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Ν. Χατζηγεωργίου

Οι προσπάθειες για προσέλκυση επενδύσεων έχουν στραφεί σε ΗΠΑ, σε Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες εκτός Ρωσίας και Κίνας...
Σελ. 05

Χωρίς θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα παραμένει μέχρι στιγμής η Πάφος,
όμως δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός…
Σελ. 12

Το αρχαιολογικό πάρκο, γίνεται όλο και
πιο SMART αφού παρέχεται πλέον μια
καινοτόμος, πλούσια, έξυπνη και διαδραστική πληροφόρηση…
Σελ. 13

Επίσκεψη Αναστασιάδη

Μαραθώνιος Εγκαινίων…
Με κάθε επισημότητα κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος του

ΤΕΠΑΚ, με την έλευση πλέον του πρώτου κρατικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στην πόλη μας να είναι θέμα χρόνου...

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε συνολικά έξι

έργα που εκτελέστηκαν και παραδόθηκαν στους πολίτες κατά τη
διάρκεια της θητείας του στην Πάφο…

“Το κράτος έχει υποχρέωση, πάντα σε συνεργασία με τις

τοπικές Αρχές, να δει ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες και να ανταποκρίνεται”, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας…
Σελ. 03

ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΤΙΓΡΗΣ

Γιώργος Κολοκασίδης
Σε συνέχεια της κάλυψης της
προεκλογικής εκστρατείας
για τις Προεδρικές Εκλογές του
2023, φιλοξενούμε σήμερα τον
ανεξάρτητο υποψήφιο Γιώργο
Κολοκασίδη…

Ανησυχία και στην Πάφο για το κουνούπι «τίγρης»
Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση τσιμπήματος
Σε εγρήγορση η Υγειονομική Υπηρεσία, βάζει εντομοπαγίδες και ψεκάζει σημεία εκκόλαψης κουνουπιών…
Σελ. 07

Ποια είναι η διαφορά της δικής
του υποψηφιότητας με όλες τις
υπόλοιπες και γιατί απευθύνεται
απ’ ευθείας στους πολίτες και όχι
στα κόμματα…

Χρ. Χρυσάνθου
Ο ηθοποιός που ζει
μακριά από τα φώτα της πόλης
Τι εξομολογείται
στον “Αδέσμευτο” για την επιλογή του να ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό, τα χόμπι του και
την παθολογική του αγάπη για
το θέατρο
Σελ.16

The Royal Artemis Medical Centre

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τηλ. 26961600
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ΣΕΛ.
04

ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ

απάντηση του Υπουργού ΣυγκοινωΗ
νιών αναφορικά με την κατασκευή
του παραλιακού Δρόμου Χλώρακας- Κισ-

σόνεργας- Κολπου Κοραλλίων, καταδεικνύει ξεκάθαρα την παραπομπή του θέματος στις ελληνικές καλένδες…
Σελ. 22

Αλλαγή ώρας
Κυριακή 30 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα και περνάμε από τη θερινή
στη χειμερινή.
Παρά τις διαβουλεύσεις και τα όσα ακούστηκαν για την κατάργηση της αλλαγής της ώρας,
για τη φετινή χρονιά η διαδικασία θα ακολουθηθεί όπως πάντα.
Τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου, δηλαδή στις 30/10, θα πρέπει να
γυρίσουμε το δείκτη του ρολογιού
μία ώρα πίσω. Αυτό θα συμβεί στις
04:00 τα ξημερώματα, με τα ρολόγια, μετά την αλλαγή, να δείχνουν
03:00.

δ εύτερη σ ελίδα

Σελίδα 02
Παραπολιτικά

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

Αθλητικά

Το σπουδαίο παιχνίδι Νέα
Σαλαμίνα - Πάφος fc ξεχωρίζει από τους αγώνες
της 9ης αγωνιστικής. Ο αγώνας είναι το απόγευμα
στις 5 στο Αμμόχωστος.
ΣΕΛΙΔΑ 31-32

“Αδέσμευτος” 29 Οκτωβρίου 2022

Καπνίζουν και βρίζουν τον οδηγό
Καταγγέλλουν βανδαλισμούς από μαθητές
σε λεωφορεία του ΟΣΥΠΑ

Ο

Ο ΟΣΥΠΑ δεν πρόκειται να ανεχθεί
βανδαλισμούς στην περιουσία του από μαθητές που μεταφέρει με τα λε-

Γιώργος Σαξατέ

τους γονείς και την διεύθυνση της Τεχνικής
Σχολής και ιδιαίτερα κατά πόσον είναι μαθητές της Τεχνικής Σχολής που ευθύνονται για

Πολιτισμός

Ιστορίες και θέματα που
αναδεικνύουν την ιστορία,
την παράδοση και τον πολιτισμό της επαρχίας μας
και όλη η πολιτιστική κίνηση της Πάφου…
ΣΕΛΙΔΑ 18

Περιβάλλον-Παιδεία

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη πλάνης, δεν μπορούν
να ζήσουν χωρίς αυταπάτες. Τι θα είχε γίνει η ανθρωπότητα χωρίς αυταπάτη;
ΣΕΛΙΔΑ 24

Βήμα του πολίτη

Άρθρα πολιτών και συνεργατών του Αδέσμευτου για θέματα
της καθημερινότητας
και επικαιρότητας…
ΣΕΛΙΔΑ 26

ωφορεία του διαμηνύουν στελέχη της εταιρίας και δηλώνουν πως για την διακοπή του
δρομολογίου από την Παναγιά ενημερώθηκε
το αρμόδιο Υπουργείο. Στελέχη της εταιρίας
δήλωσαν πως οι βανδαλισμοί και απαράδεκτες συμπεριφορές των μαθητών είναι καθημερινό φαινόμενο. Καταγγέλλουν επίσης, ότι μαθητές παρά τις συστάσεις που τους γίνονται συνεχίζουν να καπνίζουν στο λεωφορείο και να προκαλούν καταστροφές. Αυτός
όπως είπαν ήταν και ο λόγος που διακόπηκε
το συγκεκριμένο δρομολόγιο από την Παναγιά για την Τεχνική Σχολή. Οι αναφορές και όσα ισχυρίζεται ο ΟΣΥΠΑ αμφισβητούνται από

ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ...

Αυτοκίνητο

Όλα τα νέα για τους φίλους του μηχανοκίνητου
αθλητισμού από τον συνεργάτη μας Γιώργο Παντελίδη…
ΣΕΛΙΔΑ 30

Αγγελίες

Αγγελίες εργασίας και
ανακοινώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
σε ένα δισέλιδο...
ΣΕΛΙΔΕΣ 28-29

τις ζημιές που προκλήθηκαν στα καθίσματα
του σχολικού λεωφορείου.
Σε κάθε περίπτωση όπως ανέφεραν που υπάρχουν κάποιοι που προβαίνουν σε αξιόποινες πράξεις να καταγγελθούν στην Αστυνομία και να εντοπιστούν. Οι υπόλοιποι μαθητές πρόσθεσαν δεν φταίνε σε τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές της εβδομάδας διακόπηκε το δρομολόγιο του λεωφορείου που έκανε την γραμμή από την Παναγιά
για την Τεχνική Σχολή και τα υπόλοιπα περιφερειακά σχολεία. Το λεωφορείο αυτό εξυπηρετεί περίπου 30 μαθητές από τις γειτονικές κοινότητες.

1964: Κάνει «φτερά» από το
μουσείο Φυσικής Ιστορίας της
Νέας Υόρκης, μία συλλογή πολύτιμων λίθων ανάμεσα στους
οποίους το «Αστέρι της Ινδίας»,
ένα ζαφείρι 565 καρατίων.
1966: Καταστρεπτικός σεισμός
«χτυπά» την περιοχή Ξηρόμερο
Αιτωλοακαρνανίας, με απολογισμό 1 νεκρό, 10 βαριά τραυματίες και 10.000 άστεγους.
1988: Ξεσπά το σκάνδαλο Κοσκωτά, όταν ο υπουργός Παιδείας, Γιώργος Παπανδρέου,

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
29/10/22 Σάββατο Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι
υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 99513254
29/10/22 Σάββατο Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα
Παλληκαρίδη 93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ 26949259 26222670
30/10/22 Κυριακή Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικαστήριο
προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) Πάφος 26942131 26951370
30/10/22 Κυριακή Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 74 200μ πιο κάτω από
Σκλαβενίτη, απέναντι από Κήπος της Εδέμ. Πάφος 26942343 99107608
31/10/22 Δευτέρα Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24
Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay 26950073 26950778
1/11/22 Τρίτη Ηλιάδης Ηλίας Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 Δίπλα από
Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544
2/11/22 Τετάρτη Πίρπα Αλεξάνδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 80 Απέναντι από
το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. Πάφος 26948222 26948222
2/11/22 Τετάρτη Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος
Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628
3/11/22 Πέμπτη Ταλιώτου Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου 57 Round about
Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA Πάφος 26910276 26932950
4/11/22 Παρασκευή Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας
Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985

καταγγέλλει τον πρόεδρο του
Ολυμπιακού, Γιώργο Κοσκωτά,
για παράνομες συναλλαγές με
την τράπεζα Merrill Lynch.
1998: O τυφώνας Mitch χτυπά την Ονδούρα. Τουλάχιστον
11.000 άνθρωποι χάνουν τη
ζωή τους στην Κεντρική Αμερική.
2004: Το αραβικό τηλεοπτικό
δίκτυο Al Jazeera μεταδίδει ένα απόσπασμα από ένα βίντεο
του Σαουδάραβα ηγέτη της, ΑλΚάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν, ό-

που αναλαμβάνει την ευθύνη
για τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης
το 2001.
2004: Σε εορταστικό κλίμα, στη
Ρώμη, οι ηγέτες των 25 κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των υποψηφίων Ρουμανίας,
Βουλγαρίας, Κροατίας και Τουρκίας υπογράφουν τη συνθήκη
του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
2005: Βομβιστικές επιθέσεις
στο Νέο Δελχί της Ινδίας σκοτώνουν πάνω από 60 άτομα.

Να αποτελούν παράδειγμα

Η

πρόσφατη διαμάχη για την απονομή του χρυσού
κλειδιού της πόλης εντός του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάφου απέδειξε για άλλη μια φορά πώς τέτοια
ζητήματα μπορούν αν διχάσουν μια ολόκληρη πόλη.
Σεβαστές όλες οι απόψεις αλλά σε μια περίοδο όπου
τα πνεύματα είναι οξυμένα λόγω κυρίως του προεκλογικού κλίματος ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, θα
ήταν αδύνατο να μην δημιουργηθούν προβλήματα,
όπως και δημιουργήθηκαν με το Δημοτικό Συμβούλιο
να μοιράζεται σε αυτούς που υποστηρίζουν την απονομή και σε αυτούς που δηλώνουν ακόμα και να ψήφισαν υπέρ της απόφασης ότι δεν θα παραστούν στην
εκδήλωση απονομής.
Παρατηρήθηκε λοιπόν το φαινόμενο η μεγάλη τιμή
της απονομής του χρυσού κλειδιού της πόλης στον
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να γίνει στην παρουσία
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που στήριξαν
την απόφαση και την ίδια ώρα να έχουμε εκδήλωση
διαμαρτυρίας ακριβώς κατά της συγκεκριμένης απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το όλο σκηνικό όπως διαμορφώθηκε δεν ήταν και το
καλύτερο για να τιμηθεί κάποιος που πρόσφερε στην
πόλη. Το βέβαιο είναι ότι το διάστημα που επιλέχθηκε
για να γίνει αυτή η ενέργεια προκάλεσε την αντίδραση
όλων πλην των συμβούλων του κόμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως προσπάθεια πολιτικοποίησης της συγκεκριμένης ενέργειας για την εξασφάλιση
πολιτικού οφέλους.
Όλα αυτά θα μπορούσαν αν αποφευχθούν εάν η απονομή του χρυσού κλειδιού γινόταν σε άλλη χρονική περίοδο μακριά από τις εκλογές είτε πριν είτε μετά, κάτι
όμως που δεν έγινε αποδεκτό και ούτε τέθηκε καν.
Είχαμε λοιπόν μια απονομή χρυσού κλειδιού με την
οποία άλλοι συμφωνούσαν και άλλοι διαφωνούσαν
για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας. (Να
σημειώσουμε εδώ ότι το χρυσό κλειδί απονεμήθηκε
κατά καιρούς και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα κυρίως
από τον Ελλαδικό χώρο).
Αυτό είμαστε σίγουροι ότι ούτε ο ίδιος ο τιμώμενος
δεν θα το ήθελε και ούτε το είχε ανάγκη.
Και δεν έχει σημασία εάν η όλη εκδήλωση ήταν επιτυχημένη ή όχι. Σημασία έχει ότι δεν έτυχε της ολικής
αποδοχής όχι μόνο από τα κόμματα, στα οποία θα
μπορούσαν να καταλογιστούν πολιτικοί λόγοι, αλλά
και από πολλούς ανεξάρτητους και ανεπηρέαστους
πολίτες, οι οποίοι μιλούν για πολιτικά παιχνίδια εν
μέσω προεκλογικής περιόδου.
Παρ’ όλα αυτά ο Νίκος Αναστασιάδης πήρε το χρυσό
κλειδί της πόλης, όποια σημασία κι αν έχει γι’ αυτόν
ή για τους πολίτες.
Ἐν γάρ ταύτῃ τῇ πόλει…
οὐδείς ἐστιν ἀνυπεύθυνος τῶν…
πρός τά κοινά προσεληλυθότων.

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

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ		
ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ		
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΑΦΟΥ		
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		
ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  	 1440
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 	
ΣΥΝΔ. ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ 	
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ		
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ		

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ		
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ		

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι

26321321
26621244
26811580
1460
1401
26819268
1410
26306385
26801101
77778833

26818470
26821602

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2022-ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΤΗΛ 99655360
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10/2022-ΣΑΒΒΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΗΛ 99916203
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10/2022-ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΤΗΛ 99039387

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αντρέας Χριστοδούλου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Σαξατέ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κώστας Νάνος, Άννα Κυριάκου,
Παναγιώτης Κασπάρης, Χρυσόστομος Ρουσής, Παναγιώτης Βορκάς,
Γιώργος Πισιάρας,
ΤΜΗΜΑ MARKETING: Ήβη Αχιλίδου
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου
Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96,
Christiana Sh.Centre, 8042 Πάφος
ΤΗΛ: 26811336/5 ΦΑΞ: 26952999
URL: www.adesmevtos.com,
Ε-mail: adesmeftos@cytanet.com.cy
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Αναστασίας οσιόμ. της Ρωμαίας,
Αβραμίου οσ.

“Η διαφήμιση
είναι τυπωμένες πωλήσεις”
Daniel Starch
Διαφημιστής

“Αδέσμευτος” 29 Οκτωβρίου 2022

ε πικαιρότητα

Σελίδα 03

Μαραθώνιος Εγκαινίων

Με κάθε επισημότητα κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος του ΤΕΠΑΚ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε έξι έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Πάφο…

Τ

ο κράτος έχει υποχρέωση, πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, να δει ποιες είναι
οι άμεσες ανάγκες και να ανταποκρίνεται,
δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και «όσα
εγκαινιάσαμε, θα εγκαινιάσουμε και εκτελούνται,
ανέμεναν τη λύση τους».
Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινιάζοντας το πρώτο από τα έξι συνολικά έργα που
εγκαινίασε κατά την ολοήμερη επίσκεψή του στην
Πάφο την Πέμπτη.
Μιλώντας στα εγκαίνια του βόρειου παρακαμπτήριου δρόμου της Γεροσκήπου, Φάση Α, το πρώτο
από μια σειρά έργων που εγκαινιάζει σήμερα στην
Πάφο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην παρουσία
των τοπικών Αρχών της Πάφου, είπε ότι από πλευράς τοπικών Αρχών χρειάζεται όραμα και συνεργασία, που υπήρξε. «Όραμα από τον Δήμαρχο, στενότατη συνεργασία με τις δημοτικές ομάδες και
αποφασιστικότητα από πλευράς Κυβέρνησης, έτσι
ώστε το όραμα των τοπικών Αρχών να μετατραπεί
σε συγκεκριμένη δράση. Και αυτό είναι που πράττουμε και πράξαμε όχι μόνο για την Πάφο, αλλά
και για τις υπόλοιπες πόλεις», τόνισε.
«Δεν είναι σημερινά τα προβλήματα, ούτε και
σημερινά τα φαινόμενα που εγκαινιάζουμε, δεν

έχουν δημιουργηθεί δηλαδή μετά το 2013. Ήταν
προβλήματα. Και το παρόν έργο και όσα εγκαινιάσαμε, θα εγκαινιάσουμε και εκτελούνται,
ανέμεναν τη λύση τους, χρειαζόταν, όμως, από
πλευράς τοπικών Αρχών όραμα και συνεργασία,
που υπήρξε. Όραμα από τον Δήμαρχο, στενότατη
συνεργασία με τις δημοτικές ομάδες και αποφασιστικότητα από πλευράς Κυβέρνησης, έτσι ώστε
το όραμα των τοπικών Αρχών να μετατραπεί σε
συγκεκριμένη δράση. Και αυτό είναι που πράτ-

τουμε και πράξαμε όχι μόνο για την Πάφο, αλλά
και για τις υπόλοιπες πόλεις», σημείωσε, ο Πρόεδρος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετέβει στο κέντρο της Πάφου όπου εγκαινίασε, την
επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάφου, και τα έργα ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς.
Μεταξύ άλλων ο ΠτΔ ξεναγήθηκε στους εσωτερικούς χώρους, αλλά και στον εξωτερικό χώρο του

Μουσείου όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη
επιγραφή που βρέθηκε στην πόλη της Πάφου, τιμητική προς τους αυτοκράτορες Αντωνίνο Πίο και
Μάρκο Αυρήλιο οι οποίοι ανοικοδόμησαν το θέατρο της πόλης το αρχαιότερο της Κύπρου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στα εγκαίνια εξωραϊσμού της Δημοτικής
Αγοράς και της βελτίωσης της οδού Φελλάχογλου
και των δύο παρακείμενων χώρων στάθμευσης».
Ακολούθησαν τα εγκαίνια της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και της ανάπλασης και ανάδειξης του ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο.
Στις 6:00 το απόγευμα ο Πρόεδρος κατέθεσε τον
θεμέλιο λίθο του κτηρίου της Σχολής Διοίκησης,
Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας
του ΤΕΠΑΚ, εκδήλωση στην οποία παρέστει και
ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
και στις 7:00 μ.μ. μίλησε στην κεντρική εκδήλωση για τα πιο πάνω εγκαίνια, κατά την οποία του
απονεμήθηκε το Χρυσό Κλειδί της πόλης από τον
Δήμαρχο Πάφου, στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου.
Η μέρα έκλεισε πανηγυρικά για το κοινό, με την
συναυλία του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη
ταύρου Ξαρχάκου, με ερμηνευτές τον Μανώλη
Μητσιά και την Ηρώ Σαία…

Σελίδα 04

Ριπές
This is Cyprus

Δ

εν γνωρίζω αν υπάρχει άλλη χώρα στην
οποία ο επικεφαλής του κράτους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που διορίζει τους
Υπουργούς και όλους τους ανεξάρτητους
αξιωματούχους να προτείνει στο Υπουργικό
Συμβούλιο και να λαμβάνεται απόφαση για
πάγωμα της εξέτασης μη
προϋπολογιζόμενων αιτημάτων ή σχεδίων από
την 1η Νοεμβρίου μέχρι
Γράφει
ο Κώστας Νάνος και τις Προεδρικές ΕκλοΑρχισυντάκτης
γές του ερχόμενου Φετου “Ράδιο Cosmos” βρουαρίου, με στόχο τη
διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τον αποκλεισμό της
δυνατότητας από οποιεσδήποτε απόπειρες
προεκλογικού επηρεασμού της κοινής γνώμης.
Αυτό δήλωσε ε ο Υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης, το πρωί της Τετάρτης αμέσως μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. «Με την απόφαση αυτή
όπως εξήγησε αναμένεται ότι θα διασφαλιστεί η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα
του κρατικού μηχανισμού, θα αποκλειστούν
οποιεσδήποτε απόπειρες προεκλογικού
επηρεασμού της κοινής γνώμης, θα αποθαρρυνθεί η μαζική υποβολή αιτημάτων ενόψει
εκλογών και θα καθιερωθούν ισότιμες προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των υποψηφίων στην προεκλογική διαδικασία».
Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε ακόμη ότι στη λήψη της
απόφασης συνυπολογίστηκε επίσης και το
γεγονός ότι προϋπολογισμός για το 2023 και
το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα για το 2023-2025 έχει ήδη κατατεθεί στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, κατόπιν σχετικής
έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά
και η δεδομένη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του 2022 λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης
αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών αλλά
και τα μέτρα άμβλυνσης των συνεπειών της
αύξησης των τιμών και της ενεργειακής κρίσης που μέχρι τώρα κοστολογούνται στα 390
εκατομμύρια.
Την πρόθεση για προώθηση αυτής της απόφασης στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο ομιλίας του στο συνέδριο του
Economist την περασμένη Τρίτη. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση φοβάται τον εαυτό της και
σπεύδει να λάβει απόφαση ότι δεν θα υποκύπτει σε αιτήματα. Τι οδήγησε σε αυτή την
απόφαση όμως; Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ικανοποιούνταν τέτοιου είδους αιτήματα;
Αφού είναι η ίδιοι που αποφασίζουν αν θα
ικανοποιήσουν οποιοδήποτε αίτημα γιατί χρειάζονταν αυτή η απόφαση; Τέλος μήπως μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος πως
ήταν δυνατόν την περασμένη εβδομάδα ο
υποψήφιος και Πρόεδρος του κυβερνώντος
κόμματος να ανακοινώνει από την Πόλη Χρυσοχούς ότι οι θάλαμοι νοσηλείας στο τοπικό νοσοκομείο θα επαναλειτουργήσουν από
την αρχή του επόμενου χρόνου;
Ο αρμόδιος υπουργός και ο ΟΚΥπΥ τρεις
βδομάδες νωρίτερα απέρριπταν αυτό το αίτημα. Μετά τις αντιδράσεις των φορέων της
περιοχής είχε δοθεί η υπόσχεση ότι αυτό το
αίτημα θα επανεξετάζονταν αυτό το Σάββατο. Μία ημέρα νωρίτερα ανακοίνωνε από τον
Κάθηκα ότι οι αποζημιώσεις για τους αμπελουργούς θα αυξηθούν.
Στην «Κύπρο μας όπως συνήθως αρέσκονται
να λένε ιδιαίτερα οι πατριδοκάπηλοι μπορούν να συμβούν τα πάντα. This is Cyprus
όπως θα έλεγε και ο Συλλούρης με την παρέα του.

ε πικαιρότητα
Γ. Κολοκασίδης στο Radiocosmos
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H κομματοκρατία υπεύθυνη για την διαφθορά
«Επέλεξα να απευθυνθώ
απευθείας στους πολίτες
διότι είναι μία από
τις παραμέτρους της
υποψηφιότητας μου ότι
το κομματικό καθεστώς,
η κομματοκρατία έχει
στραγγαλίσει τον τόπο και
δεν μπορεί να συμμετέχει
σε οποιαδήποτε
προσπάθεια αναγέννησης
αυτού του τόπου»

Η

κομματοκρατία ευθύνεται
για τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής στην Κύπρο, διότι έχει διαβρώσει τους θεσμούς υποστηρίζει ο ανεξάρτητος
υποψήφιος, για την προεδρία της
Δημοκρατίας Γιώργος Κολακασίδης. «Γι’ αυτό είπε και κατέθεσε
συγκεκριμένες προτάσεις για καταπολέμηση της κομματοκρατίας
και της διαφθοράς. Προτάσεις που
εάν εφαρμοστούν πρόσθεσε, θα
έχουν άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα. Σε συνέχεια της κάλυψης
της προεκλογικής εκστρατείας για
τις Προεδρικές Εκλογές του 2023,
ο ανεξάρτητος υποψήφιος Γιώργος Κολοκασίδης μίλησε στο Radio
cosmos για την υποψηφιότητα του
και ανέφερε ότι ήταν επιλογή του
να μην απευθυνθεί σε κόμματα για
να τον στηρίξουν και να μην διαβουλευτεί μαζί τους.
Απευθύνθηκε όπως είπε απευθείας στους πολίτες διότι πρόσθεσε
μόνον με την ενεργοποίηση των
πολιτών μπορεί να δημιουργηθεί
η μαγιά για να επέλθει ουσιαστική
αλλαγή στον τόπο και να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση.

Κομματοκρατία

“Επέλεξα να απευθυνθώ απευθείας στους πολίτες διότι είναι μία
από τις παραμέτρους της υποψηφιότητας μου ότι το κομματικό
καθεστώς, η κομματοκρατία έχει
στραγγαλίσει τον τόπο και δεν μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε
προσπάθεια αναγέννησης αυτού
του τόπου”, ξεκαθάρισε αρχικά ο κ.
Κολοκασίδης.

Γι’ αυτό συνέχισε, επέλεξα να μην
έχω συζητήσεις για στήριξη της
υποψηφιότητας μου από συστημικά κόμματα.
Απευθύνομαι απ’ ευθείας στους
πολίτες και αυτό βεβαίως καθιστά
πολύ δυσκολότερο το όλο εγχείρημα, αλλά είμαι πιο συνεπής σε
αυτά τα οποία λέγω. Δηλαδή ότι
πρέπει να καταπολεμηθεί η κομματοκρατία και η διαφθορά που
η κομματοκρατία έχει φέρει στον
τόπο διότι χωρίς την καταπολέμησή της, θα συνεχίσουμε μια αδιάληπτη πορεία προς τον πάτο.
Ήδη νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο όσο αφορά τη διαφθορά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα
ανακαλύψουμε ότι ο πάτος έχει και
συνέχεια.
Ο κ. Κολοκασίδης απαντώντας στο
ερώτημα εάν για τα φαινόμενα διαφθοράς ευθύνεται η κομματοκρατία ή γενικότερα το σύστημα, απάντησε ότι κανείς λαός δεν γεννιέται
διεφθαρμένος.
Πρώτα δήλωσε είναι η θεσμοί που
διαφθείρονται και οι λειτουργίες
τους. Εκείνο πρόσθεσε που βλέπω
στην Κύπρο, είναι ότι υπάρχει μια
εξαιρετική δυσλειτουργία στο σύστημα διότι αντί οι θεσμοί αν ελέγχουν, τα κόμματα είναι που ελέγχουν και πολλές φορές στην ιστορία
βλέπουμε θεσμούς να εκτρέπονται
να γιγαντώνονται και να αποκτούν
ρόλους που δεν έπρεπε να ήταν δικοί τους. Βεβαίως τα κόμματα είναι
μέρος της Δημοκρατίας, αλλά στην
Κύπρο έχουν εκτραπεί. Βεβαίως
και πρέπει να υπάρχουν κόμματα,
αλλά να λειτουργούν μέσα σε ένα

πλαίσιο διαφάνειας.
Ο κ. Κολοκασίδης διευκρίνισε ότι
πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός
έλεγχος στη λειτουργία των θεσμών και των κομμάτων, όπως και
τιμωρία όσων εκτρέπονται.

Λύσεις

Ο κ. Κολοκασίδης αναφέρθηκε και
στο πώς μπορεί να επιλυθεί το
πρόβλημα, με τους θεσμούς να κινούνται σε δύο κατευθύνσεις.
Αφ’ ενός με το να διαφοροποιηθεί,
και να αναπτυχθεί καλύτερα ο τρόπος επιλογής των ανεξάρτητων αξιωματούχων που πρέπει να ασκούν
έλεγχο, αλλά το δεύτερο σημαντικό φαινόμενο που πρέπει να υπάρχει σε μια υγιή δημοκρατία είναι η
συμμετοχή του πολίτη.
Εάν ο πολίτης απλά κάθεται στον
καναπέ και μουρμουρίζει, δεν θα
υπάρξει καμιά υγιής εξέλιξη και θα
εδραιωθούν μη δημοκρατικές διαδικασίες, γι’ αυτό και χωρίς την
συμμετοχή του πολίτη τίποτα δεν
μπορεί να γίνει, χωρίς τον πολίτη
ξεχάστε την δημοκρατία.

Χαμένη ψήφος

Σχολιάζοντας τα ποσοστά που αναδεικνύουν οι διάφορες δημοσκοπήσεις και το επιχείρημα ότι ψήφος στους μικρούς υποψηφίους
είναι χαμένη, ο κ. Κολοκασίδης σημείωσε ότι δεν πιστεύει ότι είναι
χαμένη ψήφος μια ψήφος που δίνεται με βάση την συνείδηση του
ψηφοφόρου. Έχουμε δύο γύρους
στις εκλογές κατά συνέπεια μπορεί
κάποιος να ακολουθήσει την συνείδησή του στον πρώτο γύρο, δηλα-

δή να ψηφίσει με βάση αυτά που
πιστεύει και στο δεύτερο γύρο αν
είναι να προβεί σε συμβιβασμούς.
Προσωπικά είπε ο κ. Κολοκασίδης
ψήφος προς απόψεις όπως οι δικές μου, κτίζουν για το μέλλον. Δηλαδή είναι απόψεις οι οποίες σιγά,
σιγά αν εδραιωθούν (και δεν είναι
ορόσημο οι προεδρικές Εκλογές)
κτίζουν ένα μέτωπο κατά της διαφθοράς ώστε σιγά, σιγά να υπάρξει
αυτό που ζητά ο πολίτης ως αλλαγή στην Κύπρο. Δηλαδή απαλλαγή από τον θανάσιμο εναγκαλισμό
των κομμάτων και την μετάβαση
προς μια πραγματική δημοκρατία,
που σήμερα στερείται ο τόπος.
Σε ερώτηση τι ελπίζει για την εκλογική μάχη που δίνει από την στιγμή που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να λαμβάνει πολύ μικρά
ποσοστά υποστήριξης ο κ. Κολοκασίδης ανέφερε ότι η μάχη που δίνει δεν αφορά μόνον τις επικείμενες προεδρικές εκλογές, αλλά θα
έχει και συνέχεια.

Κυπριακό

Σε ότι αφορά το κυπριακό χαρακτήρισε παράδοξο ένα μεγάλο μέρος
του εκλογικού σώματος να παρουσιάζεται αντίθετο με την λύση της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας αλλά να στηρίζει κόμματα που
την υποστηρίζουν.
Ο ίδιος πρόσθεσε είναι ο μόνος
που τάσσεται καθαρά εναντίον της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας διότι όπως είπε δεν μπορεί να
διασφαλίσει το μέλλον του τόπου
μας.
Θεωρεί μάλιστα ότι αυτό το ταχύτερο δυνατό πρέπει να καταστεί
σαφές στους συνομιλητές μας ότι
αυτό είναι ένα σχήμα που περιέχει
πολύ αρνητικά στοιχεία διχοτομικά
που δεν θα οδηγήσουν ούτε στην
απελευθέρωση ούτε στην επανένωση. Θα οδηγήσουν ουσιαστικά
σε νομιμοποίηση της σημερινής διχοτομικής κατάστασης. Θα οδηγήσει στην κατάλυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και τέλος θα μπούμε
σε σχήματα τύπου Βοσνίας Ερζεγοβίνης, που βλέπετε αν λειτουργούν
ή όχι, σε μια εθνοτική ομοσπονδία
με την παραμονή των εποίκων και
όλα τα αρνητικά που συνεπάγεται
αυτό το σχήμα.

Αρχίζει το κυνήγι
Τι αναφέρει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Μ
ε ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας, υπενθυμίζει στους κυνηγούς ότι η πρώτη εξόρμηση για το κυνήγι του
επιδημητικού θηράματος (λαγού – πέρδικας κλπ)
θα είναι την μεθεπόμενη Κυριακή 6 Νοεμβρίου
2022.
Στη συνέχεια το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος, θα επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή μέχρι και τις 21/12/2022 ενώ επιπρόσθετα το κυνήγι θα επιτρέπεται το Σάββατο

24/12/2022, την Τετάρτη 28/12/2022 και το Σάββατο 31/12/2022.
Τέλος το κυνήγι της τσίχλας θα αρχίσει την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 και θα επιτρέπεται κάθε
Κυριακή και Τετάρτη μέχρι και τις 26/2/2023 ενώ
επιπρόσθετα το κυνήγι θα επιτρέπεται την Παρασκευή 24/2/2023, το Σάββατο 25/2/2023 καθώς και την Τρίτη 28/2/2023. Το κυνήγι της τσίχλας δεν θα επιτρέπεται την Καθαρά Δευτέρα
27/2/2023.

ε πικαιρότητα
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Χάθηκαν Κινέζοι και Ρώσοι

Άλλαξαν τα δεδομένα για επενδυτές μεγάλων αναπτύξεων

Η

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οι σχέσεις της Ε.Ε
με την Ρωσία και την Κίνα
σε συνδυασμό και
με άλλους παράγοντες έχουν διαφοροποιήσει τα
δεδομένα σχετικά
με τις επενδύσεις
σε μεγάλα έργα
στην Κύπρο, διαπιστώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων
Αναπτύξεων Ανδρέας Δημητριάδης.
Μιλώντας στο Radiocosmos o κ.
Δημητριάδης, τόνισε ότι οι προσπάθειες για προσέλκυση επενδύσεων έχουν στραφεί σε ΗΠΑ,
σε Ευρωπαϊκές αλλά και τρίτες
χώρες εκτός Ρωσίας και Κίνας.
Αυτές οι χώρες συνέχισε, προσφέρουν κυρίως σταθερότητα.
Σε ερώτηση αν η Κύπρος παραμένει δημοφιλής προορισμός
για επενδύσεις ο κ. Δημητριάδης
ανέφερε ότι αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για την επιτάχυνση στην
έκδοση αδειών, τότε μπορεί να

γίνει πιο ελκυστικός προορισμός
για επενδυτές. Αναφερόμενος
στην Πάφο, σημείωσε ότι τα
πληθυσμιακά δεδομένα σε συνδυασμό με την απουσία δομών
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι
μειονεκτήματα για προσέλκυση
μεγάλων ξένων εταιριών.
Προσελκύει
Τη βεβαιότητα της ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τόσο σε θέματα
πολιτικής, όσο και οικονομίας,
καθώς και στις διμερείς σχέσεις
της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της

Αμερικής, εξέφρασε η Πρέσβειρα
των ΗΠΑ, Τζούντι Γκάρμπερ, υποδεικνύοντας παράλληλα τα προαπαιτούμενα για την προσέλκυση
επενδύσεων από Αμερικανούς,
στο νησί.
Η κ. Γκάρμπερ ήταν η κύρια ομιλήτρια στο φόρουμ «Investment
Realized» που οργάνωσε, το απόγευμα της Τρίτης, η Ernst & Young
Cyprus, στη Λεμεσό, με τη στήριξη
του ΚΕΒΕ, όπου παρουσιάστηκε η
δεύτερη έκδοση της έρευνας για
την ελκυστικότητα της Κύπρου
ως επενδυτικού προορισμού

(EY Attractiveness Survey Cyprus
2022).
Στο ερώτημα τι χρειάζεται για
να προσελκύσει η Κύπρος αμερικανικές επενδύσεις, η Τζούντι
Γκάρμπερ είπε πως η απάντηση
δεν είναι μυστήριο, αφού αυτό
που επιζητούν οι επενδυτές είναι
ένα προβλέψιμο και σταθερό περιβάλλον με ασφάλεια, «όπου οι
συμφωνίες και οι συμβάσεις τηρούνται και λειτουργούν αποτελεσματικά συστήματα επίλυσης
διαφορών, είτε μέσω δικαστηρίων, είτε διαμεσολάβησης, είτε
διαιτησίας, όταν προκύπτουν
κάποιες αναπόφευκτες διαφωνίες».
Λέγοντας ότι η αμερικανική οικονομική διπλωματία θεωρεί πως οι
αμερικανικές εταιρείες μπορούν
να ανταγωνιστούν οποιεσδήποτε
άλλες στην αγορά εάν υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός, η Αμερικανίδα Πρέσβειρα σημείωσε ότι «ο
πιο ύπουλος παράγοντας για την
υπονόμευση του θεμιτού ανταγωνισμού είναι η διαφθορά».

Ευαισθητοποίηση για το διαβήτη
Διάλεξη από το Παγκύπριο Διαβητικό Συνδέσμο Πάφου

Ε

ξαιρετική επιτυχία σημείωσε
η Ημερίδα-Διάλεξη, που διοργάνωσε την περασμένη Τετάρτη
η Επαρχιακή Επιτροπή του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου , με
θέμα «Διαβήτης μια Πολυδιάστατη Νόσος», στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου και
ήταν υπό την αιγίδα της Επάρχου
Πάφου κυρίας Μαίρης Λάμπρου.
Εκ μέρους των διοργανωτών ο
Ματθαίος Ιεροκηπιώτης, τόνισε
ότι η εκδήλωση, ήταν στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του κό-

σμου για τον Διαβήτη, που είναι
μια μάστιγα της σύγχρονης εποχής και ευχαρίστησε θερμά τα 100
άτομα, που παρακολούθησαν την

Διάλεξη, το γιατρό, Νικόλα Σταυρή
MD MA FEBO, χειρούργο οφθαλμίατρο, την Χριστιάνα Καλλονά Ποδίατρο MCHS,HCPC και την Αγγελική Εγκωμίτη, κλινική Διαιτολόγος
MSC, για την συμβολή τους.
Μετά το πέρας της Διάλεξης, ακολούθησαν βραβεύσεις με αναμνηστικές πλακέτες, σε παλαιότερα
μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής,
σε ένδειξη εκτίμησης για την προσφορά τους. Ξεχωριστές και ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι βραβεύσεις των αποβιώσαντων Προέδρων

Μιχάλη Πολυβίου και Χαράλαμπου Καραμανλή, οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλη την σφραγίδα τους
στον τοπικό σύνδεσμο. Ο Ματθαίος Ιεροκηπιώτης ευχαρίστησε
επίσης και τον κύριο Κυριάκο Χαραλάμπους, εκπρόσωπο του χορηγού της εκδήλωσης και ευχήθηκε
όπως το παράδειγμα της φιλοπρόοδης εταιρείας ακολουθήσουν και
άλλες, αφού είναι αμέτρητα τα
Σωματεία, που χρειάζονται στήριξη, για να κρατηθούν στη ζωή.

Άνοιξε η κύρια αρτηρία

Άνοιγμα της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή και ανάσα για τους οδηγούς…

Μ

ετά από επίπονες προσπάθειες δόθηκε
στην κυκλοφορία την Τρίτη το απόγευμα η Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, στην Πάφο με
τον κεντρικότερο δρόμο της Πάφου, να αποκτά περισσότερο πράσινο, άνεση και ασφάλεια
για οδηγούς οχημάτων και κυρίως για τους πεζούς.
Για να επιτευχθεί η παράδοσή της οι εργαζόμενοι εργάστηκαν ακόμα και νύχτα και τελικά το
στοίχημα κερδίθηκε.
Η επίσπευση των εργασιών κρίθηκε απολύτως
απαραίτητη καθώς η λεωφόρος Γρίβα Διγενή
είναι ο δρόμος στον οποίο κάθε χρόνο πραγματοποιούνται οι μαθητικές παρελάσεις και
σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε σοβαρό

πρόβλημα με τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου και την παρέλαση.
Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανα-

φερόμενος στη σημασία του έργου, τόνισε ότι
η υλοποίησή του συμβάλλει ουσιαστικά στην
ενίσχυση της εμπορικότητας στην περιοχή, καθώς και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται στο μεταξύ οι εργασίες
στις Λεωφόρους Ελλάδος και Ευαγόρα Παλληκαρίδη που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν
το τέλος του χρόνου.
Σημειώνεται πως το μεγάλο έργο βελτίωσης
της Λεωφόρου Ελλάδος και Τμημάτων των Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Νεόφυτου Νικολαϊδη και Γρίβα Διγενή, είναι συνολικής δαπάνης €9 εκατ., πλέον Φ.Π.Α.

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

Πόσο έτοιμοι είμαστε;

Η

μεταρρύθμιση της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο είναι απαραίτητη
και αυτό είναι παραδεκτό από όλες τις
πλευρές, κυβέρνηση, κόμματα και τοπικές
αρχές.
Πέρα από αυτό βεβαίως είναι και η ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία ουσιαστικά μας
υποχρεώνει να προχωρήσουμε, διαφορετικά, όχι μόνο πρέπει να ξεχάσουμε τα
όποια κονδύλια για ανάπτυξη στον τομέα
αυτό αλλά θα κληθούμε να πληρώσουμε
και πρόστιμα.
Θα πρέπει συνεπώς, να προχωρήσουμε
επιτέλους και το γεγονός ότι φτάσαμε
μέχρι σήμερα να μην είμαστε έτοιμοι δεν
τιμά κανένα.
Εάν αναζητήσουμε ευθύνες για το πρόβλημα που δημιουργείται σαφέστατα
τόσο τα κόμματα όσο και η κυβέρνηση
θα έχουν τα δικά τους επιχειρήματα να
παραθέσουν που θα ρίχνουν τις ευθύνες
στους άλλους.
Η ουσία όμως είναι ότι θα πρέπει μέχρι το
2024 να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση και
αυτό δεν το λες και εύκολο, καθώς πέρα
από τις αντιδράσεις που έχουμε ακόμα, οι
ίδιες οι τοπικές αρχές που θα κληθούν να
την εφαρμόσουν δηλώνουν ανέτοιμες.
Μήπως λοιπόν για άλλη μια φορά βάλαμε
την άμαξα μπροστά από τα άλογα όπως
συνηθίζουμε;
Γιατί δεν έγινε μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και ειδικά αυτών που
αντιδρούν ώστε να καθησυχάσουν τις
όποιες ανησυχίες τους;
Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει αναλάβει να επιμορφωθούν οι τοπικές αρχές
και να καθοδηγηθούν ώστε να είναι έτοιμες;
Τι έκανε γι’ αυτό ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ο οποίος εξαπολύει απειλές για
τα δεινά που μας περιμένουν εάν δεν γίνει η μεταρρύθμιση τόσο καιρό;
Ερωτήματα βεβαίως που δεν περιμένουμε να απαντηθούν αφού τα έχουμε απευθύνει πολλές φορές χωρίς να πάρουμε
κάποια απάντηση.
Οι πρώτες ενδείξεις πάντως από το μέτωπο της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής είναι θετικές, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα στο
επίμαχο σημείο των συνενώσεων και των
δημοψηφισμάτων.
Το τι θα γίνει όταν φτάσουμε εκεί θα το
μάθουμε σύντομα αφού δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, αλλά όλοι έχουν ευθύνη
να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους και να
δουλέψουν με μοναδικό γνώμονα το καλό
του τόπου και των ανθρώπων του και όχι
με το τι θέλουν να ακούσουν οι πολίτες
κάθε περιοχής.
Όλα τα άλλα δεν εξυπηρετούν παρά μόνο
το στενό κομματικό και πολιτικό συμφέρον ορισμένων…
Εάν λοιπόν ενδιαφέρονται πραγματικά
για το καλό το τόπου, ας το σκεφτούν
ξανά.

‘‘η σύνταξη’’

“Αδέσμευτος” 29 Οκτωβρίου 2022

Περιφρουρείστε
τον τουρισμό μας

Ε

κατοντάδες τουρίστες κινούνται καθημερινά στον παραλιακό πεζόδρομο Πάφου Γεροσκήπου ο οποίος διέρχεται μπροστά
από τα δεκάδες ξενοδοχεία της
περιοχής.
Μιλάμε για πεζόδρομο στον
οποίο απαγορεύεται βεβαίως η
διέλευση οποιονδήποτε οχημάτων περιλαμβανομένων δίκυκλων και τρικύκλων.
Φανταστείτε λοιπόν την έκπληξη των τουριστών (δεν αναφέρω
τους ντόπιους περιπατητές οι
οποίοι καθημερινά χρησιμοποιούν το πεζόδρομο για το περπάτημά τους είτε ακόμα και για
τρέξιμο) οι οποίοι σε πολλές
περιπτώσεις ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο είναι με τα παιδιά τους,
όταν ξαφνικά βλέπουν μπροστά
τους ηλεκτρικά δίκυκλά ή και τρίκυκλα να πορεύονται ανάμεσα
στους πεζούς.
Η εικόνες αυτές, πέραν του ότι
είναι παράνομες είναι και επικίνδυνες.
Έχουμε προειδοποιήσει καις το
παρελθόν για το ενδεχόμενο
πρόκλησης κάποιου ατυχήματος
και ελπίζουμε επιτέλους οι αρμόδιοι να πάρουν το θέμα στα
σοβαρά.

ε πικαιρότητα
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Ανησυχία και στην Πάφο για το
κουνούπι «τίγρης»

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση τσιμπήματος
Σε εγρήγορση η Υγειονομική
Υπηρεσία, βάζει εντομοπαγίδες και ψεκάζει σημεία
εκκόλαψης κουνουπιών…

Σ

ε κινητοποίηση βρίσκονται
οι Αρχές μετά και την εμφάνιση του κουνουπιού Τίγρης
σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με
τους ειδικούς να συστήνουν ιδιαίτερη
προσοχή. Μελέτες
και έρευνες κατέδειξαν ότι τα συγκεκριμένα κουνούπια «κυνηγούν» κατά
τη διάρκεια της ημέρας σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κουνούπια
που δρουν το βράδυ. Όσον αφορά
το τσίμπημα του κουνουπιού σε αρχικό στάδιο αυτό μπορεί να εμφανιστεί σαν ένας απλός ερεθισμός ή
φαγούρα και στην συνέχεια να εξελιχθεί σε μόλυνση.
Προτρέπονται οι πολίτες σε περίπτωση που εντοπίσουν ένα απλό

ερεθισμό ή φαγούρα να χρησιμοποιήσουμε κρέμα κορτιζόνης ή
αντισταμινικά διότι αν το αφήσουμε να εξελιχθεί με τον έντονο τρόπο
τότε θα επεκταθεί σε μόλυνση και
θα καταφύγουμε στον κίνδυνο. Εάν
όμως αρχίζουν να παρουσιάζονται
κάποια πιο έντονα προβλήματα
όπως πυρετός, πονοκέφαλος ή πόνοι στις αρθρώσεις, τότε θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με τον γιατρό
καθώς μπορεί να προκληθούν καρδιολογικά, πνευμονολογικά ή ακόμη και νεφρολογικά προβλήματα.
Στην Πάφο
Στην Πάφο δεν εντοπίστηκε μέχρι στιγμής το ασιατικό κουνούπι
«τίγρης» σύμφωνα με τον υπεύθυνο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρίστο Χρίστου ωστόσο όπως ανέφερε στο
radiocosmos είναι ζήτημα χρόνου
να εντοπιστεί και στην επαρχία μας
αφού ήδη έχει εντοπιστεί στη Λεμεσό και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, στην Ελλάδα πριν από αρκετά χρόνια, αλλά και σε γειτονικές

χώρες . Τις επόμενες ημέρες είπε
ο κ. Χρίστου εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ μαζί με τους υγειονομικούς
λειτουργούς του Δήμου θα τοποθετήσουν παγίδες σε διάφορα σημεία για να διαπιστώσουν εάν το
συγκεκριμένο κουνούπι βρίσκεται
και στην Πάφο. Μέχρι στιγμής επεσήμανε δεν έγιναν αναφορές από
πολίτες για εντοπισμό του. Ο κ Χρίστου κάλεσε τους πολίτες να είναι
παρατηρητικοί και να λαμβάνουν
τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή δημιουργίας εστιών εκκόλαψης κουνουπιών στην περιοχή τους
αλλά και να δίνουν πληροφορίες
στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ήδη είπε,
οι τρεις υγειονομικοί λειτουργοί

του Δήμου και το εργατικό προσωπικό προσπαθούν καθημερινά να
εντοπίζουν και να καταπολεμούν
εστίες εκκόλαψης κουνουπιών.
Σε εγρήγορση
Και στον δήμο Πόλεως Χρυσοχους
θα εντατικοποιηθούν οι ψεκασμοί
για αποτροπή της δημιουργίας
εστιών εκκόλαψης κουνουπιών τόνισε ο δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή. Ήδη ανέφερε τα τελευταία
χρόνια που καθάρισαν τους καλαμιώνες με τα στάσιμα νερά περιορίστηκε και το πρόβλημα των
κουνουπιών. Οι προσπάθειες θα
συνεχιστούν και σε άλλους χώρους
εκκόλαψης κουνουπιών.

Νέα Στρατηγική για Προσέλκυση Επιχειρήσεων
Πάνω από 9 χιλ. αιτήσεις από αρχή έτους στο πλαίσιο της νέα στρατηγικής για προσέλκυση επιχειρήσεων, λένε αρμόδιοι

Α

πό τον Ιανουάριο του 2022 που
τέθηκε σε ισχύ η Νέα Στρατηγική για Προσέλκυση Επιχειρήσεων

Το ενδιαφέρον για άδειες παραμονής για «ψηφιακούς νομάδες»
είναι επίσης αυξημένο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται από 100
σε 500, λόγω «δημοφιλίας» του σχεδίου.
και Ταλέντων και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έλαβε 9090
αιτήσεις από ξένες εταιρείες, ενώ έχει
ήδη εξετάσει πέραν του 97% αυτών των

αιτήσεων, ανέφεραν την Τρίτη αρμόδιοι
σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ
στην Πάφο. Το ενδιαφέρον για άδειες
παραμονής για «ψηφιακούς νομάδες»
είναι επίσης αυξημένο, με αποτέλεσμα
να αυξάνονται από 100 σε 500, λόγω
«δημοφιλίας» του σχεδίου.
«Πρόθεσή μας είναι να καθιερώσουμε
την Κύπρο ως έναν επιτυχημένο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό προορισμό,
έτοιμο να παράσχει τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες μπορεί να ευδοκιμήσει
οποιοσδήποτε επενδυτής» ανέφερε ο
Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής
χαιρετίζοντας στην Πάφο την εκδήλωση, με θέμα «Το Κινεζικό Μέλλον της
Κύπρου: Επενδύσεις στην Κύπρο, Μετανάστευση και Διαμονή. Ενίσχυση της
επιχειρηματικής συνεργασίας». Στον
χαιρετισμό του, που ανέγνωσε η Έπαρχος Πάφου Μαίρη Λάμπρου, ο κ. Νουρής αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη των
σχέσεων Κύπρου-Κίνας, λέγοντας πως η
Λευκωσία φιλοδοξεί να συνεχιστεί η θετική αυτή δυναμική.
Είπε επίσης πως το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο
εφαρμογής της διαδικασίας για ταχεία
έκδοση πολεοδομικής άδειας, ώστε να

συμπεριλάβει μεγαλύτερες και πιο σύνθετες αναπτύξεις, προκειμένου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι επενδύσεις.
Μιλώντας στην εκδήλωση, η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Μαρία Αδαμίδου, είπε ότι η Νέα Στρατηγική οδήγησε
σε μια «εντυπωσιακή αύξηση του ενδιαφέροντος από ξένες εταιρείες για μετεγκατάστασή τους στην Κύπρο».
Αυτό, είπε, γίνεται εμφανές όταν συγκρίνουμε τις αιτήσεις για άδειες διαμονής
και απασχόλησης από ξένες εταιρείες
που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης το 2021
και το 2022.
«Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν υπερδιπλασιάστηκε τους πρώτους εννέα μήνες από την υιοθέτηση της
νέας Στρατηγικής. Ειδικότερα το 2021
υποβλήθηκαν 5475 αιτήσεις, ενώ από
τον Ιανουάριο του 2022 που τέθηκε σε
ισχύ η Νέα Στρατηγική και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, το Τμήμα
μας έχει ήδη λάβει 9090 αιτήσεις» με το
97% να έχει ήδη εξετάσει, είπε η κ. Αδαμίδου.
Ανέφερε ακολούθως ότι πέραν της διευκόλυνσης της απασχόλησης υπηκόων

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

τρίτων χωρών, η νέα στρατηγική ενθαρρύνει και την οικογενειακή επανένωση.
Το 2021 υποβλήθηκαν 4242 αιτήσεις για
άδειες οικογενειακής επανένωσης, οι
204 εκ των οποίων αφορούσαν την πρόσβαση των συζύγων στην εργασία, συμπλήρωσε.
Είπε ακόμη ότι τους πρώτους 9 μήνες
του 2022 υποβλήθηκαν 4653 αιτήσεις
οικογενειακής επανένωσης, εκ των οποίων οι 291 αφορούσαν την πρόσβαση
των συζύγων στην εργασία.
Η κ. Αδαμίδου αναφέρθηκε ακολούθως
και στη βίζα για ψηφιακούς νομάδες,
στο πλαίσιο της Νέας Στρατηγικής, που
προωθείται σε μια κρίσιμη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πανδημίας.
Όπως εξήγησε, υπήκοοι τρίτων χωρών
που είναι ήδη αυτοεργοδοτούμενοι, είτε
μισθωτοί στο εξωτερικό και εργάζονται
εξ αποστάσεως από την Κύπρο έχουν δικαίωμα να αιτηθούν για άδεια παραμονής «ψηφιακού νομά» μέχρι ένα έτος,
κάτι που μπορεί να ανανεωθεί για μια
πρόσθετη περίοδο δύο ετών.
Επίσης, μπορούν να συνοδεύονται από
μέλη της οικογένειάς τους, που λαμβάνουν άδεια παραμονής επισκέπτη στη
Δημοκρατία.

π αραπολιτικά
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ΕΕρώτηση

Χαιρετίζουμε

Με ποια κριτήρια;

Ε

Τον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη και τους
συνεργάτες του που μας χάρισαν μια υπέροχη
συναυλία. Κρίμα όμως που έγινε κάτω από τις
συγκεκριμένες συνθήκες…

Προς Κυπρίους πολίτες και ψηφοφόρους…

Την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
Αννίτα Δημητρίου που τίμησε την Κύπρο με τα
όσα ανέφερε στο συνέδριο της Κροατίας για
την Τουρκική εισβολή αποστομώνοντας τον
Τούρκο εκπρόσωπο…
Τον άτιμο τον κορωνοϊό που μας έπιασε από
τον λαιμό και δεν λέει να μας αφήσει με τίποτα…
Τους ασυνείδητους που εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα χωρίς να λαμβάνουν
κανένα προληπτικό μέτρο προστασίας…
Τους προσεκτικούς που εξακολουθούν να
εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα, φοβούμενοι την εξάπλωση του κορωνοϊού…
Την κοντή μας τη μνήμη η οποία είναι αφορμή για πολλά δεινά που μας βρήκαν και πολύ
φοβάμαι θα μας βρουν ακόμα, άσχετο με όσα
ακούμε εξ’ αιτίας της προεκλογικής εκστρατείας…
Την διαπλοκή που ζει και βασιλεύει και τον
κόσμο κυριεύει για κάθε τι που έχει σχέση με
ένα πράγμα. Το χρήμα…
Τους δασκάλου των Μουσικών Σχολείων της
Πάφου που κάνουν εξαιρετική δουλειά με τα
ταλέντα που έχουν στα χέρια τους. Ελπίζουμε
ότι κάποια από αυτά θα μείνουν στην Πάφο
και δεν θα πάρουν των ομματιών τους…
Τους Δημήτρηδες και τις Δήμητρες που είχαν
την γιορτή τους την Πέμπτη και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά, χαρούμενα και πάντα με
υγεία…
Την ομάδα μας Πάφος fc ου συνεχίζει φέτος
την ξέφρενη πορεία της και μας κάνει περήφανους με τα αποτελέσματα αλλά και τις εμφανίσεις της…

Δεν ανοίγει το κολυμβητήριο…

Δ

εν προτίθεται στο άμεσο μέλλον να ανοίξει
το δημοτικό κολυμβητήριο ο Δήμος Πάφου
με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα στην
ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος που αρχίζει μέσα Νοεμβρίου.
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου που συμμετέχει στο
πρωτάθλημα, κινδυνεύει να χάσει την έδρα του,
εάν ως την πρεμιέρα, δεν ανοίξει το κολυμβητήριο. Στο σενάριο αυτό, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα κληθεί να βρει άλλο γήπεδο για
προπονήσεις και αγώνες.

Εκτός ελέγχουν η κατάσταση...

Ε

κτός ελέγχου η κατάσταση στους δρόμους της Πάφου. Οδηγοί περνάνε με
κόκκινο, αναπτύσσουν ταχύτητα στο πορτοκαλί, δεν κάνουν αλτ, δεν σταματούν στις
διαβάσεις πεζών και άλλα πολλά.
Η μη παρουσία αστυνόμευσης στους δρόμους, θεωρείται από τους οδηγούς ως αδυναμία ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην
εφαρμόζουν τους κώδικες οδικής συμπεριφοράς.
Καθόλου τυχαία τα καθημερινά δυστυχήματα στους δρόμους… Όλοι βιάζονται να
φθάσουν γρήγορα στον προορισμό τους.

ίναι αλήθεια ότι ποτέ στην
Κύπρο σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας το τοπίο δεν
ήτα τόσο ρευστό όσο στις μέρες
μας.
Βλέπουμε λοιπόν μεγάλες διαρροές από όλους τους πολιτικούς
χώρους προς υποψηφίους που
δεν υποστηρίζονται από το κόμμα τους και αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
Επίσης δεν βλέπουμε μεγάλες
διαφορές τουλάχιστον στις διακηρυγμένες θέσεις των βασικών
υποψηφίων, σε βασικά θέματα
όπως είναι το Κυπριακό, ενώ οι
θέσεις τους στα υπόλοιπα θέματα δεν προβάλλονται επαρκώς.
Αυτό μπερδεύει ακόμα περισσότερο το κουβάρι και παρά το
γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις
παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη εικόνα, κανείς δεν μπορεί να
γνωρίζει τι θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα.
Το σίγουρο είναι ότι άλλαξαν
οι προτεραιότητες των ψηφοφόρων οι οποίοι δεν έχουν σε
πρώτη προτεραιότητα τη λύση
του Κυπριακού αλλά άλλα θέματα όπως την οικονομία και
την διαφθορά η οποία παίζει
πολύ μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση τω προτιμήσεων.
Το σίγουρο, είναι ότι σήμερα
οι ψηφοφόροι πολύ πιο εύκολα αποφασίζουν να “δραπετεύσουν” από το κομματικό μαντρί
απ’ ότι στο παρελθόν και ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι των παραδοσιακών κομμάτων των δύο άκρων. Κάτι που ήταν αδιανόητο
τις προηγούμενες δεκαετίες σήμερα μοιάζει απόλυτα φυσιολογικό. Εσείς λοιπόν με ποια κριτήρια θα επιλέξετε τον υποψήφιο που θα ψηφίσετε;

Τον Οκτώβριο που μας αποχαιρετά, και μας
φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο Χειμώνα και τα
Χριστούγεννα…
Τους Κύπριους οδηγούς που παρά το αίμα
που ρέει άφθονο στην άσφαλτο, δε λένε να
λογικευτούν…
Τις εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου
στάθμευσης στην Καραβέλα που δεν λένε να
τελειώσουν και η ολοκλήρωση τους είναι σημαντική για το κέντρο της πόλης μας…
Τις μέλισσες που έτσι και εξαφανιστούν θα
καταστραφεί ολόκληρο το οικοσύστημα του
πλανήτη μας. Αλλά δε βαριέσαι. Θα πάμε στον
Άρη. Όσοι προλάβουμε…
Την Χριστουγεννιάτικη διάθεση που μας πιάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή και θέλουμε να
βλέπουμε στολίδια και Χριστουγεννιάτικα δέντρα παντού…
Τους κυνηγούς που ρίχνονται στη μάχη για το
ενδημικό θήραμα και ευχόμαστε να πάνε όλοι
καλά, να το χαρούν και να μην έχουν απρόοπτα και ατυχήματα…

Ο Δίκαιος

Φίλαθλοι
Στα πάνω οι φίλαθλοι της
Πάφου που επέστρεψαν
και πάλι μαζικά στα γήπεδα αφού με βάση στοιχεία
τον πρόσφατο εντός έδρας
αγώνα της ομάδας παρακολουθήσαν επτά περίπου χιλιάδες φίλαθλοι…

Χρίστος Χρίστου

Γιώτης Παπαχριστοφή

Βάνδαλοι μαθητές

Πολίτες της Πάφου

Στα πάνω ο υπεύθυνος των
υγειονομικών υπηρεσιών
του Δημίου Πάφου και όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα για τις προσπάθειες που
καταβάλλουν για την υγεία
,ασφάλεια και καθαριότητα
στην πόλη μας…

Στα πάνω ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς που με
την σωστή διαχείριση των
οικονομικών του δήμου
κατάφερε ο Δήμος του να
έχει ένα σεβαστό κομπόδεμα στην άκρη για την εκτέλεση έργων…

Στα κάτω οι ευτυχώς λίγοι μαθητές που προκαλούν ζημίες στα σχολικά
λεωφορεία, δεν σέβονται τους οδηγούς αλλά και τους υπολοίπους
συμμαθητές τους. Δυστυχώς οι λίγοι αμαυρώνουν την εικόνα των πολλών …

Στα κάτω μερίδα πολιτών της πόλης που αδιαφορεί για την καθαριότητα και την καλή εικόνα
της Πάφου και συνεχίζει
να ρίχνει « όπου φτάσει»
τα άχρηστα αντικείμενα
του…

A Tradition of Excellence
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Ι. Κασουλίδης

Προϋπολογισμός

Δ

εν μας έχουν εμπιστοσύνη οι Αμερικανοί, γι’ αυτό και έβαλαν όρο ότι η άρση του Εμπάργκο θα εξετάζεται κάθε χρόνο.
Από την άλλη πάλι εμείς,
παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί είχαν άμεση εμπλοκή με τα όσα τραβήξαμε το 1974, εξακολουθούμε να τους δείχνουμε τυφλή εμπιστοσύνη και υπακοή. Έτσι κύριε Κασουλίδη μου;
Τι καλό είδαμε μέχρι σήμερα δηλαδή
εμείς από τους Αμερικανούς και τους
δείχνουμε πλέον τόση εμπιστοσύνη;
Εκτός και αν εφαρμόζουμε την παροιμία που λέει το χέρι που δεν μπορείς
να δαγκώσεις το γλείφεις…
Ο κ. Κασουλίδης ότι ιδρύθηκε και τμήμα στο Υπουργείο Εξωτερικών που θα
ασχολείται ειδικά με την Τουρκία!!!
Μα καλά τόσα χρόνια δεν είχαμε τέτοιο
τμήμα;

Α. Αιμιλιανίδης

Σ

αράντα τέσσερις ημέρες κλείνουν σήμερα από την ημέρα που ο ανεξάρτητος
ποινικός ανακριτής Αχιλλέας
Αιμιλιάνιδης, έχει παραδώσει στον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα
του, σε σχέση με το πρωτοφανές σκάνδαλο διαφθοράς
που κατήγγειλε η Διεύθυνση των Φυλακών με εμπλεκόμενο τον τέως
Διοικητή της ΥΚΑΝ, ο οποίος στο μεταξύ επέστρεψε στα καθήκοντα του, παρά την ανακοίνωση που είχε εκδώσει, με την οποία
ενημέρωνε μέσω του δικηγόρου του, πως
θα απέχει οικειοθελώς μέχρι την απόφαση
της Νομικής Υπηρεσίας.
Από την άλλη στη Νομική Υπηρεσία
δεν βιάζονται καθόλου. Θα ετοιμάζονται φαίνεται για το 4οήμερο μνημόσυνο της υπόθεσης. Άντε ζωή σε λόγου
μας…

Χ. Πετρίδης

Ό

πως δήλωσε ενημερώνοντας την Βουλή ο Υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος
Πετρίδης, η Εθνική Φρουρά «βρίσκεται στο
υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμών των τελευταίων 20 χρόνων».
Μίλησε βέβαια και για την
άρση του Αμερικανικού εμπάργκο πώλησης όπλων
στην Κύπρο και τώρα, αποκτούμε περισσότερες επιλογές, αλλά
δεν υπάρχει πλάνο για εξοπλισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε ακόμα ότι λόγω και των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, «θα αντιμετωπίσουμε
ιδιαίτερα προβλήματα για τα ρωσικά οπλικά συστήματα και αναζητούνται τρίτες χώρες για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση των οπλικών συστημάτων». Πρόσθεσε ότι, όσον αφορά τη
συντήρηση, υπάρχουν συμβόλαια με
την Ρωσία και αναζητούνται τρόποι υλοποίησης τους.
Τελικά το μόνο που δεν μας είπε είναι
πόσο θα μας στοιχίσει αυτή η άρση του
εμπάργκο…
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Ψηφίζουν το προϋπολογισμό και όλο συζητούν,
Κι όλα τα κόμματα μαζί την ψήφο μας ζητούν.
Άλλος μιλά για σιγουριά κι άλλος για επιδόματα
και ψιθυρίζουν μυστικά μέσ’ τα ψηλά τα δώματα…
Τι κι αν η ακρίβεια μας κτυπά, τι κι αν μας τρων οι φόροι,
όλοι στο τέλος είμαστε στην Κύπρο ψηφοφόροι.
Έτσι μας βλέπουν δηλαδή όλοι οι πολιτικοί
κι όταν δεν μας χρειάζονται είμαστε ποντικοί.
Δολώματα μας ρίχνουνε μας έχουνε στην τράκα,
μέχρι να έρθουν εκλογές για να μας στήσουν φάκα.
Έτσι θα περιμένουμε κι αυτές τις εκλογές,
ότι θ’ αλλάξουν οι καιροί θα ‘χουμε επιλογές.
Μα μάταια ελπίζετε Κύπριοι ημιόνοι,
αυτά μέχρι η ψήφος σας να πέσει στο κασόνι…

Ο Δίκαιος

Μεθυσμένη πολιτεία

Μ

εθυσμένη πολιτεία μπορεί να
χαρακτηριστεί η Πάφος
καθώς δεκάδες οδηγοί
συλλαμβάνονται ιδιαίτερα κατά τα Σαββατοκύριακα να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης.
Και μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα με
αυτούς που συλλαμβάνονται να οδηγούν
υπό την επήρεια ναρκωτικών, ωστόσο η
ζημιά που μπορεί να προκληθεί είναι η ί-

δια, καθώς είτε μεθυσμένος κάποιος είτε μαστουρωμένος, μπορεί
να προκαλέσει τροχαίο
δυστύχημα θέτοντας σε
θανάσιμο κίνδυνο τόσο
τον εαυτό του, όσο και
άλλους ανυποψίαστους
οδηγούς ή πεζούς.
Μην το παίρνεται αψήφιστα λοιπόν και
βοηθήστε όλοι να αποφεύγονται τέτοιου
είδους προβλήματα. Μην αφήνετε να μας
παρασύρουν όλους στην μέθη τους.

Πρωτοφανές

1

030 εισιτήρια μόνο λέει η είδηση έδωσε η Νέα Σαλαμίνα στην Πάφο για τον μεταξύ
τους αγώνα στο στάδιο Αμμόχωστος!!!
Αυτό και να είναι είδηση. Άλλο
ένα κατόρθωμα της ομάδας της
Πάφου, που από κει που τόσα εισιτήρια δεν έκοβε ούτε σε εντός έδρας αγώνες της, μέχρι πριν δύο τρία
χρόνια, σήμερα δεν την φτάνουν τόσα ούτε για ένα εκτός έδρας αγώνα και μάλιστα
με την Νέα Σαλαμίνα που εδώ που τα λέ-

με, δεν είναι ούτε Ομόνοια, ούτε ΑΠΟΕΛ, ούτε Απόλλωνας ή
Ανόρθωση. Και μάλιστα είναι
στη Λάρνακα που δεν το λες
και κοντά. Αυτό και να είναι
κέρδος για την ομάδα και τους
επενδυτές, γιατί μια ομάδα χωρίς φιλάθλους τι να την κάνεις.
Μακάρι λοιπόν η ομάδα της Πάφου να συσπειρώσει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους της επαρχίας μας οι περισσότεροι των οποίων δυστυχώς υποστηρίζουν άλλες ομάδες εκτός επαρχίας.

Παρασκήνιο της προεδρικής Επίσκεψης

Ο

ι αντιδράσεις για την απόφαση της
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, να απονείμουν το χρυσό κλειδί της πόλης στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, κορυφώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης.
Μετά την επίσημη διαφωνία τόσο της
Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, όσο και
αυτής της ΕΔΕΚ, αριθμός πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου την ώρα της επίσημης εκδήλωσης και εξέφρασαν την διαμαρτυρία
τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία πολιτών υπάρχει σε εξέλιξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψήφισμα καταδίκης της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Πάφου.

Ολόκληρη επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται στην Κύπρο για να εξετάσει την
υπόθεση των παρακολουθήσεων που για
τους δικούς μας αρμόδιους δεν έγιναν ποτέ. Τι έγινε δηλαδή δεν μας πιστεύουν;
Μα πόση αγάπη ο Νίκαρος με αυτό τον
Πάπα; Ήρθε ο Πάπας στην Κύπρο, πήγε ο
Νίκαρος στο Βατικανό και από κοντά και η
Άντρη με την μαύρη πλερέζα στο κεφάλι…
Τόσους μήνες διαβουλεύονταν οι Οικολόγοι για να καταλήξουν ποιον υποψήφιο θα
υποστηρίξουν και τελικά αποφάσισαν κατά
συνείδηση!!!
Ποιος είπε ότι δεν θα έρθει το τρένο στην
Πάφο; Το τρένο είναι ήδη εδώ και ονομάζεται Pafos fc με οδηγό τον Χένινγκ Μπέργκ…
Στη λεωφόρο Δημοκρατίας, τα βράδια υπάρχει κάποια αστυνόμευση, γιατί ο ήχος
των μηχανών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών δεν μπορεί να μην ακούγεται μέχρι την
τροχαία Πάφου…
Τώρα που ανακαινίσαμε τόσους δρόμους
και πλατείες στην Πάφο δεν είναι καιρός
αν αναβαθμίσουμε και λίγο τους διάφορους στολισμούς, είτε πρόκειται για εθνικές επετείους είτε για Χριστούγεννα;
Αυτός ο Ρίσι Σούνακ ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, το ξέρετε ότι
κατηγορείται από τους Τούρκους ως τουρκοφοβικός, γιατί έκανε αναφορά στην τουρκική εισβολή και τις προκλήσεις των Τουρκοκυπρίων; Μέχρι πότε όμως;
Ο μεγάλος οργασμός που προηγήθηκε της
ολοήμερης επίσκεψης του Προέδρου Αναστασιάδη στην Πάφο με τα συνεργία καθαρισμού να οργώνουν την πόλη δεν είναι ανάγκη να παρατηρείται μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις…
Αν τύχει και δείτε κουνούπι τίγρης να κυκλοφορεί να ξέρετε, είναι επικηρυγμένα…
Είναι κανείς που πιστεύει ότι σε περίπτωση που χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν στην
Τουρκία, δεν θα υπάρξουν ταραχές που
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι πού θα
φτάσουν;
Τι καψόνι είναι αυτό που μας κάνει ο καιρός; Από το καλοκαίρι στην βαρυχειμωνιά
και πάλι πίσω. Και αυτό μόνο με βροχές γιατί από κρύο ακόμα δεν το γευτήκαμε ευτυχώς…
Έχουμε βαρεθεί αν το λέμε και να το γράφουμε. Ο παραλιακός πεζόδρομος δεν είναι
ούτε για τα σκούτερ, ούτε για τα ποδήλατα.
Ακούει κανείς επιτέλους ή περιμένουν να έχουμε κάποιο ατύχημα;
Τελικά πότε θα μάθουμε πόσο μας κόστισε
η προχθεσινή επίσκεψη Αναστασιάδη και
όλα αυτά τα εγκαίνια που κάναμε;
Χάθηκαν Ρώσοι και κινέζοι επενδυτές λέει ο
πρόεδρος του Συνδέσμου μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέας Δημητριάδης. Ε, δεν χάθηκαν
ακριβώς κύριε Δημητριάδη μου. Εμείς τους
διώξαμε…
Το γνωρίζατε ότι στην Ελλάδα όπου υπάρχει αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραμμα για
την απόκτηση Ελληνικού διαβατηρίου έχουν επενδύσει και εκατοντάδες Τούρκοι επιχειρηματίες;
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Παγκόσμιο πρωτάθλημα αλιείας

Τ

ο 29ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλητικής Αλιείας,
πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην περιοχή Πόλε-

Σ χόλια-Κ ριτική
Ετοιμάζονται για εγκαίνια και στην
Πόλη

Ε

πιστολή στον Προέδρο της Δημοκρατίας απέστειλε ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχους, για να καθορίσει ημερομηνία τέ-

ως Χρυσοχούς. Στους αγώνες που γίνονται από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα συμμετέχουν 112 αθλητές
από 8 χώρες. Ο γραμματέας της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αθλητικής Αλιείας Παναγιώτης Θεοφάνους, διευκρίνισε ότι
όλα τα ψάρια που αλιεύονται στο πλαίσιο των αγώνων επιστρέφουν στη θάλασσα.
Ο κ. Θεοφάνους, επέκρινε την απουσία ενδιαφέροντος από
την πολιτεία για την διοργάνωση, λέγοντας πως είναι πολύ
τιμητική για την Κύπρο η διεξαγωγή του παγκόσμιου πρωταθλήματος, η οποία όπως είπε αγνοείται από την πολιτεία
τον ΚΟΑ ή το Υφυπουργείο Τουρισμού.

λεσης εγκαινίων έργων που έχουν ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια της θητείας του. Τις πληροφορίες του radiocosmos
επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή, σημειώνοντας πως είχε προγραμματιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο ο ΠτΔ να εγκαινιάσει έργα στην περιοχή αλλά όπως είπε
λόγω κορωνοϊού αναβλήθηκε η τελετή.
Τώρα επεσήμανε, με την ολοκλήρωση και της θητείας του
Προέδρου τον καλούν να ορίσει ημερομηνία για να τελέσει
τα εγκαίνια για το πολυδύναμο κέντρο Παναγία Ελεούσα,
τους κυματοθραύστες, τον πεζόδρομο από το Λατσί μέχρι τον
κατασκηνωτικό χώρο και το Πολυπάρκο δίπλα από το λιμανάκι. Έργα που ολοκληρώνονται επεσήμανε ο κ. Παπαχριστοφή
πρέπει να εγκαινιάζονται και να παρουσιάζονται στον κόσμο.

Γερνούν και τα κτήρια

Βρήκαν τους μισούς υπόπτους

Τ

Σ

α κτίρια γερνούν και καθίστανται επικίνδυνα σε όλες τις
πόλεις προειδοποιεί ο επαρχιακός γραμματέα του ΕΤΕΚ
Γιάννης Κουτσόλαμπρος, καλώντας την πολιτεία να θεσπίσει αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο και
την συντήρηση οικοδομών. Με αφορμή την πτώση μπαλκονιών στη Λεμεσό ο κ. Κουτσόλαμπρος, τόνισε ότι αυτά
τα φαινόμενα θα πολλαπλασιαστούν αν δεν υπάρξει εγρήγορση από τις τοπικές αρχές και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Είναι ανάγκη πρόσθεσε, να θεσπιστεί πιστοποιητικό καταλληλόλητας για όλες τις οικοδομές, να καθορίζονται οι
ευθύνες των ιδιοκτητών ή των κληρονόμων και να παρέχεται η ευχέρεια στις τοπικές αρχές να επεμβαίνουν δραστικά. Στην Πάφο έπεσαν δύο μπαλκόνια μέχρι τώρα, αλλά αν
δεν ληφθούν μέτρα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να
πέσουν ολόκληρες οικοδομές και μπλοκ. Οι επικίνδυνες οικοδομές δεν είναι μόνον αυτές που φαίνονται γερασμένες.

ε απευθείας δίκη ενώπιον του Μονίμου Κακουργιοδικείου Πάφου παραπέμφθηκαν οι δύο Σύροι 27 και 21 ετών που είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για την δολοφονία του
36χρονου συμπατριώτη τους Μοχάμεντ Ασχάρ Αλή.
Το Δικαστήριο όρισε την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στις 22 Νοεμβρίου του 2022. Στην τελευταία δικάσιμο, το
δικαστήριο αποφάσισε ότι οι δυο θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της διαδικασίας. Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός, καθώς από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι στην επίθεση εναντίον του Σύρου
συμμετείχαν 5 άτομα.
Πάντως για το μαρτυρικό υλικό που έχει εξασφαλιστεί μέχρι
στιγμής δεν είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσει το Κακουργιοδικείο, για να καταδικαστούν οι δύο ύποπτοι. Αυτό τουλάχιστον
ισχυρίζονται όσοι γνωρίζουν καλά την υπόθεση.

Προεκλογικές υποσχέσεις

Ο ευαίσθητος ΚΟΑ...

Ε

Ο

πίσκεψη στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και
υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος είπε πως οι θάλαμοι εσωτερικών ασθενών
στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς θα επαναλειτουργήσουν
τον Ιανουάριο του 2023, έπειτα από αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση.
Ο ίδιος είπε ότι είχε επαφές με τον Υπουργό Υγείας. Εμείς
σημειώνουμε ότι η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Μένει να δούμε τι θα ανακοινώσει
τελικά και αν θα επιβεβαιώσει τα όσα ανέφερε ο κ. Νεοφύτου. Επισημαίνουμε επίσης ότι πριν από ένα μήνα σε σύσκεψη του Υπ. Υγείας με τον ΟΚΥπΥ και φορείς της περιοχής είχε απορριφθεί το αίτημα για επαναλειτουργία των θαλάμων
και στην θέση τους είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσουν κλίνες ημερήσιας φροντίδας και βραχείας νοσηλείας.
Προκύπτουν λοιπόν αβίαστα ερωτήματα για το πως θα λειτουργήσουν οι θάλαμοι από την 1η του νέου χρόνου λίγες μέρες πριν τις εκλογές και κυρίως που θα βρεθούν τα κονδύλια.
Εκτός και αν μετά τις προεδρικές θα τον ξανακλείσουν.
Κ.ΝΑΝ

ι αθλητικές εγκαταστάσεις της Πάφου χρήζουν άμεσης
αναβάθμισης αλλά ο ΚΟΑ θέτει προτεραιότητες, είπε μεταξύ άλλων η Διευθύντρια του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού στο περιθώριο αθλητικού συμποσίου.
Το ερώτημα είναι τι έχει κάνει μέχρι σήμερα
ή τα τελευταία 10 χρόνια ο ΚΟΑ για την Πάφο. Σχολίασε επίσης τις εξελίξεις με το κολυμβητήριο λέγοντας πως o αθλητισμός πρέπει να περιστρέφεται γύρω από
τους αθλητές και όχι τους παράγοντες και τους διοικητικούς.
Δυστυχώς, σημείωσε, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι οι
παράγοντες του αθλητισμού δεν ενεργούν με τον τρόπο αυτό, και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Από κει και πέρα όμως τα φόρτωσε στον Δήμο Πάφου λέγοντας ότι το κλείσιμο
του Κολυμβητηρίου Πάφου είναι μια απόφαση που πάρθηκε
από τον Δήμο Πάφου, που είναι ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του κολυμβητηρίου και ξεμπέρδεψε.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Ακατάχνωτα
Η εξέλιξη της εβδομάδας δεν είναι η θέση των
Οικολόγων για τις προεδρικές και η απόφαση
τους για ψήφο κατά συνείδηση, ούτε βέβαια τα
εγκαίνια στην Πάφο, το Χρυσό Κλειδί και οι αντιδράσεις. Η πιο σημαντική εξέλιξη με απρόβλεπτες
προς το παρόν διαστάσεις είναι τα υπονοούμενα
που άφησε να αιωρούνται ο Αβέρωφ Νεοφύτου
περί υπόσκαψης της υποψηφιότητας του από τον
Νίκο Αναστασιάδη. Αυτοί που βλέπουν συνήθως
πιο μακριά εκτιμούν ότι ο κ. Νεοφύτου κτίζει γέφυρες για τον 2ο γύρο. Οι ρεαλιστές από την άλλη λένε ότι έχασε την ψυχραιμία του...
Κουίζ: Ποιος προέβη στην πιο κάτω δήλωση: Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Γιώργος Κολακασίδης,
ο Χρίστος Χρίστου ή ο κ. Νουρής;
Για το μεταναστευτικό, ο… είπε ότι το κλειδί είναι
να μην θεωρείται η Κύπρος χώρα προορισμού
και γι’ αυτό οι αιτήσεις προσφύγων θα πρέπει να
διεκπεραιώνονται το αργότερο σε 3 μήνες και να
ακολουθεί ανθρώπινος επαναπατρισμός…!
Μπορεί να έχουμε καμιά δεκαριά υποψηφίους
όμως σε ότι αφορά το Κυπριακό οι προσεγγίσεις
είναι μόνον δύο. Οι υποστηρικτές της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και οι πολέμιοι της. Το παράδοξο είναι πως ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό της κοινής γνώμης που είναι κατά της Διζωνικής λύσης στηρίζει κόμματα που είναι υπέρ.
Να το αποδώσουμε στο γνωστό This is Cyprus ή
χωράει περισσότερη ανάλυση αυτή η στάση του
εκλογικού σώματος; Κάποιοι επικοινωνιολόγοι
λένε ότι απλώς οι συμπατριώτες μας δεν θεωρούν ως κυρίαρχο θέμα την κατοχή και την διχοτόμηση. Δηλαδή δεν τους κόφτει..
Τι άλλο μας επιφυλάσσει η κλιματική αλλαγή
δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μια γεύση όμως πήραμε την περασμένη εβδομάδα με τις ραγδαίες
βροχοπτώσεις και αυτή την εβδομάδα με τον σχεδόν καύσωνα και την σκόνη. Για Οκτώβριο βέβαια
ούτε οι βροχές, ούτε οι ζέστες είναι ασυνήθιστο
στην Κύπρο. Η ένταση όμως των φαινομένων αρχίζει να μας επηρεάζει...
Δύσκολες ώρες περνάει ο Αρχιεπίσκοπος και οι
πρώτοι που θα έπρεπε να δείχνουν σεβασμό είναι οι Ιεράρχες. Αντί αυτού κάνουν προεκλογικές
μαζώξεις σε μοναστήρια και ξενοδοχεία...
Αν είναι να προωθούνται έργα στην επαρχία
μας ας κάνουν όσα εγκαίνια και δηλώσεις θέλουν. Αυτό που ενοχλεί είναι να κόβουν κορδέλες σε έργα που παραδόθηκαν την προηγούμενη
πενταετία...
Έχω μετρήσει μέχρι τώρα καμιά δεκαριά συμπολίτες μας οι οποίοι ανάλογα με την έκβαση της
εκλογικής μάχης προαλείφονται για υπουργικούς και άλλους θώκους. Αν παρατηρήσει κάποιος πιο σχολαστικά τις κινήσεις τους, θα καταλάβει πως οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε επαφή
με την πραγματικότητα...
Κουρτουνιές πάντως έχει πολλές στο Αναβαργός
για όσους τις χρειαστούν…

Η “μούγια”
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Κολυμβητήριο
Παρέμβαση ΚΟΕΚ

Μ

ε αφορμή τις αναρτήσεις σχετικά με το αίτημα σωματείου για
εγγραφή του ως δόκιμο μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης,
καθώς επίσης και την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον αποσχισθέντα
Όμιλο Υδατοσφαίρισης Πάφου και τον
Ναυτικό Όμιλο Πάφου που τις τελευταίες μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέδωσε ανακοίνωση η Κυπριακή
Ομοσπονδία Κολύμβησης (ΚΟΕΚ). Η
ΚΟΕΚ αναφέρει ότι οι εν λόγω αναρτήσεις και δημοσιεύματα ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και
προς αποκατάσταση της αλήθειας και
της παραπληροφόρησης παραθέτει
τα πραγματικά γεγονότα ως έχουν.
Αναφέρει συγκεκριμένα, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ στην τελευταία του συνεδρίαση εξέτασε αίτημα
σωματείου στην Πάφο για εγγραφή
του ως δόκιμου μέλους της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Κολύμβησης και η αίτηση απορρίφθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ, καθότι
δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΚΟΕΚ.
Δηλώνει επίσης κατηγορηματικά ότι
τα διάφορα δημοσιεύματα που παρουσιάζονται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με την τοποθέτηση ότι η
αίτηση απορρίφθηκε μετά από παρέμβαση του Ν.Ο. Πάφου ουδόλως
ευσταθεί και εντός των επόμενων
ημερών, θα καλέσει τις δύο πλευρές
σε καινούργια συνάντηση με σκοπό
την επανένωση τους, ώστε να επιλυθεί επιτέλους το πρόβλημα της συνύπαρξης του στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλληκαρίδης…

Νέα δέσμη έργων

Α

κόμη ένα έργο ανάπλασης, αξίας
€6.172.000 πλέον Φ.Π.Α, θα υλοποιηθεί στον παραδοσιακό πυρήνα της
συνοικίας Αναβαργού, και της νότιας
περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου, με τις εργασίες να αρχίζουν άμεσα και να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών.
To περασμένο Σάββατο, υπογράφηκε
σύμβαση ανάθεσης του έργου με την
ανάδοχο εταιρεία Miltiades Neophytou
Civil Engineering Contractors Developers
Limited, η οποία αναδείχθηκε ως η
εταιρεία που θα αναλάβει το έργο μέσα
από διαγωνισμό.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από τα
Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παραδοσιακό κέντρο το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφιστάμενων οδοστρωμάτων,
την δημιουργία χώρου στάθμευσης, τη
δημιουργία πεζοδρομίων, τη σήμανση
διαβάσεων πεζών, και τη διαμόρφωση
χώρων πρασίνου.
Τα έργα στη συνοικία Αναβαργού θα
περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την
πλήρη ανακατασκευή και διαπλάτυνση
της Λεωφόρου Βασιλικών, την ανακατασκευή και τη διαμόρφωση δρόμων,
τη δημιουργία πεζοδρομίων, την κατασκευή νέων πλακόστρωτων, την ανανέωση του οδικού φωτισμού και του αστικού εξοπλισμού, την υπογειοποίηση
υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τη διαμόρφωση πελατειακού χώρου.

ε πικαιρότητα
Χωρίς θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα
η Πάφος
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Οι διαπιστώσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
«Το μεγαλύτερο
ποσοστό των
εργατικών
ατυχημάτων
στην επαρχία
καταγράφεται
στον τομέα της
ξενοδοχειακής
και επισιτιστικής
βιομηχανίας κυρίως
κατά τους μήνες
αιχμής...»

Χ

ωρίς θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα παραμένει
μέχρι στιγμής η Πάφος,
όμως δεν πρέπει να υπάρξει
κανένας εφησυχασμός προειδοποιεί ο προϊστάμενος του
Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Γιώργος Κατσονούρης. Στον κατάλογο πρόσθεσε, μπορεί για στατιστικούς
λόγους να συμπεριληφθούν τα
θανατηφόρα που αφορούν το
ατύχημα με τους δύο νεκρούς
στο Στρουμπί, με την θεριστική
μηχανή και ο θάνατος του ΣΥΟΠ
στην άσκηση της Εθνικής Φρουράς.
Στην Πάφο μέχρι τώρα σημειώθηκαν 172 εργατικά ατυχήματα
που είναι σχεδόν όσα και κατά
την περσινή χρονιά.
Όπως ανέφερε στο radiocosmos
ο κ. Κατσονούρης, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργατικών

ατυχημάτων στην επαρχία καταγράφεται στον τομέα της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας κυρίως κατά τους μήνες
αιχμής.
Ευτυχώς όπως ανέφερε, στην
επαρχία δεν καταγραφθήκαν
σοβαρά ατυχήματα στον τομέα
των κατασκευών, τονίζοντας ότι
έχουν βελτιωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και
υγεία των εργαζομένων.

Μελέτη

Παγκύπρια τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα
σημειώνονται στον κλάδο των
κατασκευών και οφείλονται σε
πτώση από ύψος, όπως κατέδειξε έρευνα της Ερευνητικής
Ομάδας του Κέντρου Αριστείας
CERIDES, σε συνεργασία με το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα
σε δημοσιογραφική διάσκεψη.
Η έρευνα αφορά τα εργατικά
ατυχήματα που έγιναν στην Κύπρο από το 1999 μέχρι το 2020.
Στόχος της, σύμφωνα με τους
ερευνητές, είναι η «αξιοποίηση

των ευρημάτων της» στον μέγιστο βαθμό, «ώστε να διερευνήσουμε τις γνώσεις μας και να
κατανοήσουμε καλύτερα τους
συνδυαστικούς παράγοντες που
μπορεί να οδηγήσουν σε εργατικό ατύχημα, αναθεωρώντας
ταυτόχρονα την πολιτική και τις
δράσεις μας ως χώρα».

Στατιστικές - Ανάλυση

Τα αποτελέσματα της έρευνας,
που εξέτασε 28.000 ατυχήματα,
δείχνουν ότι εργατικά ατυχήματα σημειώνονται κατά 22.65%
στη μεταποίηση, κατά 20.5%
στις κατασκευές, 18,52% σε δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσίες
εστίασης, 12,6% σε χονδρικό και
λιανικό εμπόριο και 2,13% σε γεωργία, δασοκομία και αλιεία.
Ωστόσο, οι πιθανότητες το εργατικό ατύχημα να καταστεί θανατηφόρο αυξάνονται κατακόρυφα
στον τομέα των κατασκευών, με
38,36%, ενώ η μεταποίηση ακολουθεί με 18,37%.
Ενώ λοιπόν οι εργασίες σε εργοτάξια, λατομεία, ορυχεία αντιστοιχούν στο 22% του συνόλου

των εργατικών ατυχημάτων,
οφείλονται για το 40% των θανατηφόρων ατυχημάτων.
Επιπλέον, αναλύοντας τις αιτίες
των ατυχημάτων, η έρευνα κατέδειξε ότι το 33% αυτών οφείλεται σε πτώση. Επιπρόσθετα,
σημειώνεται ότι όλα τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα με
αιτία την πτώση από ύψος αφορούσαν άντρες. Άλλο αξιοπρόσεκτο εύρημα της έρευνας ήταν ότι
1 στα 14 εργατικά ατυχήματα και
1 στα 8 θανατηφόρα εργατικά
ατυχήματα λαμβάνει χώρα Σάββατο. Το 45% των ατυχημάτων
στις Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης αφορούσαν
άτομα 18-19 ετών. Αντίστοιχα,
στον τομέα των Κατασκευών, το
50% των ατυχημάτων αφορούσαν άτομα 65 ετών και άνω. Στα
θανατηφόρα ατυχήματα, το 25%
των ατόμων ηλικίας 20-24 ετών
προέρχονταν από τη γεωργία,
δασοκομία και αλιεία, ενώ το
40% από τις κατασκευές. Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα, το
77% των εργατικών ατυχημάτων
αφορούσε άντρες. Το ποσοστό
στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανεβαίνει στο 96%. Σημειώνεται ότι ένας στους τέσσερις άντρες με εργατικό ατύχημα
και ένας στους τρεις άντρες με
θανατηφόρο εργατικό ατύχημα
προέρχονται από τον κατασκευαστικό τομέα. Επιπλέον, 43% των
θανατηφόρων ατυχημάτων είναι
αλλοδαποί εντός και εκτός ΕΕ, με
αυξημένη την πιθανότητα στους
αλλοδαπούς που προέρχονται
από τρίτες χώρες. Σημειώνεται
ότι η Κύπρος παρουσιάζει το πέμπτο πιο χαμηλό ποσοστό ατυχημάτων στην ΕΕ, καταγράφοντας
535 ατυχήματα ανά 100.000
άτομα.

Πόλη Χρυσοχούς: Δωρεάν διαδικτυακά ραντεβού

για επαγγελματικό προσανατολισμό
Δ
ωρεάν διαδικτυακά ραντεβού επαγγελματικού προσανατολισμού κάθε

Τρίτη και Πέμπτη (17:00- 20:00) προσφέρουν ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς σε

συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου.
Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς
η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας είναι
ένα πρόγραμμα του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, το οποίο
προσφέρει στους νέους
διαφορετικών
ηλικιών και διαφορετικών αναγκών καθοδήγηση στα θέματα
σπουδών και καριέρας, καθώς και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη.

Πλεονασματικός προϋπολογισμός

Πλεονασματικός κατά 708 χιλιάδες ευρώ
θα είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου
Πόλεως Χρυσοχούς και για το 2023.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, προβλέπει έσοδα τεσσάρων
εκατομμύριων 71 χιλιάδων ευρώ και
έξοδα τριών εκατομμύριων 370 χιλιάδων ευρώ.
Ο κ. Παπαχριστοφη μιλώντας στο Ράδιο
Κόσμος ανέφερε πως με σωστή διαχείριση των οικονομικών ο δήμος κατάφερε
τα τελευταία χρόνια να έχει πλεόνασμα
στα οικονομικά του και τη δυνατότητα
να χρηματοδοτεί μεγάλα έργα στην Περιοχή.

ε πικαιρότητα
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Ευρωπαϊκή διάκριση καινοτομίας για την ΕΤΑΠ

Βραβείο, καλύτερης καινοτόμου και δημιουργικής πρωτοβουλίας
για την αναβάθμιση παρουσίασης αρχαιολογικού χώρου

Η

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Πάφου λαμβάνοντας μέρος στο διεθνή διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρόμων του Συμβουλίου της Ευρώπης Iter Vitis
& Phoenicians routes, κατάφερε να διακριθεί
και να αποσπάσει το Βραβείο καλύτερης, καινοτόμου και δημιουργικής πρωτοβουλίας για
την αναβάθμιση παρουσίασης αρχαιολογικού
χώρου.
H εκδήλωση βράβευσης πραγματοποιήθηκε
στις 21 Οκτωβρίου στην πόλη Πόρετς, Κροατίας όπου 10 φορείς διακρίθηκαν και επιβραβευθήκαν για έργα και καινοτομίες που έχουν
αναπτύξει στον τομέα της ανάδειξης της πολιτιστικής και οινικής κληρονομιάς, προώθησης
υπεύθυνων, δημιουργικών, βιωματικών και
βιώσιμων μορφών τουρισμού.
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής
και του Ιονίου EUSAIR, του Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού της Κροατίας, του

Υπουργείου Πολιτισμού της Κροατίας και της
πόλης του Πόρετς.
Σε δηλώσεις του ο διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου, εξέφρασε την
ικανοποίηση του που οι προσπάθειες της
ΕΤΑΠ Πάφου για συνεχή αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας και υλοποίηση δράσεων
που συμβάλουν στην μετατροπή της επαρχίας Πάφου σε έξυπνο προορισμό (SMART
destination) αναγνωρίζονται πλέον διεθνώς

και επιβραβεύονται. Η βράβευση αυτή προέκυψε από την καινοτόμο έξυπνη εφαρμογή
που δημιουργήθηκε για το αρχαιολογικό πάρκο κάτω Πάφου η οποία όπως είναι γνωστό
πρόσφατα επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε.
Το πάρκο σημείωσε, γίνεται όλο και πιο
SMART αφού μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας
της ΕΤΑΠ Πάφου με το Τμήμα Αρχαιοτήτων
παρέχεται πλέον στους επισκέπτες μια καινοτόμος, πλούσια, έξυπνη και διαδραστική πληροφόρηση με φωτογραφικό υλικό, ακουστική
ξενάγηση, video, 360º περιήγηση, κ.α.
Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί θερμά το Τμήμα
Αρχαιοτήτων για την αγαστή συνεργασία και
βεβαιώνει για την συνέχιση της προσπάθειας
ψηφιοποίησης της πληροφόρησης αλλά και
επέκτασης της χρήσης τεχνολογιών για την
αποτελεσματικότερη ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου και σημείων ενδιαφέροντος
ολόκληρης της επαρχίας.
https://fenici.net/en/international-iter-vitisphoenicians-route-awards-2022-2/10321/

Απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις
Επιμένει η ΣΕΚ για καταβολή ολόκληρης της ΑΤΑ
Η
πλήρης επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) είναι αδιαπραγμάτευτη τόνισε ο ΓΓ της
Συνομοσπονδίας Ανδρέας Μάτσας, προειδοποιώντας πως αν το
κράτος ή οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν διαφορετική προσέγγιση «δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε κινητοποιήσεις».
Ο κ. Μάτσας προέβη σε δηλώσεις
ύστερα από τη συνεδρία του διευρυμένου Γενικού Συμβουλίου της
ΣΕΚ στο πλαίσιο της Παγκύπριας
Συνδιάσκεψης, το οποίο καθόρισε την γραμμή της Συνδικαλιστικής
Οργάνωσης ενόψει της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού
Σώματος (ΕΣΣ), στις 7 Νοεμβρίου,
αλλά και της ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων.
Την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ
έχουν ζητήσει και οι υπόλοιπες
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ
και ΔΕΟΚ.
«Αδιαπραγμάτευτος στόχος για
μας, ένα θέμα που συνδέεται και
με τις συλλογικές συμβάσεις, είναι η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ
ως μέρος αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης και αξίας των μισθών και ενίσχυσης των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα
και την ικανότητά τους για τη διαχείριση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Μάτσας.

«Έχουμε αποφασίσει όπως σε περίπτωση που υπάρξει διαφορετική προσέγγιση είτε από την εργοδοτική πλευρά, είτε από την Κυβέρνηση σε ό,τι
αφορά το επιβεβλημένο αίτημα μας για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ
δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε κινητοποιήσεις», τόνισε.
Απαντώντας σε ερώτηση για το
τι θα κάνει η ΣΕΚ αν δεν προωθηθεί η αποκατάσταση της ΑΤΑ, ο κ.
Μάτσας είπε πως η ΣΕΚ θεωρεί ότι
αυτή τη στιγμή κρίνεται η δυνατότητα και η ικανότητα του κράτους
να διαχειριστεί τα κοινωνικά ζητήματα και το επίπεδο του κράτους
πρόνοιας. «Έχουμε αποφασίσει
όπως σε περίπτωση που υπάρξει
διαφορετική προσέγγιση είτε από
την εργοδοτική πλευρά, είτε από
την Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το
επιβεβλημένο αίτημα μας για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ δεν θα

διστάσουμε να προβούμε σε κινητοποιήσεις», τόνισε.
Παράλληλα, ο ηγέτης της ΣΕΚ είπε
πως η συνδικαλιστική οργάνωση
εκφράζει την προσήλωσή της στην
ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων μέσα από την διεκδίκηση των
μισθολογικών αυξήσεων και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και
προτεραιότητα στην εδραίωση το
θεσμού των ταμείων προνοίας ως
δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών.
Το θέμα αυτό, πρόσθεσε, συνδέε-

ται άμεσα και με τη συζήτηση που
βρίσκεται ανοικτή ενώπιον του ΕΣΣ
σε σχέση με την μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης της αναλογιστικής προσαρμογής του 12%.
Επιπρόσθετα, ο κ. Μάτσας, είπε
πως θεωρούμε ότι είναι η ώρα στο
πλαίσιο του ΕΣΣ να συζητήσουμε
και να ρυθμίσουμε και τον κατώτατο μισθό στη βάση της ωριαίας του απόδοσης για να μπορέσει
να εφαρμοστεί σε όλο του το εύρος τον Ιανουάριο του 2023, ενώ
την ίδια ώρα η ΣΕΚ, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναπροσαρμογή
της στρατηγικής στην απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες,
με τρόπο που να ρυθμίζει την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να περιοριστούν οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή για προώθηση
αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα
σε εργαζόμενους αλλά και ανάμεσα σε επιχειρήσεις.
Τέλος, ο κ. Μάτσας εξέφρασε την
δυσαρέσκεια της ΣΕΚ για την απόσυρση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τα της τηλεργασίας, παρότι
αυτό ήταν αποτέλεσμα κοινωνικού
διαλόγου και παρά τη θετική νομοτεχνική έγκρισή του από τη Νομική
Υπηρεσία «με πρόσχημα το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», όπως
είπε.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Επέκταση Προδημοτικής
Εκπαίδευσης
Καταγγέλλουν ιδιωτικοποίηση
οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις

Ο

ι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ

με κοινή τους ανακοίνωση διαφωνούν κάθετα με τον τρόπο που επιχειρεί η Κυβέρνηση να υλοποιήσει
την απόφασή της για επέκταση της
Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, από την ηλικία των τεσσάρων ετών, εκφράζοντας ταυτόχρονα, «την έντονη ανησυχία τους ότι
η πιο πάνω απαράδεκτη απόφαση,
θα ανοίξει το δρόμο για αντίστοιχες
πρακτικές σε ολόκληρη τη Δημόσια
Εκπαίδευση».
Όπως αναφέρεται, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν
λόγω της συγκεκριμένης απόφασης, το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), αντί να
προχωρήσει σε ανάλογο σχεδιασμό
ώστε το κάθε παιδί να έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο, στέλνει τα παιδιά με επιχορήγηση στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.
Το ΥΠΑΝ θα έπρεπε να προχωρήσει
άμεσα στη μετατροπή των υφιστάμενων Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
σε Δημόσια και στην κατάθεση συγκεκριμένου σχεδιασμού για κτηριακή επέκταση ή/και κατασκευή
νέων αιθουσών, εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο, αναφέρεται στην
ανακοίνωση.
Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, καλούν την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το ΥΠΑΝ, «έστω και την ύστατη,
να διαφοροποιήσουν τις αποφάσεις τους και να προστατέψουν το
Δημόσιο Σχολείο, μεριμνώντας για
την ποιοτική του αναβάθμιση» και
απευθύνουν «έκκληση στη Βουλή
όπως απορρίψουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και να προστατέψουν το Δημόσιο Σχολείο».
Καλούν επίσης όλα τα κόμματα και
τους Βουλευτές, ειδικότερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας,
«όπως στείλουν σαφές μήνυμα ότι
χρέος της Πολιτείας είναι να στηρίξει πρώτα και κύρια το αγαθό της
Δημόσιας Παιδείας».

σ υνέντευξη
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Χρύσανθος Χρυσάνθου

Ο ηθοποιός

που ζει μακριά από τα φώτα της πόλης

Η

θοποιός από το 1982 ο Χρύσανθος Χρυσάνθου,
με πολλούς πετυχημένους ρόλους στο θέατρο
και στην τηλεόραση, αλλά και οδηγός στα αστικά λεωφορεία Πάφου, οδηγός σαφάρι, ρεσεψιονίστας

μένο τραγούδι αυτό που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο
που έχει γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα είναι το «Έρωτας
Αρχάγγελος» με τον Μητροπάνο. Τώρα τελευταία μου
αρέσει και ένα άλλο τραγούδι το «Δελτίο» του Ζουγανέλη.

“…έχω δουλέψει και ως οδηγός λεωφορείου, οδηγός σαφάρι, ρεσεψιονίστας σε
ξενοδοχείο, αμπελουργός, γεωργός, κτίστης, ενώ στην Αθήνα όταν σπούδαζα
ήμουν εισπράκτορας…”
σε ξενοδοχείο, αμπελουργός, γεωργός, κτίστης…
40 χρόνια μετά θυμάται μέσα από τη συνέντευξη του
στον “Αδέσμευτο” τα πρώτα του βήματα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος, τον πρώτο
του ρολό που έπαιξε στην Φοιτητική Εστία με την Ανδρούλα Ηρακλέους, τις επιτυχημένες συμμετοχές του
σε τηλεοπτικές σειρές.

- Ποιο σημείο της πόλης ή της Επαρχίας, σας αρέσει
να επισκέπτεστε για να ξεκουραστείτε ή να ηρεμήσετε;
Η Παραλία της Πάφου με ξεκουράζει και με ηρεμεί.
Γενικά μπορώ να πω ότι με ηρεμεί η Πάφος αφού πιστεύω ότι σαν την «Πάφο εν έσιει» και αυτό το διαπίστωσα και από τα διάφορα ταξίδια που έκανα με το
θέατρο.
Αρώνη, Μαρία Χαρτζηαργύρη, Στέλιος Σμόκοβιτς και
πολλοί άλλοι.
Τότε φοιτητής στη Σχολή στο τρίτο έτος, ήταν ο Νεόφυτος Ταλιώτης από την Πάφο και του ζήτησα και μου
βρήκε ένα μονόλογο για τις εξετάσεις και τελικά μας
δέχθηκαν στη Σχολή.
-Ποιος ήταν ο πρώτος σας ρόλος;
Ο πρώτος μου ρόλος ήταν όταν ήμουν ακόμα φοιτητής
με την Ανδρούλα Ηρακλέους σε εκδηλώσεις της φοιτητικής παράταξης «Αγώνας» και ο πρώτος μου ρόλος
ήταν «ο Άνεργος» του Γιώργου Σκούρτη που παίξαμε
στην Φοιτητική Εστία. Την ίδια περίοδο συμμετείχα σε
διάφορες μουσικές εκδηλώσεις που γίνονταν για την
Κύπρο από τις φοιτητικές παρατάξεις, αφού έπαιζα
μπουζούκι και μπαγλαμά μαζί με τον μακαριστό Μάριο Τόκα και τον Κώστα Καμένο.

Δηλώνει ότι νιώθει ωραία όταν τον φωνάζουν στο δρόμο με το όνομα του ηρώα που ενσαρκώνει, ενώ στο
λεωφορείο οι επιβάτιδες που τον αναγνώριζαν ήταν
πολύ χαρούμενες και του ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί του…
- Κύριε Χρυσάνθου ηθοποιός από πότε;
Είμαι ηθοποιός επαγγελματικά από το 1982 όταν τελείωσα τις σπουδές μου στη Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου Ελλάδας.
-Πώς πήρατε την απόφαση να γίνεται ηθοποιός;
Με παρότρυνση του πατέρα μου που ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, οικοδόμος τεχνίτης της πέτρας,
που μια ημέρα ήρθε στο σπίτι με τον φιλελεύθερο στο
χέρι και μου είπε ότι υπήρχαν υποτροφίες για τις καλές
τέχνες και με προέτρεψε να υποβάλω αίτηση.
Η αλήθεια είναι ότι από μικρός ήθελα να κάνω τον κόσμο να γελά και στο Δημοτικό έπαιξα και κάποια σκετσάκια και αποφάσισα να κάνω μια αίτηση για υποτροφία στο Εθνικό Θέατρο Ελλάδος και μαζί με τον
αγαπητό μου φίλο Μιχάλη Παπαευγόρου, ξεκινήσαμε
να πάμε στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως μας ειδοποίησαν αργά και ξεκίνησαν τα μαθήματα και όταν πήγαμε με τον Μιχάλη στην Αθήνα και αφού βρήκαμε τη
σχολή μας κάπου εκεί στην Ομόνοια και μπήκαμε στο
γραφείο για να γραφτούμε, ο γραμματέας ο κύριος
Φωκάς μας είπε είστε εκπρόθεσμοι και να «πάτε από
εκεί που ήρθατε». Τότε εμένα μου κοπήκαν τα φτερά,
όμως ο Μιχάλης που ήταν πολύ πιο δυναμικός έτρεξε
στην πρεσβεία, στις φοιτητικές οργανώσεις και κατάφερε να παρακαθίσουμε ξανά σε εξετάσεις μπροστά
σε 18 καθηγητές της σχολής «τέρατα ηθοποιίας» που
τα βλέπαμε στην τηλεόραση – Νίκος Τζόγιας, Μαίρη

-Ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας που ενσαρκώσατε;
Δύσκολη ερώτηση γιατί ο ηθοποιός δημιουργεί χαρακτήρες επί σκηνής και με την έννοια αυτή, θα μπορούσα να πω ότι όλοι οι χαρακτήρες είναι παιδιά μου και
ως πατέρας αγαπώ όλα τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να
μην αναφέρω τον Δον Κιχώτη, τον Μπίτερμαν και οι
εμπρηστές και πολλούς άλλους ρόλους που έπαιξα στο
θέατρο. Στην Τηλεόραση ο ρόλος που αγάπησα ήταν
του Αστυνόμου Πασχάλη στην “Πανσέληνο”, του Χατζησάββα στα “Βήματα στην Αμμο”, ο Χαρίδημος στο
“Πέτρινο Ποτάμι” και ο Αναστάσης στα “Καμώματα
και Αρώματα” και πολλοί άλλοι ρόλοι που έπαιξα...

- Εκτός από ηθοποιός, δουλέψατε κατά καιρούς και
σε αρκετές άλλες δουλειές, έχει συμβεί κάτι περίεργο
ή παράξενο κατά την εργασία σας;
Ναι έχω δουλέψει και ως οδηγός λεωφορείου, οδηγός σαφάρι, ρεσεψιονίστας σε ξενοδοχείο, αμπελουργός, γεωργός, κτίστης, ενώ στην Αθήνα όταν σπούδαζα
ήμουν εισπράκτορας. Έτυχε αρκετές φορές στο λεωφορείο οι επιβάτες να με αναγνωρίζουν και να ζητούν
να φωτογραφηθούμε μαζί. Θυμάμαι έναν Κύπριο της
Αγγλίας που ήρθε στην Κύπρο για διακοπές, μπήκε στο
λεωφορείο και με αναγνώρισε και άρχισε να κλαίει.
- Πώς είναι η ζωή σας σ’ ένα απομακρυσμένο τ/κ χωριό. Δεν σας λείπει η Πόλη;
Η ζωή στον Αη –Γιάννη είναι ήρεμη και βασιλική. Ζω
σε ένα πετρόκτιστο τ/κ σπίτι που επιδιόρθωσα με δικά
μου έξοδα και το ενοικιάζω και δεν μου λείπει καθόλου
η Πόλη αφού καθημερινά πηγαινοέρχομαι στην Πάφο
για τις δουλειές μου. Έχω τα κατοικίδια μου, τα σκυλιά,
τα γατιά, το άλογο, τις κοτούλες, τα παπαγαλάκια και
τα ψαράκια μου και ζω ήρεμα και ευτυχισμένα.
-Ποιο είναι το καθημερινό σας πρόγραμμα;
Ξυπνώ το πρωί φροντίζω τα ζώα μου, καθαρίζω και
πάω στη δουλειά μου, να επισκεφθώ την αδελφή μου
για φαγητό, να δω τις κόρες μου και εάν έχω χρόνο θα
πάω για καφέ με ένα φίλο.
- Ποια είναι τα χόμπι σας;
Για αρκετά χρόνια ήμουν χειμερινός Κολυμβητής, όμως

-Πώς βλέπετε τα πολιτιστικά πράγματα στην Επαρχία;
Ξέρω ότι θα στεναχωρήσω κάποιους, όμως τίποτα δεν
γίνεται όσον αφορά τον Πολιτισμό στην επαρχία μας
και μετά το 2017 επιστέψαμε και πάλι στο σκοτάδι. Θεωρώ απαράδεκτο η Πάφος που είναι η πιο κοντινή περιοχή στην Ελλάδα που δέχεται πρώτη το φως από τον
Παρθενώνα, το μετασχηματίζει και το εκπέμπει στις
υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου, με χρόνια παράδοσης
στον Πολιτισμό, με το αρχαίο ωδείο και το Ελληνιστικό
θέατρο να μην έχει σήμερα ένα θέατρο που να μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες ενός θεάτρου.

“Η Παραλία της Πάφου με ξεκουράζει και
με ηρεμεί. Γενικά μπορώ να πω ότι με
ηρεμεί η Πάφος αφού πιστεύω ότι σαν
την «Πάφο εν έσιει»…”
Δεν νιώθω καλά με αυτά που οι συνάδελφοι μου, μου
λένε για το Μαρκίδειο θέατρο. Θεωρώ απαράδεκτο η
Πάφος η πρωτεύουσα της Κύπρου κατά την αρχαιότητα και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2017,
να μην έχει ένα αντάξιο της Δημοτικό Θέατρο.
-Ποιες οι σχέσεις σας με τους άλλους συναδέλφους
σας;
Πολύ καλές δεν έχω πρόβλημα με κανένα, προσπαθώ
την ώρα της δουλείας μας να υπάρχει ευχάριστη ατμόσφαιρα γιατί οι πολλές ώρες που διαρκεί το γύρισμα
δεν είναι εύκολο πράγμα.
-Υπάρχει κάποιος από τους συναδέλφους σας που ξεχωρίζετε;
Όπως φαίνεται και εκ των πραγμάτων με τον Κώστα
Βήχα, έχουμε μια φιλική και επαγγελματική σχέση εδώ
και πολλά χρόνια.
-Θα διεκδικήσετε ξανά την Δημαρχία;
Δεν ξέρω αν θα το ήθελα, έχω απογοητευτεί.
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Δεν κάνω ποτέ σχέδια… “Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων
άλλα δε θεός κελεύει» όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας
πρόγονοι.

- Πώς νιώθετε όταν σας αναγνωρίζουν στον δρόμο
και σας φωνάζουν με το όνομα του ρόλου που ενσαρκώνεται;
Είναι ένα ωραίο συναίσθημα, είναι ένας τρόπος για
να εκφραστεί η αγάπη και η αναγνώριση του κόσμου.
Όταν έπαιζα τον αστυνόμο Πασχάλη που ήταν ένας κακός αστυνόμος, με σταματούσαν στον δρόμο και με
ρωτούσαν γιατί είμαι τόσο κακός.

τα παράτησα όταν άρχισα να εργάζομαι στα αστικά λεωφορεία γιατί δεν είχα χρόνο, είμαι αθλητής τοξοβολίας, μου αρέσει το διάβασμα και κάπου κάπου γράφω
και κάποιες σκέψεις…
-Η μουσική σας αρέσει; Υπάρχει αγαπημένο τραγούδι. Ποιο είναι και γιατί;
Μου αρέσει η μουσική και ακούω όλα τα είδη τραγουδιών, ελληνική, παραδοσιακή, έντεχνη, ξένη. Αγαπη-

Τι ετοιμάζετε αυτή την περίοδο;
Στις 10 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Μαρκίδειο Θέατρο θα παρουσιάσουμε με τους μαθητές μου στο Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας, το έργο του Μιχάλη Πιστιλλίδη «για ποιον να Βρέξει», σε συνεργασία
με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας και την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ε πικαιρότητα

“Αδέσμευτος” 29 Οκτωβρίου 2022

Σταθερή η επιδημιολογική εικόνα της Πάφου
Ανησυχία για μεταλλάξεις με συστάσεις για εμβολιασμούς
Τα συνολικά δεδομένα
κρουσμάτων, θανάτων και
οι ημερήσιες εισαγωγές σε
νοσοκομεία και ΜΕΘ είναι
σταθερά σε σύγκριση με την
προηγούμενη εβδομάδα...

Σ

ταθερότητα παρουσιάζει η
επιδημιολογική εικόνα στην
Κύπρο τις τελευταίες 3 εβδομάδας και αυτό είναι θετικό για την
εξέλιξη της πανδημίας εκτιμά ο καθηγητής μοριακής ιολογίας Πέτρος
Καραγιάννης. Για την Πάφο είπε είχε
παρατηρηθεί έξαρση τον περασμένο μήνα όμως τώρα τα κρούσματα
και οι δείκτες έχουν βελτιωθεί σε
σημαντικό βαθμό.
Ο κ. Καραγιάννης εξέφρασε ανησυχία για κάποιες μεταλλάξεις που δεν
ανιχνεύονται τονίζοντας ότι αυτό είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για να
εμβολιαστούν ιδιαίτερα όσοι είναι
άνω των 60 χρονών ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Μέχρι την Τετάρτη
στο Νοσοκομείο Πάφου νοσηλεύονταν στη μονάδα covid 6 ασθενείς.

Στοιχεία

Τα συνολικά δεδομένα κρουσμάτων,
θανάτων και οι ημερήσιες εισαγω-

Μέχρι την Τετάρτη στο Νοσοκομείο Πάφου νοσηλεύονταν στη μονάδα covid 6 ασθενείς.

γές σε νοσοκομεία και ΜΕΘ είναι
σταθερά σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρεται σε
επιδημιολογικό δελτίο που εξέδωσε
το Υπουργείο Υγείας.
Όπως αναφέρεται, τα ποσοστά
εμβολιαστικής κάλυψης δεύτερης
αναμνηστικής δόσης (4ης) παραμένουν χαμηλά σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες.
Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας έχουν καταγραφεί 1.191 θάνατοι με τελική αιτία τη νόσο COVID19. Το ποσοστό κρουσμάτων μεταξύ
14-20/10/2022 στην ηλικιακή ομά-

δα 0-3 ήταν 1,7% στην Αμμόχωστο,
1,2% στην Λάρνακα, 1,9% στην Λεμεσό, 2,3% στην Λευκωσία και 1,3%
στην Πάφο. Στην ηλικιακή ομάδα
4-5 ήταν 0,0% στην Αμμόχωστο,
0,5% στην Λάρνακα, 0,1% στην Λεμεσό, 1,3% στην Λευκωσία και 0.0%
στην Πάφο. Στην ηλικιακή ομάδα
6-11 ήταν 1.7% στην Αμμόχωστο,
4,4% στην Λάρνακα, 3,1% στην Λεμεσό, 5,3% στην Λευκωσία και 5,4%
στην Πάφο.
Στην ηλικιακή ομάδα 12-17 ήταν
5,9% στην Αμμόχωστο, 5,7% στην
Λάρνακα, 5,5% στην Λεμεσό, 3,7%

στην Λευκωσία και 9,4% στην
Πάφο. Στην ηλικιακή ομάδα 18-19
ήταν 0,0% στην Αμμόχωστο, 1,7%
στην Λάρνακα, 1,2% στην Λεμεσό,
1,0% στην Λευκωσία και 1,3% στην
Πάφο. Στην ηλικιακή ομάδα 20-24
ήταν 3,4% στην Αμμόχωστο, 4,2%
στην Λάρνακα, 3,6% στην Λεμεσό,
4,5% στην Λευκωσία και 4,5% στην
Πάφο. Για 25-29 χρόνων ήταν 3,4%
στην Αμμόχωστο, 6,7% στην Λάρνακα, 5,3% στην Λεμεσό, 7,7% στην
Λευκωσία και 3,6% στην Πάφο. Για
30-34 χρόνων ήταν 11,9% στην Αμμόχωστο, 9,9% στην Λάρνακα, 8.1%
στην Λεμεσό, 8.7% στην Λευκωσία
και 6.3% στην Πάφο. Για 35-39 χρόνων ήταν 3.4% στην Αμμόχωστο,
9.6% στην Λάρνακα, 8.1% στην Λεμεσό, 8.8% στην Λευκωσία και 8.9%
στην Πάφο. Για 40-44 χρόνων ήταν
5.9% στην Αμμόχωστο, 7.9% στην
Λάρνακα, 6.8% στην Λεμεσό, 8.7%
στην Λευκωσία και 8.0% στην Πάφο.
Ανάλογα είναι τα στοιχεία και για τις
υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες.
Για τους πιο ηλικιωμένους 80-84
χρόνων ήταν 3,4% στην Αμμόχωστο,
2,7% στην Λάρνακα, 2,8% στην Λεμεσό, 1,7% στην Λευκωσία και 3,1%
στην Πάφο. Για 85+ ήταν 2,5% στην
Αμμόχωστο, 1,0% στην Λάρνακα,
2,4% στην Λεμεσό, 1,7% στην Λευκωσία και 0,4% στην Πάφο.

165 εκ. για αύξηση της επιβατικής κίνησης
Σχέδιο Κινήτρων για τις αεροπορικές εταιρείες για τη χρονική περίοδο 2023 – 2027

Τ

ο Σχέδιο Κινήτρων για τις αεροπορικές
εταιρείες για τη χρονική περίοδο 2023 –
2027, με στόχο την αύξηση της επιβατικής
κίνησης κατά 52% σε σύγκριση με το 2022,
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα
από πρόταση που υπέβαλαν από κοινού το
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων και το Υπουργείο Οικονομικών.
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Τετάρτης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος ανέφερε
πως το σχέδιο προνοεί μια επένδυση €165,6
εκατομμυρίων η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και τον διαχειριστή των αεροδρομίων (Hermes Airprots).
Όπως είπε, η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δαπάνη του σχεδίου θα είναι 49% ενώ της Hermes Airports Ltd θα είναι 51%, ποσοστά τα οποία, όπως ανέφερε,
ανάγονται σε 27% και 73% αντίστοιχα, αφού
o διαχειριστής θα συνεχίσει να καταβάλλει
το τέλος παραχώρησης του 32,38%.
Αναμένεται, πρόσθεσε, ότι η εφαρμογή του
νέου σχεδίου κινήτρων για την περίοδο 2023
– 2027 θα αποφέρει αύξηση της τάξης του

52% στον αριθμό επιβατών από περίπου 9
εκ. το 2022 σε 13,7 εκ. το 2027 και επιπρόσθετα €56,9 εκ. καθαρά έσοδα προς το κράτος μέσω της σύμβασης παραχώρησης.
«Το νέο σχέδιο κινήτρων αποτελεί συνέχεια
των σχετικών εμπορικών συμφωνιών που
εφαρμόστηκαν για την περίοδο 2012 - 2022,
με συμμετοχή του διαχειριστή των αεροδρομίων (Hermes Airports Ltd) και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
βάσει σχετικών εμπορικών συμφωνιών», τόνισε ο κ. Καρούσος.
Ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε ακόμη ότι η
εφαρμογή των σχεδίων κινήτρων για την περίοδο 2012 - 2022 «αποτέλεσε ένα δυναμικό
και απαραίτητο εργαλείο στις προσπάθειες
για ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας μας και είχε ως πρωταρχικό
στόχο την ανάπτυξη νέων δρομολογίων και
την αύξηση της επιβατικής κίνησης».
Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε, αναπτύχθηκαν 113 νέα δρομολόγια, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε από 7,3 εκ. επιβάτες το 2011 σε
11,3 εκατομμύρια το 2019, με επιπλέον €67
εκ. έσοδα προς το κράτος μέσω της σύμβασης παραχώρησης.

Σελίδα 15

Διεθνές Επιμελητήριο
Νέων Πάφου
Ετήσια Γενική Συνέλευση και
νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σ

τις 5 Οκτωβρίου, μέλη του JCI Paphos
είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν

στην ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού, όπου παρουσιάστηκε συνοπτικά
η δράση του Οργανισμού και η ανακοίνωσή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Παράλληλα, συζητήθηκαν οι στόχοι και
εισηγήσεις δράσεων που εμπίπτουν
στους βασικούς πυλώνες δράσεων του
JCI για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των
μελών σε προσωπικό επίπεδο καθώς και
τη δημιουργία θετικών αλλαγών στις κοινότητές τους.
Εκτός των άλλων οι δράσεις φέτος θα
σχετίζονται με την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας,
πρωτοβουλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δράσεις σχετικές με το περιβάλλον
και τον αθλητισμό κ.α
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Πρόεδρος: Φάνος Χαραλάμπους
Αντιπρόεδρος Α: Κορνήλιος Πλουτή
Αντιπρόεδρος Β: Χρίστος Τρεμεθουσιώτης. Γραμματέας: Kωνσταντίνος Πέτρου.
Ταμίας: Νικόλας Χαραλάμπους. Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Άνθη Ευαγγέλου. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος
Χρυσοστόμου
Ο απερχόμενος πρόεδρος Χρήστος Παυλίδης ευχαρίστησε όλα τα μέλη και διαβεβαίωσε το νέο Συμβούλιο ότι θα βρίσκετε
το πλευρό του στηρίζοντας τις δράσεις
που ήδη έχουν προγραμματιστεί.

Ενίσχυση αμπελο-οινικού τομέα

Καταλήγοντας, ο κ. Καρούσος επεσήμανε
πως σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε το
σχέδιο κινήτρων υπολογίζεται μία απώλεια
επιβατικής κίνησης γύρω στα 2,5 εκατ. «με
αρνητικές συνέπειες για την οικονομία του
τόπου».

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

Όπως ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
(ΚΟΑΠ), ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους δικαιούχους του Εθνικού
Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το οικονομικό έτος
2022, συνολικού ύψους €4.465.000.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
α) Αναδιάρθρωση και μετατροπή
αμπελώνων
β) Πράσινος Τρύγος
γ) Επενδύσεις στον τομέα του οίνου
Με την καταβολή του ποσού των
€4.465.000 στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε το 100% του κονδυλίου που
είχε εγκριθεί από την Ε.Ε. για την Κύπρο.
Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση
προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοκκινόψαρο
1 κιλό
€5.10

Σ

υζητήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, το
αυτεπάγγελτο θέμα όπου ενέγραψε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης
αναφορικά με την διαδικασία αδειοδότησης γηπέδων, στα οποία διεξάγ

Χορτοφαγικό
Vegan Beyond Burger
2X113 gr. €4.49

Xορτοφαγικός
Vegan Beyond κιμάς
300 γρ. €4.49
Καλαμάρι ροδέλες
Sea Fresh
€4.75 1 κιλό

Διατηρείτε
τις
Παραλίες
καθαρές
Μια ευγενική χορηγία του Αδέσμευτου της Πάφου

Πολλές προσφορές εντός του καταστήματος

Αγαπήνωρος 8, Κάτω Πάφος-Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26166727

π ολιτιασμός
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“Αδέσμευτος” 29 Οκτωβρίου 2022

Συμβάλλοντας στη σωστή
χρήση της γλώσσας μας

28 Οκτωβρίου Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος

Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης,
καταγράφει λάθη που κάνουμε όταν μιλάμε.

ταν η Ελλάς μπήκε σε εμπόλεμη
κατάσταση με την Ιταλία, παραλήρημα ενθουσιασμού εξαπλώθη στην Κύπρο, και νέοι
απ’ όλο το νησί έτρεξαν να
στρατευθούν. Περισσότεροι από 30.000 Κύπριοι
κατετάγησαν στο Κυπριακό σύνταγμα υπό την διοίκηση Άγγλων ως εθελοντές για να πολεμήσουν τους Γερμανούς. Εξ’ αυτών 30
ήταν Χλωρακιώτες, και ένας, ο Μενέλαος Αριστείδης από το 1939 πρώτος απ’
όλους κατετάγει και μεταφέρθηκε πρώτα
στην Αίγυπτο για εκπαίδευση και ύστερα
στην Ελλάδα, όπου έλαβε μέρος σε πολλές μάχες.
Με αγάπη και ενθουσιασμό, μαζί με τους
άλλους Έλληνες προσέτρεξε για να πράξει το καθήκον του έναντι των ανθρώπων. Σε ατμόσφαιρα ηρωική και με αναβαπτισμένο το πνεύμα, μέσα στο μεθύσι
των μαχών, χωρίς να λογαριάζει τις ταλαιπωρίες του πολέμου, έπραξε ακέραια
το καθήκον του, πολέμησε με όλες του
τις δυνάμεις ενάντια στον Φασισμό πρώτα του Μουσολίνι, και ύστερα του Χίτλερ.
Όταν η Ελλάς ηττήθηκε από τους Γερμανούς, όσοι Κύπριοι δεν αιχμαλωτίστηκαν
από τον εχθρό, πολέμησαν στη Μάχη της
Κρήτης και στην Αίγυπτο, ή παρέμειναν
στην Ελλάδα και πήραν μέρος στην Αντίσταση. Η Κύπρος έγινε εκείνη την εποχή
καταφύγιο χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων και Άγγλων στρατιωτών.
Ο Μενέλαος Αριστείδου τις τραγικές ήμερες του 1941 της παράδοσης της Ελλάδος
στους Γερμανούς, υπηρετούσε στην Καλαμάτα. Μαζί με άλλους πατριώτες επιβιβάσθηκε σε Αγγλικό πολεμικό πλοίο
και μετεφέρθησαν στην Αίγυπτο όπου
εκεί συνέχισαν την αντίσταση τους ενάντια στον Χιτλερικό φασισμό.

1. Λέξεις που συγχέονται: Κατ’ αρχάς Vs κατ’
αρχήν: «Κατ’ αρχήν», αγαπητοί γονείς, σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση. Το σωστό είναι:
κατ’ αρχάς σας καλωσορίζω.
Οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης,
παρά τις επιφυλάξεις τους, «ψήφισαν κατ’ αρχάς» το επίμαχο νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις. Το σωστό είναι: ψήφισαν κατ’ αρχήν το νομοσχέδιο.
Ν.Β. (Σημειώστε): Οι δύο φράσεις διαφέρουν
ως προς τη σημασία: “κατ’ αρχάς” (first of all)
(= στην αρχή, αρχικά, πρώτα), ενώ “κατ’ αρχήν”
(in principle) (= στα βασικά σημεία, σε γενικές
γραμμές, ως θέμα αρχής) Σήμερα, στη μεγάλη
μας πλειονότητα, χρησιμοποιούμε τη φράση
“κατ’ αρχήν” σε όλες τις περιπτώσεις! (Γ. Μπαμπινιώτης)
Επιλεγμένα παραδείγματα: Κατ’ αρχάς, θέλω να
ευχαριστήσω ακόμη μία φορά τους νοσηλευτές
μας για την αφοσίωσή τους στο καθήκον. (και
όχι: κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω)
Η πρότασή μου έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτή και
συμφωνήθηκε να μελετηθούν οι λεπτομέρειες. Παρουσιάστηκαν κατ’ αρχάς οι απόψεις της
ΟΕΛΜΕΚ για το ολοήμερο σχολείο και μετά οι
θέσεις του υπουργείου Παιδείας. (και όχι: παρουσιάστηκαν κατ’ αρχήν οι απόψεις) Οι βουλευτές συζήτησαν σήμερα το νομοσχέδιο κατ’
αρχήν και θα το ψηφίσουν κατ’ άρθρο την ερχόμενη Πέμπτη. - Πιστεύαμε κατ΄ αρχάς πως
η ομάδα μας είχε δίκιο, αλλάξαμε όμως γνώμη
μετά που είδαμε το video. - Συμφωνώ κατ’ αρχήν με την άποψή σου, αλλά χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. - Να πάρουμε κατ’αρχάς το πρωϊνό
και έπειτα να αρχίσουμε το διάβασμα.
2. Λανθασμένη χρήση του επιρρήματος
“τόσο” και της αντωνυμίας “τόσος-η-ο”: Ουδέποτε «τόσοι λίγοι» έκαναν τόσο μεγάλο κακό
στον τόπο μας το 1974! Το σωστό είναι: Ουδέποτε τόσο λίγοι έκαναν τόσο μεγάλο κακό
στον τόπο μας το 1974! Υπάρχουν «τόσες πολλές» ευκαιρίες στην Ευρώπη για τους νέους μας
σήμερα! Το σωστό είναι: Υπάρχουν τόσο πολλές ευκαιρίες στην Ευρώπη για τους νέους μας
σήμερα! Ν.Β. (Σημειώστε): Χρησιμοποιούμε το
ποσοτικό επίρρημα “τόσο” (και όχι τη δεικτική
αντωνυμία “τόσος-η-ο”) με τα ποσοτικά επίθετα “πολύς” και “λίγος”: ήταν τόσο λίγος/πολύς
κόσμος στην εκδήλωση. Η λέξη “τόσος-η-ο” είναι δεικτική αντωνυμία, προσδιορίζει ουσιαστικό και δηλώνει ποσότητα: τόσος κόσμος - τόσες
ευκαιρίες. Χρησιμοποιούμε το ποσοτικό επίρρημα “τόσο” ή τη δεικτική αντωνυμία “τόσος-η-ο”
με άλλα επίθετα: Υπάρχουν τόσοι ή τόσο ικανοί
επιστήμονες στην Κύπρο. – είναι τόσοι ή τόσο
ανεπαρκείς οι κυβερνώντες! Επιλεγμένα παραδείγματα: Μου δόθηκαν τόσο πολλές ευκαιρίες στη ζωή μου, κι εγώ δεν αξιοποίησα καμία!
- Υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα σήμερα ή
τόσα σοβαρά προβλήματα. (και όχι: τόσα πολλά
προβλήματα). – Υπήρξαν τόσο σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό ή τόσες σημαντικές εξελίξεις.
(και όχι: τόσες πολλές εξελίξεις)
Έγιναν τόσα σοβαρά σκάνδαλα στο Συνεργατισμό (= πολλά) ή Έγιναν τόσο σοβαρά σκάνδαλα.
Το φραπέ που παράγγειλα είχε τόσο πολλή ζάχαρη, που δεν μπόρεσα να το πιω. (και όχι: τόση)
Ο υδραυλικός έκαμε τόσο λίγο κόπο και πήρε
τόσο πολλή αμοιβή! (και όχι:τόση πολλή αμοιβή) Πηγές: Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη
χρήση της γλώσσας μας. Τριανταφυλλίδη Μ.
, Νεοελληνική Γραμματική Το Βήμα online Philenews

Ό

Μενέλαος Αριστείδου,
ένα μικρό ιστορικό μνήμης και τιμής
Το καλοκαίρι του 1942 ο Άξονας υπό την
αρχηγία του Ρόμελ εισέβαλε στην Αίγυπτο με σκοπό την κατάληψη της διώρυγας του Σουέζ. Οι Βρετανοί, στη προσπάθεια τους να σταματήσουν την επέλαση,
αναπτύχθηκαν και οχύρωσαν τη περιοχή γύρω από το Ελ Αλαμέιν. Εκεί διεξήχθησαν δύο μεγάλες μάχες, η πρώτη τον
Ιούλιο, και η δεύτερη τον Οκτώβριο του
1942.
Στην πρώτη μάχη σταμάτησε προσωρινά
η επέλαση των δυνάμεων του Άξονα στην

Αίγυπτο, ωστόσο με μεγάλες απώλειες καθώς σκοτώθηκαν πάνω από 13.000
στρατιώτες των Συμμάχων και 17.000
στρατιώτες του Άξονα, Ιταλοί κυρίως.
Στη Δεύτερη μάχη μετά από πολλές συγκρούσεις και μεγάλες απώλειες, 13.500
για τους Συμμάχους, 30.000 για τον Άξονα, οι δυνάμεις του Άξονα υποχώρησαν
στην Τυνησία όπου και οι εναπομείναντες στρατιώτες παρεδόθησαν στους
συμμάχους στις αρχές του 1943.
Οι μάχες της Ερήμου ήταν πολύ δύσκο-

λες, περπατούσαν μέσα στην Έρημο τεράστιες αποστάσεις, οι μάχες αδυσώπητες, πολλοί ήσαν που άφησαν την ζωή
τους μέσα στην καυτή έρημο είτε γιατί είχαν χαθεί, ή σκοτωθεί. Ήταν πορείες αναγνώρισης και διείσδυσης στις περιοχές
του εχθρού που διαρκούσαν πολλές ημέρες και εβδομάδες.
Σε δυο πορείες αναγνώρισης, μια στην
πρώτη μάχη και άλλη στην δεύτερη, η διμοιρία του Μελή Αριστείδου χάθηκε, πέρασε ένας μήνας περίπου την κάθε φορά
χωρίς σημεία αναφοράς, όλοι υπολόγισαν ότι σκοτώθηκαν ή πέθαναν χαμένοι
στην αχανή έρημο.
Κηρύχτηκαν ως απολεσθέντες, εστάλει δε
επίσημος επιστολή στις οικογένειες τους
ότι ήσαν αγνοούμενοι. Και τις δυο φορές
η διμοιρία επέστρεψε στη βάση της και
στο τάγμα όπου ανήκε, αλλά ήταν ένα τεράστιο βάσανο για τις οικογένειες αυτών
των ανθρώπων, όπου κατά την διάρκεια
λίγων μηνών, πληροφορήθηκαν δύο φόρες ότι οι άνθρωποι τους ήσαν αγνοούμενοι πολέμου, κάτι που ήταν απολύτως
σίγουρο για όλους ότι αυτό σήμαινε ότι
δεν ευρίσκονταν εν ζωή. Τέλειωσε ο πόλεμος, επέστρεψαν οι αγωνιστές ήρωες
στα σπίτια τους με μόνο κέρδος αμέτρητα παράσημα και μνείες γενναίου πολεμιστή, χωρίς άλλο κέρδος, είχαν μέσα
τους όμως καμάρι ότι έλαβαν μέρος σε
ένα Επικό αγώνα που όμοιος του δεν ξανάγινε στην ανθρωπότητα ολόκληρη.
Δεν ήταν μόνο η φιλοπατρία και ο ηρωισμός της φυλής η κινητήρια δύναμη που
τους έκαμε να συντρέξουν στα πολεμικά
μέτωπα της μητρόπολης πατρίδας, ήταν
και ο πόθος μαζί με την ελπίδα να συμπορευθούν σε μια κοινή μοίρα με τους
υπόλοιπους Έλληνες, να πάψουν να είναι
οι αποκομμένοι αδελφοί, να ενωθούν με
τον εθνικό κορμό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Πόλεμος Ελλάδας Ιταλίας

Πώς υποδέχτηκε η Πάφος και η Κύπρος την είδηση του πολέμου
Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι πρώτες εκδηλώσεις του
κυπριακού λαού σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νησιού,
με το άκουσμα της είδησης της κύρηξης του πολέμου
της Ιταλίας στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικό το σύντομο ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Πάφος» στις 30 Οκτωβρίου 1940, με την αναφορά
τόσο σε ελληνικό όσο και σε τουρκικό πληθυσμό, διαβάζουμε: «Η είδησις περί κηρύξεως του πολέμου υπό
της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος προυκάλεσε βαθείαν
συγκίνησιν είς τον Ελληνικόν και Τουρκικόν πληθυσμόν
της Κύπρου.
Διαδηλώσεις έλαβον χώραν εις διαφόρους πόλεις τής
Κύπρου αίτινες και εσημαιοστολίσθηοαν. Πλείστοι νέοι
εξέφρασαν τήν επιθυμίαν να εγγραφούν ως εθελονταί
εις τον ελληνικόν στρατόν και πλήθος τηλεγραφημάτων
εκφραζόντων τα αισθήματα του Κυπρ. λαού εστάλη εις
το ελληνικόν Προξενείον.
Εις την πόλιν μας [σ.σ. Πάφος] κατά την νύχτα της Τρίτης νεαροί διαδηλωταί περιήλθαν τας οδούς ψάλλοντες
τους εθνικούς ύμνους Μ. Βρεττανίας και Ελλάδος και
άλλα ενθουσιώδη άσματα και ζητωκραυγάζοντες υπέρ
της Αγγλίας, της Ελλάδος και της Τουρκίας». Ο δε τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου και μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος είχε αρχίσει ήδη την περιοδεία

του: «Από ενωρίς τα πλήθη ήρχισαν να κατακλύζουν τον
δρόμον από του Διοικητού μέχρι της Μητροπόλεως από
όπου θα διήρχετο ο αναμενόμενος εκ Λεμεσού Μητροπολίτης Πάφου και Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού
θρόνου κ. κ. Λεόντιος».
Στη Λευκωσία από το πρωί της 29ης Οκτωβρίου το κλίμα είναι ενθουσιώδες: «Κύμα εθνικού ενθουσιασμού
και πατριωτικής υπερηφάνειας κατέκλυσε χθες την
κυπριακής πρωτεύουσαν. [...] Η Λευκωσία έζησε χθες
στιγμάς πατριωτικού κραδασμού. Εξύπνησε πλέουσα
εις τα Ελληνοβρεττανικά χρώματα. [...]. Πλείστα ιδιωτικά και αγοραία αυτοκίνητα διέσχιζον χθες τα οδούς της
πόλεως στολισμένα με τα Αγγλικά και Ελληνικά χρώματα, ενώ αι ουρανομήκεις ζητωκραυγαί του ενθουσιώ-

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

δους πλήθους εδόνουν την ατμόσφαιραν».
Στη Λάρνακα επίσης διοργανώθηκε μεγάλη και ενθουσιώδης εκδήλωση, με παλλαϊκή συμμετοχή «Ενωρίς
από της 8ης πρωϊνής πλήθη κόσμου άνδρας, γυναίκας,
παιδιά, Έλληνες και Τούρκους εζητωκραύγαζον ανά τας
οδούς υπέρ της Μεγάλης Βρεττανίας, της Ελλάδος και
της Τουρκίας.
Ο ενθουσιασμός μετεδόθη και εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, το Εμπορ. Λύκειον και την Αμερικανικήν Ακαδημίαν, τα οποία διακόψαντα τα μαθήματά
των εξήλθαν εν σώματι προς προϋπάντησιν του τοποτηρητού με επί κεφαλής την Ελληνικήν, Αγγλικήν και
Τουρκικήν σημαίαν. Μεγάλη διαδήλωσις εκ του προχείρου εσχηματίσθη [...] καταλήξασα εις τα «καφφενούδια» υπεδέχθη την καταφθάσαντα περί την 10ην πρωϊνήν ώραν τοποτηρητήν κ. Λεόντιον».
Στα Βαρώσια όπως αναφέρεται στον Τύπο σημαίες της
Ελλάδας και της Αγγλίας κατέκλυσαν τα κτήρια της πόλης: «Κατόπιν παρακλήσεως πλείστων συμπολιτών
προς την Διοίκησιν επετράπη η ύψωσις Ελληνικών σημαιών μαζί με Αγγλικάς.
Ολόκληρη η πόλις εσημαιοστολίσθη. Κατά πληροφορίας μας θα διενεργηθούν έρανοι υπέρ του Ελληνικού
αγώνος».

To Cosmos News & το Ράδιο Κόσμος
ζητούν για εργοδότηση ή συνεργασία.
Άτομα για το Τμήμα Προώθησης, Marketing και Πωλήσεων.
Άτομα με εμπειρία στο e-marketing και τη διαχείριση ιστοσελίδων.
Νέους δημοσιογράφους.
Συνεργάτες για Ραδιοφωνικές Εκπομπές.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email chrchran@cytanet.com.cy
Για πληροφορίες στο τηλ . 26811336

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα η αθλητική εκπομπή
του Ράδιο Κόσμος, με τον Μάριο Ευριπίδου…
Τα νέα των ομάδων μας, με φιλοξενούμενους στο
στούντιο και όλη η αθλητική επικαιρότητα…

Η Πάφος, κάθε Δευτέρα 5 με 6 το απόγευμα, Παίζει
Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος 95,2 FM stereo…

με τον Μάριο Ευριπίδου…
Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα
στα Τηλ. 26222240 &26222250
SMS στο 99313100

ε πικαιρότητα
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Συζητείται αδελφοποίηση της
Πάφου με πόλη της Κίνας

Π

ραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας

στην Κύπρο Liu Yantao, στο γραφείο του Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η περεταίρω
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του Δήμου
Πάφου και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο αφού ήδη
διατηρούν μεταξύ τους μια στενή συνεργασία.
Παράλληλα, έγινε αναφορά σε διάφορα
θέματα που αφορούν τους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού και εκπαίδευσης με
ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα των πανεπιστημιακών σχολών και περιφερειακού Κέντρου Καινοτομίας. Ταυτόχρονα συζητήθηκε η διδυμοποίηση του Δήμου Πάφου με
την πόλη Σιάν στην Κίνα.
Ο Δήμαρχος Πάφου επεξήγησε στον Πρέσβη τον σημαντικό στόχο του Δήμου Πάφου να καταστεί η πόλη μας περιφερειακό
κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης και καινοτομίας, και συζητηθήκαν τρόποι πιθανής συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα και επιχειρήσεις στην Κίνα.
Στη συνέχεια ο κ. Yantao με τη συνοδεία του
επισκέφθηκαν το Πάρκο της Κίνας το οποίο
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από την
Κινέζικη Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, αναφέροντας
την πρόθεση της Πρεσβείας χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση και αποκατάσταση των
υποδομών.
Ο κ. Φαίδωνος ευχαρίστησε τον Πρέσβη
για την επίσκεψη ενώ από πλευράς του ο
κ. Yantao πρόσφερε στον Δήμαρχο αναμνηστικό δώρο αγαλματίδιο ενός πολεμιστή
του στρατηγού Qin.

Άνοιξε η Γρίβα
Διγενή

Δ

όθηκε στην κυκλοφορία την Τρίτη το
απόγευμα η Λεωφόρος Γρίβα Διγενή,
στην Πάφο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πά-

φου Φαίδωνα Φαίδωνος ο δρόμος αποκτά
περισσότερο πράσινο, άνεση και ασφάλεια
για οδηγούς οχημάτων και κυρίως για τους
πεζούς.
Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στη σημασία
του έργου, τονίζοντας ότι η υλοποίησή του
συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της
εμπορικότητας στην περιοχή, καθώς και
στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γρίβα Διγενή τα
έργα επισπεύσθηκαν το τελευταίο διάστημα, λόγω και της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου η οποία θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη συγκεκριμένη οδό.
Σε εξέλιξη βρίσκονται στο μεταξύ οι εργασίες στις Λεωφόρους Ελλάδος και Ευαγόρα
Παλληκαρίδη που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του χρόνου.
Σημειώνεται πως το μεγάλο έργο βελτίωσης
της Λεωφόρου Ελλάδος και Τμημάτων των
Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Νεόφυτου Νικολαϊδη και Γρίβα Διγενή, είναι συνολικής δαπάνης €9 εκατ., πλέον Φ.Π.Α.
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Διαγωνισμός μαγειρικής
Από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου

Ο

Σύνδεσμος
Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου
Eurotoques και φέτος διορ-

Παθήσεις.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η
Έκθεση Gastronomiα – Ηoreca είναι

σθετα των παρουσιάσεων και σεμιναρίων από επαγγελματίες του κλάδου,
θα διεξάγονται και οι διαγωνισμοί

γανώνει διαγωνισμούς Μαγειρικής,
Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας στα
πλαίσια της Έκθεσης GASTRONOMIA
HO|RE|CA 2022που θα διεξαχθεί
από τις 11-13 Νοεμβρίου,στο περίπτερο 6 της Κρατικής Έκθεσης στη
Λευκωσία ενώ σε συνεργασία και με
τη στήριξη τουROUND TABLE 5 Συνδέσμου» προωθείται η στήριξη του
Συνδέσμου για Παιδιά με Ηπατικές

η ολοκληρωμένη επαγγελματική Έκθεση του Επισιτιστικού, Ξενοδοχειακού, Τουριστικού και Ψυχαγωγικού
κλάδου για την τροφοδοσία και τον
εξοπλισμό των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Καφετεριών, Τουριστικών
μονάδων και Χώρων Μαζικής Εστίασης και Ψυχαγωγίας.
Στα πλαίσια της Έκθεσης και καθ’ όλη
τη διάρκεια του τριημέρου, επιπρό-

Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής και
Αρτοποιητικής τέχνης από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου Euro toques.
Με αγαπημένους και γνωστούς κριτές από Κύπρο, Ελλάδα και Εξωτερικό, όπως ο Ελλαδίτης σεφ Ηλίας Μαμαλάκης, ηεπιτυχημένη τηλεοπτική
παρουσιάστρια σε κανάλια Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου Τόνια

Μπάξτον, οι σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης, Μιχάλης Ντουνέντας, Δημήτρης
Παμπόρης, Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος και HervePronzato.
Ατραξιόν των διαγωνισμών θα αποτελέσει το φιλανθρωπικό μέρος που
θα διεξαχθεί το πρωί της Κυριακής
και ώρα 11:30.
Όπως αναφέρεται μια συνδιοργάνωση από τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων
Γαστρονόμων Euro-Toques Κύπρου
σε συνεργασία με το ROUND TABLE 5
Λευκωσίας για τη στήριξη του Συνδέσμου«Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις Γιώργος Ψαράς – RoundTable».
Πέραν των καλεσμένων κριτών, γνωστοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες,
όπως ο Σοφοκλής Κασκαούνιας, Μάριος Στυλιανού, Βασιλική Ανδρέου, ο
Ολυμπιονίκης Απόστολος Παρέλλης
και πολλοί άλλοι καλεσμένοι έκπληξη θα μαγειρέψουν ζωντανά για το
κοινό και υπόσχονται απαράμιλλες
στιγμές!!
Η Έκθεση στηρίζεται και από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τα εγκαίνια
θα τελέσει ο αξιότιμος Υφυπουργός
ΤουρισμούΣάββας Περδίος,καταλήγει η ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες για
τους διαγωνισμούς και για το φιλανθρωπικό μέρος στην σελίδα στο
facebook.

Στρεβλώσεις στα στεγαστικά σχέδια
Διαβήματα Βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνου Φακοντή, για διορθώσεις στο Στεγαστικό
Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου 2021…

Σ

τρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν,
με την υλοποίηση του Στεγαστικού
Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου 2021 και
του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών 2021 εντόπισε ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ όσον αφορά
στην προϋπόθεση που τίθεται για τις
ακάλυπτες βεράντες.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κ. Φακοντής, τα Σχέδια προβλέπουν ότι για τον
υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού
κατοικίας λαμβάνονται υπόψη ακάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, όταν το άθροισμα τους
υπερβαίνει τα 50τ.μ.
Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου, κ. Βα-

λεντίνος Φακοντής, απέστειλε στις
11/3/2022 σχετική επιστολή προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, με αίτημα τη διόρθωση της στρέβλωσης, ώστε η πρόνοια που αφορά στις ακάλυπτες βεράντες να υπολογίζεται ξεχωριστά ή να
εξαιρεθεί εντελώς.

Οι ακάλυπτες βεράντες ισογείου έχουν
πολύ μικρότερο κόστος κατασκευής σε
σχέση με το υπόλοιπο οικοδομικό κόστος των καλυμμένων ή κλειστών χώρων μιας οικοδομής, αφού απαιτούνται χαμηλότερα εργατικά έξοδα και
λιγότερα οικοδομικά υλικά για την κα-

τασκευή τους.
Γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορούν να εξισώνονται και να συνυπολογίζονται
στον ίδιο βαθμό και μέγεθος μαζί με
τους υπόστεγους και βοηθητικούς χώρους της οικοδομής.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, με επιστολή
του ημερομηνίας 12/9/2022, ανέφερε
ότι το αίτημα εξετάστηκε και αποφασίστηκε όπως εμβαδά ακάλυπτων βεραντών του ισογείου, εξαιρούνται του
υπολογισμού του ωφέλιμου εμβαδού.
Η εν λόγω ρύθμιση θα ισχύει τόσο για
την παρούσα, όσο και για προηγούμενες προκηρύξεις και για την απόφαση
έχουν ενημερωθεί σχετικά οι Έπαρχοι
και οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης
των εν λόγω σχεδίων.

Σύλληψη παράνομου αλλοδαπού στη Μεσόγη

Σ

την σύλληψη 37χρονου προχώρησε
η Αστυνομία Πάφου την Τετάρτη για
υπόθεση παράνομης παραμονής στο
έδαφος της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της
ΑΔΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου και Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Πάφου μετέβησαν σε ξυλουργείο που
βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή
Μεσόγης για διερεύνηση πληροφορίας

ότι εργοδοτούνταν παράνομα πρόσωπα.
Στο ξυλουργείο εντόπισαν να ασχολείται με ξυλουργικές εργασίες 37χρονος
αλλοδαπός, ο οποίος είχε έρθει στην
Κύπρο με φοιτητική άδεια και δεν είχε
άδεια εργασίας. Ακολούθως συνελήφθη
και από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στο έδαφος
της Δημοκρατίας. Οι εξετάσεις για την
υπόθεση συνεχίζονται.
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Αναγκαιότητα η αναβάθμιση του Ιακωβείου
Στην Πάφο έχουμε χωράφια
αντί γήπεδα καταγγέλλει ο
Χρύσανθος Σαββίδης

Τ

ε πικαιρότητα

Τίμησαν τον αθλητή Στέλιο Κυριακίδη

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η Μαθητική
Ημερίδα του Επαρχιακού Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου, με θέμα «Στέλι-

ην αναγκαιότητα αναβάθμισης του ιστορικού Ιακώβει-

ου σταδίου που μετατίθεται από
τον ένα χρόνο στον άλλο, αναφέρεται για άλλη μια φορά ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης . Όπως αναφέρει ο
κ. Σαββίδης, σε όλα τα αθλήματα
ως Πάφος έχουμε άφθονα ταλέντα. Αλλά αναρωτιέται πώς θα τα
αξιοποιήσουμε όταν η επαρχία
μας έχει χωράφια αντί γήπεδα
για να αθλούνται τα παιδιά μας.
Δυστυχώς τονίζει, ο ΚΟΑ είναι σε
βαθιά ύπνωση για τις αθλητικές
εγκαταστασεις στην πόλη μας!!!

Μήπως είναι υπερβολές;
Ο κ. Σαββίδης στη συνέχει αναρωτιέται και διαπιστώνει ότι όλα
αυτά δεν είναι καθόλου υπερβολές.
Αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν
είναι σημερινή, τα λέμε χρόνια τα
ίδια και τα ίδια, «στου κουφού
την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
Κρίμα και ντροπή...
Προχθές επισκέφθηκα το Λανίτειο Λύκειο και έμεινα άναυδος
από το στάδιο στολίδι που απέκτησε το εκπαιδευτήριο. Εξαιρετικά αποδυτήρια, το γήπεδο
διαθέτει φανταστικό χορτάρι,
εξέδρες αλλά και τάπητα υψηλών προδιαγραφών για κλασικό
αθλητισμό.
Μετά το Λανίτειο επισκέφθηκα
το Κολόσσι όπου εκεί φτίαχνεται
το νέο ποδοσφαιρικό γήμεδο της
Λεμεσού (Limassol Arena) αξίας
40,000,000 ευρώ. Το στάδιο θα
είναι έτοιμο σε λίγες μέρες και
σύντομα οι Λεμεσιανοί θα έχουν
αποκτήση ακόμη ένα στoλίδι..
Ενώ εμείς εδώ στην Πάφο διαθέτουμε ωραία χωράφια για τα παιδιά του αθλητικού μας σχολείου.
΄Οταν δεν επενδύουμε σε αθλητικές υποδομές που θα βοηθήσουν την νεολαία αλλά και ίδια
την κοινωνία τι άλλο να σχολιάσουμε.
Πιστεύω ότι όλοι οι τοπικοί φορείς, με μια φωνή μπορούμε να
πείσουμε για την αναγκαιότητα
αναβάθμισης του σταδίου για δεκάδες λόγους και να πάψουν να
θεωρούν την πόλη της Πάφου τον
φτωχό συγγενή. Ένα σύγχρονο
ΓΣΚ μπορεί να αποτελέσει ξανά
πόλο έλξης για την νεολαία και
για τους δημότες της Πάφου για
υγιή απασχόληση..

ος Κυριακίδης, πρότυπο ανθρώπου και αθλητή» που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου, στο
Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη γενέτειρα του
αθλητή στο χωριό Στατός - Άγιος Φώτιος. Η εκδήλωση,
η οποία πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και σε συνεργασία με το Κοινοτικό
Συμβούλιο Στατού-Αγίου Φωτίου, τους οργανωμένους
φορείς της Κοινότητας και το Σωματείο ΣΕΒΑΣ Πάφου
«Στέλιος Κυριακίδης», εντάχθηκε στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης «ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ 2022».
Εκπρόσωποι των εκπαιδευτηρίων της Πάφου, παράγοντες του αθλητικού κόσμου και εκλεκτοί προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση θέλοντας να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του αθλητή.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο κοινοτάρχης
Στατού- Αγίου Φωτίου, κ. Μιχάλης Κίμωνος, ο Πρόεδρος του Σωματείου ΣΕΒΑΣ Πάφου «Στέλιος Κυριακίδης», κ. Τάσος Θεοδοσίου, ο κ. Δημήτρης Κυριακίδης,

γιος του αείμνηστου αθλητή, ο καθηγητής νεότερης
ιστορίας του Πανεπιστημίου «Νεάπολις», Γιώργος Γεωργής και ο Πρώτος Λειτουργός Μέσης Εκπαίδευσης, κ.
Γιώργος Κουτσίδης.
Στην εκδήλωση έγινε, επίσης, απονομή βραβείων και
επαίνων στους διακριθέντες μαθητές που έλαβαν μέρος σε παμπάφιο εικαστικό διαγωνισμό υπό την εποπτεία της Επιθεωρήτριας Τέχνης κ. Μαρία Θεοφάνους
και ο οποίος εντάχθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας, με
θέμα τον Στέλιο Κυριακίδη ως πρότυπο ανθρώπου και
αθλητή.
«Στόχος της Ημερίδας», όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης κ. Γιώργος
Κουτσίδης, «ήταν πέρα της προσφοράς τιμών σε ένα
αθλητή που επάξια τίμησε τις πανανθρώπινες αξίες του
ολυμπισμού και του αθλητισμού, η δημιουργία σωστών
ηθικών προτύπων για τους νέους μας, σε μια εποχή
εμπορευματοποίησης των πάντων και σε μια προσπάθεια να αναχθεί ο αθλητισμός σε μια δύναμη που ενώνει, εμπνέει, δημιουργεί ελπίδα και μπορεί να αλλάξει
τον κόσμο».
Τα θέματα των εργασιών με τη σειρά που παρουσιάστηκαν ήταν:
• «1896: Μια νέα πορεία για τον Κυπριακό Αθλητισμό
και η συμβολή των Γυμναστικών Συλλόγων»
Λύκειο «Γιαννάκη Ταλιώτη» Γεροσκήπου
• «Η συμμετοχή του Κυριακίδη στους Ολυμπιακούς
Αγώνες το 1936»
Γυμνάσιο Α΄ Αγίου Θεοδώρου Πάφου (Αθλητικό Σχολείο)
• «Στέλιος Κυριακίδης, ο Μαραθώνιος της Βοστώνης
(1946) και η αποτύπωσή του στον Ελλαδικό Τύπο»
Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας
• «Οι Κυπριακές εφημερίδες για τη νίκη του Στέλιου Κυριακίδη στον Μαραθώνιο της Βοστώνης (1946)»
Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου
• «Η νίκη του Κυριακίδη στον Μαραθώνιο της Βοστώνης
(1946) και η αποτύπωση της στον Αμερικανικό Τύπο»
Λύκειο Κύκκου Πάφου
•«Το πακέτο Κυριακίδη-Ο έρανος για την Ελλάδα»
Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς
Το Μουσικό Σχολείο Πάφου, υπό τη διεύθυνση του μουσικού Σωκράτη Τερπίζη, διάνθισε μουσικά την εκδήλωση με τα τραγούδια «Τριανταφυλλένη» (Παραδοσιακό
Κύπρου) και «Μενεξέδες και Ζουμπούλια» (Παραδοσιακό Μικράς Ασίας), τα οποία απέδωσαν καταπληκτικά
ταλαντούχα παιδιά υπό τη συνοδεία ορχήστρας.

Λειτουργίες – Κηρύγματα
Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου (29 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου)

Ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος
σήμερα Σάββατο 29 Οκτωβρίου
θα λειτουργήσει και θα κηρύξει
στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο
Νέο Χωρίο, όπου θα τελέσει το
μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας.
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου θα
λειτουργήσει και θα κηρύξει
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας
στην Αναρίτα, όπου και θα προστεί του μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.
Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων στην Κάτω Πάφο.
Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου θα χοροστατήσει κατά τον εσπερινό
και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
στην Αχέλεια.
Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στην Πάνω Πάχνα.
Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου

θα λειτουργήσει και θα κηρύξει
στην Ιερά Μονή Παναγίας Σαλαμιωτίσσης για την εορτή του
Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη.
Ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Τυχικός το
Σάββατο 29 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην
Κατακόμβη της Αγίας Σολομονής στην Κάτω Πάφο.
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου θα

λειτουργήσει και θα κηρύξει
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας
στο Στατό.
Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου θα
προστεί του εσπερινού και θα
κηρύξει στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
στην Κάτω Πάφο.
Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στο
πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσι
Αγίων Αναργύρων στα Κελοκέδαρα.
Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου θα
προστεί του εσπερινού και θα
κηρύξει στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην
Τρεμιθούσα.
Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο Πάνω Στρουμπί.
Το εσπέρας της ίδιας ημέρας θα
προστεί του εσπερινού και θα
κηρύξει στην Ιερά Μονή Παναγίας Σαλαμιωτίσσης για την εορτή
του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη.
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Χρυσά διαβατήρια
Αναβολή στη δίκη των τεσσάρων
για το σκάνδαλο που αποκάλυψε
το Al Jazira

Ε

νώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας εμφα-

νίστηκαν την Τετάρτη για πρώτη
φορά οι τέσσερις κατηγορούμενοι
στην ποινική υπόθεση, που αφορά τόσο στο ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera, όσο
και σε γεγονότα στο πλαίσιο των
κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων
αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, βάσει του πορίσματος
που ετοίμασε η Επιτροπή Νικολάτου, με τη δικάσιμο να αναβάλλεται για τις 30 Νοεμβρίου του 2022,
ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να κληθούν να απαντήσουν με παραδοχή ή μη στις εναντίον τους κατηγορίες.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλλούρης, ο πρώην βουλευτής του
ΑΚΕΛ, Χριστάκης Τζιοβάνη, ο Δικηγόρος, Αντρέας Πιττάτζιης και ο
εκ των διευθυντικών στελεχών της
εταιρείας του κ. Τζιοβάνη, Αντώνης Αντωνίου.
Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν
πέντε κατηγορίες, που αφορούν
αδικήματα συνωμοσίας για καταδολίευση της Δημοκρατίας και
επηρεασμό δημόσιου λειτουργού
κατά παράβαση του Νόμου, που
κυρώνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.
Η επόμενη δικάσιμος επαναορίστηκε στις 09:00 της 30ης Νοεμβρίου, ενώ οι κατηγορούμενοι
θα είναι παρόντες με τους ίδιους
όρους, που επιβλήθηκαν στις 12
Σεπτεμβρίου από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία τους στη
δίκη.
Υπενθυμίζεται ότι για τους κατηγορούμενους Συλλούρη, Τζιοβάνη
και Αντωνίου αποφασίστηκε εγγύηση ύψους 50 χιλιάδων ευρώ για
έκαστο με αξιόχρεο εγγυητή και
για τον κ. Πιττάτζιη εγγύηση 30 χιλιάδες ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή.

Περισσότερες ειδήσεις
στην ιστοσελίδα
cosmosnews.com.cy
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Καθαρισμός παραλίας
Γεροσκήπου

Μ

αθητές της Δ’ Τάξης του Β’ Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας
ΑΚΤΗ και το Δήμο Γεροσκήπου, οργάνωσαν
και πραγματοποίησαν την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022, καθαρισμό της παραλίας της
Γεροσκήπου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ήταν μια
συμβολική κίνηση που στόχο είχε την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα της
καθαριότητας του περιβάλλοντος και της
διαχείρισης των απορριμμάτων.
Κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές
είχαν αρχικά την ευκαιρία να συζητήσουν
με την κα Άννα Τσέλεπου, εκπρόσωπο της
ΑΚΤΗΣ και τον κ. Μάριο Νικήτα, Υγειονομικό Επιθεωρητή του Δήμου, για τα εν λόγω
θέματα και έπειτα να παρακολουθήσουν
διαχωρισμό απορριμμάτων από το αρμόδιο
συνεργείο του Δήμου. Ακολούθως οι μαθητές προχώρησαν σε καθαρισμό ενός μέρους της όμορφης παραλίας της Γεροσκήπου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
οι μαθητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον
και προθυμία και παράλληλα συμπεριφέρθηκαν άψογα.
Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ στην
ανακοίνωση του εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Γρεοσκήπου για την στήριξη στην προσπάθεια. Η ΑΚΤΗ σημειώνει
πως προσδοκούν και σχεδιάζουν μαζί τους
περαιτέρω συνεργασίες και δράσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει η ΑΚΤΗ στους
υπαλλήλους του Δήμου για την επίδειξη διαχωρισμού απορριμάτων και τη βοήθεια».

ε πικαιρότητα
Παραλιακή Λεωφόρος Κισσόνεργας
Κόλπου Κοραλλίων

“Αδέσμευτος” 29 Οκτωβρίου2022

Να μην καθυστερήσει άλλο η αναβάθμιση της,
λόγω των υποσχέσεων

Σ

το θέμα της καθυστέρησης στο σχεδιασμό και την κατασκευή του παραλιακού
δρόμου Κισσόνεργας- Κόλπου των Κοραλλίων αναφέρεται με ανακοίνωση που εξέδωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή, η απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών σε ερώτημα του βουλευτή Πάφου κ. Φακοντή, αναφορικά με την κατασκευή του παραλιακού
Δρόμου Χλώρακας- Κισσόνεργας- Κολπου Κοραλλίων, ως προέκταση της λεωφόρου Τάφοι
των Βασιλέων, καταδεικνύει ξεκάθαρα την
παραπομπή του θέματος στις ελληνικές καλένδες, αφού εκ των πραγμάτων ακόμα είμαστε στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού, χωρίς
ακόμα να έχουμε κατασκευαστικά σχέδια και
όρους προσφορών.
Σύμφωνα με τον Υπουργό αναμένεται ότι η
προκήρυξη προσφορών για μελετητή ο οποίος
θα κάνει τα κατασκευαστικά σχέδια, θα γίνει
το πρώτο τρίμηνο του 2023 και για την ετοιμασία της μελέτης / σχεδίων θα δοθεί χρόνος
αποπεράτωσης 2 χρόνια. Αν δοθεί και χρόνος
μελέτης των προσφορών, των ενστάσεων, και
κατακύρωσης της προσφοράς, άλλων έξι μηνών με ένα χρόνο, τότε μόνο για την μελέτη
για εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων
θα χρειαστούν περίπου 3 χρόνια. Στην συνέ-

χεια θα απαιτηθεί άλλος ανάλογος χρόνος για
την εκπόνηση των όρων των προσφορών για
την κατασκευή του δρόμου, οπότε δεν αναμένεται η κατασκευή να αρχίσει πριν περάσει η
επόμενη πενταετία.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας καλεί
δημόσια, την δέσμευση από τους υποψήφιους Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ότι στο έργο θα δοθεί προτεραιότητα και ότι
θα αποπερατωθεί οπωσδήποτε μέσα στην θητεία του νέου Προέδρου.
Επιπρόσθετα το συμβούλιο ζητά όπως γίνει
άμεσα, αναβάθμιση και ενίσχυση του φωτισμού και μερική διαπλάτυνση του ερείσματος
του οδοστρώματος κατά περίπου 80 εκατοστά
και στις 2 πλευρές του δρόμου, ούτως ώστε να

μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια από
πεζούς και ποδηλάτες.
Σε καμία περίπτωση το Κοινοτικό Συμβούλιο
Κισσόνεργας δεν μπορεί να αποδεχτεί να συνεχίσει η μη αναβάθμιση και μη βελτίωση της
εν λόγω λεωφόρου με την δικαιολογία και την
κούφια υπόσχεση ότι θα γίνει ανακατασκευή
σε 5 χρόνια. Μέχρι τότε μπορεί να θρηνήσουμε και άλλα θύματα λόγο της επικινδυνότητας
της λεωφόρου, της οποίας η ασφάλεια μπορεί
να ενισχυθεί με τις εισηγήσεις μας.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγο λεωφόρος έχεα
πυκνή κίνηση αφού ενώνει την Κάτω Πάφο, το
Κτήμα και της Κοινότητες της χαμηλής περιοχής με τον Κόλπο των Κοραλλίων και είναι πλέον πρωταρχικής σημασίας για όλη την Πάφο.

τ ουρισμός
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Συνεργασία και με την Ουγγαρία
Μνημόνιο συν αντίληψης για τον τουρισμό υγείας -ευεξίας
Ο κ. Περδίος

Όπως ανέφερε θα υπάρξουν 65
πτήσεις εβδομαδιαίως από το
Ηνωμένο Βασίλειο, 38 από το
Ισραήλ, 25 από τη Γερμανία, 23
από την Πολωνία, 13 από τον
Λίβανο, 13 από την Αυστρία,
13 από τη Ρουμανία, 13 από τη
Βουλγαρία, 10 από Ουγγαρία,
8 από Ιταλία, και από 6 από τη
Σερβία και τη Γαλλία.

Μ

νημόνιο Συν αντίληψης
(MOU) με τις αρχές της
Ουγγαρίας σε σχέση με
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την
προώθηση του τουρισμού υγείας και
ευεξίας στην Κύπρο, υπογράφει αύριο, στη Βουδαπέστη, ο Υφυπουργός
Τουρισμού, Σάββας Περδίος.
Το μνημόνιο θα υπογράψουν ο κ.
Περδίος και ο Ούγγρος Υπουργός
Εξωτερικών.
«Η Ουγγαρία θεωρείται προηγμένη
χώρα σε αυτή την μορφή τουρισμού
και θέλουμε να αποκτήσουμε τεχνογνωσία, η οποία θα μας βοηθήσει
στην προβολή και ανάπτυξη του τομέα», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Περδίος
από τη Βουδαπέστη, όπου βρίσκεται
για επαφές.
Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, η άντληση τεχνογνωσίας θα βοηθήσει το
Υφυπουργείο, ενόψει και της προκήρυξης του σχεδίου για τη δημιουργία
υποδομών σε ξενοδοχεία για παροχή υπηρεσιών υγείας, ευεξίας, ιατρικού τουρισμού και υποβοηθούμενης
διαβίωσης, το οποίο έχει περιληφθεί
στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Το σχέδιο αφορά σε χρηματοδότηση

ύψους €10 εκατομμυρίων και αναμένεται να προκηρυχθεί περί τα τέλη
του έτους ή στις αρχές του 2023 με
διάρκεια τέσσερα χρόνια, πρόσθεσε
ο Υφυπουργός Τουρισμού.
Ο κ. Περδίος επισκέπτεται την Ουγγαρία για επαφές με τουριστικούς
φορείς, ενώ προηγουμένως βρέθηκε
στη Βιέννη για επαφές στην αυστριακή πρωτεύουσα, καθώς οι αγορές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν πλέον τη μεγαλύτερη προοπτική όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις, έπειτα από την απώλεια της
ρωσικής αγοράς. Σημείωσε δε πως
οι αφίξεις από την ουγγρική αγορά
κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, υποβοηθούμενες και από τις πτήσεις των
WizAir και Ryanair. «Αποδείχθηκε
φέτος ότι Αυστρία και Ουγγαρία καταγράφουν σημαντική δυναμική»,
είπε.
Όπως ανέφερε ο κ. Περδίος, οι τουριστικές αφίξεις από την ουγγρική
αγορά καταγράφουν αύξηση 63%,
σε σύγκριση με το 2019, ενώ από
την Αυστρία καταγράφουν αύξηση 53%. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία
άνοδο καταγράφουν οι αφίξεις από

την Πολωνία με 130%. Ακολουθεί η
Γαλλία με 105%, ενώ από τη Δανία
καταγράφηκε άνοδος 63% και 28%
από τη Γερμανία. Μάλιστα, διαψεύδονται εκτιμήσεις ότι οι αφίξεις από
την Πολωνία θα επηρεάζονταν αρνητικά λόγω της γειτνίασης της χώρας με την εμπόλεμη ζώνη. Το 2022
η βάση σύγκρισης λόγω της «νέας
πραγματικότητας». Ερωτηθείς για
τις προοπτικές του 2023, ο Σάββας
Περδίος ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως το
Υφυπουργείο θα αναμένει το τέλος
της φετινής χρονιάς προκειμένου
να καταρτίσει τους στόχους για το
επόμενο έτος. Με τις αφίξεις, παρά
την απώλεια της ρωσικής αγοράς,
να ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια
την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου και να βρίσκονται κοντά στο
80% των αντίστοιχων αφίξεων του
2019, της χρονιάς ρεκόρ του κυπριακού τουρισμού, ο Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε πως δεν μπορεί πλέον
το 2019 να θεωρείται η βάση σύγκρισης λόγω της νέας πραγματικότητας
που επέφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν μπορεί να γίνεται η σύγκριση με βάση το 2019 διότι απουσιάζει

η ρωσική αγορά. Η νέα πραγματικότητα έχει περισσότερη σχέση με το
2022. Θα κάνουμε πολλά χρόνια να
δούμε τους αριθμούς του 2019 όσον
αφορά τη ρωσική αγορά», εκτίμησε
ο κ. Περδίος.
Πάντως, αναγνώρισε πως το 2023 θα
είναι άλλη μια δύσκολη χρονιά, για
να τονίσει, ωστόσο ότι, «αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν θα ταξιδέψει ο κόσμος λόγω ης ακρίβειας».
Οι εκτιμήσεις και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές τουριστικές
αφίξεις θα σταθεροποιηθούν μεταξύ 75% και 80% του 2019, είπε.
Διατηρούνται οι πτήσεις και το χειμώνα. Σε σχέση με τους χειμερινούς
μήνες, ο κ. Περδίος είπε πως με βάση
τις μέχρι τώρα ενδείξεις οι κρατήσεις
των επόμενων μηνών θα είναι από
μεμονωμένους ταξιδιώτες και ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής (last
minute).
Ο κ. Περδίος σημείωσε, ωστόσο,
ότι διατηρούνται οι πτήσεις πολλές
εκ των οποίων αφορούν τον Δεκέμβριο.
Όπως ανέφερε θα υπάρξουν 65 πτήσεις εβδομαδιαίως από το Ηνωμένο
Βασίλειο, 38 από το Ισραήλ, 25 από
τη Γερμανία, 23 από την Πολωνία,
13 από τον Λίβανο, 13 από την Αυστρία, 13 από τη Ρουμανία, 13 από
τη Βουλγαρία, 10 από Ουγγαρία, 8
από Ιταλία, και από 6 από τη Σερβία
και τη Γαλλία. «Πτήσεις έχουμε, και
μάλιστα το πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών φτάνει τα επίπεδα
του 2019 το φετινό χειμώνα», είπε ο
κ. Περδίος, επισημαίνοντας πως αν
ληφθεί υπόψη ότι οι πτήσεις δεν περιλαμβάνουν τη ρωσική αγορά αυτό
«σημαίνει ότι οι πτήσεις από την ΕΕ
είναι πιο πολλές από το 2019».

Θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός
Σ
ε διεθνές συνέδριο με θέμα «Νέες τάσεις και
προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του θρησκευτικού - προσκυνηματικού τουρισμού» συμμετείχε ο ΣΤΕΚ με τη Γενική Διευθύντρια του Χρυσαίμιλη Ψηλογένη να εκπροσωπεί τον ΣΤΕΚ από πλευράς
παρουσίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με
τίτλο «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από τη
στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής
και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» και ακρωνύμιο RECULT
MAGNUM, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 20142020», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.)και από
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης από το Κέντρο Έρευνας και
Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ Ι.Μ.
ΣΥΡΟΥ) πρόσφατα παρουσιάσθηκαν:
-οι πλέον πρόσφατες και καινοτόμες τεχνικές για την
ψηφιοποίηση κειμηλίων και δημιουργίας εμπειριών
επαυξημένης πραγματικότητας μέσω εργαστηριακών σεμιναρίων,
-οι διεθνείς εξελίξεις για την τουριστική ανάπτυξη
μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
και της ανάπτυξης του θρησκευτικού/προσκυνηματικού τουρισμού,
-καλές πρακτικές ψηφιοποίησης κειμηλίων άυλης
θρησκευτικής κληρονομιάς και δημιουργίας ψηφια-

κών και υβριδικών μουσείων και
-αναδείχθηκαν οι νέες τάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες
που απασχολούνται στο πεδίου του θρησκευτικού
και πολιτιστικού τουρισμού.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διοργανώθηκε ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή κρατικών και επιχειρηματικών φορέων από την Ελλάδα
και την Κύπρο σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών
και την αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων για την ανάδειξη του θρησκευτικού-προσκυνηματικού τουρισμού. Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια
του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
(ΣΤΕΚ) κα Χρυσαίμιλη Ψηλογένη και συμμετείχαν η
Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδος κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Χωρικός Αντιπεριφεριάρχης Κυκλάδων κ.
Γεώργιος Λεονταρίτης, ο Πρόεδρος HATTA κ. Νικόλαος Κελαϊδίτης και ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου
Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσσος.

Το Συνέδριο, ολοκληρώθηκε με τη γενική διαπίστωση ότι ο κλάδος του Προσκυνηματικού - Θρησκευτικού Τουρισμού αποτελεί μία ανερχόμενη μορφή
Εναλλακτικού Τουρισμού, που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, την επικοινωνία και γνωριμία λαών
και πολιτισμών, και προσφέρει πνευματικές διεξόδους σε μία κατ’ εξοχήν υλόφρονα εποχή.
Σε δηλώσεις της η Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ είπε
ότι «Ο στόχος της πράξης Re-Cult MAGNUM είναι η
ανάδειξη και αξιοποίηση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών με τη δημιουργία τεσσάρων ψηφιακών μουσείων, δυο στην Κύπρο, ένα στην Κρήτη και ένα στη Σύρο, καθώς και
με τον σχεδιασμό κοινής στρατηγικής branding στην
περιοχή παρέμβασης του έργου.
Επιπλεόν, κύριος στόχος μέσα από το Έργο είναι η
μεγιστοποίηση του αντικτύπου του θρησκευτικού
Τουρισμού, η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των τριών Εκκλησιών.
Οι τρεις Εκκλησίες αξιοποιούν τα αποτελέσματα
δύο προϋπαρχόντων έργων, RECULT και Ψηφιακό
Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων, τα οποία αφορούν την μεθοδική ψηφιοποίηση και ανάδειξη της
θρησκευτικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο ΣΤΕΚ αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο και παραμένει αρωγός για τη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του ελληνισμού».

Σελίδα 23

Ηeartland of legends

Μ

εγάλη βαρύτητα στην καινοτόμα δράση του Υφυπουργεί-

ου Τουρισμού με τίτλο «Heartland
of Legends», η οποία προάγει το μοντέλο «slow tourism» και προσφέρει
στον επισκέπτη αυθεντικές εμπειρίες,
έδωσε ο Υφυπουργός Σάββας Περδίος
στην παρουσίαση του, στην 9η Υπουργική Διάσκεψη της UNECE στη Λευκωσία.
Ο κ. Περδίος είπε ότι στην παρουσίαση δόθηκε μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι η Κύπρος εξελίσσεται πλέον σε ένα προορισμό που δίνει βάση
στα τοπικά προϊόντα και τα σήματα
ποιότητας, τα οποία αναδεικνύονται
μέσα από το κυπριακό πρόγευμα και
ότι προωθεί δράσεις όπως το Taste
Cyprus, τις οινικές διαδρομές, τις διαδρομές της κουμανταρίας και άλλα.
Το έργο Ηeartland of legends, είπε ο
Υφυπουργός, περιλαμβάνει μια αυθεντική διαδρομή 3,000 χιλιομέτρων με
στόχο την προώθηση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς και την ανάπτυξη
του τουρισμού σε αγροτικές και ορεινές περιοχές του νησιού. Ανέφερε ότι
το έργο στόχο έχει να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες
και πρόσθεσε ότι είχε μεγάλη απήχηση στη σημερινή παρουσίαση, καθώς
προάγει ταυτόχρονα και την κυκλική
οικονομία.
«Εμείς θέλαμε να προβάλουμε την
αειφορία και τον σεβασμό που επιδεικνύουμε προς τις ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες και το γεγονός
ότι το έργο αυτό προωθεί παράλληλα
τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, σέβεται τους τοπικούς παραγωγούς και δίνει την ευκαιρία στον
επισκέπτη να γνωρίσει την αυθεντικότητα της ενδοχώρας της Κύπρου», σημείωσε.
Ο κ. Περδίος είπε ότι η παρουσίαση
απέσπασε πολύ θετικά σχόλια, καθώς
λέχθηκε ότι αυτό το έργο είναι καινοτόμο και καμία άλλη μεγάλη χώρα δεν
μπορεί να το αντιγράψει εύκολα γιατί
η Κύπρος είναι μικρή και έχει την ευχέρεια να οργανώνεται καλύτερα και
να προωθεί αυτές τις διαδρομές.
Ο Υφυπουργός είπε επίσης στους
συμμετέχοντες ότι η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός δεν θέλει να υπερβάλλει με στόχους για τις αφίξεις στο
μέλλον και ότι αυτό δεν είναι αυτοσκοπός μας. «Ο στόχος μας είναι να
διοχετεύσουμε αυτούς τους τουρίστες σε πολλές περιοχές, να προωθήσουμε τον χειμερινό τουρισμό, μας ενδιαφέρει η κατά κεφαλήν δαπάνη και
έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση»,
ανέφερε.
Στην παρουσίαση επίσης αναφορά
έγινε και στο γεγονός ότι η Κύπρος
απαγορεύει μια μεγάλη γκάμα από
πλαστικά και ότι δεν είναι πολλές οι
χώρες στην Ευρώπη που το πράττουν
αυτό.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΑΝΗΣ
«Οι ξεχασμένοι στίχοι, Που γυρίζουν κουρασμένοι Και με τόση ορμή, Στολίζοντας τους γαλαξίες
Σαν μαραμένα Τριαντάφυλλα»

Ο

ι άνθρωποι έχουν ανάγκη πλάνης,
δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυταπάτες. Τι θα είχε γίνει η ανθρωπότητα χωρίς αυταπάτη; Αν
πείτε σε μια ζαρωμένη γριά
γυναίκα ότι είναι σαν χαλασμένος πίνακας- πράγμα που είναι αλήθεια- δεν
θα σας το συγχωρέσει ποτέ.
Όμως πέστε της πόσο νέα είναι ακόμα,,
χαριτωμένη ευχάριστη, να που ο παλιός
πίνακας χαμογελάει, γελάει, και αν είναι
πλούσια, θα σας δώσει όλη της την περιουσία. Ναι για ένα ψέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σας συμβουλεύω να κάνετε έτσι,
όχι, είναι όμως μια διαπίστωση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σας λένε
την αλήθεια για τον εαυτό σας, για τα
ελαττώματα σας, για τις αδυναμίες σας
γιατί φοβούνται μήπως χάσουν τις υπηρεσίες σας η σας κάνουν εχθρούς. Πίσω από
αυτή την αξιαγάπητη, λεπτή συμπεριφορά, υπάρχει λοιπόν ένα συμφέρον, και με
αυτό τον τρόπο διατηρείτε τα ελαττώματα σας τα οποία, με τον καιρό, δεν κάνουν
άλλο από το να μεγαλώνουν. Ενώ ένας
αληθινός δάσκαλος, συμπεριφέρεται διαφορετικά. Καθώς δεν έχει κανένα συμφέρον, δεν φοβάται, δεν έχει τίποτε να
χάσει: έχει ήδη κερδίσει τα πάντα αφού
γνωρίζει την αλήθεια.
Δεν θα διστάσει λοιπόν να σας δείξει τα
ελαττώματα σας, όλα όσα σας κρατούν
στις καταχθόνιες περιοχές και σας εμποδίζουν να πάτε μέσα στην αλήθεια. Κάθε
τι που σας αρρωσταίνει και σας κάνει δυστυχισμένο, θα τολμήσει να σας το πει,
γιατί θέλει να σας δώσει τα μέσα, τις μεθόδους για να διορθώσετε τις ατέλειες
και τα κενά σας.

Αν ξέρατε μόνο πόσοι άνθρωποι ενοχλήθηκαν από την αλήθεια και μετά εκδικήθηκαν πάνω μου. Είναι πιο πολλοί από
τα μαλλιά του κεφαλιού σας. Μήπως
τους έκλεψα, τους εξαπάτησα, τους διέλυσα, τους σκότωσα; Όχι αντίθετα, τους
είχα δώσει μια αγάπη που δεν είχαν ποτέ
βρει, ούτε ακόμα και μέσα στην οικογένεια τους. Όμως τόλμησα να τους πω την
αλήθεια, κι αυτό ήταν το τέλος. Το αδύνατο σημείο σας, αυτό που σας εμποδίζει να φτάσετε στην αλήθεια, είναι ότι
συχνά είστε πολύ ευαίσθητοι. Ο δάσκαλος τόλμησε να σας επιπλήξει; Τόλμησε
να υπογραμμίσει ορισμένα ελαττώματα;
Δεν έπρεπε ποτέ να το κάνει. Έπρεπε να
ενεργήσει όπως οι καλά μορφωμένοι άνθρωποι, να μην αναφέρει το παραμικρό
σας ελάττωμα, να μην ανακατευτεί με τη
βελτίωση σας. Διαφορετικά θα τον εγκαταλείψετε και θα τιμωρηθεί για τα καλά.
Λοιπόν, βλέπετε, αγαπάει κανείς δήθεν
την αλήθεια, την αναζητάει, όμως που
βρίσκεται η αγάπη για την αλήθεια σε

αυτή την συμπεριφορά;
Στο εξής λοιπόν, να έχετε περισσότερη
εμπιστοσύνη στις μεθόδους μου. Όταν
σα ταρακουνάω, εφαρμόζω μια μέθοδο
που δεν γνωρίζετε, αλλά είναι πάντα για
το καλό σας. Τώρα αν δεν μου έχετε εμπιστοσύνη, κάντε ότι θέλετε, είστε ελεύθεροι. Προσπαθήστε στο εξής, να καταλάβετε ότι αν τολμώ να σας ταρακουνώ συχνά,
είναι γιατί είμαι αφιλοκερδής. Αν είχα
συμφέρον, δεν θα τολμούσα, θα φοβόμουν μήπως σας χάσω, και ο φόβος είναι
κακός σύμβουλος. Η τόλμη μου, το θάρρος μου σας αποδεικνύουν ότι είμαι αφιλοκερδής. Όχι, δεν είδατε ποτέ ότι αυτή η
τόλμη προέρχεται από την αφιλοκέρδεια
μου. Γίνετε κι εσείς αφιλοκερδείς και θα
κάνετε το ίδιο πράγμα: θα λέτε στους άλλους την αλήθεια χωρίς να φοβάστε μήπως σας εγκαταλείψουν αφού δεν θέλετε
να τους εκμεταλλευτείτε.
Δρ. Γιώργος Πισιάρας M.D
Παθολόγος-Βελονιστής- Παραψυχολόγος
(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Διάλεξη Μπάιτελμαν
του Γυμνασίου Απ. Παύλου

«

Η συνεισφορά των γονέων και κηδεμόνων
στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους και στη συναισθηματική τους ενδυνάμωση»

Σε μια κατάμεστη από κόσμο, αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου Πάφου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη,
20 Οκτωβρίου 2022,στις 6:30 μ.μ, διάλεξη με
εισηγήτρια, την εξωτερική συνεργάτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Δρα Ανδριανή
Μπάιτελμαν με τίτλο : Η συνεισφορά των γονέων και κηδεμόνων στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους και
στη συναισθηματική τους ενδυνάμωση.
Η διάλεξη είχε ως στόχο την ενημέρωση και
επιμόρφωση των γονέων και κηδεμόνων των
μαθητών της σχολικής μονάδας, για την στήριξη των παιδιών τους στη μελέτη, αλλά και στη
βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων, με παράλληλη συναισθηματική ενδυνάμωση τους, με βάση τους στόχους του ΥΠΑN
και της σχολικής μονάδας, κατά την νέα σχολική χρονιά.
Παράλληλα οι Βοηθοί Διευθυντές, συντονιστές ειδικοτήτων εξήγησαν τον τρόπο που θα
αξιολογούνται οι μαθητές, τη νέα φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα, πλαίσια μάθησης για τα,
εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα, τα
οποία παρέλαβαν ήδη, οι ίδιοι από τους εκπαιδευτικούς, για το Α’ και Β’ τετράμηνο μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους και στη
συναισθηματική τους ενδυνάμωση.

Κ ηπουρική
Γράφει ο
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Εποχιακά Φθινοπωρινά Φυτά
Ω

ς εποχιακά χαρακτηρίζονται τα φυτά
που παράγονται και ανθίζουν μια ορισμένη εποχή και ονομάζονται επίσης ετήσια φυτά.
-Τα περισσότερα από τα ετήσια φυτά πολλαπλασιάζονται με σπόρο, η δε σπορά τους
γίνεται σε δύο εποχές.
-Τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο για τα φυτά
που αντέχουν στο κρύο και θα ανθίσουν
στα μέσα του Χειμώνα ή την Άνοιξη. Αντιθέτως την Άνοιξη θα σπαρούν τα φυτά τα
οποία θα είναι για καλοκαιρινή άνθιση και
τα οποία ευδοκιμούν σε πιο υψηλές θερμοκρασίες.
Εμείς θα αναφερθούμε σε ορισμένα φυτά
της χειμερινοανοιξιάτικης άνθισης τα οποία
φυτεύονται τώρα αυτή την εποχή.
Δελφίνια (delphinium)
Ανήκει στην οικογένεια των Ρανουγκουλίδων - Ranuculaceae. Η σπορά γίνεται τον
Σεπτέμβριο και η τελική μεταφύτευση 3-4
βδομάδες μετά. Φυτό πολύ διακλαδισμένο
με φύλλωμα λεπτό, σχισμένο σε λωρίδες.

Όλοι οι βλαστοί του φέρουν στο άκρο ανθοταξίες από άνθη διπλά σε διάφορους χρωματισμούς.Το ύψος τους κυμαίνεται από
30-100 εκ. Τα δελφίνια μπορούν να φυτευτούν είτε σε γραμμές είτε σε παρτέρια. Οι
νάνες ποικιλίες μπορούν να φυτευτούν σε
ανθώνες.

Σιερινιές (mathiola incana)

Ανήκει στην οικογένεια cruciferaeΣταυρανθή. Είναι από τα πιο αγαπητά λουλούδια για το άρωμα τους. σπέρνονται το
Σεπτέμβριο και μεταφυτεύονται 3-4 βδομάδες. Το ύψος των φυτών είναι 40-50 εκ.
με καλή διακλάδωση και διατίθενται στην
αγορά ως διπλά ή μονά άνθη.
Τα νεαρά φυτά σε διπλά άνθη έχουν ανοικτοπράσινο χρώμα με πιο μακρουλά φύλλα
χνουδωτά, ενώ νεαρά φυτά με μονά άνθη
έχουν σκουροπράσινο χρώμα και πιο συμμαζεμένη ανάπτυξη. Φυτεύονται είτε σε
ομάδες είτε σε γραμμές. Ορισμένες νάνες
ποικιλίες φυτεύονται σε μικρά γλαστράκια.

Εχθροί και ασθένειες. Τα ως άνω εποχιακά φυτά, προσβάλλονται από διάφορους
εχθρούς που κατατρώγουν το φύλλωμα
τους (κάμπιες).
Επίσης προσβάλλονται από σκωριάσεις,
μελίγκρες, αρίππες κλπ.
Η καταπολέμηση των πιο πάνω εχθρών και
ασθενειών γίνονται με διάφορα φυτοφάρμακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Πανσές (viola tricolor)

Ανήκουν στην οικογένεια Βιολίδες. Η σπορά
γίνεται κυρίως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και
η μεταφύτευση τους, 2-3 εβδομάδες αργότερα εφόσον τα φυτά αποκτήσουν ικανοποιητικό μέγεθος. Είναι γνωστές πολυάριθμες ποικιλίες και με πολλούς χωματισμούς
ανθέων.
Το δε ύψος τους διαφέρει από ποικιλία σε
ποικιλία. Η ομαδική φύτευση τους στον
κήπο δίνουν καταπληκτική ομορφιά. Επίσης μπορούν να φυτευτούν σε παρτέρια ή
σε γλάστρες.
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Ε

ίτε σχεδιάζετε να ανακαινίσετε ριζικώς το σπίτι σας είτε θέλετε να κάνετε απλώς μικρές εποχιακές αλλαγές
για να ανανεώσετε τη διακόσμηση του
σπιτιού σας, οι δύο από τις πιο δημοφιλείς τάσεις εσωτερικής διακόσμησης του
2022 προσφέρουν έμπνευση για το φθινόπωρο και όχι μόνο.
Σύγχρονο ρετρό
Τάσεις διακόσμηση φθινόπωρο
2022
Αυτή η τάση ανατρέχει στο παρελθόν
για να επαναπροσδιορίσει και να εμπνεύσει τον τρόπο με τον οποίο ο
ρετρό σχεδιασμός λειτουργεί σε ένα
σύγχρονο σπίτι. Παίρνοντας έμπνευση από τη δεκαετία του 1970, αυτή η
τάση ξεχειλίζει από έντονα χρώματα
σε λαμπερούς τόνους που αναμειγνύονται ανάμεσα σε ξύλινα έπιπλα και
ξύλινες επενδύσεις τοίχων σε βαθιές
αποχρώσεις.
Ο εσωτερικός σχεδιασμός είναι μια
συγχώνευση κομψών και παρακμιακών πινελιών και σχημάτων επίπλων
που παραπέμπουν σε μια διαφορετική
εποχή, αλλά ταυτόχρονα μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο απόλυτα σύγχρονα.
Η αναβίωση του βελούδου ενισχύει
την πολυτελή γοητεία αυτής της τάσης, ενώ τα έπιπλα σε στυλ Bauhaus
και τα γεωμετρικά σχέδια προσθέτουν
μια πιο μποέμικη αίσθηση στη συνολική αισθητική.

Η Habitat ονόμασε τη δική της εκδοχή αυτής της σύγχρονης ρετρό τάσης «Afterglow», με τη διευθύντρια
προϊόντων Rona Olds να εξηγεί: «Το
Afterglow είναι μια νοσταλγική ματιά
πίσω στη λάμψη και τον πλούτο της
μόδας και των εσωτερικών χώρων της
δεκαετίας του 1970, που ανανεώνεται
με μια σύγχρονη κομψότητα για τους
σημερινούς αστικούς χώρους».
Η τάση αναδεικνύει την πεμπτουσία
του καφέ και πορτοκαλί συνδυασμού
χρωμάτων, αναζωογονημένη σε μια
διακριτική συμφωνία γήινων αποχρώσεων και φινιρισμάτων ξύλου με υφή
που ζεσταίνει το σπίτι κατά τους ψυχρότερους μήνες. Η πλούσια βελούδινη ταπετσαρία ενισχύει τα σύγχρονα
σχήματα και τα τολμηρά μοτίβα των
οικιακών αξεσουάρ, τα οποία γίνονται
πιο πολυτελή με πινελιές χρυσού και
ραβδωτού γυαλιού.
Αναβίωση βελούδου
Τάσεις διακόσμηση φθινόπωρο
2022

Εκστρατεία
για μητρικό θηλασμό

Τ

ο Υπουργείο Υγείας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοίνωσαν την
έναρξη εκστρατείας για προώθηση του μη-

Παρόλο που το βελούδο αποτελεί τεράστια τάση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί δημοφιλή επιλογή για πολλούς. Η Rachel Epstein,
ειδικός σχεδιασμού και δημιουργική
διευθύντρια της CARME Home εξηγεί
στο Woman and Home ότι μια ρετρό
αναβίωση θα δει το πολυτελές ύφασμα να συνεχίζει να αποτελεί βασικό
υλικό στο σπίτι το AW 2022.
«Λόγω της ρετρό αναβίωσης της δεκαετίας του ’70 που βλέπουμε σε όλο το interior design, το βελούδο είναι μια από τις πιο εξέχουσες επιστροφές!» λέει η Rachel. «Ένα ύφασμα
που μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο στο στυλ, αλλά πανέμορφο όταν γίνεται σωστά».
«Όταν θέλετε να προσθέσετε μια πινελιά βελούδινης κομψότητας στο
σπίτι σας, σκεφτείτε με ποια άλλα υφάσματα θα συνδυαστεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι βελούδινες καρέκλες, τα κεφαλάρια, τα μαξιλάρια ή
τα σκαμπό είναι ένα εξαιρετικό μέρος
για να ξεκινήσετε να πειραματίζεστε
με αυτό το πολυτελές υλικό».
Προσθέτοντας λεπτές πινελιές του υφάσματος θα προσθέσετε ένα κομψό
φινίρισμα σε κάθε δωμάτιο, ενώ μεγαλύτερα κομμάτια όπως βελούδινοι
καναπέδες και πολυθρόνες κάνουν
μια πιο τολμηρή δήλωση.

Πορτοκάλι για ενυδάτωση
και τόνωση του δέρματος

πουρές λαχανικών

Απώλεια βάρους
Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να
τρώτε ώστε να χάνετε κιλά…

Ό

ταν βρίσκεστε στη διαδικασία απώλειας βάρους, αυτό που επηρεάζει την προσπάθειά σας εκτός από το

τι τρώτε και σε τι ποσότητες το τρώτε, είναι και το τι ώρα
τρώτε μέσα στην ημέρα.
Δύο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η ώρα που τρώμε
μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά όταν πρόκειται
να χάσουμε βάρος. Μια μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Cell Metabolism έδειξε ότι το να τρώμε αργότερα μέσα στην ημέρα σχετίζεται με περισσότερη πείνα
κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου.
Η ώρα που τρώτε
Οι ερευνητές μελέτησαν 16 συμμετέχοντες με μέση ηλικία
37 ετών, οι οποίοι ήταν είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι,
ακολουθώντας δύο διαφορετικά πρωτόκολλα: ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και την κατανάλωση γευμάτων
τέσσερις ώρες αργότερα.
Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι το φαγητό αργά το βράδυ
αύξησε την όρεξη επηρεάζοντας τα επίπεδα της γκρελίνης
και της λεπτίνης, των ορμονών της όρεξης. Με απλά λόγια, η λεπτίνη απελευθερώνεται όταν ο οργανισμός είναι
χορτάτος και η γκρελίνη αυξάνει την πείνα, σύμφωνα με το
healthdigest.com.
Οι συμμετέχοντες που έτρωγαν αργότερα μέσα στην ημέρα είχαν χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης, γεγονός που θα
μπορούσε να είναι μέρος του λόγου για τον οποίο αισθάνονταν πεινασμένοι. Η μελέτη έδειξε, επίσης, ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν αργότερα μέσα στην ημέρα έκαιγαν
θερμίδες με βραδύτερο ρυθμό.
Βελτιώνει και την υγεία

τρικού θηλασμού στην Κύπρο.
Η εκστρατεία, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, στοχεύει στην ενημέρωση του
πληθυσμού σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού τόσο για τη μητέρα όσο και για
το βρέφος.
Υπογραμμίζεται, παράλληλα, το κατοχυρωμένο δικαίωμα της κάθε μητέρας να
θηλάσει το παιδί της οπουδήποτε, σύμφωνα με τις συστάσεις τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσο και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του Μήνα Προώθησης Μητρικού Θηλασμού προγραμματίζεται η υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων, με
έναρξη της εκστρατείας σήμερα Σάββατο, με την ανάρτηση πινακίδων εξωτερικής διαφήμισης. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις υπόλοιπες δραστηριότητες
από το Υπουργείο Υγείας.

Τ

ο πορτοκάλι ενυδατώνει και θρέφει την
επιδερμίδα ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζει τη λιπαρότητα και καταπολεμά τα
σπυράκια.
Το αποτέλεσμα είναι καθαρή, λαμπερή και υγιής επιδερμίδα.
Υλικά
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 κ.σ. αλάτι

Εκτέλεση
Σε ένα μπόλ ανακάτεψε το
ξύσμα πορτοκαλιού και το
αλάτι. Πρόσθεσε λίγο νερό,
όσο να φτιάξεις μία πηχτή
πάστα. Άπλωσε τη μάσκα
στο πρόσωπο σου και κάνε
μασάζ με απαλές κυκλικές
κινήσεις. Άφησε τη μάσκα
να δράσει για 10΄-15΄και ξέπλυνε με χλιαρό νερό.
Επανέλαβε 1-2 φορές την
εβδομάδα.

Η δεύτερη μελέτη έδειξε ότι η κατανάλωση φαγητού εντός
ενός συγκεκριμένου πλαισίου μπορεί, επίσης, να βελτιώσει
την υγεία. Η μελέτη αυτή, που δημοσιεύθηκε, επίσης, στο
Cell Metabolism, παρακολούθησε 137 πυροσβέστες ηλικίας 23 έως 59 ετών για 12 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες, οι
οποίοι εργάζονταν σε 24ωρες βάρδιες, έτρωγαν τα γεύματά τους μέσα σε ένα πλαίσιο 10 ωρών. Ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει άφθονα φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, όσπρια, ψάρια και πουλερικά.
Η δίαιτα αυτή περιορίζει, επίσης, την ποσότητα του κόκκινου κρέατος, του τυριού, του γιαουρτιού, του κρασιού και
των τροφίμων που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, εξηγεί
η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Σχεδόν οι μισοί από τους
συμμετέχοντες (70) έτρωγαν μέσα σε ένα πλαίσιο 10 ωρών,
ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έτρωγαν όποτε ήθελαν.
Στο τέλος των 12 εβδομάδων, εκείνοι που έτρωγαν εντός
του 10ωρου πλαισίου είδαν σημαντική μείωση στα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας, ή αλλιώς της
«κακής» χοληστερόλης, με πτώση σχεδόν 3%. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες που είχαν υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και σακχάρου στο αίμα είδαν βελτιώσεις σε αυτούς
τους αριθμούς στο τέλος της μελέτης. Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι οι συμμετέχοντες που είδαν τα μεγαλύτερα οφέλη ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και είχαν τουλάχιστον έναν κίνδυνο καρδιακής και μεταβολικής νόσου.

α ρθρα
Το περί ΝΑΤΟ πυροτέχνημα
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Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Σ

το χορό των προεκλογικών εξαγγελιών –
επαγγελιών προστέθηκε τελευταία η ένταξη
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ για την «κατοχύρωση
της ασφάλειας της». Παρακάμπτοντας και αγνοώντας το γεγονός ότι
μια εκ των ισχυρότερων χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διαθέτει
βέτο και συνεπώς είναι βέβαιον ότι
θα το ασκήσει για να εμποδίσει την
αποδοχή μιας τυχόν αίτησης της Κύπρου για ένταξη στη Βορειατλαντική Συμμαχία. Όμως, πέραν
αυτής της διαδικαστικής πτυχής, τι έχουν να απαντήσουν οι διαπρύσιοι θιασώτες της Νατοϊκής ενσωμάτωσης της Κύπρου, για τη διαχρονική στάση
του ΝΑΤΟ απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο;
Πρώτον, ο διακεκριμένος Έλληνας δημοσιογράφος
Άγγελος Αλ. Αθανασόπουλος, αποκάλυψε πρόσφατα σε κείμενο του στο Αθηναϊκό «Βήμα», ότι
από το 1957 η Τουρκία κινήθηκε εντός του ΝΑΤΟ
για να προωθήσει τις έωλες αξιώσεις της και τους
ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς για την αποστρατικοποίηση των νήσων του Αιγαίου.
Πέντε μόλις χρόνια μετά την ένταξη Ελλάδας και
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, η τελευταία ήγειρε θέμα αποστρατικοποίησης επικαλούμενη τη Συνθήκη των
Παρισίων του 1947. Το αίτημα της Τουρκίας έγινε αποδεκτό από τον τότε Γενικό Γραμματέα του
ΝΑΤΟ Λόρδο Χάστινγκς Ισμεϊ. Σε επιστολή του προς
τους μονίμους αντιπροσώπους, ο Βρετανός Γ.Γ του
ΝΑΤΟ επισύρει την προσοχή τους στην αποφυγή
στρατιωτικοποίησης της νήσου Λέρου. Αυτή ήταν
η πρώτη πράξη υιοθέτησης από το ΝΑΤΟ των αβάσιμων αιτιάσεων της Τουρκίας με αναφορά στη
Συνθήκη των Παρισίων του 1947, επί της οποίας
η Τουρκία ουδεμίαν σχέσιν έχει και συνεπώς ούτε
λόγον κατά την πάγιαν νομικήν αρχήν. «Res inter
alios acta». Που σημαίνει ότι μία σύμβαση δεν
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα

κάποιου που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Κατά
λαϊκότερη έκφραση «ένα θέμα μεταξύ άλλων δεν
είναι δική μας δουλειά». Περαιτέρω βέβαια ο
όποιος ισχυρισμός της Τουρκίας καταρρίπτεται και
από το περιεχόμενο του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.
Πρόκειται για το δικαίωμα της «νόμιμης άμυνας»
κάθε κράτους – μέλους του ΟΗΕ, σε περίπτωση
«επικείμενης απειλής» και «απειλής χρήσης βίας»
που πασίδηλα αντιμετωπίζει η Ελλάδα από τις εκ
Τουρκίας προερχόμενες απειλές χρήσης βίας.
Όμως το «πρόθυμο» ΝΑΤΟ δεν περιορίστηκε στην
υιοθέτηση των τουρκικών απόψεων στη Νήσο
Λέρο. Πολύ αργότερα, στις 8 Μαΐου του 1980, ο
τότε Γ.Γ του ΝΑΤΟ Ολλανδός Τζιόζεφ Λούνς στις
περίφημες «Οδηγίες Λούνς» προς τους μονίμους
αντιπροσώπους, υιοθέτησε τις τουρκικές απόψεις,
όπως αυτές είχαν ήδη υιοθετηθεί από τον Χανστιγκς Ισμεϊ, και για τις νήσους Λήμνο και Κάρπαθο.
Ο διαβόητος και αλήστου μνήμης Λουνς είναι εκείνος που στην περίοδο πριν από το πραξικόπημα
της 15ης Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο σε συνέντευξη του στο ΒBC έλεγε τον Ιούλιο του 1972 για
τον Μακάριο τα εξής, μεταξύ άλλων:
«Και ο Αρχιεπίσκοπος, βέβαια που ερωτοτροπεί με
τη Μόσχα, δεν είναι θάλεγα πολύ ισχυρό στοιχείο
σταθερότητας. Ίσως να ακολουθεί επικίνδυνη πολιτική, αλλά υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στο νησί,
όπως π.χ οι τρεις Μητροπολίτες, που τον κάλεσαν
δύο φορές να παραιτηθεί και να ασχοληθεί με τα
εκκλησιαστικά του καθήκοντα, προετοιμαζόμενος
για ένα καλύτερο μέλλον».
Βέβαια η ενεργός στήριξη και συμμετοχή του ΝΑΤΟ
στο επακολουθήσαν δίδυμο έγκλημα του 1974,
είναι απολύτως τεκμηριωμένη και από αποκαλυφθέντα απόρρητα έγγραφα και αδιάσειστες μαρτυρίες. Αποτέλεσμα, η συμβολική ενέργεια του
Κωνσταντίνου Καραμανλή να αποχωρήσει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.
Δεύτερον, τι έπραξε το ΝΑΤΟ όταν τον Ιανουάριο
του 1996 στα Ίμια υπήρξε ένοπλη αμφισβήτηση της
Ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας από την Τουρκία;
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Κυκλοφοριακό χάος
«ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ»

Πως εφάρμοσε την υποχρέωση συνδρομής σε μια
χώρα – μέλος που δέχεται στρατιωτική επίθεση;
Ως γνωστόν, ουδέν έπραξε, πέραν της προντιοπιλατικής θέσης ότι «οι δύο χώρες πρέπει με διάλογο να επιλύσουν τις διαφορές τους».
Ασφαλώς «άξιος» συνεχιστής των προκατόχων του
Ισμεϊ και Λούνς είναι ο σημερινός Γ.Γ του ΝΑΤΟ
Στολτεμπεργκ ο οποίος, ανερυθρίαστα, καλεί Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν «μέσω διαλόγου
τις διαφορές τους στο Αιγαίο» αγνοώντας και περιφρονώντας τις σαφείς διατάξεις του Διεθνούς
Δικαίου. Προκαλώντας δικαιολογημένη οργή στην
Ελληνική Κυβέρνηση και την υπόλοιπη Ελληνική
πολιτική ηγεσία.
Όμως εγείρεται και ένα ερώτημα για τους εισηγητές υποβολής ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.
Γιατί δεν εισηγούνται την υποβολή ένταξης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στο «Συνεταιρισμό για
την Ειρήνη», που είναι πρόγραμμα της Ε.Ε, που
συνδέεται με προγράμματα του ΝΑΤΟ; Κάτι που αν
συμβεί, θα επιτρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία
να συμμετέχει απρόσκοπτά και καθ’ ολοκληρίαν
στον Ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και ασφάλειας.
Να υπενθυμίσουμε ότι στα τελικά συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης το
Δεκέμβριο του 2002, με βάση τα οποία η Κύπρος
θα εντασσόταν στην Ε.Ε στην επόμενη διεύρυνση, αποφασίστηκε επίσης ότι Κύπρος και Μάλτα,
επειδή δεν είναι ούτε μέλη του ΝΑΤΟ, ούτε μέλη
του «Συνεταιρισμού για την Ειρήνη» δεν θα συμμετείχαν στα προγράμματα άμυνας και ασφάλειας
της Ε.Ε. Ως εκ τούτου γιατί οι εισηγούμενοι ένταξη
στο ΝΑΤΟ δεν υποστηρίζουν την συμμετοχή στον
«Συνεταιρισμό για την Ειρήνη»; Να σημειώσουμε
ότι η παρούσα διακυβέρνηση όταν βρισκόταν στην
αντιπολίτευση υποστήριζε ενθέρμως κάτι τέτοιο,
ασκώντας σφοδρή κριτική στην τότε κυβέρνηση
για την άρνηση της να υποβάλει το σχετικό αίτημα. Βέβαια η Τουρκία διαθέτει βέτο, πλην όμως θα
εκτεθεί αφού θα παρουσιαστεί ως παρεμποδίζουσα ένα εκ των βασικών πυλώνων πολιτικής της Ε.Ε,
όπως αποφάσισε η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Αυτό
της άμυνας και της ασφάλειας.

Σημαντικό, είναι, ταυτόχρονα, να στηρίζονται και
να παρακολουθούνται δράσεις που αφορούν σε
σχετικές τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο της
έρευνας και της ανάπτυξης, με σημαντικό πρόσημο
την έμφαση στην καινοτομία που στοχεύει στην όλη
διαδικασία της πράσινης μετάβασης. Η τεχνολογία
παρουσιάζει εκ προοιμίου μια αέναη πορεία ραγδαίας ανάπτυξης και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα
αντιληπτό από τα κέντρα λήψεων αποφάσεων που
αφορούν στον τομέα των λιμενικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω απαιτούνται ουσιαστικές δράσεις από όλους – δράσεις που να περιλαμβάνουν την ουσία της γενικής προσέγγισης που
είναι η μείωση ή και η πλήρης απεξάρτηση από τους
ρύπους αερίων θερμοκηπίου και άλλων επιβλαβών
ρύπων και ειδικών τομεακών προσεγγίσεων ανά
δραστηριότητα αλλά, επίσης, και διατομεακών δράσεων φιλικών προς τους χρήστες και το περιβάλλον.
Οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι αποδοτικές, καταγεγραμμένες, στοχευμένες και με σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης ούτως ώστε ο στόχος για την
πράσινη μετάβαση να καταστεί εφικτός και να υλοποιηθεί η επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Ως Κύπρος μπορούμε να
καταστούμε πρωτοπόροι στις πιο πάνω ενέργειες –
η βούληση και η θέληση υπάρχει, το δυναμικό και
η δυναμική πρέπει να θεωρούνται δεδομένα και οι
δράσεις μας απαραίτητες με πολλαπλά οφέλη για
την κοινωνία μας, την πολιτεία μας, την οικονομία
μας και το περιβάλλον.
Του Δρα
Αντώνη Στ. Στυλιανού

Ανδρέας Νικολάου,
Σύμβ. Διοίκ./Διαχ. Επιχειρήσεων.

Η διαδικασία της πράσινης μετάβασης για τα λιμάνια και τη ναυτιλία

Η

μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη πρέπει να
θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ στο πλαίσιο
της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας σε σχέση με την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση,
για παράδειγμα, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί ήδη
μια πραγματικότητα σε παγκόσμιο
επίπεδο και ο στόχος παραμένει για
την μείωση των εκπομπών ρύπων
διοξειδίου του άνθρακα και την σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα (decarbonization). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί την ποντοπόρα
στρατηγική με την ονομασία Fit-for-55 που στοχεύει
στην μείωση κατά 55% των ρύπων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μέχρι το 2030 και πλήρη απεξάρτηση από
τον άνθρακα μέχρι το 2050, με την ενέργεια να καθίσταται ουδέτερη σε σχέση με τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Η στρατηγική Fit-for-55 εδράζεται στην
διασφάλιση της δίκαιης και κοινωνικά ισότιμης μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη, στην διατήρηση
και ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, βιομηχανιών και φορέων και στην εδραίωση της θέσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως πρωτοπόρου σε παγκόσμιο επίπεδο
στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Στο πιο πάνω πλαίσιο, υπηρεσίες και βιομηχανίες
όπως οι λιμενικές και ναυτιλιακές πρέπει να λάβουν
υπόψη στο πλάνο ανάπτυξής τους την πράσινη μετάβαση για τις μελλοντικές τους δραστηριότητες
και να υιοθετήσουν ακριβώς ένα μοντέλο πράσινης
ανάπτυξης στη βάση χρήσης καθαρών πηγών ενέρ-

γειας για την δράση τους, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα καθαρά πράσινο αποτύπωμα.
Ειδικότερα, η απαρχή της προσπάθειας για τα λιμάνια και τη ναυτιλία πρέπει να αρχίσει με την διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας, ειδικότερα όσον αφορά στη διαχείριση
αποβλήτων (πετρελαϊκών, βιομηχανικών, οικιακών
και άλλων), στον εξορθολογισμό της διαχείρισης
ενέργειας σε κτίρια, εγκαταστάσεις και επί των
πλοίων, στη χρήση φωτοβολταϊκών, για παράδειγμα, στις λιμενικές εγκαταστάσεις και γραφεία και
στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών με τα προφανή
πολλαπλά οφέλη που μια τέτοια διαδικασία επέχει
γενικά, τόσο για τους χρήστες, τις υπηρεσίες αλλά
και για τους ίδιους τους διαχειριστές.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω μεταβατικών δράσεων,
θα πρέπει παράλληλα να γίνονται ενέργειες για
την πλήρη πράσινη μετάβαση των λιμενικών και
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στο βαθμό που αυτό
επιτρέπεται από τις τεχνολογίες. Τέτοιες ενέργειες
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την χρήση νέων
μορφών καθαρής ενέργειας, όπως για παράδειγμα
τα φωτοβολταϊκά, όχι μόνο σε χερσαίους χώρους
αλλά και στη θάλασσα, την χρήση εναλλακτικών
καυσίμων για τα πλοία, την τροφοδότηση σε ενέργεια για ελλιμενισμένα πλοία μέσω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα καθαρής
ενέργειας, την χρήση εναλλακτικών καυσίμων που
προϋποθέτει ταυτόχρονα την δημιουργία υποδομών που να την υποστηρίζουν και η δημιουργία αυτόνομων συστημάτων μηδενικού περιβαλλοντικού
αποτυπώματος σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Ο

ι τρείς κυκλοφοριακοί άξονες
της Πάφου, από την εμφάνιση του πρώτου αυτοκινήτου,
παραμένουν ως βασικοί και
σήμερα. Αφετηρία και των τριών η ιστορική κεντρική πλατεία
της πόλης, γνωστή τότε με το
όνομα των καλλωπιστικών δένδρων, «αρτυματιές». Αργότερα
μετονομάσθηκε σε πλατεία Κένεντυ.
Με την αύξηση των οχημάτων η κυκλοφορία άρχισε να γίνεται προβληματική και να χειροτερεύει από χρόνο
σε χρόνο. Η συμφόρηση κατέστει ανυπόφορη και στους τρείς βασικούς άξονες, Γλάστωνος και Απ. Παύλου νότια,
Γρίβα Διγενή ανατολικά και Ευαγόρα
Παλλικαρίδη βόρια, πολύ πριν ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης. Προσπάθησα τότε με παρόμοιο άρθρο μου,
να προβληματίσω τους μελετητές για
την προτεραιότητα που θα έπρεπε να
δοθεί στο κυκλοφοριακό. Ανέφερα
μάλιστα πώς ήδη είχαν εκφρασθεί
σκέψεις και υπήρξαν εισηγήσεις για
υπογειοποίηση με εκσκαφή της πλατείας και μέρους των τριών δρόμων.
Το όραμα δυστυχώς δεν ήταν η Πάφος
του 2050 αλλά του 2017. H ανάπλαση
των χώρων ουδόλως βελτίωσε το πρόβλημα. Χειρότερο όμως τούτου ήταν
πως η όποια μελλοντική προοπτική
υπήρχε για υπογειοποίηση, μετατέθηκε στο απώτερο άγνωστο μέλλον.
Η ξαφνική λιτή ανακοίνωση για σύντομο κλείσιμο της οδού Γλάστωνος,
ήταν πράγματι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος, ένεκα της ταυτόχρονης
εργασίας και στους δύο άλλους άξονες, εξάντλησε τα αποθέματα υπομονής των δημοτών. Η συμφόρηση
προκάλεσε τελικά έμφραγμα. Ο λόγος για το κλείσιμο δεν ανακοινώθηκε
και λίγοι από τους Παφίτες ακόμα και
σήμερα τον γνωρίζουν. Ο Δήμαρχος,
όλως περιέργως, δεν ακολούθησε την
πάγια τακτική του. Δεν προανήγγειλε την απόφαση, δεν δημοσιοποίησε
ευρέως την έναρξη και δεν προβάλλει
καθόλου την πρόοδο των εργασιών. Η
επίστρωση ασφάλτου ήταν η επικρατέστερη άποψη στη απορία του κόσμου. Φήμες συσχέτιζαν το κλείσιμο
με την ανάπλαση του παρακείμενου
πάρκου. Το πλατύ-βαθύ σκάμμα ήταν
μετέπειτα το μέγα ερώτημα. Η προέκταση του προς την οδό Ιωάν. Αγρότη
αποκάλυψε τελικά το μυστικό. Σκοπός, η μετατόπιση, της για αιώνες,
φυσικής κοίτης του Κατσικαντάρη.
Καταργείται ο παλαιός αγωγός μέσα
από το πάρκο και αντικαθίσταται με
νέο πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ
κόστους. Και εύλογα διερωτάται ο
Δημότης. Αν υπήρχε πρόβλημα γιατί
αγνοήθηκε από τους μελετητές του
ΣΑΠΑ (όμβρια ύδατα); Και βεβαίως
γιατί ο Δήμαρχος δεν το κατήγγειλε;.
Άλλα σοβαρότατα, προβλήματα όμβριων υδάτων που υπεδείχθησαν,
παραμένουν άλυτα. Το μέγα θέμα
σήμερα ,δεν είναι πλέον η μετάθεση
χρόνου μιας μελλοντικής λύσης. Το
έμφραγμα του «κυκλοφοριακού μυοκαρδίου» της Πάφου καθίσταται
πλέον μη ιάσιμο. Δυστυχώς, η Πάφος
αλλάζει, με κοντόφθαλμο όραμα.

Κ όσμος
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Greenpeace:
Μύθος η Ανακύκλωση πλαστικού στις ΗΠΑ

Τ

α ποσοστά ανακύκλωσης του πλαστικού μειώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η παραγωγή του βρίσκεται σε
άνοδο.
Αυτό σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα για την ανακύκλωση από
την Greenpeace USA, στην οποία χαρακτηρίζεται «μύθος» η ύπαρξη μιας κυκλικής οικονομίας του πλαστικού, την οποία προβάλλει
η βιομηχανία.

Η ανακύκλωση στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, τα αμερικανικά νοικοκυριά παρήγαγαν 51 εκατ. τόνους
πλαστικών αποβλήτων το 2021, από τους
οποίους ανακυκλώθηκαν μόνο 2,4 εκατ. τόνοι.
Η τάση είναι καθοδική, ιδιαίτερα αφότου η
Κίνα έπαψε, το 2018, να δέχεται τα πλαστικά απορρίμματα της Δύσης και ταυτόχρονα
να ανακυκλώνει ένα μέρος τους. Επιπλέον οι
τιμές παραγωγής του πλαστικού μειώνονται,
καθώς η βιομηχανία του πλαστικού αναπτύσσεται με ταχύτητα.
«Οι βιομηχανικοί όμιλοι και οι μεγάλες επιχειρήσεις άσκησαν πίεση για να παρουσιαστεί η ανακύκλωση ως μία λύση», εξήγησε
στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λάιζα Ράμσντεν
της Greenpeace USA. «Κάνοντας αυτό, απέφυγαν κάθε ευθύνη», πρόσθεσε επικαλούμενη επιχειρήσεις όπως οι Coca-Cola, PepsiCo,
Unilever και Nestlé.
Ποια πλαστικά πάνε για ανακύκλωση
Σύμφωνα με την Greenpeace USA, μόνο δύο
τύποι πλαστικών γίνονται δεκτοί στα περισσότερα από τα 375 κέντρα ανάκτησης υλικών
που λειτουργούν στη χώρα.
Η Ελλάδα πρωτοπορεί
Το πρώτο είναι το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), που χρησιμοποιείται για τα μπου-

κάλια νερού και αναψυκτικών, και το δεύτερο
είναι το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(PE-HD), που χρησιμοποιείται για παράδειγμα στα μπουκάλια του σαμπουάν ή στα προϊόντα του νοικοκυριού.
Αυτοί οι δύο τύποι είναι κατηγοριοποιημένοι
ως αριθμοί 1 και 2, σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές, οι οποίες αριθμούν συνολικά επτά είδη πλαστικών.
Όμως το να είναι ανακυκλώσιμα θεωρητικά,
δεν σημαίνει και ότι τα προϊόντα πράγματι
ανακυκλώνονται.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα PET και PE-HD είχαν ποσοστά ανακύκλωσης 20,9% και 10,3%
αντιστοίχως - δύο ποσοστά που έχουν μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της
Greenpeace USA το 2020.
Επιπλέον τα πλαστικά τύπου 3 ως 7 -που
περιλαμβάνουν τις πλαστικές σακούλες, τα
παιδικά παιγνίδια, τις συσκευασίες γιαουρτιών…- ανακυκλώνονται σε ποσοστά κάτω
του 5%.
Ακόμη κι αν φέρουν το σύμβολο που δείχνει
ότι η ανακύκλωσή τους είναι δυνατή, αυτά τα
προϊόντα, που χρησιμοποιούν τα πλαστικά 3
ως 7, δεν ανακυκλώνονται στην πραγματικότητα αρκετά ώστε να μπορούν να ταξινομη-

θούν ως ανακυκλώσιμα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC).Μη βιώσιμη
οικονομικά
Γιατί δεν ανακυκλώνουν στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με την έκθεση, η πρακτική της ανακύκλωσης του πλαστικού δεν λειτουργεί για
πέντε λόγους.
Κατ’ αρχάς επειδή η ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων είναι τέτοια που είναι
εξαιρετικά δύσκολο να συγκεντρωθούν όλα.
Επιπλέον, ακόμη κι αν ανακτώνταν όλα, εφόσον αυτά τα απορρίμματα δεν μπορούν να
ανακυκλωθούν μαζί, αυτό καθιστά στην πράξη «αδύνατο να γίνει διαλογή χιλιάδων δισεκατομμυρίων προϊόντων», σύμφωνα με την
έκθεση.
Τρίτον, οι διαδικασίες ανακύκλωσης του
πλαστικού είναι και οι ίδιες βλαβερές για το
περιβάλλον, καθώς εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικά προϊόντα και δημιουργούν
μικροπλαστικά.
Ο τέταρτος λόγος είναι ότι αυτά τα ανακυκλωμένα πλαστικά δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως δοχεία τροφής, εξαιτίας του κινδύνου να είναι τοξικά.
Τέλος η ανακύκλωση κοστίζει υπερβολικά
ακριβά, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση. «Τα καινούρια πλαστικά είναι άμεσα ανταγωνιστικά των ανακυκλωμένων» και
«η παραγωγή των πρώτων είναι πολύ λιγότερο ακριβή και η ποιότητά τους καλύτερη»,
υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Η Λάιζα Ράμσντεν ζήτησε να προτιμώνται τα
μη πλαστικά δοχεία που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και οι κοινωνίες να υποστηρίξουν μια διεθνή συνθήκη για το πλαστικό, η εκπόνηση της οποίας άρχισε φέτος από
τον ΟΗΕ.
Η ίδια υπογράμμισε πως το πρόβλημα που
αφορά την ανακύκλωση του πλαστικού είναι
μοναδικό και δεν ισχύει για τα χαρτοκιβώτια
ή τα μέταλλα.

Ρίσι Σούνακ
Ποιος είναι ο νέος Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας

Ο

42χρονος Ρίσι Σούνακ γεννήθηκε στο Σαουθάμπτον
της νότιας Αγγλίας από γονείς ινδικής καταγωγής, που όμως είχαν μεταναστεύσει στη Βρετανία
από την ανατολική Αφρική.
Η οικογένειά του μετανάστευσε στη Βρετανία τη δεκαετία του
1960, μια περίοδο κατά την οποία
πολλοί άνθρωποι από τις πρώην αποικίες της Βρετανίας έφτασαν στη χώρα, για να βοηθήσουν
στην ανοικοδόμησή της μετά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Φοίτησε στο ελίτ οικοτροφείο
του Winchester College και στη
συνέχεια με υποτροφία στην Οξφόρδη, όπου σπούδασε Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά.
Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Εκεί γνώρισε τη σύζυγό

του Ακσάτα Μούρτι, πατέρας
της οποίας είναι ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Nαραγιάνα Μούρτι, ιδρυτής του κολοσσού Infosys
Ltd. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η Ακσάτα διαθέτει μεγαλύτερη περιουσία από αυτή της
Βασίλισσας Ελισάβετ.
Θεωρείται η επιτομή της πολυ-

εθνικής Βρετανίας. Ανήκει στο
μοντέρνο κομμάτι του Συντηρητικού Κόμματος. Η άνοδός του
ήταν εκρηκτική από την πρώτη
του εκλογή στο Κοινοβούλιο το
2015.
Ο Σούνακ, μόλις 42 χρόνων,
ήταν υπέρμαχος του Brexit, έγινε
υπουργός Οικονομικών, δεύτε-

ρος στην κυβερνητική ιεραρχία,
αμέσως μετά τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, που είναι 58
ετών σήμερα. Οι δυο τους επιχειρούσαν πριν το καλοκαίρι να
ανακοινώσουν ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν.
Ο Σούνακ θεωρούσε εδώ και καιρό ότι η θέση του για την οικονομική πολιτική ήταν «θεμελιωδώς
διαφορετική» από την αντίστοιχη του Τζόνσον.
Οι επικριτές του υποστηρίζουν
ότι πρόδωσε τον Μπόρις Τζόνσον, που τον είχε αναδείξει, όταν
παραιτήθηκε από υπουργός Οικονομικών στις αρχές Ιουλίου.
Ωστόσο, ήταν η κίνησή του που
οδήγησε στη διάλυση του υπουργικού συμβουλίου και στη συνέχεια στην πτώση του Τζόνσον, λίγες ημέρες αργότερα.

Τη σελίδα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Η μάχη του χρυσού
Διαμάχη για τον ορυκτό
πλούτο του Κογκό…

Τ

ουλάχιστον 23.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη

βορειοανατολική ΛΔ Κονγκό αφότου άρχισαν
προ ημερών νέες εχθροπραξίες ανάμεσα σε
κυβερνητικά στρατεύματα και αντάρτες της
οργάνωσης M23, τερματίζοντας μια περίοδο
σχετικής ηρεμίας.
Αυτό ανακοίνωσε το Γραφείο Συντονισμού
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Περίπου 2.500 από αυτούς βρήκαν καταφύγιο στην Ουγκάντα αφότου ξέσπασαν οι
εχθροπραξίες ανάμεσα σε μονάδες του στρατού και μέλη της οργάνωσης M23 στη Ρουτσούρου, κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα
και τη Ρουάντα, διευκρίνισε το OCHA.
«Από τον Μάρτιο, οι μάχες έχουν εκτοπίσει
τουλάχιστον 186.000 ανθρώπους, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εκτοπισμένων
στη Ρουτσούρου σε πάνω από 396.000», συνόψισε το Γραφείο μέσω Twitter.
Στις μάχες των τελευταίων ημερών σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι και τραυματίστηκαν άλλοι 40, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της ΛΔ Κονγκό. Νωρίτερα, η
μη κυβερνητική οργάνωση Βαρόμετρο Ασφάλειας του Κίβου έκανε λόγο για τουλάχιστον
δύο νεκρούς και πάνω από δέκα τραυματίες.
Υγειονομικός αξιωματούχος έκανε λόγο για 5
νεκρούς και 33 τραυματίες.
Το Κίνημα της 23ης Μαρτίου ή Μ23
Το Κίνημα της 23ης Μαρτίου, ή M23, έχει κυρίαρχο στοιχείο μέλη της φυλής των Τούτσι,
κυρίως πρώην στρατιωτικούς οι οποίοι στασίασαν το 2012. Είχε ηττηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις το 2013, αλλά ξαναπήρε τα
όπλα στα τέλη της περασμένης χρονιάς, κατηγορώντας την Κινσάσα ότι δεν τήρησε τις
συμφωνίες για τον αφοπλισμό και την κοινωνική επανένταξη των μαχητών της. Η ΛΔ Κονγκό κατηγορεί τη Ρουάντα ότι υποστηρίζει το
M23, κάτι που το Κιγκάλι αρνείται αλλά έχει
επαληθεύσει ο ΟΗΕ.
Παρότι συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, από τον Μάρτιο οι αντάρτες ξανάρχισαν
επιθέσεις εναντίον αμάχων και στρατιωτικών
εγκαταστάσεων στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.
Η περιοχή Ρουτσούρου, στην επαρχία Βόρειο
Κίβου, έχει μεγάλο ορυκτό πλούτο.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, στην αχανή
χώρα της Αφρικής δρουν κάπου 130 ένοπλες
οργανώσεις, που διεκδικούν τον έλεγχο του
φυσικού πλούτου της αχανούς χώρας. Στη ΛΔ
Κονγκό βρίσκονται μεγάλα κοιτάσματα χαλκού, κοβαλτίου, χρυσού και διαμαντιών.
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θ έσεις ε ργασίας

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

Η εταιρία

Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

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

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

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

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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

www.cbh-cyprus.com

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
Περιγραφή Εργασίας:

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

• 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.

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

Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

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

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

Please send us your CV to with a resent photo at:
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
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e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 29 Οκτωβρίου 2022

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

α νακοινώσεις

Hotels ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές

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 το αργότερο εντός δύο
εβδομάδων.
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
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CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD, ζητά άτομο με γνώση και εμπειρία
σε λογιστικά θέματα για άμεση εργοδότηση ως Λειτουργός στο ΤΜΗΜΑ REVENUE.

Η Εταιρεία

Περιληπτική περιγραφή καθηκόντων:
-Παροχή βοήθειας στα καθήκοντα του Revenue Manager & Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικού
Ελέγχου,
-Συνεργασία με το κεντρικό λογιστήριο της Εταιρείας και στενή επαφή με τους Tour Operators
για πληρωμή των εκπρόθεσμων τιμολογίων,
-Άλλα συναφή.
Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος πιστοποιητικού LCCI στη Λογιστική επιπέδου 2 ή 3 (Intermediate-Higher),
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα .
-Προϋπηρεσία σε Λογιστήριο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.
Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών
σπουδών να αποσταλούν με e-mail (hr@cbh-cyprus.com) ή να παραδοθούν προσωπικά το
αργότερο εντός δύο εβδομάδων.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου
Έμπας δέχεται αιτήσεις για τη θέση Σχολικής Βοηθού στο Κοινοτικό
τμήμα του Νηπιαγωγείου Έμπας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Νηπιαγωγείο
Έμπας από τις 31/10/2022 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, μπορείτε να αποτείνεστε στο Δημόσιο και Κοινοτικό
Νηπιαγωγείο Έμπας, στον αρ. τηλ. 26948352.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Νηπιαγωγείο Έμπας
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
10:00π.μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΜΠΑΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ

Κενές θέσεις Ειδικών Αστυνομικών
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 5475/1129 που
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με
ημερομηνία 27/10/2022, έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση, κενές
θέσεις Ειδικών Αστυνομικών.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη
θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις», μέχρι την
Παρασκευή 16/12/2022 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης,
ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ
ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να
ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους
τρόπους:
α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)
β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με
λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού
γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης
κατόπιν ραντεβού
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Προσλήψεων Αστυνομίας
Τηλ: 22808236, 22808247, 22808483.

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

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

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

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

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου
Αδεσμευτος
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F1 GP ΗΠΑ: Μεγάλη νίκη Verstappen και πρωταθλήτρια η Red Bull!

Ο

Max Verstappen υπερπήδησε κάθε
πρόκληση που του παρουσιάστηκε
στο Austin για να πάρει την 13η φετινή του νίκη. Η Red Bull εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα.                       
Το κατόρθωμα αυτό, αφιερώθηκε, όπως
αναμενόταν, στον Dietrich Mateschitz. Ο
Verstappen έπειτα από ένα καταστροφικό pitstop κατάφερε να ανακτήσει την πρωτοπορία
από τον Hamilton στους τελευταίους γύρους.
Τρίτος ο Leclerc και τέταρτος ο Perez. Ηρωική η έβδομη θέση του Alonso.Η συντριπτική
πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε την medium
γόμα για την εκκίνηση του αγώνα. Οι μόνοι
που προτίμησαν την hard ήταν οι οδηγοί των
Alpine και Haas. Ο Esteban Ocon ξεκίνησε,
μάλιστα, από τα pits παίρνοντας νέα στοιχεία
PU.
Η Red Bull του Verstappen ξεκίνησε ιδανικά σε αντίθεση με τον Sainz ο οποίος έχασε
την πρωτοπορία ήδη από τα πρώτα μέτρα
του αγώνα. Όμως, ο αγώνας του Ισπανού
επρόκειτο να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο. Ο Carlos έστριψε δεύτερος στην στροφή
1, όμως ο Russell βρισκόταν πίσω και αριστερά του στην εσωτερική.
Καθώς ο Ισπανός έκοψε ταχύτητα και έστριβε
αριστερά για να αποφύγει τον Verstappen,
έκοψε τον δρόμο του Russell και τα δύο μονο13.719.2 ADESMEFTOS.pdf

1

27/08/2019

θέσια ακούμπησαν. Η Mercedes του Russell
συνέχισε αλλά η Ferrari του Sainz υπέστη ζημία που τον ώθησε σε εγκατάλειψη στο τέλος
του πρώτου γύρου. Στον Russell επιβλήθηκε
ποινή 5 δλπ για την επαφή.
Η επαφή έφερε τον Hamilton στην δεύτερη
θέση με το Stroll ακριβώς πίσω του. Τέταρτος
ήταν ο Russell ενώ καταπληκτική εκκίνηση
έκανε και ο Vettel ανεβαίνοντας στην πέμπτη
θέση. Σύντομα ο Russell θα προσπερνούσε τον
Stroll την στιγμή που οι Perez και Leclerc ανέ-

βαιναν επίσης από τις χαμηλές θέσεις
εκκίνησής τους. Στο τέλος του έβδομου γύρου η σειρά ήταν Verstappen,
Hamilton, Russell, Perez, Stroll, Vettel,
Leclerc, Gasly, Norris και Bottas.
Με επτά γύρους να απομένουν ο Verstappen μπήκε στο DRS του
Hamilton,και κατάφερε με μία αποφασιστική
κίνηση να πάρει την πρωτοπορία στον 50ο
γύρο. Η μάχη των δύο οδηγών κράτησε και σε
όλον τον τρίτο τομέα, με τον Verstappen να

παραμένει πρώτος.
Ο Hamilton πάλευε με νύχια και με δόντια να
κρατηθεί στο DRS του Verstappen. Τα hard
ελαστικά που είχε του επέτρεπαν να πιέζει
περισσότερο ακόμη και έπειτα από αρκετούς
γύρους. Στον 54ο γύρο, όμως, ο Βρετανός θα
έκανε ένα μικρό λάθος που θα τον έβγαζε
εκτός DRS του αντιπάλου του.
Οι δύο οδηγοί θα δέχονταν προειδοποιήσεις
με την μαύρη-άσπρη σημαία για τήρηση των
ορίων της πίστας.
Όμως, ο Verstappen
θα κρατιόταν στην
κορυφή παίρνοντας
την 13η νίκη του στη
σεζόν. Έτσι, ισοφάρισε το ρεκόρ περισσότερων σε μια
σεζόν των Michael
Schumacher
και
Sebastian Vettel. Ο
Hamilton ήταν δεύτερος και ο Leclerc
τρίτος.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Red Bull πήρε το
πρωτάθλημα κατασκευαστών σπάζοντας το
σερί της Mercedes. Ένα κατόρθωμα το οποίο
όλοι οι άνθρωποι της ομάδας αφιέρωσαν
στον εκλιπόντα Dietrich Mateschitz.
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WRC – Ράλλυ Ισπανίας: Νίκη
Ogier, πρωτάθλημα για Toyota
O Sebastien Ogier αναδείχθηκε νικητής του Ράλλυ Ισπανίας για τέταρτη φορά στην καριέρα
του και η Toyota κατέκτησε το πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας το double.
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οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής
πανηγύρισε την πρώτη του νίκη μετά
την απόσυρσή του από πλήρεις χρονιές στο
WRC, την τέταρτή του στην Ισπανία και την
55η του στον θεσμό, διατηρώντας την δεύτερη θέση στην σχετική λίστα, πίσω από τον
Sebastien Loeb (80) και μπροστά από τον
Marcus Grönholm (30). O Γάλλος κέρδισε και
την Power Stage, φτάνοντας τις επτά στον
αγώνα.
Ο Kalle Rovanpera ολοκλήρωσε έναν ήσυχο
αγώνα στην τρίτη θέση. Ο Φινλανδός ήταν
ένας από τους οδηγούς που μάζεψαν ένα
κλατάρισμα μπροστά αριστερά, λόγω ενός
καπακιού για όμβρια ύδατα που είχε φύγει
από την θέση του στην 17η ειδική. Έτσι, έχασε
χρόνο και απομακρύνθηκε από τον Neuville,
ο οποίος μετά την 18η διαδρομή δήλωσε ότι
οι διαφορές για τις θέσεις του βάθρου είχαν
πλέον κριθεί. Ο Βέλγος κατάφερε να δει τον
τερματισμό στην δεύτερη θέση, ανακάμπτοντας αξιοσημείωτα σε διαφορετικά σημεία
του αγώνα για να ανεβεί για τέταρτη φορά
φέτος στο βάθρο.
Το 1-3 των Ιαπώνων μεταφράστηκε στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και με αυτό το
αποτέλεσμα η Toyota ολοκλήρωσε μια απόλυτα πετυχημένη σεζόν, ολοκληρώνοντας το
double και κατακτώντας τον έκτο τίτλο στην
ιστορία της ομάδας.
Ο Ott Tanak ολοκλήρωσε έναν μοναχικό αγώνα τέταρτος, έχοντας βγει εκτός διεκδίκησης
ουσιαστικά από την Παρασκευή, λόγω των
προβλημάτων με το υβριδικό σύστημα, αλλά

και την παρ’ ολίγον έξοδό του το Σάββατο, με
το μπροστινό αριστερό φρένο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Πίσω του διατηρήθηκε και
ο Dani Sordo, τερματίζοντας στον αγώνα της
πατρίδας του στην πέμπτη θέση και μένει να
φανεί αν αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του
πολύπειρου Ισπανού στο WRC.
Ο Elfyn Evans τερμάτισε έκτος, πέφτοντας
θύμα του καπακιού και μαζεύοντας το δεύτερο κλατάρισμά του στον αγώνα, χωρίς
όμως να χάσει θέσεις. Ο Ουαλός δεν είχε
ποτέ ρυθμό στην άσφαλτο της Ιβηρικής Χερσονήσου για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ο
Takamoto Katsuta ανέβηκε την ράμπα τερματισμού στην έβδομη θέση, κερδίζοντας έναντι του Craig Breen. Ο Breen ήταν ο τρίτος
οδηγός που έχασε χρόνο λόγω κλαταρίσματος από το καπάκι, με τον Ιρλανδό να πέφτει
ένατος. Όσον αφορά την M-Sport, οι Adrien
Fourmaux και Pierre-Louis Loubet πλαισίωσαν τον Breen, στην όγδοη και δέκατη θέση
αντίστοιχα, κερδίζοντας εμπειρία για την συνέχεια. Το WRC ρίχνει αυλαία για το 2022 με
το Ράλλυ Ιαπωνίας, το οποίο διεξάγεται στις
10 με 13 Νοεμβρίου.
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Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Διευθύντρια ΚΟΑ: «Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Πάφου χρήζουν
άμεσης αναβάθμισης, αλλά υπάρχουν άλλες προτεραιότητες»

Σ

ε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η
Διευθύντρια του ΚΟΑ
Δρ.Μαίρη Χαραλάμπους
Παπαμιλτιάδη, παραδέχθηκε
ότι «οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Πάφου χρήζουν άμεσης αναβάθμισης, αλλά τίθενται άλλες προτεραιότητες για
τον οργανισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για το Στέλιος Κυριακίδης είπε:
«Αξιολογείται από τον Οργανισμό η πρόταση που τους έχουν
υποβάλει οι Ρώσοι ιδιοκτήτες της Pafos F.C, αλλά ταυτόχρονα», είπε, «έχει προωθηθεί
μέσω του Υπουργείου Παιδείας στη Νομική Υπηρεσία για
να έχουν την τοποθέτησή τους
σχετικά με το νομικό υπόβαθρο
πάνω στο οποίο μπορεί να κτιστεί μια τέτοιου είδους συνεργασία». «Ωστόσο», παρατήρησε «είναι σημαντικό, ότι με
βάση τη Νομοθεσία, ο Οργανισμός δύναται να παραχωρεί
προς χρήση αθλητικές εγκαταστάσεις σε αθλητικούς φορείς,

σε αθλητικά Σωματεία δηλαδή, με συγκεκριμένους όρους
και προϋποθέσεις, έτσι ώστε
να μην αποτελεί η οποιαδήποτε συμφωνία κρατική ενίσχυση
για κάποιο αθλητικό Σωματείο
ή φορέα». «Αν κρίνω από τους
χειρισμούς προηγούμενων αιτημάτων που είχαμε», είπε επίσης, «εκτιμώ ότι μέσα σ’ αυτό
το πλαίσιο θα είναι η απάντηση
της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την οποιαδήποτε συνεργασία μπορεί να δημιουργηθεί.

Η επόμενη ημέρα στην Πάφος fc βρίσκει άπαντες προσγειωμένους για τη δύσκολη συνέχεια.
Μπορεί η ομάδα να είναι στην κορυφή, ωστόσο, ο
δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Ακολουθούν τρεις δύσκολοι αγώνες με ομάδες που βρίσκονται σε πολύ
καλή αγωνιστική κατάσταση. Το Σάββατο αγωνίζεται
εκτός έδρας με την πολύ καλή φέτος Νέα Σαλαμίνα
και ακολουθούν οι αγώνες με τη φορμαρισμένη ΑΕΛ
επίσης εκτός έδρας, και την Ανόρθωση στο Στέλιος
Κυριακίδης. Τρία παιχνίδια που η Πάφος πρέπει να
κερδίσει, αν θέλει να παραμείνει στην κορυφή.
Στον αγώνα με την Ομόνοια, που το χάρηκαν
άπαντες στην Πάφο, η ομάδα έπαιξε κατά διαστήματα διαστημικό ποδόσφαιρο και, κακά τα ψέματα, διέλυσε στο πέρασμά της την Ομόνοια Λευκωσίας.
Το 3-0 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του
παιχνιδιού. Η Πάφος ήταν αποτελεσματική και
μετέτρεψε σε.. περίπατο το υποτιθέμενο ντέρμπι.
Μεγάλη βραδιά από τον Γουίλι Σεμέδο, ο
οποίος έκανε «πάρτι» στην εστία της Ομόνοιας σημειώνοντας δύο τέρματα. Το άλλο τέρμα σημείωσε ο Βαλακάρι με πέναλτι.
Ο Σεμέδο φαίνεται να καλύπτει επάξια το κενό
που δημιουργείται με την απουσία του Ζάιρο
στο σκοράρισμα. Θέση βασικού, στην κορυφή της
επίθεσης θα πάρει ασφαλώς και ο Μπεσάρτ, ένας
ποδοσφαιριστής που ήρθε την τελευταία στιγμή
στην ομάδα δείχνοντας ότι μπορεί να βοηθήσει αρκετά, ακόμα και στο σκοράρισμα.

Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα για τον Οργανισμό αποτελεί» συνέχισε, «η αναβάθμιση
του ταρτάν του Στέλιος Κυριακίδης».
Για το κολυμβητήριο Πάφου:
«Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό
κολυμβητήριο Πάφου και το
κλείσιμο, η ΓΔ του ΚΟΑ ανέφερε πως το μόνο που θα ήθελε να πει για το θέμα αυτό είναι ότι o αθλητισμός πρέπει να
περιστρέφεται γύρω από τους
αθλητές και όχι τους παράγο-

ντες και τους διοικητικούς».
«Δυστυχώς», σημείωσε, «σε
αυτή την περίπτωση φαίνεται
ότι οι παράγοντες του αθλητισμού δεν ενεργούν με τον τρόπο αυτό, και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό». «Το κλείσιμο
του Κολυμβητηρίου Πάφου είναι μια απόφαση που πάρθηκε
από τον Δήμο Πάφου, αφού ο
Δήμος είναι ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του κολυμβητηρίου.
Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων κρίνεται πλέον επιτακτική έτσι ώστε να
εξευρεθεί η λύση προς όφελος
των αθλητών», συμπλήρωσε.
Αναφορικά με την αίθουσα
Αφροδίτη: «Και η αίθουσα
Αφροδίτη χρήζει βελτίωσης,
κυρίως ηλεκτρομηχανολογικής
άποψης». «Όμως», όπως ανέφερε, «είναι αναγκασμένοι να
θέτουν προτεραιότητες πάντα
μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων και προγραμματισμού του Οργανισμού».

Εεε, οοο θα φέρω
το πρωτάθλημα
μες το Παφιακό!

Απίστευτο! Περίπου 7000 κόσμος ζητωκραύγαζε
στις κερκίδες του Στέλιου Κυριακίδης δημιουργώντας
μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
Τέτοιο κόσμο έχουν μόνο οι μεγάλες ομάδες.

Το σχόλιο της εβδομάδας
Η δικαίωση του Χάρη Θεοχάρους
Ο πρώτος μεγάλος στόχος του Γενικού Διευθυντή της Πάφος fc Χάρη Θεοχάρους
ήταν να γεμίσει το Στέλιος Κυριακίδης. Ο στόχος κερδήθηκε με την παρουσία
των 7000 φιλάθλων στον αγώνα με την Ομόνοια. Ο δεύτερος στόχος είναι
ο τίτλος. Η ομάδα είναι στην κορυφή με εξαιρετικά στατιστικά. Όπως όλα
δείχνουν, θα κερδίσει και τον δεύτερο στόχο. Δικαιωματικά, αυτή η χρονιά
ανήκει στον κ. Θεοχάρους, ο οποίος με την παρουσία του γέμισε ένα κενό που
είχε η ομάδα, αλλά το κυριότερο, έφερε την πολυπόθητη αύξηση των φιλάθλων.

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

Ντέρμπι Πάφος Ακρίτας στο κύπελλο

Π

ραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ η κλήρωση των
αγώνων της δεύτερης φάσης του
Κυπέλλου Α’ - Β’ Κατηγορίας.
Οι αγώνες σε αυτή τη φάση θα είναι μονοί και από την κλήρωση
προέκυψαν τα ακόλουθα ζευγάρια:
ΑΕΛ - Απόλλων
Ομόνοια Λευκωσίας - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
ΠΟ Ξυλοτύμπου - Ολυμπιακός
Πάφος FC - Ακρίτας Χλώρακας
Νικητής αγώνα ΠΑΕΕΚ - Ανόρθωση με ΕΝ
Παραλιμνίου
Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΚ
ΑΠΟΕΛ - Άρης
Δόξα Κατωκοπιάς - Εθνικός Άχνας

Οι τιμές εισόδου:

Κανονικό 10 ευρώ
Μαθητικό 5 ευρώ
Παιδικό 1 ευρώ
Τα Σωματεία μπορούν να κάνουν αίτημα για
μείωση της τιμής εισόδου.

Σπόντες...
Γερό πριμ για πλάκα...
Πριν από το παιχνίδι είχε κυκλοφορήσει ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας Σεργκέι Λομάκιν θα έγινε πριμ
στους ποδοσφαιριστές της ομάδας ως κίνητρο για να
κερδίσουν και την Ομόνοια. Οι ποδοσφαιριστές όχι
μόνο έκαναν το καθήκον τους, αλλά πέτυχαν και ευρεία νίκη. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε δέοντος και
από τους κυρίους Λομάκιν και Ντουμπόφ. Μετά τη
λήξη του αγώνα, λοιπόν, ο ισχυρός άνδρας της Πάφος fc κατέβηκε στα αποδυτήρια ανακοινώνοντας το
χρηματικό πριμ προς τους ποδοσφαιριστές. Αν και
δεν έγινε γνωστό το ποσό, δεν αποκλείεται να είναι
διψήφιο το νούμερο για κάθε ποδοσφαιριστή. Όπως
και να έχει, το οικονομικό δεν αποτελεί εμπόδιο για
τον εκατομμυριούχο πρόεδρο της Πάφος fc που άμα
θέλει μπορεί να το καθιερώσει, έτσι για πλάκα!

ατινί
Ο Κύπριος Πλ

στην Πάφο...

Στον αγώνα Πάφος – Ομόνοια
βρέθηκε ο μεγαλύτερος φαν του Μισέλ
Πλατινί στην Κύπρο Φίλιππος Σταύρου συνοδευόμενος
από τον πολύ καλό του φίλο Αντουάν Χατζηαλεξάνδρου.
Ο κ. Σταύρου, ως ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Μισέλ Πλατινί, έχει φτιάξει μουσείο στη Μοσφιλωτή, όπου φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες κειμήλια από την
καριέρα του Πλατινί.
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Δύσκολη έξοδος στο Αμμόχωστος
Για το «διπλό», χωρίς τον Ζάιρο η Πάφος…

Χ

ωρίς τον πρώτο σκόρερ της ομάδας,
αλλά και του πρωταθλήματος, Ζάιρο
ντε Μασέντο ντα Σίλβα, αγωνίζεται η
Πάφος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα το απόγευμα του Σαββάτου. Ο αγώνας είναι εξαιρετικά
δύσκολος, καθώς η Νέα Σαλαμίνα παρουσιάζεται αρκετά ανεβασμένη τον τελευταίο καιρό
και ειδικά μέσα στην έδρα της.
Η Πάφος, που θέλει τη νίκη πάση θυσία για
να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, θα προσπαθήσει να φύγει αλώβητη από το Αμμόχωστος – Επιστροφή, έχοντας,
ασφαλώς, ως πρώτο στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα.
Ο «πονοκέφαλος» για τον προπονητή της Πάφου Χένινγκ Μπεργ είναι η απουσία του Ζάιρο, ενός ποδοσφαιριστή που έχει το εύκολο
γκολ. Ωστόσο, αυτός που θα τον αντικαταστήσει, ο Μπεσάρτ, έχει παρόμοια στοιχεία με τον
Βραζιλιάνο άσσο. Σκοράρει, τρέχει, δημιουργεί και δίνει «έτοιμα γκολ» στους συμπαίκτες
του. Μαζί του, οι πολύ καλοί Σεμέδο, Τάνκοβιτς και Βαλακάρι που άμα βρεθούν στη μέρα
τους μπορούν να διασπάσουν οποιανδήποτε
άμυνα.
Έτσι, η απουσία του Ζάιρο, είναι μεν σημαντική, ωστόσο, με τέτοιο πλουραλισμό που έχει η

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ:
Θέλουμε να προχωρήσουμε...

Σ
ομάδα στο σκοράρισμα, ίσως και να μην φανεί
το κενό του.
Απ’ εκεί και πέρα, ο Χένινγκ Μπεργκ δεν αναμένεται να έχει άλλη αλλαγή στο αρχικό σχήμα. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο εξαιρετικός μέχρι
σήμερα Ντάνιελ Άντος, ο οποίος σε οχτώ αγώνες δέχθηκε μόλις δύο τέρματα, και οι Ικοκό,
Μπάιριτς, Κβίντα, Τζούνιορ, Ντράγκομιρ, Κανέ,
Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Βαλακάρι και Μπεσάρτ.
Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα που προερχόταν από τρεις νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ηττήθηκε στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΛ. Η γηπεδούχος
ομάδα έχει καλά στατιστικά, καθώς σε οχτώ
αγώνες πέτυχε τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία

και δέχθηκε τρεις ήττες. Με τους 13 βαθμούς
στο ενεργητικό της, βρίσκεται στην 6η θέση
του βαθμολογικού πίνακα. Έχει σκοράρει εφτά
φορές και έχει δει την μπάλα στο πλεκτό της
άλλες τόσες.
Αντίθετα, η Πάφος, έχοντας την καλύτερη επιθετική γραμμή με 20 τέρματα και με αγαπημένο το 3-0, σκοράρει κατά ριπάς, οποιοσδήποτε
και αν είναι ο αντίπαλος. Επίσης, δύο φορές ο
δείκτης του σκορ ήταν στο 4-0. Αυτό και μόνο
φανερώνει την ποιοτική επιθετική γραμμή της
ομάδας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα εφτά
από τα είκοσι τέρματα πέτυχε ο Ζάιρο. Από
τρία οι Σεμέδο και Βαλακάρι και από δύο οι
Τάνκοβιτς και Μπεσάρτ.

τα μαλακά η Πάφος, άσχημο παιχνίδι η κλήρωση για Ακρίτα, καθώς οι δύο ομάδες θα βρεθούν
αντιμέτωπες για τη Β’ φάση του θεσμού.
Ο Γενικός Διευθυντής της Πάφος fc Χάρης Θεοχάρους που εκπροσώπησε την
ομάδα στην κλήρωση ανέφερε ότι, «Είναι σημαντικός ο θεσμός του Κυπέλλου. Ένα θεσμός που δεν τα πάμε καλά
τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας θεσμός
μέσα από τον οποίο θέλουμε να κυνηγήσουμε την έξοδο στην Ευρώπη. Θέλω
να πιστεύω ότι θα πάμε μέχρι το τέλος».
Ξεκάθαρες οι δηλώσεις του κ. Θεοχάρους, ο οποίος αφήνει να νοηθεί ότι η
ομάδα θα δώσει βαρύτητα και στις δύο
διοργανώσεις έτσι ώστε να καταφέρει
στο τέλος να κερδίσει ένα από τα τρία
ευρωπαϊκά εισιτήρια.

