκι» ξεκίνησε από την Πέμπτη το πρωί, 
όταν έγινε γνωστό ότι ανανεώθηκε η άδεια 

χρήσης του Τσιρείου σταδίου. Όπως έχει 
αναφέρει η διοίκηση, κατά την είσοδο των 
φιλάθλων στις κερκίδες, θα δίνεται δώρο 
ένα κασκόλ με τα χρώματα της ομάδας, 
προσφορά του μεγάλου χορηγού Korantina 
Homes. 
Επίσης, η Διοίκηση σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Φιλάθλων Πάφος - ΘΥΡΑ 5, προ-
σφορά του μεγάλου χορηγού KORANTINA 
HOMES, θα διευθετήσουν τη δωρεάν μετα-
φορά των φίλων της ομάδας για τον αγώνα 
πρωταθλήματος στη Λεμεσό απέναντι στον 
Απόλλων. Η μεταφορά θα είναι Δωρεάν. 

Νέα παρέμβαση Σαββίδη
Ο συμπολίτης μας βουλευτής και ένθερ-
μος υποστηρικτής της Πάφος fc Χρύσανθος 
Σαββίδης με νέα παρέμβαση στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης τονίζει ότι «Ο κος Μιχα-
ηλίδης (πρόεδρος του ΚΟΑ) στο περιθώριο 
της χθεσινής συνεδρίας ΚΕ Παιδείας, μου 
ανάφερε ότι ποτέ δεν έκανε δηλώσεις ότι 
το «Στέλιος Κυριακίδης» θα κλείσει τον Δε-
κέμβριο. Μου υποσχέθηκε μια σύναξη όλων 
των εμπλεκομένων για το θέμα του σταδίου 
Στέλιος Κυριακίδης και περιμένω να ορίσει 
ημερομηνία».

Ντέρμπι κορυφής στο Τσίρειο στάδιο.. .
Πάφος εναντίον Απόλλωνα για το τρίποντο...

Αδεσμευτος  Σάββατο  1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΙΥ  2022
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