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Ν. Σαββίδης

Θ. Μιχαηλίδης

Καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν προτού να παρουσιαστεί
νέα έξαρση ή νέα μετάλλαξη
του ιού στην Κύπρο...
Σελ. 07

Η πλήρης αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πολεοδομικών
όρων δόμησης του παλιού ΚΕΝ,
θα είναι καταστροφική…
Σελ. 14

Τραγικά ερασιτεχνικές οι κυβερνητικές αποφάσεις για το αμπελουργικό και οι αποζημιώσεις για
τους αμπελουργούς ψίχουλα...
Σελ. 05

Πέραν των 7.500 κλινών όλων
των κατηγοριών θα είναι διαθέσιμες στα ξενοδοχεία της Πάφου
κατά την χειμερινή περίοδο…
Σελ. 06

Ακρίβεια σε βασικά προϊόντα

Αρχιεπισκοπικές Εκλογές

Τα βασικά προϊόντα βασικής διατροφής και οι τιμές που τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ, ενόψει της
συζήτησης για το καλάθι του νοικοκυριού…
Σελ. 06

Εγγύηση για το αδιάβλητο
Μητροπολίτης Γεώργι-

Προειδοποιεί το Τμήμα
Δασών
Τσουχτερό πρόστιμο, φυλάκιση ή
και τα δύο για όσους καταστρέφουν
το περιβάλλον κατά το μάζεμα μανιταριών…
Σελ. 05

ος: “Μοναδική έγνοια η ενότητα

της εκκλησίας όπως και το αδιάβλητο των εκλογών όπως ήταν και
η επιθυμία του μακαριστούν Αρχιεπισκόπου”…

Όλες οι διαδικασίες που

θα οδηγήσουν στις εκλογές της
18ης Δεκεμβρίου για την εκλογή
του νέου Αρχιεπισκόπου…

ΣΕΛ.

Κ. Χριστοφίδης

03

Με νέες ιδέες και προτάσεις για μια νέα
Κύπρο
Πώς μπορούμε να λύσουμε
το Κυπριακό και να εξασφαλίσουμε την πρόοδο σε μια ενωμένη Κύπρο…
Σε συνέχεια της κάλυψης της
προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2023, σας παρουσιάζουμε σήμερα τον ανεξάρτητο υποψήφιο και εκπρόσωπο του Κινήματος Νέο
Κύμα Κωνσταντίνο Χριστοφίδη.
Σελ. 04

Δρόμος Αεροδρομίου-Κ. Πάφου
Παρότι αρχικά υπήρχε αισιοδοξία ότι η

νέα πρόταση για το σημείο που διέρχεται
ο ποταμός της Έζουσας θα γίνονταν δεκτός από το Τμήμα Περιβάλλοντος δυστυχώς ζητούνται επιπρόσθετες εξηγήσεις
που θα φέρουν και νέες καθυστερήσεις…
Οι ενστάσεις της Υπηρεσίας Θήρας και της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είχαν ως αποτέλεσμα αυτό το τμήμα του έργου να μην
υλοποιείται. Κατά καιρούς εξετάστηκαν
διάφορα εναλλακτικά σενάρια για την συμπλήρωση του έργου όμως απορρίφθηκαν είτε διότι το κόστος ήταν απαγορευτικό είτε διότι υπήρχαν θέματα ασφάλειας
του αεροδρομίου…
Σελ. 06

Ν. Τσαππής
Η αστυνομία, το Ποδόσφαιρο
και η αγάπη του για την
Πάφο…
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου σε μια εκ
βαθέων «εξομολόγηση»
μιλά για την καριέρα του τα πρώτα του βήματα, το έγκλημα και για
τις αγαπημένες του ασχολίες…

Σελ. 16

The Royal Artemis Medical Centre

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τηλ. 26961600
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ΚΟΥΚΛΙΑ

Νέα στοιχεία στους αρχαιολόγους για να
φωτίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πτυχές
της ιστορίας δίνουν οι δύο νέοι τάφοι του
12ου αιώνα π.Χ. που ανακαλύφθηκαν στη
θέση Κούκλια-Μάρτσελλο …
Σελ. 07

Αιμοδοσία CONSTANTINOU BROS
Γιορτή αγάπης για τη διεύθυνση και το
προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου
που προσήλθαν μαζικά για να προσφέρουν αίμα για να ενισχύσουν την τράπεζα αίματος του Ομίλου που ιδρύθηκε
από το 2009…
Την Πέμπτη και την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Ομίλου Εταιρειών CONSTANTINOU BROS,
με τους εργαζόμενους να δίνουν μαζικά
το παρόν τους…
Σελ. 07

δ εύτερη σ ελίδα

Σελίδα 02
Παραπολιτικά

Σχόλια, σφήνες Σάτιρα και
μικρές ειδήσεις, από την
επικαιρότητα δοσμένα με
χιούμορ και καυστική κριτική από τους συντάκτες
του Αδέσμευτου...
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 10, 11

Αθλητικά

Άλλος ένας πεζός νεκρός στον δρόμο καρμανιόλα
Τραγικό σε ένα δρόμο που λειτουργούν δεκάδες τουριστικές επιχειρήσεις να
μην υπάρχουν πεζοδρόμια επαρκής φωτισμός και ασφαλείς διαβάσεις πεζών...

Ά

λλος ένας πεζός που επιχειρούσε να διασταυρώσει την παραλιακή λεωφόρο Χλώρακας- Πέγειας παρασύρθηκε από διερ-

Μετράμε αντίστροφα
για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής
γιορτής του πλανήτη, το
Μουντιάλ, που θα γίνει
στο Κατάρ.
ΣΕΛΙΔΑ 23

Πολιτισμός

Ιστορίες και θέματα που
αναδεικνύουν την ιστορία,
την παράδοση και τον πολιτισμό της επαρχίας μας
και όλη η πολιτιστική κίνηση της Πάφου…
ΣΕΛΙΔΑ 15

Περιβάλλον-Παιδεία
Πρέπει ν’ αγαπάμε τη ζωή,
τη ζωή που αλλάζει σαν τον
ουρανό, τη ζωή που χύνει
φώς για να στείλει κατόπι
την θύελλα, τη γενναιόδωρη ζωή που μοιάζει με τις
ανοιξιάτικες βροχές...
ΣΕΛΙΔΑ 18

χόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο
τραυματισμό του. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος
Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου, λίγο πριν τις 7:00 μ.μ. του περασμένου Σαββάτου στην παραλιακή λεωφόρο
στα όρια της Χλώρακας, αυτοκίνητο που οδηγούσε 75χρονος αλλοδαπός με κατεύθυνση από Πάφο προς Πέγεια υπό συνθήκες που διερευνώνται
παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 62χρονο αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο Πάφου ο οποίος επιχειρούσε να διασταυρώσει την ώρα εκείνη την λε-

Βήμα του πολίτη

Άρθρα πολιτών και συνεργατών του Αδέσμευτου για θέματα
της καθημερινότητας
και επικαιρότητας…
ΣΕΛΙΔΑ 17

1812-Η Μάχη της Μπερεζίνα
Τελειώνει στη Ρωσία η Μάχη
της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε
στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων
του Ναπολέοντα.
1822-Ο Στάικος Σταϊκόπουλος στο Παλαμίδι
Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το φρούριο του Παλαμιδίου από τους Οθωμανούς
Τούρκους.

Όλα τα νέα για τους φίλους του μηχανοκίνητου
αθλητισμού από τον συνεργάτη μας Γιώργο Παντελίδη…
ΣΕΛΙΔΑ 22
Αγγελίες εργασίας και
ανακοινώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
σε ένα δισέλιδο...
ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
19/11/22

Σάββατο Κουτέπας Βασίλειος Αμάλθειας 2 Φώτα Νοσοκομείου

Ευαγγελισμός Πάφος 26932999 99463268
20/11/22

Κυριακή Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 Κάτω από

την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809
21/11/22

Δευτέρα Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1

Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης Πάφος 26935495 99490987
22/11/22

Τρίτη Τσέλεπου Λένια Ελευθερίου Βενιζέλου 91 Δρόμος Λυκείου

Κύκκου, πριν τα φώτα round about Λεμεσού Πάφος 26954594 26949276
23/11/22

Τετάρτη Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61

Δίπλα από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος 26933568 26934034
23/11/22 Τετάρτη Περικέντη Λεία Αποστόλου Παύλου 44 Β

Έναντι

περίπτερου ZIPEX Πάφος 26944070 26933248
24/11/22 Πέμπτη Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24
Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay 26950073 26950778
25/11/22 Παρασκευή Μακαρίου Γεώργιος Νεαπόλεως 20 Τέρμα δρόμου
εκκλησίας Αποστόλου Παύλου Πάφος 26936989 26938949

Γιώργος Σαξατέ

ωφόρο.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο
Νοσοκομείο Πάφου όπου οι επί καθήκοντι ιατροί
διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρός. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα
με εμπλοκή οχήματος και πεζού στην ευρύτερη
περιοχή Κάτω Πάφου προς Κόλπο των Κοραλλίων. Το προηγούμενο συνέβη στην περιοχή του
Παλιομονάστηρου στην Πέγεια όπου είχε χάσει
την ζωή του και πάλι Βρετανός μόνιμος κάτοικος
της περιοχής.
Από τις συνθήκες του δυστυχήματος προκύπτει
ότι ο φωτισμός και στα δύο θανατηφόρα ήταν
ελλιπής και δεν υπήρχαν διαβάσεις πεζών ούτε
και πεζοδρόμια.
Στην περίπτωση του θύματος στην Χλώρακα υπήρξαν πληροφορίες ότι διασκέδαζε σε παρακείμενο μπαρ και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Η ανάγκη αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην
περιοχή αυτή είναι επιτακτική σημειώνουν εκπρόσωποι φορέων και επικρίνουν την πολιτεία
διότι για 20 χρόνια κωλυσιεργεί.
Αναφερόμενος στον παραλιακό δρόμο Χλώρακας -Πέγειας όπου το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα
πεζούς ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι το επιμελητήριο σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους
Βουλευτές θα ασκήσουν πιέσεις για να επισπευσθούν οι διαδικασίες αναβάθμισης του οδικού
δικτύου. Είναι τραγικό όπως είπε σε ένα δρόμο
που λειτουργούν δεκάδες τουριστικές επιχειρήσεις να μην υπάρχουν πεζοδρόμια επαρκής φωτισμός και ασφαλείς διαβάσεις πεζών.

Μεγάλη πρόκληση

Σ

ε μια εποχή που το Κυπριακό βρίσκεται σε
τέλμα, που η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η
αδιαφορία βρίσκονται σε έξαρση, που ο κόσμος
και η νεολαία απομακρύνονται από την εκκλησία, με τον πόλεμο να έχει φέρει ένα άνευ προηγουμένου κύμα ακρίβειας, αλλά κι την εκκλησία
ν βρίσκεται μπλεγμένη σε πολιτικά παιχνίδια
λόγω ακριβώς της πολεμικής μεταξύ Ρωσίας και
Ουκρανίας, η πρόκληση για κάθε ιεράρχη να
βρεθεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου,
είναι τεράστια.
Είναι γι’ αυτούς και άλλους πολλούς λόγους που
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προκαθημένου, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
θα επηρεάσουν άμεσα όλους μας.
Στην Κύπρο βεβαίως ο καταστατικός χάρτης της
εκκλησίας μας δεν επιτρέπει την άμεση εκλογή
του Αρχιεπισκόπου από το λαό και αυτό ουσιαστικά αναδεικνύεται από την διευρυμένη Ιερά
Σύνοδο, η οποία ψηφίζει έναν από τους τρεις
πρώτους ανεξάρτητα της διαφοράς των ψήφων
που έχουν εξασφαλίσει.
Συνεπώς σε ένα μεγάλο ποσοστό το ποιος θα
εκλεγεί τελικά στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο καθορίζεται από τις ισορροπίες εντός της Ιεράς
Συνόδου.
Όσον αφορά τώρα τους πιστούς η αλήθεια είναι
ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία γνωρίζουν το ιεράρχη της επαρχίας τους και ελάχιστα
γνωρίζουν για τους υπόλοιπους.
Είναι επίσης δεδομένο ότι η συμμετοχή στις αρχιεπισκοπικές εκλογές είναι περιορισμένη, με
την πλειοψηφία των ψηφοφόρων να μην ενδιαφέρονται και να μην προσέρχονται στις κάλπες.
Το διακύβευμα όμως είναι μεγάλο για όλους μας
και όλοι έχουμε υποχρέωση να ενημερωθούμε
και να επιλέξουμε τον ιεράρχη που θεωρούμε
κατάλληλο για να χειριστεί με σύνεση όλα τα ζητήματα που αναφέραμε στην αρχή, από τα οποία
θα επηρεαστεί άμεσα όχι μόνο η καθημερινότητά μας αλλά και το μέλλον του τόπου μας.
Και αυτό θα γίνει ανεξάρτητα από τη δική μας
συμμετοχή. Απλά η αποχή μας από κάθε εκλογική διαδικασία δίνει το δικαίωμα σε άλλους να
αποφασίσουν και για τη δική μας τύχη και το
μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε, επίσημα
όλοι πόσοι και ποιοι θα διεκδικήσουν τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 18 Δεκεμβρίου και από το αποτέλεσμα τους θα καθορίσει
ποιοι τρεις θα συνθέσουν το τριπρόσωπο από το
οποίο τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα εκλέξουν
τον Αρχιεπίσκοπο…

ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ...

Αυτοκίνητο

Αγγελίες
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1899-Ο ελβετός επιχειρηματίας Χανς Γκάμπερ ιδρύει
την ποδοσφαιρική ομάδα της
Μπαρτσελόνα.
1912-Η απελευθέρωση των
Ιωαννίνων
Αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη
διάρκεια του Α’ Βαλκανικού
Πολέμου.Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις οχυρωμένες θέσεις Μεγάλο και Μι-

κρό Μπισδούνι και Πεστά.
1964-Πλήθος κόσμου κάτω
από την ιστορική γέφυρα,
λίγο πριν το δυστύχημα...
Στο αίμα πνίγεται ο επίσημος
εορτασμός στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από αντιστασιακούς το 1942. Έκρηξη στο χώρο της εκδήλωσης
προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45.

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		

26321321
26621244
26811580
1460
1401
26819268
1410
26306385
26801101
77778833

26818470
26821602

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/2022-ΠΑΠΑΜΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ 97894206
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/2022-ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΗΛ 99148466

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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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Αβδιού προφ. Βαρλαάμ

“Η διαφήμιση
είναι τυπωμένες πωλήσεις”
Daniel Starch
Διαφημιστής

ε πικαιρότητα
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Σελίδα 03

Εγγύηση για το αδιάβλητο
Αρχιεπισκοπικές Εκλογές
Μητροπολίτης Γεώργιος:
“Μοναδική έγνοια η
ενότητα της εκκλησίας
όπως και το αδιάβλητο
των εκλογών όπως
ήταν και η επιθυμία
του μακαριστούν
Αρχιεπισκόπου”…

Α

πόφαση έχει παρθεί από την έκτακτη Ιερά Σύνοδο και πλέον βαδίζουμε
προς την ημερομηνία διεξαγωγής των
Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, μετά την κοίμηση
του Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου, Χρυσόστομου του Δευτέρου. Τα μέλη
της Ιεράς Συνόδου, αποφάσισαν όπως οι κάλπες στους ιερούς ναούς στηθούν πριν από τις
γιορτές των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022.
Όπως δήλωσε ο τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού θρόνου Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, πρώτιστο μέλημα του είναι να διεξαχθούν
αδιάβλητες εκλογές και να εξελιχθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα. Ως τοποτηρητής
του αρχιεπισκοπικού θρόνου δήλωσε ότι θέλει να διασφαλίσει τη ενότητα της εκκλησίας
και αυτό πρόσθεσε ήταν η μεγάλη έγνοια και

του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος ανέφερε ότι ως μέλος της Ιεράς Συνόδου είναι ενδιαφερόμενος
για την θέση του Αρχιεπισκόπου.

Διαδικαστικά

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου κατά την έκτακτη
συνεδρίαση τους αποφάσισαν όπως η διαδικασία διεξαχθεί για πρώτη φορά με τη χρήση
ψηφοδελτίου, στο οποίο θα υπάρχουν φωτογραφίες και θα αναγράφονται τα ονόματα
των ενδιαφερόμενων Αρχιερέων και Επισκόπων, για να πληρώσουν την κενωθείσα θέση
του Πρωθιεράρχη της κυπριακής Εκκλησίας.
Τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου ανακοίνωσε
ο Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου
Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, ο οποίος τό-

νισε πως εάν υπάρξουν ανυπέρβλητες δυσκολίες θα συνέλθει εκ νέου η Ιερά Σύνοδος για
να μετακινήσει την ημερομηνία διεξαγωγής
των Αρχιεπισκοπικών Εκλογών. Όπως είπε,
οι ενδεχόμενες δυσκολίες εναπόκεινται στο
ενδεχόμενο υποβολής ενστάσεων από τους
Αρχιερείς, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν
από την Ιερά Σύνοδο.

Υποψηφιότητες μέχρι τις 22 Νοεμβρίου

Τα εκλογικά κέντρα θα στελεχώνουν δημόσιοι λειτουργοί, ενώ θα υπάρχουν εκπρόσωποι
των υποψηφίων για εποπτεία της διαδικασίας. Ως Γενικός Έφορος Εκλογών, ορίστηκε ο
Ιωάννης Χαριλάου, Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.  
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι

Χριστιανοί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους με το πιστοποιητικό βάφτισης.
Ο εκλογικός κατάλογος θα καταρτιστεί σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών,
αφού αφαιρεθούν Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι
και Μαρωνίτες, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
για να δοθεί χρόνος υποβολής ενστάσεων
από αλλοδαπούς και οποιονδήποτε άλλο που
δεν περιλαμβάνεται. Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων είναι τρείς ημέρες μετά την δημοσιοποίηση του καταλόγου.
Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό
κατάλογο θα έχουν όσοι υποβάλουν πιστοποιητικό βάπτισης ή άλλο δικαιολογητικό (πχ:
γάμου) που να αποδεικνύει ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Τα έξοδα για τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές θα
καταβληθούν από την Εκκλησία της Κύπρου.
Ερωτηθείς τέλος ο Μητροπολίτης Πάφου γιατί
εφόσον πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία,
οι Αρχιεπισκοπικές Εκλογές δεν ορίστηκαν
μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων απάντησε ότι, «Δεν θέλησαν κάποιοι αδελφοί να
πάμε μετά τα Φώτα, γιατί όταν κάποιοι είναι
έτοιμοι δεν θέλουν να δώσουν χρόνο στους
άλλους να ετοιμαστούν, είναι ανθρώπινο».
Την ημέρα των Αρχιεπισκοπικών εκλογών
προγραμματίζεται επίσης η τέλεση του
40ημερου μνημοσύνου του Αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόμου, ενδέχεται ωστόσο να μετακινηθεί για το Σάββατο.

ε πικαιρότητα

Σελίδα 04

Ριπές
Κάθε Νοέμβρη και
χειρότερα

Π

ριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 49χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου
και άλλα 39 από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τον Ραούφ Ντεκτάς. Στην περίπτωση του Πολυτεχνείου
τιμώνται οι φοιτητές που
εξεγέρθηκαν κατά της
Χούντας των συνταγματαρχών ενώ στην περίπτωση της ανακήρυξης
καταδικάζονται οι παράΓράφει
νομες ενέργειες των καο Κώστας Νάνος τοχικών αρχών. Το νήμα
Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos” που συνδέει τις δύο επέτειους είναι η σχέση της
Χούντας με το πραξικόπημα στην Κύπρο και
την τουρκική εισβολή που είχε ως επακόλουθο την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Χρονικά οι δύο επέτειοι έχουν απόσταση 10 χρόνων
όμως ημερομηνιακά έχουν διαφορά μόνον
δύο μέρες και συνήθως γίνονται ταυτόχρονες
εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα οι πορείες
των μαθητών για να τιμήσουν την εξέγερση
και να καταδικάσουν την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Όσο και αν η χρονική απόσταση
από ένα γεγονός επιτρέπει καλύτερη ανάγνωση και ανάλυση στον τόπο μας συμβαίνει το
αντίθετο. Για την εξέγερση του Πολυτεχνείου
έχουν ειπωθεί σχεδόν όλα και έχει φωτιστεί
κάθε πτυχή σε ότι αφορά τους παράγοντες
που συνέβαλαν στην εξέγερση την απήχηση
που αυτή είχε και τα γεγονότα που δρομολόγησε μέχρι την μεταπολίτευση και αργότερα
μέχρι το τέλος το δεκαετίας του 70. Για την
ανακήρυξη του ψευδοκράτους σε ότι αφορά
τις συνέπειες που αυτό είχε γενικότερα στην
υπόθεση του Κυπριακού ακόμη ψαχνόμαστε.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση φαίνεται ότι προκαλεί εφησυχασμό στην
πολιτική ηγεσία του τόπου. Από το 1983 μέχρι
σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά και είναι
πολιτική μυωπία να παραγνωρίζονται οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Όσο και αν βολεύουν ή να χαϊδεύουν αυτιά τα συνθήματα
που ακούγονται σε κάθε επέτειο καταδίκης
του ψευδοκράτους η πραγματικότητα είναι
ότι εδραιώνεται. Όπως και η τουρκική κατοχή
ενισχύεται και οι κατεχόμενες περιοχές μετατρέπονται σε μια προέκταση των τουρκικών
εδαφών. Αυτοί που γεννήθηκαν το 1983 είναι σήμερα σχεδόν40 χρονών και αυτοί όπως
και τα παιδιά τους δεν γνώρισαν τίποτε άλλο.
Οι γενεές που είχαν κάποιες μνήμες από την
συμβίωση με τους Ελληνοκύπριους έχουν φύγει πλέον. Όσοι τ/κ απόμειναν ακόμη εν ζωή
στα κατεχόμενα είναι ηλικιωμένοι. Το νήμα
που συνέδεε τις δύο κοινότητες έχει χαθεί. Η
μη αναγνώριση του ψευδοκράτους δεν είναι
παρηγοριά και δεν δικαιώνει κανέναν. Αντίθετα κάθε χρόνος που προστίθεται δίχως λύση
εδραιώνει το ψευδοκράτος και ενισχύει την
κατοχή και την διχοτόμηση. Η φετινή επέτειος
ανακήρυξης του ψευδοκράτους βρίσκει το Κυπριακό την πιο δεινή θέση που βρέθηκε από
το 1974. Η κατοχική δύναμη έχει καταστεί πιο
επιθετική από ποτέ, επιβάλλοντας νέα τετελεσμένα επί του εδάφους. Η τουρκοκυπριακή ηγεσία Τατάρ αξιώνει προκλητικά τη λύση
δύο κρατών και η διεθνή κοινότητα όχι μόνο
δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, αλλά
αναβαθμίζει συνεχώς τη γεωπολιτική της σημασίας. Αν σε αυτά προστεθεί και η απουσία
οποιασδήποτε κινητικότητας ή διαπραγματεύσεων τότε διαμορφώνεται ολόκληρη η εικόνα
για την φάση που διανύουμε και αναδεικνύονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.
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Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Με νέες ιδέες και προτάσεις για μια νέα Κύπρο-Πώς μπορούμε να λύσουμε
το Κυπριακό και να εξασφαλίσουμε την πρόοδο σε μια ενωμένη Κύπρο…

Σ

ε συνέχεια της κάλυψης της
προεκλογικής εκστρατείας
για τις προεδρικές εκλογές
του 2023, σας παρουσιάζουμε
σήμερα τον ανεξάρτητο υποψήφιο και εκπρόσωπο του Κινήματος Νέο Κύμα Κωνσταντίνο Χριστοφίδη.
Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
γεννήθηκε στη Λάπηθο της Κερύνειας τον Γενάρη του 1959.
Εντάχθηκε στην ακαδημαϊκή
κοινότητα του Πανεπιστημίου
Κύπρου το 1992 και διετέλεσε

Πρύτανης του για δύο θητείες
(2010-2018).
Σήμερα συνεχίζει να είναι καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου και όπως δηλώνει διοίκησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με
γνώμονα την αρχή: οι άνθρωποι
προκόβουν, αν τους δοθεί αξιοκρατικά η δυνατότητα και ως
υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέλει να κάνει
αυτή την αρχή πράξη για όλη τη
χώρα.
Ο κ. Χριστοφίδης απαντά στο
ερώτημα γιατί είναι ο υποψήφιος, γιατί έχει ένα διαφορετικό
σχέδιο για τον τόπο μας. Μαζί με
μια μεγάλη ομάδα όπως δηλώνει
έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο για
το πώς πρέπει να είναι η Κύπρος
τα επόμενα χρόνια.
Σημείωσε ακόμα ότι το έργο του
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η
διαχείριση πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με την ταυτόχρονη πρόοδο και αναβάθμιση
του πανεπιστημίου αποδεικνύουν την ικανότητά του να διοικεί.

Νέο Κύμα και δημοσκοπήσεις
Το «Νέο Κύμα || Volt Cyprus –είναι ένα κοινωνικο-πολιτικό κίνημα που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας για αλλαγή και
εκσυγχρονισμό και θα παραμείνει στην πολιτική ζωή και μετά τις
προεδρικές εκλογές όπως δήλωσε
ο κ. Χριστοφίδης. Δημιουργήθηκε
από ανεξάρτητους ελεύθερα σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες
οι οποίοι μέσα από διάλογο κατέληξαν στο σχέδιο και τις προτάσεις για την άλλη Κύπρο που
προτείνουν. Αποτελεί πρόσθεσε

νοι βασικοί υποψήφιοι (που υποστηρίζονται από κόμματα) σε μια
σειρά από σοβαρά θέματα που
απασχολούν τον Κύπριο πολίτη
όπως για τους πρόσφυγες, τις
τουρκοκυπριακές περιουσίες…

Κυπριακό

σημείο συνεύρεσης παραγωγικών, δημιουργικών πολιτών που
αγαπούν και παθιάζονται με αυτόν τον τόπο, που αρνούνται να
συμβιβαστούν με τη στασιμότητα
και την αδράνεια και θέλουν να
δουν τη χώρα μας να προοδεύει,
να εκσυγχρονίζεται και να γίνεται
καλύτερη. Είναι ένα κίνημα ανθρώπων που οραματίζονται μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία
στην Κύπρο, η οποία θεμελιώνεται στον πολιτισμό και στην παράδοσή της, χωρίς να εγκλωβίζεται
από αυτή.
Δεν πτοούνται συνέχισε από τα
ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες όπως είπε καταγράφουν τις απόψεις και τα θέλω
ενός μέρους του πληθυσμού,
το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά
στους κομματικούς μηχανισμούς.
Αυτό όμως που έχει σημασία είπε
δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα

αλλά και η διαδρομή κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν ζυμώσεις θα ακουστούν καινούργια
πράγματα και να δουν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν λύσεις που το
πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να
τις δώσει.
Σημείωσε ακόμα ότι οι ιδέες τους
βρίσκουν απήχηση στην κοινωνία
και ιδιαίτερα στου νέους, προσθέτοντας ότι το κίνημα είπε θα
είναι παρών στις επόμενες Ευρωεκλογές και στις Κοινοβουλευτικές Εκλογές.
Ο ίδιος τέλος και το Κίνημα που
είναι μέρος ενός Πανευρωπαϊκού
Κινήματος έχουν να προτείνου
καινούργια πράγματα και ιδέες,
αναφορικά με την παιδεία, την
υγεία, την οικονομία και όλα όσα
αφορούν το σύγχρονο Ευρωπαίο
πολίτη.
Ταυτόχρονα αναρωτήθηκε τι
έχουν να προτείνουν οι λεγόμε-

Ερωτηθείς για την μορφή της λύσης που υποστηρίζει ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι στηρίζει την
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία
αλλά χωρίς εκ περιτροπής προεδρία η οποία όπως ανέφερε νοθεύει την θέληση του λαού.
Πιστεύει όπως ανέφερε στο προεδρικός σύστημα το οποίο πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη το 2003
(δηλαδή το Ελβετικό σύστημα),
με θετική ψήφο στους Τουρκοκυπρίους για τα θέματα που επιθυμούν.
Τόνισε την ανάγκη δημιουργίας
μιας Ομόσπονδης Περιφέρειας
Ανάπτυξης ανάμεσα στις δύο Πολιτείες η οποία θα διοικείται από
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
και μέσω της οποία θα φέρουμε
τους νέους κοντά να εργαστούν
από κοινού, σε ομόσπονδες υπηρεσίες φωτοβολταϊκά πάρκα και
άλλες πολλές υπηρεσίες, ενώ με
την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ
αμέσως λύνουμε την εξωτερική
πτυχή του Κυπριακού και απομένει η εσωτερική στην οποία
πιστεύει ότι μπορέσουμε να καταλήξουμε με τους Τουρκοκύπριους.
ΚΣΤ:36/2022

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΣΑΔΑΣ
Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ- ΕΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ/ΕΛΕΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ(ΣΕΛΚ)
Τσάδα 16 Νοεμβρίου 2021
1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας ζητά προσφορές για προσφερόμενες Γραμματειακές-ΛογιστικέςΦορολογικές-Ελεκτικές Υπηρεσίες απο Εγκεκριμένα Λογιστικά/Ελεκτικά γραφεία μέλη του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.
cy η απο τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.
3. Οι προσφορές να υποβληθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο
χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. η στο Κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας με την ένδειξη “Προσφορά για Λογιστικές-Φορολογικές-ΓραμματειακέςΕλεκτικές Υπηρεσίες” μέχρι τις 9 π.μ. τις Παρασκευής 25 Νοεμβρίου 2022.
Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 96510500.
Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου

ε πικαιρότητα
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Σελίδα 05

Έμειναν ατρύγητα
Περισσότερα από δύο εκατομμύρια κιλά ξυνιστέρι έμεινε σε αμπελώνες

Δ

υο εκατομμύρια κιλά «Ξυνιστέρι» σε αμπελοχώρια της
Πάφου και περίπου μισό
εκατομμύριο σταφύλια μαύρων
ποικιλιών στην περιοχή Παναγιάς
παρέμειναν ατρύγητα σύμφωνα με
τον επαρχιακό γραμματέα της ΕΚΑ
Νίκο Σαββίδη.
Ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ,
χαρακτήρισε τραγικά ερασιτεχνικές
τις κυβερνητικές αποφάσεις για το
αμπελουργικό και υποστήριξε ότι οι
αποζημιώσεις που ανακοινώθηκαν
για τους επηρεαζόμενους αμπελουργούς είναι ψίχουλα.
Ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε σε λανθασμένες εκτιμήσεις για τις ποσότητες που θα παράγονταν, αλλά και
για τις δυνατότητες των οινοποιείων να απορροφήσουν το σύνολο
της παραγωγής.
Αυτό οδήγησε σε περιορισμένο
πράσινο τρυγητό με αποτέλεσμα οι
ποσότητες σταφυλιών που έμειναν

στα αμπέλια για να τρυγηθούν ήταν
πολύ μεγαλύτερες από αυτές που
μπορούσαν να παραλάβουν οι οινοβιομηχανίες.
Το πρόβλημα με την παραλαβή των
σταφυλιών θα είναι ακόμη μεγαλύτερο την επόμενη χρονιά, καθώς η
παραγωγή θα είναι αυξημένη ενώ
οι οινοβιομηχανίες θα έχουν περισ-

σεύματα από την φετινή χρονιά που
παράλαβαν πρόσθετες ποσότητες
επιδοτούμενες. Το πρόβλημα στην
αμπελουργία άρχισε να παρατηρείται πριν από 3 χρόνια και επιδεινώθηκε τα δύο χρόνια της πανδημίας.
Τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκε ο πράσινος τρυγητός, εκτεταμένα, όμως για φέτος αυτό το μέ-

τρο εφαρμόστηκε σε περιορισμένο
βαθμό λόγω των εκτιμήσεων ότι θα
παραλαμβάνονταν όλες οι ποσότητες.
Εκπρόσωποι των οινοβιομηχανιών
υποστηρίζουν πως έχουν αδιάθετα
εκατομμύρια λίτρα κρασί και αυτό
θα παραμείνει και την επόμενη
χρονιά.
Οι Αγροτικές Οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει
αγροτική πολιτική και άφησε τους
αμπελουργούς να φυτεύουν κυρίως
ξυνιστέρι χωρίς προγραμματισμό,
με αποτέλεσμα το 60% του σταφυλιού της Κύπρου να είναι αυτής της
ποικιλίας.
Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών
Οργανώσεων επικρίνουν την κυβέρνηση κυρίως για την απουσία
μακροχρόνιου σχεδιασμού για την
αμπελοκαλλιέργεια και την απουσία ελέγχου στην επαναφύτευση
αμπελιών.

Έκκληση του Τμήματος Δασών
Μην προκαλείται καταστροφή στα μανιτάρια

Α

παγορεύεται η χρήση εργαλείων για σκοπούς ανεύρεσης ή/και συλλογής μανιταριών, αναφέρει, σε ανακοίνωση του με αφορμή
την έναρξη εξορμήσεων του κοινού για συλλογή
μανιταριών, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος .Το Τμήμα Δασών διευκρινίζει ότι πολλοί
συλλέκτες στην προσπάθεια τους να είναι πιο
αποτελεσματικοί χρησιμοποιούν εργαλεία κυρίως τσουγκράνες (χτενιές), για απομάκρυνση της
φυλλάδας που σκεπάζει τα μανιτάρια. Σημειώνει ότι η πρακτική αυτή απαγορεύεται ρητά από
τον περί Δασών Νόμο και σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρει ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτος ή
χρηματική ποινή μέχρι €5.000,00 ή και τις δύο

2 αυτές ποινές. Προσθέτει ότι ο εντοπισμός των
μανιταριών πρέπει να γίνεται μετά από προσεκτική παρατήρηση, από συλλέκτες που είναι σε
θέση να αναγνωρίζουν τα εδώδιμα είδη από τα
δηλητηριώδη. Αναφέρει, παράλληλα, ότι κατά
τη συλλογή, να αφαιρείται η φυλλάδα που βρίσκεται πάνω από το μανιτάρι και στη συνέχεια
να αφαιρείται με προσεκτικές κινήσεις με το
χέρι, ενώ εναλλακτικά, το μανιτάρι μπορεί να

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ
Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

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

Για πληροφορίες 99567680 & 99571542

κόβεται με μαχαίρι λίγο πάνω από το έδαφος
και ακολούθως να γίνεται επανατοποθέτηση της
φυλλάδας που μετακινήθηκε. Το Τμήμα Δασών
σημειώνει ότι η συλλογή πρέπει να γίνεται με
προσοχή και με σεβασμό προς τη φύση προσθέτοντας ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία
δεν είναι τόσο αν θα συλλεχθεί ή όχι το μανιτάρι
(καρπός) όσο να μην καταστραφεί ο παραγωγικός μύκητας που βρίσκει προστασία κάτω από
τη φυλλάδα. Τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να
συλλέγονται μόνο τα ώριμα μανιτάρια τα οποία
έχουν απελευθερώσει μεγάλο αριθμό σπορίων,
εξασφαλίζοντας έτσι την αναπαραγωγή τους και
τα επόμενα χρόνια. Το Τμήμα Δασών απευθύνει
θερμή έκκληση στο κοινό να εφαρμόζει τις σωστές πρακτικές εντοπισμού και συλλογής και να
αναφέρει τυχόν παραβάσεις στον πλησιέστερο
Δασικό Σταθμό. Αναφέρει, τέλος, ότι η σαρωτική απομάκρυνση της φυλλάδας προκαλεί ζημιά
στο δασικό οικοσύστημα αφού θανατώνει και τα
μικρά μανιτάρια που πρόκειται να βλαστήσουν,
καθώς και μικροοργανισμούς και φυτά της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα, υποβαθμίζει αισθητικά το
δάσος. Εν τω μεταξύ παγκύπρια εκστρατεία για
την πάταξη παρανομιών που σχετίζονται με την
οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος οποιουδήποτε τύπου εκτός δασικών δρόμων και τη συλλογή
μανιταριών με τη χρήση τσουγκράνας ή άλλου
εργαλείου για απομάκρυνση της φυλλάδας που
σκεπάζει τα μανιτάρια, θα διενεργήσει το Τμήμα
Δασών από τις 18 μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, 2022.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι οι πρακτικές αυτές απαγορεύονται ρητά από τον περί Δασών Νόμο και σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρει ποινή φυλάκισης
μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε
χιλιάδες ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές.

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

Οργάνωση και πίεση

Π

ολλές φορές βλέπουμε έργα, που
σχεδιάζονται δρομολογούνται ακόμα
και αρχίζουν αλλά ποτέ δεν ολοκληρώνονται, όπως για παράδειγμα η μαρίνα της
Πάφου, η οποία είναι η πρώτη που προκηρύχτηκε ή ο δρόμος αεροδρομίου – Τουριστικής περιοχής, ή ακόμα ο παραλιακός
δρόμος από την Πάφο μέχρι τον Κόλπο των
Κοραλλίων.
Η μεν μαρίνα ακόμα πελαγοδρομεί, με μελέτες επί μελετών, ο δε δρόμος αεροδρομίου είναι ο μοναδικός δρόμος που ξοδεύτηκαν για αυτό πάνω από 25 εκατομμύρια
αλλά δεν έφτασε ποτέ στο αεροδρόμιο,
ενώ ο παραλιακός δρόμος Πάφου Κόλπου
των Κοραλίων για να μην πούμε Αγίου
Γεωργίου Πέγειας, παραμένει χωρίς αναβάθμιση και σε πολλά σημεία του χωρίς
στοιχειώδη φωτισμό με αποτέλεσμα να
χάνονται κάθε χρόνο ζωές.
Να μην αναφερθούμε και στον Ακάμα για
τον οποίο έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια με συζητήσεις επί συζητήσεων αλλά
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα
για την προστασία και ανάδειξή του.
Μιλάμε βέβαια για έργα η κατασκευή των
οποίων όλοι παραδέχονται ως απαραίτητη, μη εξαιρουμένων και των εκάστοτε κυβερνόντων.
Τι είναι αυτό που εμποδίζει την κατασκευή
ή την ολοκλήρωσή τους; ¨Όταν μιλάμε γι’
αυτό αναφερόμαστε συνήθως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης στη γραφειοκρατία και βεβαίως στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Υπάρχουν όμως τρόποι για να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα, φτάνει
όλοι εμείς και ιδιαίτερα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν τις σωστές πιέσεις στα σωστά κέντρα και να προτείνουν
λύσεις οι οποίες να υπερνικούν τα όποια
εμπόδια.
Δηλαδή δεν έχουν κατασκευαστεί πουθενά στον κόσμο δρόμοι που διαβαίνουν
από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές;
Δεν έχουν γίνει εθνικά πάρκα αλλού, και
δεν έχουν γίνει μαρίνες;
Πώς γίνεται στην επαρχία μας να σκαλώνουν πάντα τόσα σημαντικά έργα σε τέτοιου είδους εμπόδια;
Μήπως φταίνε και οι δικοί μας χειρισμοί
ως επαρχία, μήπως δεν κάνουμε ότι πρέπει
για να ασκήσουμε τι σωστές πιέσεις αλλά
και να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις;
Η Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων και
οργανώσεων θα μπορούσε σίγουρα να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς αυτή
την κατεύθυνση απευθυνόμενοι στους
σωστούς ανθρώπους, καθώς τα μέλη της
ίσως να μην διαθέτουν την τεχνογνωσία
που είναι απαραίτητη.
Να βάλουμε προτεραιότητες ιεραρχώντας
τις ανάγκες και να προχωρήσουμε όλοι
μαζί ενωμένοι ως επαρχία, αλλιώς δεν
βλέπουμε να αποκτούμε μαρίνα ούτε ως
το 2030…

‘‘η σύνταξη’’

ε πικαιρότητα
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Επιμένει το ΑΚΕΛ
για Μουσείο Γρίβα

Τίμησε βετεράνους

Π

ολύ μικρό αποδείχθηκε τελικά το αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου για να χωρέσει
τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση που
διοργανώθηκε το βράδυ της Τετάρτης για να
τιμηθούν μέλη και στελέχη του ΑΚΕΛ που
συμπλήρωσαν 50 χρόνια αδιάλειπτης κομματικής δράσης. Μαζί με τους τιμηθέντες
ήταν μέλη των οικογενειών τους, παιδιά και
εγγόνια.
Συνολικά στην Πόλη της Πάφου και τους γειτονικούς Δήμους και κοινότητες τιμήθηκαν
37 γυναίκες και άνδρες.
Ανάλογη εκδήλωση έγινε πρόσφατα και στην
Πόλη Χρυσοχούς. Συγκινημένος ο Γ.Γ. του
ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου απευθυνόμενος
στους βετεράνους ανέφερε ότι αυτοί είναι
η ιστορία του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς στην
Κύπρο. Σε 4 χρόνια πρόσθεσε, το ΑΚΕΛ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και είναι η ίδια
η ιστορία της Κύπρου. Ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στους αγώνες που έδωσε αυτή η
γενιά μελών και στελεχών του ΑΚΕΛ μέσα σε
πολύ δύσκολες συνθήκες των δεκαετιών του
60 και 70, που αντιστάθηκε στο πραξικόπημα την εισβολή, αντιμετώπισε τους προδότες
και δολοφόνους της ΕΟΚΑ Β΄ και έδωσε σκληρούς, εργατικούς πολιτικούς και κοινωνικούς
αγώνες. Ανάμεσα στους τιμηθέντες ήταν
στελέχη του ΑΚΕΛ τα οποία πρωτοστάτησαν
σε όλες τις μάχες που δόθηκαν τα τελευταία
50 χρόνια. «Στέκω ενώπιον σας με δέος γιατί
εσείς –εσείς τα στελέχη του Κόμματος και του
λαϊκού κινήματος– ζήσατε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα όχι μόνο ως θύματα, αλλά και
ως πρωταγωνιστές μα και μπροστάρηδες των
αγώνων του λαού μας, ο οποίος επιθυμούσε
με τη δουλειά του να δημιουργήσει συνθήκες μόνιμης ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Στεφάνου.
Τους κάλεσε να δώσουν και αυτή την μάχη
των προεδρικών εκλογών με το ίδιο σθένος
για την εκλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη
στην προεδρία της Δημοκρατίας.

Επιμένουν για μνημείο Γρίβα

Νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης το ΑΚΕΛ
διοργάνωσε εκδήλωση διαμαρτυρίας για το
Μουσείο Γρίβα στην Χλώρακα. Πρόκειται για
ντροπή και πρόκληση γιατί αυτό το μνημείο
θα γίνει στην Πάφο της αντίστασης κατά των
πραξικοπηματιών και της ΕΟΚΑ β΄ ανέφερε
μεταξύ άλλων ο Γ.Γ γραμματέας του ΑΚΕΛ
Στέφανος Στεφάνου στην ομιλία του στη συγκέντρωση σημειώνοντας ότι καταβάλλεται
συστηματική προσπάθεια από τον Συναγερμό και τους υποψηφίους του για παραχάραξη
της ιστορίας. Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ με την
στήριξη του ΕΛΑΜ και δυστυχώς των ηγεσιών των κομμάτων ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ αποφάσισαν
να διαθέσουν κρατικά κονδύλια που προέρχονται από την άγρια φορολογία των πολιτών
για να τιμήσουν τον ολετήρα της Κύπρου. Σε
μια περίοδο μάλιστα που χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της
καθημερινής ζωής λόγω και της ακρίβειας ,
η Βουλή με τις ψήφους και των Βουλευτών
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ αποφάσισε να διαθέσει κονδύλι για την δημιουργία Μουσείου Γρίβα .
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Νέα εμπλοκή
Για το δρόμο αεροδρομίου-τουριστικής περιοχής

Ε

πιπρόσθετες εξηγήσεις και
διευκρινίσεις ζητούνται από
τους μελετητές για τις τροποποιήσεις των σχεδίων σχετικά
με τον δρόμο αεροδρομίου τουριστικής περιοχής. Παρότι αρχικά
υπήρχε αισιοδοξία ότι η νέα πρόταση για το σημείο που διέρχεται ο
ποταμός της Αχέλειας θα γίνονταν
δεκτός από το Τμήμα Περιβάλλοντος δυστυχώς ζητούνται επιπρόσθετες εξηγήσεις και διευκρινίσεις
επιβεβαίωσε στο Radiocosmos o
διευθυντής του ΕΒΕ Μαρίνος Στυλιανού.
Αυτό πρόσθεσε δεν επιτρέπει την
ολοκλήρωση των διαδικασιών
ώστε να δρομολογηθεί η ολοκλήρωση του δρόμου και προκαλεί
νέες καθυστερήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι για να ξεπεραστούν οι ενστάσεις της υπηρεσίας
Θήρας οι μελετητές είχαν προτείνει διαφοροποίηση της όδευσης
και υπήρχε αισιοδοξία ότι τελικά
θα άναψε το πράσινο φως ώστε να
ολοκληρωθεί το έργο. Υπενθυμίζε-

Οι προηγούμενες 3
μελέτες κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η
προτεινόμενη όδευση
προκαλεί σοβαρές
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στην
περιοχή του ποταμού της
Κολώνης η οποία είναι
προστατευόμενη.

ται πως για το συγκεκριμένο έργο
εκπονήθηκαν συνολικά 4 περιβαλλοντικές μελέτες επιπτώσεων στο
περιβάλλον. Οι προηγούμενες 3
μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη όδευση
προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή του
ποταμού της Κολώνης η οποία είναι προστατευόμενη. Συγκεκριμένα η περιοχή θεωρείται πέρασμα

πουλιών και τυχόν κατασκευή του
δρόμου θα προκαλούσε προβλήματα.
Οι ενστάσεις της Υπηρεσίας Θήρας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είχαν ως αποτέλεσμα αυτό το
τμήμα του έργου να μην υλοποιείται. Κατά καιρούς εξετάστηκαν
διάφορα εναλλακτικά σενάρια
για την συμπλήρωση του έργου
όμως απορρίφθηκαν είτε διότι το

κόστος ήταν απαγορευτικό είτε
διότι υπήρχαν θέματα ασφάλειας
του αεροδρομίου. Αυτή τη φορά
όμως προτάθηκαν τροποποιήσεις
τω σχεδίων όδευσης του δρόμου
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις και να αρθούν οι ενστάσεις της Υπηρεσίας Θήρας και της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.
Η μελέτη αυτή θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΒΕ και τους φορείς της
επαρχίας. Δυστυχώς φαίνεται πως
και πάλι υπάρχουν ενστάσεις από
την Υπηρεσία θήρας παρότι οι επιπτώσεις ελαχιστοποιήθηκαν.

Μειώνονται οι πληρότητες κλείνουν ξενοδοχεία
Παραμένουν οι πτήσεις στο Αεροδρόμιο Πάφου
Μ
εταξύ του 40 και 50% είναι οι πληρότητες
στα ξενοδοχεία στην Πάφο και το ποσοστό αυτό θα μειώνεται σταδιακά μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου σύμφωνα
με τον πρόεδρο του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Θάνο Μιχαηλίδη.
Η Πάφος είπε, βρίσκεται στο τέλος της θερινής τουριστικής περιόδου και στην αρχή της
χειμερινής, η οποία προβλέπεται δύσκολη και
αβέβαιη. Για την θερινή περίοδο είπε συγκριτικά με το 2019 οι αφίξεις είναι μειωμένες κατά
22%, ενώ τα έσοδα κατά 18%.
Για την Χειμερινή σεζόν, αν και υπάρχει ικανοποιητική αεροπορική σύνδεση πολλοί ξενοδόχοι θα αναστείλουν την λειτουργία των μονάδων τους διότι τα χαμηλά ποσοστά πληρότητας
σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό κόστος καθιστούν ζημιογόνα την λειτουργία τους. Ωστόσο
πρόσθεσε στην Πάφο θα είναι διαθέσιμες πέραν των 7.500 κλινών όλων των κατηγοριών και
οι επισκέπτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Σημειώνεται ότι περισσότερες από 130 πτήσεις
γίνονται εβδομαδιαίως τον Νοέμβριο από και
προς το αεροδρόμιο Πάφου. Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου
κατέγραψε κατά την φετινή χρονιά μεγάλη αύξηση, πέραν του 10%, σε ότι αφορά πτήσεις και
επιβάτες.
Η καλύτερη χρονιά του αεροδρόμιο Πάφου συνεχίζεται και κατά την χειμερινή περίοδο, αφού

Μεταξύ του 40 και 50% είναι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία στην Πάφο και το ποσοστό αυτό θα
μειώνεται σταδιακά μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον πρόεδρο του
τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Θάνο Μιχαηλίδη.
εκτός των 135 πτήσεων την εβδομάδα τον
Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο θα εκτελούνται 114
πτήσεις εβδομαδιαίως και τον Ιανουάριο 109.
Από τον Φεβρουάριο και με βάση πάντα τον
προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών
οι πτήσεις αυξάνονται σε 121 και τον Μάρτιο
σε 152. Οι προσδοκίες των ενασχολούμενων με
τον τουρισμό είναι ότι οι πτήσεις θα ξεπερά-

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

σουν τις 200 ανά εβδομάδα από τις αρχές του
επόμενου καλοκαιριού μέχρι και το επόμενο
φθινόπωρο.
Σχεδόν οι μισές πτήσεις του Νοεμβρίου εκτελούνται από και προς Βρετανικά αεροδρόμια,
ενώ πολύ καλή είναι η συνδεσιμότητα με αεροδρόμια της Πολωνίας, του Ισραήλ, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

ε πικαιρότητα
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Νέα σπουδαία αρχαιολογικά
ευρήματα στα Κούκλια
Ρίχνουν φως στις πτυχές
της Κυπριακής ιστορίας και
συγκεκριμένα στη Γεωμετρική
Περίοδο…

Δ

ύο τάφοι του 12ου αι. π.Χ. με σπάνια
ευρήματα ανασκάφηκαν στη θέση Κούκλια-Μάρτσελλο, από την αρχαιολογική
αποστολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (ΕΚΠΑ) και δίνουν νέα στοιχεία
στους αρχαιολόγους για να φωτίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πτυχές της ιστορίας.
Η ανασκαφή έφερε στο φως συναρπαστικά νέα
ευρήματα, μεταξύ αυτών μία διπλή ταφή που
χρονολογείται στον πρώιμο 12ο αι. π.Χ. Πρόκειται για έναν τάφο που ανήκει σε έναν τύπο που
συναντάται στο Αιγαίο (κυρίως την Κρήτη) κατά
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και αναφέρεται
στη διεθνή βιβλιογραφία ως pit cave. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα κατακόρυφο όρυγμα, στην
κατώτερη απόληξη του οποίου ανοίχθηκε μία
πλευρική κόγχη. Εντός της κόγχης ενταφιάσθηκαν ταυτόχρονα ένας άνδρας (περίπου 30 ετών)
και μία γυναίκα (περίπου 25 ετών). Η μελέτη των
ανθρώπινων, ζωικών και φυτικών καταλοίπων,
καθώς και των λοιπών ευρημάτων, αναμένεται
να προσφέρει νέα πολύτιμα στοιχεία για τον 12ο
αι. π.Χ., που υπήρξε μία περίοδος κρίσης για όλη
την Ανατολική Μεσόγειο.
Έθαψαν άλογο
Σε διαφορετικό σημείο της ανασκαφής ήλθε στο
φως ένας λάκκος, όπου τοποθετήθηκε, πιθανότατα κατά την Κυπρο-Γεωμετρική περίοδο, ένα
τεμαχισμένο άλογο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα, το οποίο θα προσφέρει νέα
δεδομένα για τη μελέτη των ταφικών εθίμων της
Κυπρο-Γεωμετρικής περιόδου. Την ανασκαφή
διηύθυνε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοπανιάς, με ειδίκευση στην Αρχαιολογία της
Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής. Η
έρευνα με την βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικών
μέσων, δηλαδή με την ευρεία χρήση GIS, αερο-

φωτογραφιών, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η οργάνωση αρχαιομετρικών μελετών για τα μεταλλικά
ευρήματα και τις ωμοπλίνθους.
Σημειώνεται ότι στη θέση Κούκλια-Μάρτσελλο
έχει πραγματοποιηθεί σειρά ερευνών από τη
Βρετανική (1950-55) και τη Γερμανο-Ελβετική
αποστολή (1966-73, 1985, 1992-95), καθώς και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-08). Οι παλαιότερες
έρευνες έφεραν στο φως τμήμα ενός μνημειακού τείχους, δίχως όμως να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του. Κεντρικός στόχος του ερευνητικού
προγράμματος του ΕΚΠΑ στο Μάρτσελλο είναι
η ολοκλήρωση της αποκάλυψης αυτού του πολύ
σημαντικού μνημείου και η εξακρίβωση της χρονολόγησης και της ταυτότητάς του. Επειδή πρόκειται για ένα σύνθετο και μνημειακό κτηριακό
συγκρότημα, η έρευνα έχει έναν μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό.

Νέα στοιχεία

Η φετινή ανασκαφική περίοδος επικεντρώθηκε
στην προσεκτική διερεύνηση της στρωματογραφίας του τείχους. Προέκυψαν νέα στοιχεία που
καθιστούν πιθανότερη τη χρονολόγηση της αρχικής φάσης του τείχους στην Υστεροκυπριακή ΙΙ
περίοδο (14ος/13ος αι. π.Χ.) και όχι στην ΚυπροΑρχαϊκή περίοδο. Ωστόσο, αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης της κεραμικής για να υπάρξουν
οριστικά συμπεράσματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει
το γεγονός ότι η νέα έρευνα πραγματοποιείται σε
αγαστή συνεργασία με το υφιστάμενο Πρόγραμμα Διερεύνησης του Αστικού Τοπίου Παλαίπαφου του Πανεπιστημίου Κύπρου, που διευθύνει
η Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου. Η στενή συνεργασία των δυο έμπειρων ερευνητικών ομάδων συνεισφέρει στη διάσωση και επιστημονική προβολή του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής της
Παλαίπαφου. Η τρίτη ετήσια αποστολή του ΕΚΠΑ
θα πραγματοποιηθεί εντός του 2023.

Τι λέει ο επικεφαλής αρχαιολόγος

Ενθουσιασμός επικρατεί στην αρχαιολογική αποστολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών για τα ευρήματα τους στις ανασκαφές στα Κούκλια στην τοποθεσία Μάρτσελλος.
Ο επικεφαλής της ανασκαφικής αποστολής αναπληρωτής καθηγητής αρχαιολογίας Κωσταντίνος
Κοπανιάς μιλώντας στο Radiocosmos χαρακτήρισε τα ευρήματα μοναδικά και εντυπωσιακά τα
οποία όπως είπε θα βοηθήσουν την επιστημονική
έρευνα γενικότερα για την περιοχή της Παλαιπάφου και της Κύπρου γενικότερα. Αποκάλυψε ότι
μετά την ανακοίνωση των ευρημάτων διευκρινίστηκε ότι και οι δύο σκελετοί που εντοπίστηκαν
στον τάφο του 12ου αιώνα ανήκουν σε γυναίκες
ενώ υπήρξαν και ελάχιστα οστά από παιδί. Το σημαντικό πρόσθεσε είναι ότι η ανασκαφή έγινε με
πολύ προσεχτικό τρόπο στην παρουσία ανθρωπολόγου και θα εξασφαλιστούν πολλά επιστημονικά στοιχεία που θα βοηθήσουν γενικότερα την
έρευνα. Σημαντικά επίσης χαρακτήρισε τα στοιχεία από το τεμαχισμένο άλογο που εντοπίστηκε
σε παρακείμενο λάκκο. Σε ότι αφορά το μνημειακό τείχος που εντοπίστηκε στην περιοχή και μελετάται με σύγχρονα μέσα ο κ. Κοπανιάς τόνισε πως
μεγάλη πιθανότητα να ανήκει σε προγενέστερη
περίοδο από αυτή που είχε εκτιμηθεί αρχικά. Ο
αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου χαρακτήρισε άψογη
την συνεργασία με τον Πανεπιστήμιο Κύπρου και
την καθηγήτρια ιστορίας και αρχαιολογίας Μαρία
Ιακώβου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Αιμοδοσία Ομίλου Εταιρειών CONSTANTINOU BROS
Για ενίσχυση της τράπεζας αίματος που δημιουργήθηκε από το 2009

Γ

ιορτή αγάπης και ανθρωπιάς η καθιερωμένη αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Ομίλου Εταιρειών Α/φοι Κωνσταντίνου.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Ομίλου Εταιρειών CONSTANTINOU BROS, με
τους εργαζόμενους να δίνουν μαζικά το
παρόν τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αιμοδοσία καθιερώθηκε από το 2009 και συνεχίζεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα με τους
εργαζόμενους να προσφέρουν το πολύτιμο αυτό αγαθό για τις ανάγκες όχι
μόνο των ιδίων των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους. Εννοείται ότι η τράπεζα αίματος του Ομίλου ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή εργατικού
δυναμικού του Ομίλου Νεόφυτο Τούρο,
στη φετινή αιμοδοσία η προσφορά αναμένεται να ξεπεράσει τις 100 φιάλες αίμα.Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Asimina Suites με διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους σε Asimina
Suites και Pioneer Beach Hotel της εταιρείας να αιμοδοτούν και συνεχίστηκε στο
ξενοδοχείο Αthena Beach για τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία Αthena Beach
και Athena Royal, καθώς και εργαζομένους στις άλλες εταιρείες του Ομίλου.
Δεκάδες εργαζόμενοι στις εταιρείες στον Όμιλο Εταιρειών CONSTANTINOU
BROS αιμοδότησαν και φετος με μεγάλο ενθουσιασμό για τον αλτρουιστικό
αυτό σκοπό.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Πολύ ακριβό το καλάθι
του νοικοκυριού

Ο

ι διαβουλεύσεις για την υιοθέτηση
του μέτρου το “καλάθι του νοικοκυριού” και στη χώρα μας, τρέχουν και η
προσέγγιση είναι θετική από όλους τους
κρίκους της αλυσίδας του λιανεμπορίου,
ωστόσο φαίνεται πως στην πλειοψηφία
τους οι τιμές βασικών προϊόντων στη
χώρα μας, είναι αυξημένες σε σχέση με
τις τιμές που βρίσκουν οι Ελλαδίτες καταναλωτές στο καλάθι του νοικοκυριού.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
παρατηρητηρίου τιμών της Υπηρεσίας
καταναλωτή, το γάλα πωλείται στο ένα
ευρώ και σαράντα έξι σεντ στην Κύπρο
ενώ στην Ελλάδα, στο ένα ευρώ και δώδεκα σεντ μέσω του καλαθιού. Φθηνότερο είναι το ψωμί στην Κύπρο στο ένα
ευρώ και δεκαπέντε σεντ ενώ στην Ελλάδα €1.29.Αντίθετη είναι η εικόνα στο ρύζι,
€1.69 αγοράζουμε το κιλό στην Κύπρο και
€1.52 στην Ελλάδα. Τα μακαρόνια €1.05,
ενώ μέσω του καλαθιού στην Ελλάδα στα
62 σεντ. Ακριβότερο και το αλεύρι, €1.15
με 94 σεντ. €3.15 βρίσκουμε το Κοτόπουλο στις Κυπριακές υπεραγορές ενώ €2.99
στις Ελληνικές. Μικρή η διαφορά στο χοιρινό, €5.18 με €5.53. €5.70 το φθηνότερο
ελαιόλαδο στην χώρα μας και στο καλάθι
της Ελλάδας €5.55.

Υπερπλήρης η μονάδα
covid στο Γ.Ν. Πάφου

Η

έξαρση κρουσμάτων Κορονοϊού έφερε και αύξηση των κλινών νοσηλείας ασθενών στα νοσηλευτήρια . Ήδη στην
Πάφο σύμφωνα με τον υπεύθυνο της μονάδας νοσηλείας ασθενών με covid Άδωνη Ελευθερίου, οι κλίνες αυξήθηκαν από
10 στις 15 και είναι όλες γεμάτες. Σε όλα
τα νοσηλευτήρια είπε αυξήθηκαν οι διαθέσιμες κλίνες λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες.
Αναφερόμενος στους ασθενείς ο κ. Ελευθερίου, είπε ότι είναι κυρίως υπερήλικες
που δεν έχουν εμβολιαστεί με την 4η δόση
του εμβολίου. Απηύθυνε έκκληση ιδιαίτερα στα άτομα άνω των 65 ετών να εμβολιαστούν με την 4η δόση, αφού όπως ανέφερε
αν και το 8ο κύμα προβλέπεται να εξασθενήσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου αναμένεται
άλλο ένα μεγαλύτερο τον χειμώνα.
Έκκληση στους πολίτες για να λάβουν την
ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά της
covid απηύθυνε και ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου Υγείας Κωνσταντίνος Αθανασίου. Όπως ανάφερε, η αύξηση των λοιμώξεων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες παρακολουθείται από το υπουργείο
και ενημερώνει το κοινό για τα οφέλη του
εμβολιασμού και καλεί τους πολίτες άνω
των 60 ετών καθώς και τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν προτού να παρουσιαστεί νέα έξαρση ή νέα μετάλλαξη του ιού.
Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού
ζητήθηκε όπως είπε και συμβολή των ιδιωτών γιατρών.

π αραπολιτικά
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ΕΕρώτηση

Χαιρετίζουμε

Τι κάνουμε;

Ε

Τα μέλη των επιτελείων των υποψηφίων για τις προεδρικές και εκκλησιαστικές
εκλογές τα οποία θα διασταυρώνονται από
δω και πέρα και αυτό μπορεί να προκαλέσει
πολύ μεγάλο μπέρδεμα…
Τους ιεράρχες μας κάποιοι εκ των οποίων
τρέχουν και δεν φτάνουν να προετοιμαστούν για τις εκλογές που θα γίνουν στις
18 Δεκεμβρίου, ενώ άλλοι ήταν έτοιμοι από
καιρό…

Την Πόλη Χρυσοχούς που ετοιμάζεται να
βάλει τα γιορτινά της και θα λειτουργήσει
φέτος Χριστουγεννιάτικο Χωριό με πλήθος εκδηλώσεων τα Παρασκευο-ΣάββατοΚύριακα…
Τους φίλους του ποδοσφαίρου που από
αύριο θα ΄παρακάθονται σε μαραθώνιες
τηλεοπτικές παρακολουθήσεις των αγώνων
του Μουντιάλ του Κατάρ…
Τους δρομείς της Πάφου που συμμετείχαν
την περασμένη Κυριακή στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας και μιλούν για μια ανεπανάληπτη εμπειρία…
Τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη που δήλωσε ότι έκανε λάθος για τα ταξίδια στις
Σεϋχέλλες, αλλά μετά από αυτό που έγινε ο
Σαουδάραβας φίλος του αποποιήθηκε την
Κυπριακή υπηκοότητα…
Το παραλιακό μέτωπο της Πάφου πάνω από
δέκα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των έργων για την ανάπλαση του ταλαιπωρεί ακόμα πρώην και νυν δημοτικούς συμβούλους…
Τους Ουκρανούς που κατά λάθος έστειλαν
πύραυλο στα σύνορα με την Πολωνία σκοτώνοντας μάλιστα δύο πολίτες…

Τι θα γίνει με το Στέλιος Κυριακίδης;

Δ

ύο εβδομάδες πριν μπούμε στον Δεκέμβριο,
μήνας κατά τον οποίο θα ξεκινήσουν τα έργα
για αλλαγή του ταρτάν στο Στέλιος Κυριακίδης,
και κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει με το στάδιο.
Το ερώτημα που βασανίζει άπαντες είναι: Θα
κλείσει, ή θα δίνεται για χρήση την ημέρα των αγώνων;
Δύο εβδομάδες, λοιπόν, πριν τον Δεκέμβριο και
κανείς δεν ξέρει πού θα αγωνίζονται Πάφος και
Ακρίτας, αλλά και οι αθλητικές του ΓΣΚ, σε περίπτωση που το στάδιο κλείσει, λόγω των έργων.

Λεωφόρος Χλώρακας...

Σ

οβαρές καταγγελίες επιχειρηματιών
που δραστηριοποιούνται στη λεωφόρο
Χλώρακας για έλλειψη πεζοδρομίων, αλλά
και ελλειπή φωτισμό.
Με αφορμή το θανατηφόρο με τον πεζό, τονίζουν ότι δεν θα αργήσουν να σημειωθούν
και άλλα δυστυχήματα στην περιοχή.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο του
τραγικού συμβάντος δεν υπάρχει επαρκής
φωτισμός με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν
οι πεζοί. Σε εκείνο το σημείο υπάρχει πεζοδρόμιο, αλλά μόνο σε δύο-τρια μέτρα και όχι σε όλο τον δρόμο.

Τον Νοέμβριο που μέχρι στιγμής δεν μας
έφερε τις αναμενόμενες βροχές στην Πάφο
τουλάχιστον…

Προς Κυπριακό λαό και κόμματα…

Τους τουρίστες που άρχισαν να αραιώνουν
στην Πάφο και φανταζόμαστε γενικότερα
από την Κύπρο…

ίναι αλήθεια τραγικό 39 χρόνια μετά την ανακήρυξη του
ψευδοκράτους να περιοριζόμαστε σε μαθητικές εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους. Ενός
«κράτους» που δεν αναγνωρίζεται από καμιά χώρα και κανέναν
οργανισμό επίσημα τουλάχιστον
μέχρι σήμερα κι εμείς το μόνο
που κάνουμε είναι να περιοριζόμαστε σε δηλώσεις καταδίκης και
ευχολόγια.
Κατά τα άλλα έχουμε όλοι καθίσει αναπαυτικά στους καναπέδες
μας και αφήνουμε τους μαθητές
μας να διαδηλώνουν στους δρόμους.
Δεν θα έπρεπε κάθε χρόνο τέτοια
μέρα να κατερχόμαστε σύσσωμοι
λαός και ηγεσία στην διαχωριστική γραμμή και για παράδειγμα
σε μια πράξη συμβολική έστω να
αφήνουμε ένα γαρύφαλλο στο
συρματόπλεγμα, ένα πανό που
να μιλά για τερματισμό της κατοχής, για επανένωση, για ειρήνη;
Δεν θα μπορούσε το αρμόδιο Υπουργείο να στέλνει κάθε χρόνο
τέτοια μέρα υπόμνημα σε όλες
τις χώρες του κόσμου υπενθυμίζοντας το έγκλημα που συντελέστηκε σε βάρος του λαού μας και
καταδίκης της εισβολής και κατοχής, του διαχωρισμού;
Δεν θα μπορούσαμε διοργανώνουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα,
μια εκδήλωση καταδίκης στην οποία θα προσκαλούσαμε και τους
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας ως απάντηση στα πανηγύρια
που οργανώνει το ψευδοκράτος
με την Τουρκία;
Δεν θα μπορούσαμε να τιμούμε
τέτοια μέρα την σημαία μας η οποία συμβολίζει ένα ενιαίο και αδιαίρετο κράτος;
Τοι κάνουμε δηλαδή εμείς 39 χρόνια μετά;

Τον κόσμο ολόκληρο που θορυβήθηκε τα
μάλα από τον πύραυλο που έπεσε στην
Πολωνία σκοτώνοντας δύο ανθρώπους αλλά
όταν έμαθαν ότι ήταν Ουκρανικός ησύχασαν…
Τον Δήμο της Πάφου που τοποθέτησε φέτος
πιο νωρίς τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο
της πόλης και η φωταγώγηση θα γίνει την 1η
Δεκεμβρίου…
Την ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στην Πάφο αυτές τις
ημέρες, όπου θα κάνει ειδική προετοιμασία
ενόψη της διακοπής του πρωταθλήματος…
Τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και τα
παζαράκια που περιμένουμε με ανυπομονησία για να ζεστάνουν το χριστουγεννιάτικο
κλίμα στην πόλη μας…
Όλους όσους γίνονται παιδιά κάθε χρόνο
τέτοια εποχή ανεξαρτήτως ηλικίας και πιστεύουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων…

Ο Δίκαιος

Νίκος Παλιός

Τουρίστες

Αννίτα Δημητρίου

Τμήμα περιβάλλοντος

Ταξιτζήδες
αεροδρομίου

Πάνω ο πολιτιστικός λειτουργός του Δήμου Γεροσκήπου για τις πολύ προσεγμένες τοποθετήσεις του
για θέματα που αφορούν
την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ΚΕΝ…

Πάνω οι τουρίστες που επισκέπτονται την Πάφο ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με
τον άστατο καιρό που ορισμένες φορές δεν τους αφήνει να απολαύσουν ούτε και την υπεροχή λιακάδα
του πρωινού…

Στα πάνω η πρόεδρος της
Βουλής των αντιπροσώπων που είναι η μόνη που
δημοσιοποίησε τα « δώρα» που έλαβε στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων της, σύμφωνα
με πρόνοια του κώδικα δεοντολογίας της βουλής .

Στα κάτω το συγκεκριμένο κυβερνητικό τμήμα που συνεχίζει με διάφορους τρόπους να καθυστερεί τις διαδικασίες και τους σχεδιασμούς
για την ολοκλήρωση του
δρόμου αεροδρομίου
τουριστικής περιοχής...

Κάτω οι κατά τα άλλα επαγγελματίες οδηγοί ταξί
που δραστηριοποιούνται
στο αεροδρόμιο Πάφου
που πατούν τα πασσαλάκια και δεν αναμένουν
στην ουρά για να ανοίξει
η ράμπα για να φύγουν
για το δρομολόγιο τους...

A Tradition of Excellence
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Οι 4 άγνωστοι

Αρχιεπισκοπικές εκλογές

Π

έρα από τους πολλούς γνωστούς υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι και τέσσερις σχεδόν άγνωστοι στο ευρύ κοινό υποψήφιοι οι οποίοι μάλιστα έχουν θα λέγαμε πολύ ιδιόμορφες θέσεις και ιδέες.

Έ

Σ

Χαράλαμπος Αριστοτέλους

ήμα κατατεθέν του είναι τα πολύχρωμα παπιγιόν, με τα οποία εμφανίζεται
στα social media. Δηλώνει
εκφραστής της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς,
παρόλο που προέρχεται
από τις τάξεις του ΑΚΕΛ.
Μεταξύ άλλων, εισηγείται την ανέγερση λαϊκών πολυκατοικιών
για νεαρά ζευγάρια με βάση εισοδηματικά κριτήρια, την αξιοποίηση άγονης χαλίτικης γης για την καλλιέργεια χαρουπιών
προς όφελος των κατοίκων των γύρω περιοχών και πολλά άλλα.

Ε

Έχουμε πάλι εκλογές και όλοι Ιεράρχες
θα μας συμπεριφέρονται ως να ‘ναι κομματάρχες.
Αφήσανε τις προσευχές φτιάχνουν επιτελεία,
τα σοβαρά αφήσανε και άρχισαν τ’ αστεία…
Στον Λεμεσού εφτιάξανε λέει ιστοσελίδα
κι εργάζονται νυχθημερόν ν’ ανοίξουν την ψαλίδα.

Λούκας Σταύρου

χει διεκδικήσει την εκλογή του και στο
παρελθόν, με την υποστήριξη μικρών
κομμάτων, χωρίς να έχει
ιδιαίτερη τύχη. Τάσσεται ενάντια στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία
και την πλουτοκρατία και
στις εκλογές κατέρχεται
με πρόταση εθνικής κοινοτιστικής ανασυγκρότησης. Ακόμα, προωθεί την ένταξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ελληνικό
κράτος και τη δημιουργία του Κοινού των
Ελλήνων…

Αλέξιος Σαββίδης

κπαιδευτικός και συνδικαλιστής, ο οποίος εκφράζει έντονα την αντίθεσή
του στα μέτρα κατά της
πανδημίας.
Η ατζέντα που σχετίζεται
με τον κορωνοϊό εμφανίζεται σε σχεδόν όλες τις
θεματικές ενότητες των
θέσεων που είναι αναρτημένες στη σελίδα του, ενώ αυτές που αφορούν την παιδεία και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα εκτενείς, με έμφαση στην ελληνοχριστιανική
παράδοση. Δηλώνει κατά της ΔΔΟ και υπέρ του ενιαίου κράτους.

Η

Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

μοναδική, μέχρι στιγμής, γυναίκα που
έχει εξαγγείλει την υποψηφιότητά της
είναι η σοπράνο Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, η οποία ονομαζόταν Έμιλυ Ζαχαριάδου, αλλά άλλαξε το όνομά της όταν βαφτίστηκε καθολική. Είναι εγγονή
του ιστορικού στελέχους
του ΔΗΣΥ Λέανδρου Ζαχαριάδη, αλλά η ίδια δραστηριοποιείτο πολιτικά στον χώρο
του ΕΛΑΜ.
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Εις το Τριπρόσωπο να μπουν όλοι επιδιώκουν
κι υπόσχονται τρισάγια και άλλα πολλά να δώκουν…
Όλοι το θρόνο επιθυμούν της Κύπρου της αγίας,
κι ο Μόρφου και ο Λεμεσού μα και ο Ησαΐας.
Έρχονται τα Χριστούγεννα κι αντί για προσευχή,
στις εκλογές εστίασε όλων η προσοχή.
Με χίλια δυο προβλήματα που έχουμε στην Κύπρο,
πέστε μου τι το θέλετε, της εκκλησιάς το σκήπτρο;

Ο Δίκαιος

Ταξίμ

μώνυμη πλατεία, αν και το επίσημο σήμερα
όνομά της είναι «πλατεία ανεξαρτησίας»,
παραμένει όμως περισσότερο γνωστή με το
όνομα της συνοικίας.
Taksim όμως (Ελληνικά ταξίμι) είναι και ο
μελωδικός αυτοσχεδιασμός διαφόρων οργάνων μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι. Συνήθως, γίνεται χρήση του ταξιμιού σε μουσικές συνθέσεις της ελληνικής, της αραβικής
και της τουρκικής παραδοσιακής μουσικής.

εν έφταναν οι Προεδρικές Εκλογές, η εκστρατεία για τις
οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη, ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Δευτέρου και η ανάγκη
πλήρωσης του Αρχιεπισκοπικού
θρόνου, μας φέρνει τώρα και την
εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη του νέου προκαθημένου της
εκκλησίας μας.

Μπορεί λοιπόν ο καθένα σαν αντιληφθεί τον οργασμό που επικρατεί
στα διάφορα πολιτικά και εκκλησιαστικά επιτελεία.
Εάν δε υπολογίσουμε ότι κάποιοι
στελεχώνουν τόσο πολιτικά όσο και
εκκλησιαστικά επιτελεία τότε θα
τους χάσει το σπίτι τους μέχρι την
ολοκλήρωση και των δύο εκλογικών διαδικασιών…

Μουντιάλ

Έ

να εικοσιτετράωρο μας χωρίζει από την
πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ, του πρώτου Μουντιάλ
που θα διεξαχθεί μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αντί τους καλοκαιρινούς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Αύριο Κυριακή 20 Νοεμβρίου το πρόγραμμα ανοίγει με την αναμέτρηση του Κατάρ απέναντι στο Εκουαδόρ και συνεχίζεται την
Δευτέρα με πολλούς αγώνες για όλους τους
ομίλους. Η φάση των «16» θα ξεκινήσει
στις 3 Δεκεμβρίου, τα προημιτελικά θα αρχίσουν στις 9 Δεκεμβρίου, τα ημιτελικά στις
13 Δεκεμβρίου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2022.
Περιττό βεβαίως να τονίσουμε ότι αναμέ-

Το διεθνές δίκαιο δεν ερμηνεύεται «με τα
μυαλά του Ερντογάν», λέει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης! Ούτε όμως και με τα δικά μας όπως φαίνεται Πρόεδρε…
Στην Κύπρο του σήμερα, οι πολίτες αντιδρούν μόνο όταν μια απόφαση ή μια εξέλιξη
επηρεάζει την προσωπική τους ζωή, ενώ αδιαφορούν και ενδεχομένως και να επιχαίρουν όταν κάτι ανάλογο συμβαίνει στον γείτονα, τον
συνάδελφο, τον φίλο ή τον συγγενή. Πού πάμε τελικά;

Δυόμιση εκατομμύρια κιλά σταφύλια έμειναν λέει ατρύγητα στην περιοχή Παναγιάς,
γιατί δεν μπορούσαν να τα απορροφήσουν
τα οινοποιεία. Καλά γιατί δεν τα κάνουν σιουσιούκκο ζιβανία κλπ;

Οργασμός εκλογών

Δ

Ξέρετε πόσες φορές πήρε στη Βουλή η κυβέρνηση το κονδύλι για το μουσείο Γρίβα στη
Χλώρακα; Τρείς φορές. Η τρίτη θα είναι και η
φαρμακερή;

Από βδομάδας οι τουρίστες θα είναι είδος
προς εξαφάνιση όπως εκτιμάται. Εμείς δεν το
πιστεύουμε αλλά θα περιμένουμε να δούμε…

Η

λέξη ταξίμ (τουρκικά taksim) στην Κύπρο γνωρίζουμε ότι σημαίνει διχοτόμηση και την έκανε μάλιστα σύνθημα η τουρκική οργάνωση ΤΜΤ.
Η Πλατεία Ταξίμ ή Τακσίμ στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία τοποθετήθηκε βόμβα
το απόγευμα της περασμένης Κυριακής δεν
έχει καμία σχέση με αυτό. Η πλατεία Ταξίμ,
αποτελεί τμήμα της συνοικίας του Πέραν
(Σταυροδρομίου, στα τουρκικά Beyoğlu Μπέγιογλου) της Κωνσταντινούπολης, που
κατοικούνταν παλαιότερα από Έλληνες και
Αρμένιους και είναι σήμερα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πόλης.
Το όνομά της οφείλεται σε παλαιά θολωτή
υδροδεξαμενή (ταξίμ) που είχε ανεγείρει το
1731 ο Σουλτάνος Μαχμούτ Α΄ και γκρεμίστηκε αργότερα και στο χώρο αυτό διαμορφώθηκε σύγχρονο πάρκο με τη μεγάλη ο-

Ο μακαριστός Χρυσόστομος Β’, παρά το ότι
δεν ήθελε να το παραδεχθεί, ήταν πικραμένος γιατί ορισμένοι επίσκοποι δεν ρώτησαν
ποτέ και ούτε έδειξαν ενδιαφέρον για τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του...

Η μονάδα covid του Γενικού νοσοκομείου Πάφου όχι μόνο γέμισε αυτό το διάστημα αλλά
αυξήθηκαν και οι κλίνες. Γι’ αυτό μην νομίζετε
ότι ξεμπερδέψαμε με την πανδημία…
Πάει τρένο η Πάφος fc. Η ομάδα του Χένινγκ
Μπέργκ, καθαρίζει έναν - έναν τους αντιπάλους της και ξετρελαίνει τον κόσμο της. Η επόμενη δύσκολη εξόρμηση πάντως κατά του δεύτερου στην βαθμολογία Άρη Λεμεσού θα είναι
καθοριστική για να κάνουμε καλές γιορτές…
Δυο Ρώσσοι κι ένας Νορβηγός κατάφεραν να
κατεβάσουν τον φίλαθλο κόσμο της Πάφου
(αδιάφορο μέχρι πρόσφατα) στο γήπεδο και
όχι μόνος το Στέλιος Κυριακίδης αλλά και εκτός έδρας…
Καταδικάζουμε κάθε τοποθέτηση βόμβας ιδιαίτερα ανάμεσα σε ανύποπτους πολίτες, αλλά το ξέρετε ότι βόμβα στην Κωνσταντινούπολη τοποθετήθηκε και το 2015 και πάλι πριν από εκλογές;
Άρχισε χωριστές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για τον θεσμό της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος
Κούσιος και έδωσε χρονοδιάγραμμα μέχρι τα
Χριστούγεννα για να καταλήξουν σε συμφωνία
ή σε αδιέξοδο…
Στη διάθεση του ποιμνίου δηλώνουν όλοι
σχεδόν οι Αρχιερείς αναφορικά με τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές. Και οι αμνοί τρέχουν για
να μαζέψουν το ποίμνιο…

νεται κοσμοσυρροή σε καφετέριες και άλλα στέκια, με τους ποδοσφαιρόφιλους στην
συντριπτική τους πλειοψηφία άντρες να εξαφανίζονται από τα σπίτια τους.
Το κουπί λοιπόν ενόψει και των Χριστουγέννων που έρχονται αναμένεται να το τραβήξουν οι γυναίκες…

Η επιτυχίες έχουν πολλούς πατέρες, η αποτυχίες κανέναν. Το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά…
Σταματήσαμε πλέον να αναρωτιόμαστε γιατί
ενώ οι τιμές των καυσίμων διεθνώς πέφτουν
στην Κύπρο αυξάνονται. Απλά μας κλέβουν,
αλλά δεν νοιάζεται κανείς…
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Σ χόλια-Κ ριτική

Το όραμα Παυλίδη για το ΚΕΝ

Εγγυητής ο Γεώργιος

Ο

Η

αείμνηστος Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης, θεωρούσε πως η απόκτηση του ΚΕΝ από τον Δήμο είχε πολύ μεγάλη σημασία και για
την αξιοποίηση του συνέστησε μια ad
hoc επιτροπή, η οποία αποτελούνταν
από στελέχη της δημοτικής αρχής, ειδικούς επιστήμονες και πανεπιστημιακούς από το Νεάπολις Πάφου, με όρο
εντολής να οριστικοποιήσουν τον σχεδιασμό για το μέλλον του χώρου του
παλιού ΚΕΝ.
Οι δύο επικρατέστερες προτάσεις που εξετάζονταν τότε, ήταν να επιτευχθεί ένταξη του έργου στα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά Ταμεία και να μετατραπούν τα κτήρια του πρώην
ΚΕΝ, είτε σε εκπαιδευτικό – συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο, είτε σε επιστημονικό -τεχνολογικό πάρκο. Η αξιοποίηση αυτού του χώρου και των κτιρίων τα οποία είναι διατηρητέα, ήταν διακαής πόθος του Δήμου και αυτό ήταν το
όραμα και η επιδίωξη του Μιχάλη Παυλίδη.
Κ.ΝΑΝ

Μην προκαλείται καταστροφή
στα μανιτάρια

Ε

ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου θα γίνει πριν τις Προεδρικές Εκλογές, όμως τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ πιεστικά για την οργάνωση τους. Παρότι
υπήρξαν προτάσεις για να οριστούν οι εκλογές αρχές Ιανουαρίου, κάποιοι Συνοδικοί διαφώνησαν θεωρώντας πως η επίσπευση των εκλογών τους βολεύει.
Είναι οι Συνοδικοί που προετοιμάζονται
για τις εκλογές την τελευταία 5ετία. Πάντως ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος
δήλωσε στο Radiocosmos ότι πρώτιστο
μέλημα του είναι να διεξαχθούν αδιάβλητες εκλογές και να
εξελιχθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα. Ως τοποτηρητής
του αρχιεπισκοπικού θρόνου είπε θέλει να διασφαλίσει τη ενότητα της εκκλησίας και αυτό πρόσθεσε ήταν η μεγάλη έγνοια και του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Σαρωτικές αλλαγές

Υ

πογράφηκαν χθες στο δημοτικό μέγαρο Πάφο οι συμβάσεις για την εκτέλεση δύο πολύ σημαντικών έργων για
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Ακατάχνωτα
Οι εκλογές για το νέο Αρχιεπίσκοπο θα εξελιχθούν σε
θρίλερ όπως εκτιμάται για τους 3 που θα βρεθούν πρώτοι στην κατάταξη. Για την ώρα υπάρχουν φαβορί, αλλά
με το παρασκήνιο που εκτυλίσσεται κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει τι θα γίνει. Για την ώρα ακούγονται πολλά
ακόμη και για παρεμβάσεις ξένων εκκλησιών ή και πρεσβειών...
Ανάλογο θρίλερ αναμένεται και για τις προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ψαλίδα μεταξύ
των 3 βασικών υποψηφίων μειώνεται συνεχώς και όπως
λένε οι ειδικοί, αν η διαφορά του 1ου από τους άλλους
δύο μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό, τότε τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Το βέβαιο είναι πως υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση για να διανύσουν οι υποψήφιοι...
Για την Πάφο τόσο οι Αρχιεπισκοπικές όσο και οι Προεδρικές εκλογές έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί για
πρώτη φορά στην προεδρία να είναι άσιλα Παφίτης και
στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο ο Μητροπολίτης Γεώργιος
που πολιτογραφήθηκε...
Ενώπιον Στρατιωτικού Δικαστηρίου οδηγείται στέλεχος
της Εθνικής Φρουράς, για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, αναφορικά
με τον θάνατο του 27χρονου ΣΥΟΠ Παναγιώτη Γιαννιού.
Η ποινική δίωξη αφορά πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Μένει να δούμε και τι στοιχεία προέκυψαν για την υπόθεση...

κστρατεία κατά της παράνομης συλλογής μανιταριών
και οδήγησης εκτός δασικών δρόμων από Τμήμα Δα-

Πληθαίνουν τα σκούτερ που κυκλοφορούν στην Πάφο
όμως για πολλοστή φορά σημειώνουμε τους κινδύνους
που ελλοχεύουν τόσο για όσους χρησιμοποιούν αυτό
τον τρόπο διακίνησης, όσο και τους διερχόμενους οδηγούς οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι να μοιράζονται
τον δρόμο...

σών διοργανώνει αυτές τις μέρες το Τμήμα Δασών και πολύ
καλά κάνει. Δυστυχώς πολλοί ασυνείδητοι επισκέπτονται
δασικές περιοχές και αντί να απολαύσουν την φύση προκαλούν καταστροφή και αφήνουν πίσω τους διάσπαρτα σκουπίδια. Ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα και δύσβατα σημεία μπορεί κανείς να βρει πεταμένα πλαστικά μπουκάλια
νερού, αλουμινένια τενεκεδάκια αναψυκτικών και καφέδων, κονσερβοκούτια και εκατοντάδες πλαστικά φυσίγγια.
Εκτός από τις δασικές εκτάσεις ανάλογες εκστρατείες πρέπει να γίνουν και σε περιοχές εκτός του δάσους στις οποίες
επικρατεί πλήρης ασυδοσία.

Ποινή σε διακινητή

Π

οινή φυλάκισης τριών χρόνων επέβαλε το μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο σε 28χρονο
από τη Συρία, ο οποίος βρέθηκε ένοχος σε κατηγορία για
διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Ο 28χρονος είχε την
ευθύνη μεταφοράς από τα τουρκικά παράλια στο λιμανάκι
του Λατσιού τον περασμένο Απρίλιο, 24 μεταναστών ανάμεσα τους και πέντε παιδιά.
Το Δικαστήριο στην απόφαση του τονίζει ότι, ο 28χρονος
δεν ήταν ο εγκέφαλος για την παράνομη διακίνηση, αλλά
επωφελήθηκε οικονομικά αφού πλήρωσε στους Τούρκους
διακινητές το ποσό των 3.000 δολαρίων, αντί 5.000 δολαρίων που είχαν πληρώσει οι υπόλοιποι που επέβαιναν στο
σκάφος.

την πόλη.
Το πρώτο συμβόλαιο αφορά την κατασκευή του Δυτικού Παραλιακού Πεζοδρόμου που εκτείνεται από το Λιμανάκι Πάφου μέχρι τα όρια Χλώρακας και το 2ο η αναβάθμιση του
αστικού εξοπλισμού και των υποδομών στην περιοχή του Λιμανιού και της Ποσειδώνος. Τα δύο αυτά έργα είναι συνολικού κόστους 7,5 εκατομμυρίων με πιο δαπανηρό το έργο του
παραλιακού πεζόδρομου. Παράλληλα όμως στην περιοχή της
Ποσειδώνος και του λιμανιού θα γίνουν σαρωτικές αλλαγές
καθώς η παραλιακή από τα Μπάνια μέχρι το Περίπτερο θα
μετατραπεί μόνιμα σε πεζόδρομο.

Επί ποδός η ΠΟΕΔ

Η

ΠΟΕΔ μετά την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει την επόμενη Τετάρτη έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα επανέλθει με δυναμικά μέτρα αν
η κυβέρνηση επιμείνει στην αρχική πρόταση για την επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης μέσω ιδιωτικών νηπιαγωγείων.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ Χάρης
Χαραλάμπους δήλωσε στο Radiocosmos,
ότι το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης αποφάσισε να διοργανώσει επαρχιακές γενικές συνελεύσεις από τις οποίες θα ζητήσει εξουσιοδότηση για κλιμάκωση των αντιδράσεων. Εκτός από αυτό το
θέμα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών απασχολεί τις τελευταίες μέρες και η σύνθεσης της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κόκκινο πανί για άλλη μια φορά ο πρώην Υπουργός Κώστας Χαμπιαούρης.

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

Κουίζ: Ποιος πολιτικός παράγοντας της Πάφου που εμφανίζονταν στο πλευρό υποψηφίου προέδρου άρχισε να
κρατά αποστάσεις;
Ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στην Πάφο παρουσιάζεται αναβαθμισμένος φέτος και η τοπική αρχή εμφανίζεται διατεθειμένη να δημιουργήσει γιορτινή ατμόσφαιρά με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος. Τον συντονισμό
ανέλαβε ο Γιώργος Κουνάς. Μένει να δούμε το αποτέλεσμα. Πάντως στην Πόλη Χρυσοχούς που ετοιμάζει το Χριστουγεννιάτικο χωριό υπάρχει μουρμούρα ότι χρησιμοποιούν καρναβαλίστικα αξεσουάρ...
Άρχισαν σιγά σιγά να ξεμυτούν και στην επαρχία μας τα
μανιτάρια και δεν μπορεί να βρει κανείς σημείο που δεν
ποδοπατήθηκε. Αφήστε που το σκουπιδαριό που αφήνουν πίσω τους κάποιο ασυνείδητοι κυριαρχεί στο φυσικό περιβάλλον...
Συνεχίζει να φωνάζει το ΑΚΕΛ για το Μουσείο Γρίβα στη
Χλώρακα και φαίνεται ότι κάποιοι εκεί στην κοινότητα
κάνουν τα πάντα για να το δικαιώσουν αφήνοντας εκτεθειμένα τα κόμματα που συναίνεσαν στην αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου για την αγορά της πρώην οικίας Αζίνα...
Το θέμα του ΚΕΝ στην Γεροσκήπου είναι πολύ μεγάλη
υπόθεση όχι μόνον για τον Δήμο αλλά ευρύτερα για την
επαρχία μας και θα πρέπει η τοπική αρχή να σταθμίσει
πολύ καλά τα δεδομένα και κυρίως να μην βιαστεί να λάβει αποφάσεις...
Η “μούγια”

ε πικαιρότητα
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Μικρή Συμβολή στην Επανάχρηση
Αξιοποίηση του Παλιού Μεταξουργείου Γεροσκήπου

Τ

ο 1924 η αποικιοκρατική κυβέρνηση της Κύπρου έδωσε άδεια
σε αγγλική εταιρεία για την
εγκατάσταση βιομηχανίας κλωστοποίησης
μεταξιού στη Γεροσκήπου.
Δύο χρόνια μετά, το
1926, και αφού εγκαινιάστηκε από τον Άγγλο κυβερνήτη M.
Stevenson, άρχισε τη λειτουργία του
το Μεταξουργείο Γεροσκήπου («The
Cyprus Silk Filature Ltd»). Απασχολούσε μεγάλο αριθμό εργατών και εργατριών από τη Γεροσκήπου και τα γύρω
χωριά και αποτέλεσε τον βασικότερο
οικονομικό πόλο ανάπτυξης της περιοχής (μαζί με το Αγρόκτημα της
Γεροκηπιάς). Απορροφούσε όλη την
παραγωγή κουκουλιών της επαρχίας
Πάφου και αποτέλεσε σταθμό στη βιομηχανική παραγωγή του νησιού.
Το 1934 το μεγαλύτερο μέρος του
πουλήθηκε στον Κύπριο επιχειρηματία Ν.Κ. Λανίτη και μετονομάστηκε σε
«Βιομηχανίαι Πάφου Λτδ».
Το 1940, με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι χώροι του επιτάχθηκαν από τους Βρετανούς για την
κατασκευή αλεξίπτωτων.
Η λειτουργία του εργοστασίου συνέχισε για ακόμη λίγα χρόνια μέχρι το
οριστικό κλείσιμό του το 1952.
Μετά την ανεξαρτησία, και συγκεκριμένα το 1961, η Κοινότητα της
Γεροσκήπου ζήτησε από το κράτος
τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις
του πρώην Μεταξουργείου Επαγγελματικής Σχολής «για την τεχνική και
επαγγελματική μόρφωση των νέων
της περιφέρειας» για να έρθει τελικά
η Κυπριακή Δημοκρατία να το επιτάξει και να δημιουργήσει το 1964 το
Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
Πάφου, το οποίο για τέσσερις περίπου δεκαετίες εκπαίδευσε χιλιάδες
εθνοφρουρούς.
Μετά τη μετακίνηση του ΚΕΝ στο χωριό Αναρίτα στα τέλη του 20ου αι., η
έκταση ξαναπέρασε στα χέρια της ιδιοκτήτριας εταιρείας (Λαϊκή Τράπεζα).
Το 2004, μετά από πρόταση του Δήμου Γεροσκήπου, ολόκληρο το τεμάχιο, ανακηρύχθηκε «διατηρητέο»
(Διάταγμα ΚΔΠ 75/2004). Οι κτιριακές
εγκαταστάσεις του συνιστούν αξιόλογα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία προγραμμάτιζε
την οικοπεδοποίηση του χώρου, εξασφαλίζοντας πολεοδομική άδεια το
2012 για οικιστική και εμπορική ανάπτυξή του, σχεδιασμός που έμεινε στα
χαρτιά λόγω της οικονομικής κρίσης
του 2013 και τη συγχώνευση της Λαϊκής με την Τράπεζα Κύπρου.
Τον Ιανουάριο του 2021 ο Δήμος Γεροσκήπου υπέγραψε συμφωνία ύψους
2,5 εκατομμυρίων ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου για αγορά της γης, με στόχο

και η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου
χώρου αναμφίβολα δημιουργεί υψηλές προσδοκίες, αλλά και ανησυχίες/
αντιρρήσεις όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα του σχεδιασμού.
Βιώσιμη ανάπτυξη
Η αξιοποίηση θα πρέπει να καλύπτει
ανάγκες της γενιάς του σήμερα, χωρίς,
όμως, να περιορίζει τη δυνατότητα
παρέμβασης και της επόμενης γενιάς.

την αξιοποίηση της προς όφελος της
Γεροσκήπου και των κατοίκων της.
Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα Τεμαχίου
Το τεμάχιο αρ. 674, συνολικού εμβαδού 26757τ.μ. βρίσκεται μόλις 300μ.
βόρεια της Πλατείας Γεροσκήπου.
Πρόκειται για τον μοναδικό ελεύθερο
χώρο µε ανάλογη έκταση, που έχει
απομείνει στον πολεοδομικό ιστό της
Γεροσκήπου. Αποτελεί απόθεμα ζωής
για την πόλη και πρέπει να αξιοποιηθεί αναλόγως.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου συνίστανται:
Στην εγγύτητά του µε το ιστορικό κέντρο της πόλης.
Στην εύκολη πρόσβαση, µέσω του οδικού δικτύου, με όλες τις συνιστώσες
του Δήμου Ανατολικής Πάφου.
Στην ιστορική ταυτότητά του: εργοστάσιο μεταξουργίας και στρατόπεδο,
που υποστηρίζεται χωρικά από κτίρια
που χρονολογούνται από τη δεκαετία
του ’30 έως και τη δεκαετία του ’70.
Στα φυσικά ποιοτικά στοιχεία του:
απρόσκοπτη θέα, πράσινο, ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές, ελεύθεροι
χώροι.
Το μέγεθός του, τα διατηρητέα κτίρια,
η ιδιαίτερα προνομιακή του θέση, η
σχέση του με το κέντρο της πόλης, µε
το οποίο υπάρχει οπτική επαφή, καθώς και η σχέση µε μια αναπτυσσόμενη περιοχή κατοικίας, καθιστούν τον
χώρο ιδιαίτερης σημασίας.
Για την ακρίβεια, αποτελεί ακίνητο
υψηλής υπεραξίας, το οποίο χρήζει
ολιστικής ανάπτυξης που θα αποβλέπει:
1) στην προστασία, αποκατάσταση και

ανάδειξη του κτιριακού του αποθέματος, που αποτελεί μοναδικό μνημείο
της αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής
μας κληρονομιάς
και
2) στη δυναμική επανένταξη του συγκεκριμένου χωρικού συνόλου στην
οικονομικοκοινωνική και πολιτιστική
ζωή του Δήμου.
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν
υπόψη πριν την οριστικοποίηση του
σχεδιασμού
Το πολεοδομικό καθεστώς
Η πλήρης αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πολεοδομικών όρων δόμησης
και κάλυψης που ισχύουν στο τεμάχιο, πέραν από οικονομικά ανέφικτη,
θα είναι καταστροφική (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά). Εξάλλου, ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Δήμο στην αγορά του ήταν
η αποφυγή της τσιμεντοποίησής του.
Συνεπώς, τουλάχιστον στην παρούσα
φάση, η χωροθέτηση και κατασκευή
νέων κτιρίων θα πρέπει να αποφευχθεί. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί
στην επανάχρηση των 3300τ.μ. κτιριακού αποθέματος και στην ενεργοποίηση του ελεύθερου χώρου.
Η παρούσα κατάσταση
του εργοστασίου
Δυστυχώς, η αυθεντικότητά του Μεταξουργείου ως βιομηχανικού χώρου
έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω της
απώλειας του εξοπλισμού του, αλλά
και καταστροφής/αφαίρεσης αρχιτεκτονικών μερών του (όπως π.χ. του τεράστιου φουγάρου, που αποτελούσε
σήμα κατατεθέν του εργοστασίου). Το
γεγονός αυτό, φυσικά, επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση της πρότασης
επανάχρησης.
Οι τοπικές ανάγκες και οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου
Η Γεροσκήπου, και κατ’ επέκταση ο
Δήμος Ανατολικής Πάφου, στερείται
βασικών υποδομών, αλλά και έργων
προστιθέμενης αξίας. Η επανάχρηση

Σενάρια Επανάχρησης
Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο μοντέλο επανάχρησης, που να μπορεί να
εφαρμοστεί για όλες τις περιπτώσεις,
καθώς οι χρήσεις εξαρτώνται από τις
ιδιαιτερότητες του κάθε ιστορικού
μνημείου, τις ανάγκες της εκάστοτε
τοπικής κοινωνίας και, φυσικά, τις οικονομικές δυνατότητές της δημοτικής
αρχής.
Στις 16 Νοεμβρίου εγκαινιάστηκε από
τον Δήμο Γεροσκήπου δημόσιος διάλογος για τη συζήτηση τρόπων αξιοποίησης του χώρου, στον οποίο μπορούν
να συμμετέχουν και οι κοινότητες που
θα απαρτίζουν μελλοντικά τον Δήμο
Ανατολικής Πάφου. Λέχθηκαν αρκετές
ενδιαφέρουσες προτάσεις, ενώ άλλες
άρχισαν να υποβάλλονται και εγγράφως.
Εξίσου σημαντική είναι και η ιδέα για
ανάδειξη του δομημένου και ελεύθερου χώρου του Παλιού Μεταξουργείου σε τόπο συλλογικό, τόπο συνάντησης, επικοινωνίας και πολιτιστικής
δημιουργίας. Αναμφίβολα, θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Γεροσκήπου και τον Δήμο
Ανατολικής Πάφου.
Για τον σκοπό αυτό, μέσα στο επόμενο
διάστημα, η Πολιτιστική Υπηρεσία του
Δήμου Γεροσκήπου θα υποβάλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο μια συγκεκριμένη πρόταση (ως βάση συζήτησης),
που θα προβλέπει την αξιοποίηση, με
βιώσιμο τρόπο, του κτιριακού αποθέματος του Παλιού Μεταξουργείου
(συγκρότημα μεικτών χρήσεων).
Η πρόταση θα περιλαμβάνει επίσης
την ενεργοποίηση του υπαίθριου
κοινόχρηστου χώρου, με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη
Γεροσκήπου. Επιπρόσθετα, ο υπαίθριος χώρος θα αποτελεί οργανικό μέρος
του κτιριακού συμπλέγματος, ενώ, με
την καθαίρεση των περιφράξεων, θα
συνδέει και τον χώρο με την ευρύτερη
περιοχή και την Πλατεία Γεροσκήπου.
Αναζητούμε, λοιπόν, μια λύση που
μπορεί να βλέπει αρκετά μακριά, να
είναι αρκετά ευέλικτη και σοφή, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η διαχρονική
αξιοποίηση του χώρου. Θα τη βρούμε!
Νίκος Παλιός
Λειτουργός Πολιτιστικών Θεμάτων &
Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Γεροσκήπου

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

Σκέψεις για το ΚΕΝ
Τι δηλώνουν
Δημαρχεύον
και δημοτικός
σύμβουλος

Σ

το επίκεντρο σεναρίων αξιοποίησης βρίσκεται το τελευταίο
διάστημα το ιστορικό ΚΕΝ της Γεροσκήπου Το βράδυ της Τετάρτης οργανώθηκε δημόσια διαβούλευση για
την αξιοποίηση των κτηρίων και του
χώρου όπου κατατέθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Η πρωτοβουλία του Δήμου να αγοράσει το ΚΕΝ
από την Τράπεζα Κύπρου είχε καταρχήν ως αποτέλεσμα να αποτραπεί η
τσιμεντροποίηση του χώρου και να
αποφευχθεί η οικιστική και εμπορική
εκμετάλλευση. Ακόμη πιο σημαντικό
είναι το γεγονός ότι διασώθηκε ένας
ιστορικός χώρος όχι μόνον για την Γεροσκήπου αλλά και ευρύτερα για την
Κύπρο. Το τεμάχιο είναι συνολικής
έκτασης περίπου 27.000 τετραγωνικών μέτρων κηρύχθηκε διατηρητέο
και οι όποιες αναπτύξεις είπε πρέπει
να είναι συμβατές με τα υφιστάμενα
κτήρια. Σχετικές απόψεις διατύπωσε
στο Radiocosmos ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Τρακκίδης υπενθυμίζοντας ότι ο χώρος αυτός και τα
κτήρια είναι μια σημαντική παρακαταθήκη του σημερινού δημοτικού
συμβουλίου για τις επόμενες γενεές.
Σε κάθε περίπτωση είπε ο χώρος και
τα κτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν
με τρόπο που να αναδεικνύει και να
προστατεύει την ιστορία των κτηρίων
και του χώρου ευρύτερα. Ο Δημαρχεύον στο Δήμο Γεροσκήπου Κυριάκος Χατζηβασίλης χαρακτήρισε επιτυχημένη την δημόσια διαβούλευση
που οργανώθηκε τονίζοντας ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσει
να αφουγκράζεται την κοινωνία και
να μελετά προτάσεις. Θα επιδιωχθεί
όπως είπε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και
άλλους επιστημονικούς φορείς. Εκφράζοντας τις προσωπικές του απόψεις ο κ. Χατζηβασίλης ανέφερε πως
ο χώρος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
με κάποιου είδους συνδυασμένης
ανάπτυξης είτε με την εγκατάσταση
πανεπιστημιακών σχολών και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μεταφοράς του Δημοτικού Μεγάρου
και δημιουργίας πολιτιστικών υποδομών. Σε κάθε περίπτωση κατέληξε
πρέπει να διαφυλαχθεί η ιστορία και
ο χαρακτήρας του χώρου.

π ολιτισμός
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Συμβάλλοντας στη σωστή
χρήση της γλώσσας μας

Ο Πάρακας

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

Η ιστορία θέλει την ονοματολογία να προέρχεται από έναν αστικό μύθο
ενός Βενετού πρίγκιπα που έζησε στην περιοχή πριν πολλούς αιώνες

«Η γλώσσα δεν είναι απλές λέξεις,
αλλά η σκέψη μας. Κάθε ποιότητα στη γλώσσα είναι και ποιότητα
στη σκέψη μας και τανάπαλιν». (Γ.
Μπαμπινιώτης, 2018) Όσοι λοιπόν
αγαπάμε τη γλώσσα μας και ενδιαφερόμαστε για την ποιότητά της, θα πρέπει να θελήσουμε να προσέξουμε μερικά λάθη που ακούμε
ή διαβάζουμε:
1. Λέξεις που συγχέονται: Αναζητώ Vs επιζητώ
Vs αποζητώ: «Επιζητούν τα οστά» των αγνοουμένων τους από το 1974! Το σωστό είναι: αναζητούν
τα οστά των αγνοουμένων τους. . Ο συνταξιούχος
που ζούσε μέσα στη φασαρία της πόλης «αναζητά
τη γαλήνη» τού χωριού του. Το σωστό είναι: Ο συνταξιούχος αποζητά τη γαλήνη τού χωριού του.
«Αναζητώ να εκδώσω» το βιβλίο μου Συμβάλλοντας
στη σωστή χρήση της γλώσσας μας. Το σωστό είναι:
επιζητώ να εκδώσω το βιβλίο μου για τη σωστή χρήση της γλώσσας μας.
N.B. (Σημειώστε): αναζητώ (search) ψάχνω επίμονα
να βρω: η Αστυνομία αναζητά τους ενόχους. - Οι
έφηβοι συχνά αναζητούν καθοδήγηση από φίλους
αντί από γονείς.
Vs επιζητώ (seek) επιδιώκω: πολλοί επιζητούν την
ηρεμία/προβολή. Vs αποζητώ (long for, desire) επιθυμώ έντονα, λαχταρώ: ο έφηβος αποζητά αγάπη/
σιγουριά/ασφάλεια.
Επιλεγμένα παραδείγματα: Πολλοί αποζητούν το
χρήμα/τη δόξα/την ηρεμία στα χωριά τους. - Ο
αριθμός των πτυχιούχων, που αναζητούν εργασία
στο εξωτερικό, αυξάνεται.
Οι πολίτες επιζητούν την αλήθεια για τις πολιτογραφήσεις με τα “χρυσά” διαβατήρια.
Οι έφηβοι αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους.
(και όχι: επιζητούν λύσεις)
Πολλοί νέοι πολιτικοί επιζητούν την προβολή και
αναγνώριση. (και όχι: αναζητούν την προβολή)
Ποιος δεν αποζητά την ασφάλεια και σιγουριά στη
ζωή του; (και όχι: αναζητεί την ασφάλεια)
2. Λανθασμένη χρήση του επιρρήματος “όπως”: Η
Ελλάδα δεν μπορεί να έχει την ίδια συμπεριφορά
«όπως την Τουρκία». Το σωστό είναι: όπως η Τουρκία.
Έχουμε στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς με
χώρες, «όπως την Ελλάδα». Το σωστό είναι: Έχουμε
στενή συνεργασία με χώρες, όπως η Ελλάδα.
Ν.Β. (Σημειώστε): Το επίρρημα “όπως” (+ονομαστική) 1. εισάγει αναφορική πρόταση που δηλώνει παραλληλισμό: Ο εγγονός μου είναι ταπεινός όπως ο
πατέρας του! (και όχι: όπως τον πατέρα του). 2. απαριθμεί ομοειδή πράγματα: νησιά όπως η Κύπρος, η
Κρήτη, η Σκιάθος, η Μύκονος έχουν πολύ τουρισμό.χώρες όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία έχουν μεγάλη
βιομηχανία.
Επιλεγμένα παραδείγματα: Οι Άγγλοι είναι ένας
λαός που πίνει μπίρα όπως εμείς νερό.
Έχω τις επιφυλάξεις μου για ορισμένα πράγματα,
όπως οι δημοσκοπήσεις.
Πολλοί δημόσιοι χώροι προσφέρουν σύνδεση Wi‑Fi
όπως οι καφετέριες.
Αναμένουμε τουρίστες από καινούργιες αγορές
όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ισραήλ.
Είναι λάθος να θέλουμε τους άλλους να συμπεριφέρονται όπως εμείς.
Οι Γερμανοί τρώνε πατάτες περίπου όπως εμείς
τρώμε ψωμί.
Η Κύπρος χρειάζεται πολιτικούς όπως ο Ελευθέριος
Βενιζέλος. (και όχι: όπως τον Βενιζέλο)

Ο

ι υπαίθριοι χώροι αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για την ποιότητα του αστικού
περιβάλλοντος και τοπίου, ώστε να μπορεί
ο πληθυσμός να απολαμβάνει καθαρό
οξυγόνο και υγιεινή ζωή.
Καθώς οι αστικές περιοχές σταδιακά
μορφοποιούνται στην έκταση και στη
δομή τους, η ιδέα της αναβάθμισης του
αστικού περιβάλλοντος με τη δημιουργία πάρκων άρχισε να υλοποιείται από τις κυβερνήσεις εφαρμόζοντας πολιτικές στο σχεδιασμό της οικιστικής ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνουν χώρους
πρασίνου. Σχεδιάζονται και δημιουργούνται αλσύλλια γηγενούς βλάστησης κυρίως ντόπιων δένδρων,
πράσινων λωρίδων και πάρκα διαφόρων τοπίων χλωρίδας και πανίδας.
Στη Χλώρακα η τοπική αρχή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ένωση κατασκεύασαν θεματικό πάρκο σε
μια μεγάλη έκταση γης που παραχωρήθηκε στην κοινότητα από το τμήμα Τουρκοκυπριακής διαχείρισης
γης. Περιλαμβάνει όλα τα είδη άγριων φυτών, θάμνων και δένδρων που ευδοκιμούν στη χαμηλή περιοχή, καθώς και τόπο ειδικά κατασκευασμένο για
μικρές παραστάσεις. Περιλαμβάνει επίσης κήπους,
παιδικές χαρές, χώρους υγιεινής, μια υπέροχη καφετέρια και δημόσιο χώρο στάθμευσης οχημάτων.
Είναι ένα μεγάλο έργο που πραγματοποιήθηκε και
ολοκληρώθηκε μεταξύ των ετών 2010 και 2012. Η μελέτη και η σχεδίαση του ανήκει στον Νεόφυτο Ζαβρίδη, και είναι ένα έργο συνέχεια της υπόλοιπης ανάπτυξης της περιοχής που περιλαμβάνει τμήμα του
δημόσιου τουριστικού δρόμου και ενώνει τις παραλιακές ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά που κυριότερα
ενώνει αρμονικά το όλο γύρω διαμορφωμένο περιβάλλον με το υπάρχων φυσικό και άγριο της θαλάσσιας ακτογραμμής.
Βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περιοχής και
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όχι μόνο της κοινότητας της Χλώρακας, αλλά και των διπλανών κοινοτήτων Λέμπας, Έμπας και Κισσόνεργας, και εκατοντάδες
επισκέπτες απολαμβάνουν καθημερινά τον περίπατο
τους, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές
ώρες. Καλύπτει έκταση 17 εκταρίων και βρίσκεται
λίγα μέτρα από τη θάλασσα του Πάρακα, έχοντας πανοραμική και απρόσκοπτη θέα σε ένα πολύ μεγάλο
πεδίο από θάλασσα και ουρανό που φτάνει ως τον
μακρινό ορίζοντα, εκεί που κάθε δείλι μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει ένα φανταστικό θέαμα, την

δύση του ηλίου.
Την ονομασία την πήρε από τον μυθικό κρημνό του
Πάρακα. Ο Πάρακας είναι ένας θεόρατος απότομος
βράχος που εφάπτεται της θάλασσας και έχει τεράστιο ύψος, ενώ τα νερά που είναι πεντακάθαρα και
φιλούν τους βράχους, έχουν μεγάλο βάθος. Εδώ στέκονταν οι ψαράδες και όταν έβλεπαν «αλάγια» ψαριών, έριχναν δυναμίτη και τα σκότωναν.
Η ιστορία θέλει την ονοματολογία να προέρχεται από
έναν αστικό μύθο ενός Βενετού πρίγκιπα που έζησε
στην περιοχή πριν πολλούς αιώνες. Λένε ακόμη, πως
από εκείνο τον γκρεμό, αν κάποιος σταθεί και κάνει
μια ευχή αγάπης, αυτή θα πραγματοποιηθεί. Καθώς
λέει ο μύθος, μια φορά έναν καιρό εκεί ζούσε μια έμμορφη χωριατοπούλα που με τα ξέπλεκα μαλλιά της
να ανεμίζουν στον άνεμο, ολημερίς καθόταν στην
άκρη του γκρεμού και αγνάντευε τον μακρύ ορίζοντα
παρακαλώντας το Χριστό να στείλει ένα καράβι με
ένα όμορφο πριγκιπόπουλο όπως στα παραμύθια.
Ώσπου τελικά οι προσευχές της εισακούστηκαν, και
ο αγέρας φύσηξε δυνατά και μετέφερε την επιθυμία
της στα πέρατα του κόσμου. Και ένα πριγκιπόπουλο
από τη Βενετιά αποφάσισε να την επισκεφτεί. Περνώντας με το καράβι του για να πάει στους Αγίους
τόπους και στέκοντας στην πλώρη, αντίκρυσε από
μακριά την όμορφη κόρη που έστεκε στην άκρια του
μεγάλου βράχου φαντάζοντας ίδια Αφροδίτη με ξέπλεκα μαλλιά ριγμένα πίσω έως τη γης.
Μόλις ανταμώθηκαν αμέσως ο έρωτας του ένωσε, και
της υποσχέθηκε στο γυρισμό του να την παντρευτεί.

Μια μέρα όμως δυστυχώς, συνέβηκε κάτι τρομερό.
Ένα δηλητηριώδες φίδι την δάγκωσε, και το δηλητήριο την φαρμάκωσε παντοτινά. Το δέρμα της κιτρίνισε
και η ομορφιά της χάθηκε.
Πίστεψε πως ο καλός της δεν θα την ήθελε πλέον,
και παρ’ όλη τη θλίψη της, αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει από τον όρκο του, καθώς η αγάπη που του
είχε ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη.
Όμως όταν ο καλός της γύρισε, δεν τον εμπόδισε η
ασχημία του κορμιού της και η σκληράδα του προσώπου της καθώς την αγαπούσε πραγματικά πάρα
πολύ. Έτσι γονάτισε μπροστά της άλλη μια φορά, και
της ζήτησε να τον παντρευτεί.
Και ώ, τι θαύμα. Μονομιάς η δύναμη της αγάπης κυριάρχησε και η μικρή κοπέλα ένιωσε το δηλητήριο
στο σώμα της να κυλά και να φεύγει.
Και με τον καιρό γιατρεύτηκε και έγινε όπως πρώτα.
Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα της, και κάθε που έγερνε
το δείλι, πήγαιναν στον μεγάλο βράχο, και αγκαλιασμένοι και παντοτινά αγαπημένοι, παρακολουθούσαν τον ήλιο που έγερνε να δύσει και άκουγαν τον
αγέρα που φυσούσε και τον ευχαριστούσαν που τους
έφερε και μαζί τους έσμιξε.
Όταν τα χρόνια πέρασαν, η ιστορία έμεινε σαν παραμύθι για τα μικρά παιδιά. Και όταν τα παιδιά μεγάλωναν και ερωτεύονταν, πήγαιναν στον ψηλό γκρεμό
του Πάρακα, έτσι ονόμασαν τον ψηλό κρεμμό, και
αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεμα, έκαναν μια ευχή
αγάπης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Εργαστήριο Φωτογραφίας - 2o Φωτογραφικό Παιχνίδι Πάφου

Ε

ντατικό πειραματικό workshop. Απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη μια σχέση με
τη φωτογραφία κι επιθυμούν να εμβαθύνουν
βιωματικά, ερευνητικά και φιλοσοφικά σ’ αυτήν. Έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει κυρίως
πρακτική ανάπτυξη και κύριος στόχος του είναι να εμπνεύσει πρός μια βαθύτερη κατανόηση του φωτογραφικού μέσου σε σχέση με το
εαυτό και τη δημιουργική διαδικασία.
Σκοπός
Η επαφή των συμμετεχόντων με την εσωτερικότητα της φωτογραφικής διαδικασίας, η κατανόηση της σχέσης σώμα-βλέμμα-μηχανή, η
εμβάθυνση στις δυνατότητες που μπορεί να

παρέχει ο χειρισμός μηχανής και η κατανόηση
της σημασίας των επιλογών που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.
Διάρκεια
Το workshop θα διαρκέσει 3 ημέρες.
Παρασκεύη 25 Νοεμβρίου 2022/19.00-21.30
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 / 14.00-21.00
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 / 11.00-20.00
Λόγω του περιορισμένου χρόνου, αλλά και
της γενικής αλληλεπίδρασης είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να είναι παρόντες καθ’
όλη τη διάρκεια του Workshop.
Απαραίτητα
Φωτογραφική μηχανή DSLR ή mirrorless. Φο-

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

ρητός Η/Υ εφόσον υπάρχει (Η επιλογή και
επεξεργασία των φωτογραφιων εκλαμβάνεται σαν μέρος της φωτογραφικης διαδικασίας). Φλάς η ελεύθερης επιλογής φωτιστική
πηγή για όποιον επιθυμεί (η φωτογράφιση
θα γίνεται σε ημίφως).
ΧΩΡΟΣ – Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθηνάς 41 – 43. Πάφος, Πάφος 8010, Κύπρος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στο fekpaphos@gmail.com και στο 99428868.
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-12 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής
στο email : fekpaphos@gmail.com

σ υνέντευξη
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Νίκος Τσαππής
Η αστυνομία, το Ποδόσφαιρο και η αγάπη του για την Πάφο
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου σε μια εκ βαθέων «εξομολόγηση» μιλά για την καριέρα
του τα πρώτα του βήματα, το έγκλημα και για τις αγαπημένες του ασχολίες…

Μ

σκέπτομαι για να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ.

ε προτροπή του πατέρα του ο Νίκος
Τσαππής μπήκε στην αστυνομία το
1990 και μετά από υπηρεσία σε διάφορα τμήματα της Δύναμης, ανέλαβε πριν από ένα
περίπου χρόνο τα ηνία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου.
Ευχαριστεί τη σύζυγο αλλά και την οικογένεια του
για την κατανόηση και τη συμπαράσταση τους,
αφού κατά περιόδους απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι για εκπαίδευση είτε
στη Λευκωσία είτε στο εξωτερικό, ενώ ερωτηθείς
εάν έκαμε λάθη στην πολύχρονη καριέρα του δηλώνει ότι «ουδείς αλάνθαστος»…
Ερ.: Κύριε Τσαππή ποτέ μπήκατε στη αστυνομία,
ήταν η επιλογή σας;
Απ.: Στην αστυνομία μπήκα το 1990 και για να είμαι ειλικρινής δεν ήταν μέσα στους στόχους μου,
αλλά με προτροπή του πατέρα μου μπήκα στην
αστυνομική ακαδημία.
Ερ.: Η μητέρα σας πώς αντέδρασε;
Απ.: Μου έδωσε την ευχή της για να πάνε όλα
καλά…
Ερ.: Πώς ήταν η εκπαίδευση στην ακαδημία;
Απ.: Ήταν δύσκολη, ήταν η πρώτη χρονιά μετά την
αναβάθμιση της Αστυνομικής Σχολής σε Αστυνομική Ακαδημία που άλλαξε και τον τρόπο εκπαίδευσης, αφού μπήκαν νέα μαθήματα στη σχολή
με εξω-υπηρεσιακούς λέκτορες και ομιλητές.
Ερ.: Πόσα χρόνια ήταν η εκπαίδευση στην Ακαδημία;
Απ.: Η εκπαίδευση μας ήταν τρία χρόνια σε διάφορες φάσεις, που περιλάμβαναν και πρακτική εκπαίδευση σε διάφορα τμήματα της αστυνομίας.
Ερ.: Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση σας που
πρωτοδιοριστήκατε;
Απ.: Να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μου στην Ακαδημία έκανα πρακτική στην
αστυνομική διεύθυνση Λευκωσίας και όταν το
1993 ολοκλήρωσα τη φοίτηση μου στην ακαδημία
μετατέθηκα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.
Ερ.: Πώς ήταν η αστυνομία τότε;
Απ.: Πριν από τριάντα τόσα χρόνια, τα πράγματα
σε σύγκριση με την σημερινή περίοδο ήταν πολύ
διαφορετικά, όπως και οι μορφές του εγκλήματος
και ο τρόπος διερεύνησης των υποθέσεων. Διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία των μελών
της δύναμης μας.
Με τα χρόνια και την είσοδο νέων αστυνομικών
με διαφορετικές ιδέες και αντιλήψεις, αλλά και τις
νέες μορφές εγκλήματος αναβαθμίστηκε η εκπαίδευση των αστυνομικών.
Ερ.: Το έγκλημα πριν από τριάντα χρόνια ήταν
πιο ήπιο ή οι υποθέσεις ήταν πιο σοβαρές;
Απ.: Υπήρχαν και σοβαρές υποθέσεις όπως φόνοι
εκ προμελέτης, που λόγω άλλων καταστάσεων
ήταν περισσότερες, υπήρχαν κλοπές και διαρρήξεις σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι σήμερα, αφού και
ο κόσμος της Κύπρου ήταν λιγότερος, δεν είχαμε
αλλοδαπούς με τις δικές τους νοοτροπίες, η χρήση ναρκωτικών ήταν περιορισμένη και φυσικά δεν
υπήρχε η τεχνολογία με τα εγκλήματα του διαδικτύου και τις απάτες. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ
διαφορετικά απ’ ότι σήμερα.

Ερ.: Σας αρέσει όπως έγινε σήμερα η παραλία ή
την προτιμάτε όπως ήταν παλιά;
Απ.: Τα παλιά χρόνια ήταν πιο φυσική με περιορισμένο αριθμό λουόμενων και όλοι ήταν γνωστοί
μεταξύ τους, όμως τα τελευταία χρόνια, η ομορφιά της περιοχής και οι νέες υπηρεσίες που έχουν
προστεθεί έφεραν και την αύξηση των επισκεπτών. Πάντως και τώρα μου αρέσει η παραλία.

Ερ.: Περάσατε από αρκετά τμήματα της αστυνομίας ποιο ξεχωρίζεται και γιατί;
Απ.: Ναι πέρασα από αρκετά τμήματα της αστυνομίας και κυρίως από τμήματα που ασχολούνται με
τη διερεύνηση και υπηρέτησα για αρκετά χρόνια
στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) μέσα
από το οποίο σου δίνεται η δυνατότητα να έρθεις
σε επαφή και με τον κόσμο, να ακούσεις το παράπονο ή την καταγγελία του, να τη διερευνήσεις και
να την εξιχνιάσεις. Είναι ένα τμήμα για το οποίο
πρέπει να έχεις επιμονή και υπομονή, πειθαρχία
και συνεχή εκπαίδευση για χειρισμό των διαφόρων υποθέσεων.

«...Πριν από 30 τόσα χρόνια, τα πράγματα σε
σύγκριση με την σημερινή περίοδο ήταν πολύ διαφορετικά, όπως και οι μορφές του εγκλήματος
και ο τρόπος διερεύνησης των υποθέσεων...»
Ερ.: Πρόσφατα αναλάβατε τα ηνία της ΑΔΕ Πάφου, πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση σε σύγκριση με την εποχή που πρωτοδιοριστήκατε;
Απ.: Έχουν αλλάξει πολλά. Η αστυνομία έχει μετακομίσει σε νέες εγκαταστάσεις με τις συνθήκες
εργασίας μας να έχουν βελτιωθεί, αφού είναι λειτουργικές και μας προφέρουν ασφάλεια.
Παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και
η μορφή του εγκλήματος, το οποίο και έχει αυξηθεί λόγω και της αύξησης του πληθυσμού της
επαρχίας και κυρίως των αλλοδαπών με τη δική
τους κουλτούρα και νοοτροπίες.
Ερ.: Πρόσφατα ο αρχηγός αστυνομίας ανέφερε
ότι θα έρθουν στην Πάφο νέοι αστυνομικοί.
Ποιες είναι σήμερα οι ανάγκες της Αστυνομίας
σε ανθρώπινο δυναμικό;
Απ.: Οι διαδικασίες στελέχωσης της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Πάφου είναι σε εξέλιξη, έχουν ήδη
προσληφθεί νέα μέλη τα οποία είναι στην ακαδημία για εκπαίδευση, ενώ βρισκόμαστε σε συνεχή
επικοινωνία με τον αρχηγό αστυνομίας, ο οποίος
γνωρίζει τις ανάγκες της Επαρχίας και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση μας.
Ερ.: Στα τριάντα τόσα χρόνια που είστε στην
αστυνομία έχετε κάνει λάθη στην καριέρα σας;
Απ.: Ουδείς αλάνθαστος, απώτερος στόχος σε
όλες τις περιπτώσεις είναι να διεκπεραιωθεί η
εργασία μας με το καλύτερο αποτέλεσμα, ωστόσο
λόγω φόρτου εργασίας μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να γίνουν κάποιες παραλήψεις.

Ερ.: Όλα αυτά τα χρόνια στην αστυνομία έμεινε
κάποιο περιστατικό που θα το θυμάστε για πάντα;
Απ.: Το καλοκαίρι του 2013, είμαι υπεύθυνος του
ΤΑΕ και γύρω στις 8.30 το βράδυ έφτασε μήνυμα
στην αστυνομία ότι άγνωστοι στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων επιτέθηκαν και έκλεψαν από
γυναίκα την τσάντα της με χρυσαφικά και χρήματα. Μια ώρα αργότερα έγινε δεύτερη καταγγελία
για ληστεία και πάλι στην ίδια περιοχή, ενώ μέχρι
τα μεσάνυκτα έγινε και τρίτη καταγγελία, ενώ τις
πρωινές ώρες σημειώθηκε και απόπειρα διάρρηξης της ΣΠΕ Χολετριών. Αμέσως έγινε ανάκληση
προσωπικού και αρχίσαμε εκτεταμένες έρευνες
με ανακοπές οχημάτων σε όλη την Πάφο και τελικά καταφέραμε να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τους ληστές…
Ερ.: Οι δικοί σας (η σύζυγος και τα παιδιά) πώς
αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι η δουλειά σας,
σας κρατά μακριά τους καθώς και από κάποιες
οικογενειακές υποχρεώσεις;
Απ.: Στην διάρκεια της υπηρεσίας μας στην αστυνομία χρειάστηκε να περάσουμε αρκετό χρόνο
μακριά από το σπίτι και την οικογένεια μας, ειδικά
εμείς από την επαρχία Πάφου, που είμαστε μακριά από το κέντρο. Χρειάζεται να γίνουν αρκετές
θυσίες από εμάς και πολλές φορές απουσιάζουμε
από σημαντικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Εδώ
θα πρέπει να ευχαριστήσω τη σύζυγο καθώς και
την υπόλοιπη οικογένεια μου, για την κατανόηση
και τη συμπαράσταση τους, αφού κατά περιόδους απουσιάζω για μεγάλο χρονικό διάστημα για
εκπαίδευση είτε στη Λευκωσία είτε στο εξωτερικό.
Παράλληλα, όταν εργάζεσαι σε ένα τμήμα όπως
το ΤΑΕ, δεν μπορείς να έχεις ωράριο εργασίας και
να σχολάσεις όταν θα πρέπει να διερευνήσεις μια
υπόθεση και φυσικά τώρα ως αστυνομικός διευθυντής οι υποχρεώσεις μου είναι περισσότερες.
Ερ.: Πώς είναι το καθημερινό σας πρόγραμμα;
Απ.: Από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ
είμαι στο γραφείο μου στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου τις καθημερινές, αλλά αρκετές φορές
και τα Σαββατοκύριακα.
Ερ.: Ελεύθερο χρόνο έχετε;
Απ.: Προσπαθώ να ξεκλέβω λίγο χρόνο για να πηγαίνω σε αγαπημένα από τα παλιά μέρη…
Ερ.: Και ποιο είναι αυτό το μέρος;
Απ.: Η παραλία της Γεροσκήπου και η θάλασσα της
περιοχής είναι το αγαπημένο μου μέρος που επι-

Ερ.: Τι θυμάστε από τη Γεροσκήπου των παιδικών σας χρόνων;
Απ.: Μεγάλη αλλαγή σε σύγκριση με το σήμερα.
Τότε η Γεροσκήπου ήταν ένα μεγάλο χωριό με
την πλατεία που ήταν ο χώρος συνάθροισης και
αναψυχής για μικρούς και μεγάλους με τα παραδοσιακά καφενεία και τα μικρά καταστήματα της
περιοχής.

«...Το ποδόσφαιρο μου αρέσει είναι το χόμπι μου
από μικρός αφού έπαιξα και στην τοπική ομάδα
Άδωνης Γεροσκήπου...»
Ερ.: Διατηρείτε φιλίες από τότε;
Απ.: Βεβαίως και αυτές οι φιλίες είναι πλέον πιο
ποιοτικές και οι συναντήσεις με τους παλιούς
φίλους από τα παλιά και οι αναμνήσεις από τότε
είναι μια διέξοδος από την ρουτίνα της καθημερινότητας.
Ερ.: Ποδόσφαιρο παρακολουθείτε, και ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζετε;
Απ.: Το ποδόσφαιρο μου αρέσει είναι το χόμπι
μου από μικρός αφού έπαιξα και στην τοπική
ομάδα Άδωνης Γεροσκήπου, ενώ στη συνέχεια με
μια ομάδα συνομήλικων μου δημιουργήσαμε την
ομάδα «Παπαφλέσσας». Πλέον υποστηρίζω την
ομάδα της επαρχίας μας την «Pafos FC» και εύχομαι να είναι η χρονιά της φέτος και να κατακτήσει
το πρωτάθλημα. Ως αστυνομία να αναφέρω ότι
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες
μας στους αγώνες και τις άλλες εκδηλώσεις σε μια
τέτοια περίπτωση.
Ερ.: Μουσική ακούτε, ποιο είναι το αγαπημένο
σας τραγούδι;
Απ.: Μου αρέσει η Ελληνική μουσική και αγαπημένη μου τραγουδίστρια είναι η Χαρούλα Αλεξίου.
Ερ.: Εάν σήμερα σας έλεγαν ότι θα πάρετε μια
προαγωγή αλλά θα πρέπει να μετατεθείτε από
την Πάφο τι θα λέγατε;
Απ.: Μια προαγωγή είναι καλοδεχούμενη όμως
δηλώνω λάτρης της Πάφου και θα προτιμούσα
την επαρχία μου…
Ερ.: Θέλετε δηλαδή να ολοκληρώσετε την καριέρα σας στην αστυνομική Διεύθυνση Πάφου;
Απ.: Αυτό δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα,
αλλά από τις ανάγκες στην υπηρεσία…
Ερ.: Τι θα συμβουλεύατε ένα δικό σας πρόσωπο,
εάν σας ζητούσε να γίνει αστυνομικός;
Απ.: Χωρίς δισταγμό θα τον συμβούλευα εάν
πραγματικά το θέλει να γίνει μέλος της αστυνομίας.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ά ρθρα
Δημοκρατία υπό παρακολούθηση
“Αδέσμευτος” 19 Νοεμβρίου 2022

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Α

ρθρο 17 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας:
1. «Έκαστος έχει το δικαίωμα σεβασμού και διασφαλίσεως του
απορρήτου της αλληλογραφίας
ως και πάσης άλλης επικοινωνίας αυτού, εφ’ όσον η τοιαύτη
επικοινωνία διεξάγεται διά μέσων μη απαγορευομένων υπό
του νόμου.
2. Δεν επιτρέπεται επέμβασις κατά την
ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου, ειμή
συμφώνως προς τον νόμον και μόνον εις
περιπτώσεις προσώπων εν φυλακίσει ή
προφυλακίσει τελούντων ή ως και επί επαγγελματικής αλληλογραφίας και επικοινωνίας του πτωχεύσαντος κατά την διάρκειαν
της διοικήσεως της περιουσίας αυτού».
Ο υπέρτατος Νόμος του Κράτους περιέλαβε
αυτό το άρθρο στα θεμελιώδη δικαιώματα
και ελευθερίες. Όχι τυχαία. Ως κανόνα Δικαίου ενδεδυμένο με την ηυξημένης ισχύος
συνταγματική διάταξη, κατά τρόπον που να
προστατεύει τους πολίτες στον ύψιστο βαθμό.
Η βδελυρή πράξη λειτουργίας στην Κύπρο
μηχανισμού παρακολουθήσεων και ακόμα
χειρότερα η εξαγωγή των διαβόητων κακόβουλων λογισμικών στην Ελλάδα έχει πλέον
αποδειχθεί «πέραν πάσης λογικής αμφιβο-

λίας».
Τα ρεπορτάζ έγκυρων δημοσιογράφων της
Λευκωσίας και της Αθήνας έχουν τεκμηριώσει, πρώτον, τη λειτουργία στην Κύπρο μηχανισμού παρακολουθήσεων με τη χρήση
του περίφημου Ισραηλινού βαν και δεύτερον την εξαγωγή από την Κύπρο στην Ελλάδα των λογισμικών παρακολούθησης.
Η δημοσίευση από Αθηναϊκές εφημερίδες
των ονομάτων προσώπων που τέθηκαν υπό
παρακολούθηση έχει ήδη προκαλέσει πολιτική θύελλα. Η παραβίαση της ασφάλειας
των επικοινωνιών ουδόλως πλέον αμφισβητείται.
Και ενώ στην Ελλάδα το πολιτικό τοπίο συγκλονίζεται, αναζητούνται ευθύνες πολιτικές αλλά και ποινικές, στην Κύπρο, πέραν
της αξιόλογης προσπάθειας δημοσιογράφων να αναδείξουν το θέμα, ουδεμία πολιτειακή ευαισθησία επιδεικνύεται. Μόνιμη
επωδός των Κυβερνητικών τοποθετήσεων
είναι ότι «το θέμα είναι κλειστό». Γνωστό
βέβαια πως. Με την επιβολή προστίμων για
το εισαχθέν βαν, με την αναστολή (!) ποινικής διώξεως για λόγου δημοσίου συμφέροντος – ποιου συμφέροντος; - και με την διατήρηση ως «επτασφράγιστου μυστικού» και
απόρρητου του πορίσματος του ποινικού
ανακριτή δικηγόρου Ηλία Στεφάνου.
Αυτός ο πρωτοφανής εμπαιγμός προς τη δημοκρατική ευαισθησία των πολιτών σε μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, συνιστά μέγιστη πρόκληση που θα έπρεπε να οδηγήσει
σε αντιδράσεις θεσμούς και πολιτικό προσωπικό. Κάτι που απουσιάζει εκκωφαντικά

και δυστυχέστατα αποδεικνύει θλιβερή κατάπτωση των δημοκρατικών αντανακλαστικών.
Το κύρος, η αξιοπιστία και η φήμη του Κυπριακού κράτους διασύρονται διεθνώς. Όχι
μόνο γιατί αποδεδειγμένα εισήχθη στην Κύπρο καθ’ όλα «νομίμως» και ανεμπόδιστα
ένας ολόκληρος μηχανισμός παρακολούθησης επικοινωνιών ως «μετεωρολογικός»,
αλλά, το πιο σημαντικό, η επιβαλλόμενη
αντίδραση του κράτους μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, υπήρξε ελλειμματική έως
ανύπαρκτή.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι βδελυρές και
κατάπτυστες ενέργειες λειτουργίας μηχανισμών παρακολούθησης πολιτών κατά
παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων και ακόμα χειρότερα η μετατροπή της Κύπρου σε κέντρο εξαγωγής τους
σε άλλες χώρες ντροπιάζει τη χώρα μας. Και
η τραγωδία μας είναι ότι ενώ οι διακηρύξεις, οι επαγγελίες και οι μεταρρυθμιστικές
υποσχέσεις περισσεύουν, εν όψει Προεδρικών Εκλογών, επιλέγεται η αιδήμων σιωπή
για ένα ύψιστο θέμα λειτουργίας της δημοκρατίας.

Ψευδοκράτος: Η Ρεαλιστική Προσέγγιση

Ο

ι συνομιλίες στο Κυπριακό, συνεχίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Η τουρκική πλευρά επέμενε σε μία
λύση ομοσπονδίας, στην οποία θα
υπάρχουν δύο ισότιμα συνιδρυτικά κράτη. Η εξουσία του ομόσπονδου κράτους θα πήγαζε από τα
συνιστώντα κράτη και η ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης και
απόκτησης περιουσίας θα είχε φυλετικούς περιορισμούς.
Κάτω από την πίεση της κατοχής και χάριν μιας
γρήγορης και βιώσιμης λύσης, η Ελληνική πλευρά είχε προβεί σε σημαντικές υποχωρήσεις με
στόχο να κατευνάσει την Τουρκία, ώστε να αποδεχθεί μια «ειρηνική, δίκαιη, και βιώσιμη» λύση.
Βασικότερη των υποχωρήσεων ήταν, η αποδοχή της Δικοινοτικής-όχι Διζωνικής-Ομοσπονδίας
έως βάση συζήτησης, με τις συνομιλίες Μακαρίου- Denktaş το 1977 και Κυπριανού- Denktaş
το 1979. Μετά από ακόμη ένα γύρο άκαρπων
συνομιλιών τον Μάιο του 1983 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε το ψήφισμα 37/253,
ζητώντας την άμεση αποχώρηση όλων των
στρατευμάτων κατοχής, το οποίο «επιβεβαιώνει την αρχή του απαραδέκτου κατοχής και απόκτησης εδάφους με τη βία». Σε απάντηση, τον
Νοέμβριο του 1983, η Τουρκία προχώρησε στην
ανακήρυξη ανεξάρτητου κράτους.
Η αναγνώριση ή μη ενός κράτους είναι μια πράξη περισσότερο πολιτική παρά νομική, η οποία
εντούτοις νομοτελειακά πρέπει να περιβάλλεται από τον μανδύα της νομιμότητας. Καινούργια κράτη δεν μπορούν να δημιουργηθούν σαν
απότοκο της χρήσης βίας. Στην περίπτωση της
Κύπρου, η Τουρκία το 1983 όταν απέτυχαν οι
συνομιλίες, στα πλαίσια της ηγεμονικής συμπεριφορά της, άσκησε την στρατηγική του πειθαναγκασμού για να επιτύχει την παρθενογένεση
Τ/Κ κράτους στα κατεχόμενα και να το κατα-

στήσει ισότιμο συστατικό μέλος μίας νέας ομόσπονδης Κύπρου. Η Τουρκία ασκώντας επιθετική στρατηγική, με την ισχύ των όπλων και την
ανοχή της διεθνούς κοινότητας, δημιουργεί μια
νέα de facto κατάσταση, επιβάλλοντας μονομερώς την δική της παράνομη λύση.
Ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα περιορίζονται σε
ψηφίσματα και φραστικές καταδίκες. Η απροθυμία της Ανατολής και Δύσης να επιβάλουν
πραγματικό κόστος στην Τουρκία είναι έκδηλη
και έγκειται στα στρατηγικά τους συμφέροντα
τα οποία εξαρτώνται από την Τουρκία. Παρόλα αυτά, το ψήφισμα 541/83 του Συμβουλίου
Ασφαλείας (του οποίου οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη), επειδή η ανακήρυξη ήταν απότοκο της χρήσης της βίας των όπλων
(άρα έγκλημα πολέμου), καταδίκασε την ανακήρυξη σαν νομικά άκυρη και μη γενόμενη. Κάλεσε «όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία,
ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην
αναγνωρίζουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος
άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία».
Αυτό επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την διεθνή αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
σαν το μόνο κυρίαρχο κράτος επί του συνόλου
των εδαφών της, κατεχομένων και ελεύθερων,
με ή χωρίς τους Τ/Κ στην διακυβέρνηση και ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις, αγκυλώσεις ή συνημμένες συνθήκες του συντάγματος του 1960.
Δηλαδή, επαναβεβαιώνεται, όπως το 1964 και
το 1974 με ανάλογα ψηφίσματα, η κυριαρχία
της Κυπριακή Δημοκρατίας, όχι στην βάση του
Συντάγματος του 1960, αλλά στην βάση της
αναγνώρισης που λαμβάνει από το διεθνές σύστημα, σαν το μόνο κυρίαρχο κράτος σε όλο
νησί.
Αυτήν την κυριαρχία και νομιμότατα αντιμάχεται και απαξιά τόσο η Τουρκία όσο και η Τ/Κ
ηγεσία. Μία ηγεσία η οποία ηγείται ενός απο-

σχιστικού κράτους, το οποίο έχει κριθεί από την
διεθνή κοινότητα έως κράτος μαριονέτα της κατοχικής Τουρκίας. Ο αποσχισμός είναι έγκλημα
πολέμου. Η Ισπανία εξέδωσε και εκτέλεσε Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για την νόμιμα
εκλεγμένη Καταλανική τοπική κυβέρνηση, για
το έγκλημα του αποσχισμού, επειδή σχεδίαζαν
να προβούν σε δημοψήφισμα, για να αποφασίσουν οι Καταλανοί εάν ήθελαν ανεξαρτησία ή
όχι. Η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθώντας την
στρατηγική της υποχωρητικότητας και του κατευνασμού της Τουρκίας, αντί να ακολουθήσει
το παράδειγμα της Ισπανίας, κάθετε στο ίδιο
τραπέζι με τους αποσχιστές για να συζητήσει
μαζί τους.
Κατά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Η. Κουσκουβέλη, η υποχωρητικότητα είναι η χειρότερη στρατηγική που μπορεί να επιλέξει ένα κράτος. Δεν ταυτίζεται, όπως ορισμένοι θέλουν να
ισχυρίζονται, με τον Ρεαλισμό. Οφείλεται στο
ότι τα κράτη δεν έχουν λάβει, εκ των προτέρων,
τα απαραίτητα μέτρα. Ο κατευνασμός είναι η
υποχώρηση στις όποιες απαιτήσεις του ισχυρού (πολιτικές, οικονομικές, εδαφικές) με την
ελπίδα ότι αυτό θα μειώσει την ανασφάλεια
του και δεν θα εντείνει την επιθετικότητά του.
«Ο κατευνασμός μπορεί να μειώσει τις πιέσεις
από έναν επίφοβο εχθρό, αλλά αυτό έχει μόνο
την αξία της πίστωσης χρόνου και δεν συνιστά
οριστική λύση.» (Κουσκουβέλης, 2007, p. 206).
Ο λόγος είναι ότι: α) οι υποχωρήσεις του αδύναμου αυξάνουν την
ισχύ του ισχυρού, β) τα κράτη είναι αδηφάγα,
δεν ξέρουν πόση ισχύ χρειάζονται για να νιώθουν ασφαλή. Οι ισχυροί θα συνεχίζουν να μεγιστοποιούν την ισχύ τους, όσο το κέρδος τους
είναι μεγαλύτερο από το κόστος.
Αντώνης Κ. Σιβιτανίδης, M.Sc., B.Sc.
Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ
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Για το μουσείο της ντροπής

Μ

ουσείο γιατί; Μουσείο για
ποιον; Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αποδέσμευσε
κονδύλι για να δημιουργηθεί
«Μουσείο Γρίβα». Οι ψήφοι
που σχημάτισαν την πλειοψηφία για να ψηφιστεί το κονδύλι θα μπουν και αυτοί στο ίδιο
μουσείο: ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ,
ΕΔΕΚ! Δυστυχώς τα δύο κόμματα (ΔΗΚΟ,
ΕΔΕΚ) που μέχρι τώρα εμπόδιζαν μαζί
με το ΑΚΕΛ τον σχηματισμό πλειοψηφίας, γύρισαν την πλάτη τους στον ίδιο τον
εαυτό τους και έγιναν ένα με το ΕΛΑΜ
και τον ΔΗΣΥ!
Ως ΑΚΕΛ όχι μόνο καταψηφίσαμε την σχετική δαπάνη αλλά μιλούμε στην κοινωνία
μας τη γλώσσα της ιστορικής αλήθειας:
δεν χρειάζεται να κάνουμε «μουσείο Γρίβα», έκανε ο ίδιος δικό του «μουσείο»
με τις δολοφονίες και τα εγκλήματα που
διέπραξε. Είναι ο ίδιος που δημιούργησε
την ΕΟΚΑ Β, μια οργάνωση που εκτελούσε δημοκρατικούς πολίτες. Η δολοφονική δράση του ιδίου και της ΕΟΚΑ Β ήταν
η αιτία για την τραγωδία του λαού μας
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το πραξικόπημα στη συνέχεια με την συμμετοχή
της χούντας και της ΕΟΚΑ Β έδωσε το
πρόσχημα στην Τουρκία να εισβάλει στο
νησί μας και να κατέχει από τότε το 37%
του εδάφους του.
Ένα ερώτημα για τους φίλους στο ΔΗΚΟ
και στην ΕΔΕΚ: η στάση της ηγεσίας σας,
σάς εκφράζει; Τι άλλαξε και αλλάξατε;
Όπως υπογράμμισε το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του «τι θα πείτε στους αγωνιστές
της Δημοκρατικής Αντίστασης και τον
κόσμο του κέντρου, που χρόνια τώρα
μαζί με την Αριστερά αντιστέκεται στην
παραχάραξη της Ιστορίας;»
Το θέμα δεν αφορά μόνο την ψήφιση
ενός κονδυλίου για ένα μουσείο της
ντροπής. Είναι το μήνυμα που στέλλουν
στην κοινωνία μας τα κόμματα ΕΛΑΜ,
ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ. Όταν τιμάς έναν στυγνό δολοφόνο συμπολιτών μας δημιουργώντας μουσείο, δείχνει ότι τίποτε δεν
διδασκόμαστε από τα εγκλήματα που
μάς έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Αν
η ιστορία δεν μας μαθαίνει τίποτε, τότε
όλα τα υποτάσσουμε στη λήθη και στη
διαστρέβλωση.
Αν υποτάσσουμε τα πάντα στις εκλογικές
σκοπιμότητες, τότε καταλαβαίνουμε την
σιωπή του υποψηφίου που στηρίζουν
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ. Η σιωπή του μιλά από
μόνη της. Η στάση του ΑΚΕΛ θα έπρεπε
να ήταν παράδειγμα και για το ΔΗΚΟ με
την ΕΔΕΚ, αλλά το κάθε κόμμα κρίνεται
ξεχωριστά από την στάση που παίρνει
σε κάθε κρίσιμη στιγμή.
Η ψήφιση του κονδυλίου για το μουσείο
της ντροπής, συνιστά μια πράξη ντροπής
για την πλειοψηφία της Βουλής που το
ψήφισε.
Η ιστορική αλήθεια δεν χωρά σε μουσεία
που ντροπιάζουν το λαό μας.
Κοιτάξετε τον Πενταδάκτυλο και σκεφτείτε αν και αυτός χωρά στο ίδιο μουσείο!
Του Βαλεντίνου Φακοντή,
βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου

www.cosmosnews.com.cy
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Έχουμε φτιάξει αυτή
την κοινωνία

Ο

κόσμος είναι αυτό που είμαστε εμείς. Αν είμαστε
βίαιοι, καχύποπτοι, χωρίς γενναιοδωρία, έτσι είναι
και ο κόσμος. Είναι φανερό αυτό, αφού
εμείς είμαστε που έχουμε φτιάξει αυτή
την κοινωνία, αυτόν τον τερατώδη, άσχημο, ανήθικο κόσμο όπου ζούμε, με όλους
τους Θεούς του. Έχει γίνει ένα μεγάλο
τσίρκο. Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε τι
ακριβώς είμαστε χωρίς καμιά παραμόρφωση; Τι είμαστε
ψυχολογικά όχι βιολογικά. Βιολογικά έχουμε συναρμολογηθεί μέσα από εκατομμύρια αιώνες. Ψυχολογικά, από
την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος υπάρχει
βία, μίσος, ζήλεια, επιθετικότητα, και πάντοτε προσπάθεια να γίνουμε κάτι περισσότερο, πολύ περισσότερο
από ότι είμαστε. Μήπως ακούμε μόνο τη περιγραφή;
Μήπως βλέπουμε την ιδέα για το γεγονός και όχι το ίδιο
το γεγονός; Καταλαβαίνετε; Υπάρχει διαφορά ανάμεσα
στο γεγονός και στην ιδέα για το γεγονός. Που σημαίνει
ότι έχουμε μια ιδέα. Βλέποντας κάτι σχηματίζουμε μια
ιδέα γι αυτό και ύστερα κυνηγάμε την ιδέα: « Δεν θα
έπρεπε να είμαι έτσι, πρέπει να γίνω αλλιώς». Αυτό είναι μια ιδέα. Εκείνο που είμαι ακριβώς, όταν το βλέπω,
εκείνο είναι το γεγονός. Τα γεγονός δεν χρειάζεται ιδέες,
έννοιες, ιδεολογίες. Είναι αυτό που είναι.
Αγαπητοί μου!
Τι παίρνετε λοιπόν από αυτά; Καταλήγετε σε ορισμένα
συμπεράσματα η βλέπετε το γεγονός όπως είναι: ότι
είμαστε ζηλόφθονοι, επιθετικοί, γεμάτοι μοναξιά, φοβισμένοι και όλα τα παρόμοια; Ολόκληρη η ψυχή, η προσωπικότητα, το εγώ, είναι όλα αυτά, και όλα αυτά είναι παρελθόν, οι αναμνήσεις που έχουμε μαζέψει, σύμφωνοι;
Έχω φοβηθεί, ξέρω πως είναι ο φόβος και τη στιγμή που
παρουσιάζεται αυτό το συναίσθημα λέω: «Αυτό είναι
φόβος». Ακριβώς τούτο το « αυτό είναι φόβος» που λέω
είναι ιδέα και όχι γεγονός. Είμαστε πληγωμένοι από την
παιδική ηλικία. Υπάρχει πάντα η πίεση, πάντα η αίσθηση
του να ανταμειφθούμε η να τιμωρηθούμε. Μου λέτε κάτι
που με κάνει να θυμώσω και που με πληγώνει. Έχουμε
συνειδητοποιήσει, λοιπόν, το πού απλό γεγονός ότι είμαστε πληγωμένοι από την παιδική ηλικία.. Και ότι για όλη
την υπόλοιπη ζωή μας κουβαλάμε αυτή την πληγή, με τον
φόβο να μην πληγωθούμε περισσότερο η προσπαθώντας
να μην πληγωθούμε, που είναι ένα άλλο είδος αντίστασης. Έχουμε, λοιπόν, επίγνωση αυτών των πληγών καθώς
και της δημιουργίας μετά ενός φράχτη γύρω μας, του
φράχτη του φόβου; Μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτό
το ερώτημα του φόβου; Όχι για δική μου ευχαρίστηση,
γιατί για σας είναι αυτά που λέω. Μπορούμε να πάμε
πολύ βαθιά και να δούμε γιατί τα ανθρώπινα πλάσματα,
που είμαστε όλοι εμείς, ανέχονται το φόβο εδώ και χιλιάδες χρόνια; Βλέπουμε τα αποτελέσματα του φόβου—του
φόβου μήπως δεν ανταμειφθούμε, του φόβου μην είμαστε αποτυχημένοι, του φόβου της αδυναμίας μας, του
φόβου από ένα δικό σας συναίσθημα ότι πρέπει να φτάσετε κάπου και δεν είσαστε ικανοί γι αυτό.
Γιατί δεν έχουμε εμβαθύνει ποτέ σε αυτό το φόβο; Γιατί
τον ανεχόμαστε, επειδή ξέρουμε τα αποτελέσματα του
φόβου, τις συνέπειες του φόβου; Αν ψυχολογικά, δεν
φοβόσαστε καθόλου, αν δεν είχατε κανένα φόβο, τότε
δεν θα είχατε Θεούς, δεν θα είχατε σύμβολα να λατρεύετε, ούτε προσωπικότητες να θαυμάζετε. Τότε θα είσαστε
ψυχολογικά εξαιρετικά ελεύθεροι. Επίσης ο φόβος κάνει
κάποιον να ζαρώνει, να είναι ανήσυχος, να θέλει να ξεφύγει απ’ αυτόν και έτσι η φυγή, γίνεται πιο σημαντική
από το φόβο.
Έχω γεννήσει το φόβο, όπως τον γέννησε κι ο πατέρας
μου, ο παππούς μου, ολόκληρη η φυλή όπου γεννήθηκα,
όλη η κοινωνία.
Δρ. Γιώργος Πισιάρας M.D
Παθολόγος- Βελονιστής-Παραψυχολόγος
(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)
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“Υιοθετήστε” μια οικογένεια τα Χριστούγεννα
Έχεις στην καρδιά σου αγάπη;
Βοήθησε μια οικογένεια που έχει ανάγκη!

Τ

ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ανακοινώνει
την έναρξη της 9ης παγκύπριας εκστρατείας για την υποστήριξη ευάλωτων
οικογενειών «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα
Χριστούγεννα.
Σκοπός της εκστρατείας είναι να βοηθηθουν
ευάλωτες οικογένειες να νιώσουν τη χαρά
των Χριστουγέννων, προσφέροντας τους τα
απαραίτητα για τη γιορτινή αυτή περίοδο.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΣΣΕ, από το 2015 έχουν βοηθηθεί
πέραν των 18,800 ευάλωτων οικογενειών. Η
μακρόχρονη εμπειρία από το 1973, το δυναμικό μ και οι συνεργάτες/υποστηρικτές του
Συμβουλίου, είναι οι κύριοι συντελεστές της
επιτυχίας των εκστρατειών, οι οποίες λειτουργούν με πρωτόκολλα διαδικασιών για
διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της
διαφάνειας.
Ας αποδείξουμε έμπρακτα, ότι τίποτα δεν
μπορεί να περιορίσει την αγάπη και την
προσφορά. Με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας και πράξεις εθελοντισμού και
προσφοράς μπορούμε να «απλώσουμε» τα
χέρια μας για να αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους.
Ο καθένας μας, ατομικά ή συλλογικά, μπορεί
να συμμετάσχει στην εκστρατεία προσφέροντας ότι και όσο μπορεί (δωροκουπόνια,

-είδη/προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι
-χριστουγεννιάτικα εδέσματα
-δώρα στα παιδιά
-παροχή εξοπλισμού που μπορεί να είναι
χρήσιμος σε ευάλωτες οικογένειες
-οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει χαρά
στις οικογένειες τα Χριστούγεννα

δώρα για τα παιδιά, χριστουγεννιάτικα εδέσματα, κ.ά.)!
Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να
δώσουμε χαμόγελο και ελπίδα σε όσους
έχουν ανάγκη!

Πληροφορίες εκστρατίας

«Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα
Ποιοι μπορούν να προσφέρουν;
Άτομα, Οικογένειες, Δήμοι, Κοινότητες,
Επιχειρήσεις/Εταιρείες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί/Ημικρατικοί φορείς, Οργανισμοί, Οργανωμένα Σύνολα, ΜΚΟ, κ.ά.
Μπορείς να προσφέρεις:
-δωροκουπόνια από υπεραγορές/καταστήματα ή εισφορά

Που πρέπει να αποταθείς;
Επικοινώνησε με το Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών της επαρχίας σου για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις.
Διάρκεια εκστρατείας/συλλογής ειδών:
Μέσα Νοεμβρίου – μέσα Δεκεμβρίου (ώστε
να παραδοθούν στις οικογένειες πριν τα Χριστούγεννα)
Τελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών:
16/12/2022
Φορείς/οργανωμένα σύνολα που εξυπηρετούν ευάλωτες οικογένειες, άτομα και
οικογένειες τα οποία χρειάζονται βοήθεια,
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σώμα
Εθελοντών στην επαρχία τους για να ενημερωθούν για τη διαδικασία λήψης βοήθειας.
Σημεία συλλογής/Στοιχεία Επικοινωνίας στην
Πάφο: Αριστοτέλη Σάββα 46, 8025, Αναβαργός, Τηλ. 26953725

Κ ηπουρική
Γράφει ο
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Α

Καμέλια (Camelia japonica)

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

λιο από αυτή. Συνήθως καλλιεργείται σε γλάστρες ή άλλα δοχεία
μπορεί όμως να ευδοκιμήσει και
στο ύπαιθρο, σε περιοχές με υγρασία στην ατμόσφαιρα.
Όταν καλλιεργείται στο ύπαι
θρο δίνει λιγότερα άνθη και α
ναπτύσσεται περισσότερο. Διαχειμάζει καλύτερα και μπορεί να
ανθίσει σε χαμηλές θερμοκρασίες
γύρο στους 6-8 βαθμούς Κελσίου.
Στο ύπαιθρο οι γλάστρες με το
φυτό αυτό πρέπει να διατηρού
νται κατά προτίμηση σε ημι
σκερές τοποθεσίες. Η βορινή έκθεση την Άνοιξη και το Καλοκαίρι
είναι η καλύτερη θέση για την Καμέλια. Σε πολύ ψυχρές περιοχές
θα πρέπει να περάσει σε εσωτερι
κούς χώρους οι οποίοι θα φωτί
ζονται και αερίζονται καλά χωρίς
όμως υψηλή θερμοκρασία. Η αλλαγή γλάστρας γίνεται κάθε ένα,
δύο χρόνια την Άνοιξη.

Συμπληρωματικά μπορούν να
δοθούν λιπάνσεις κατά τη διάρκεια της βλάστησης οι οποίες όμως σταματούν το Καλοκαίρι
για να μπορέσει το φυτό να δια
φοροποιήσει τους ανθοφόρους
οφθαλμούς δηλαδή τα μπου
μπούκια.
Οι λιπάνσεις επαναλαμβάνονται
το Φθινόπωρο και σταματούν πάλι όταν αρχίσουν να ανοίγουν τα
άνθη. Η κατάβρεξη των φύλλων
κατά τις θερμές εποχές είναι απαραίτητη. Το φυτό μπορεί να κλαδευτεί την Άνοιξη προτού αρχίσει η καινούργια βλάστηση, ώστε

Τη σελίδα Περιβάλλον - Παιδεία φέρνει κοντά σας
με την ευγενική χορηγία του
ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

να πάρει ένα σχήμα πυραμίδας ή
σφαιρικό οπότε γίνεται και ωραίο
δενδρύλλιο.
Η Καμέλια πολλαπλασιάζεται με
μοσχεύματα που πρέπει να είναι
κλωνάρια του ίδιου χρόνου για
αυτό συνήθως κόβονται και φυτεύονται τον Αύγουστο. Συνήθως
καλύπτονται με πλαστικό ποτήρι όπως στο σχήμα, όμως ριζοβολούν δύσκολα. Σημάδι ότι έχουν ριζώσει τα μοσχεύματα είναι τα καινούργια φύλλα που βλα
στάνουν.
Άλλος τρόπος πολλαπλασιασμού
της Καμέλιας είναι επίσης από
μοσχεύματα όμως από ξυλοποιημένους βλαστούς σε ένα φύλλομάτι.
Επίσης ο πολλαπλασιασμός μπορεί να γίνει και με καταβολάδες
οι οποίες ριζοβολούν καλύτερα σε
μέρη όπου υπάρχει υγρασία στην
ατμόσφαιρα.

γ υναίκα
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«Κarl According To
Carine»: Mία capsule
συλλογή που ενώνει την
αισθητική 2 σπουδαίων
προσωπικοτήτων

SmokyBlonde είναι η νέα τάση
στο ξανθό χρώμα και έχουμε τις
λεπτομέρειες
Ένα πολύ όμορφο
«πάντρεμα» ξανθών
αποχρώσεων...

Τ

ο ξανθό έχει πολλές αποχρώσεις. Μπορεί να είναι
σκούρο και να πλησιάζει

το καστανό ή τόσο πλατινέ και
ανοιχτό που είναι οριακά λευκό.
Μπορεί να είναι θερμό ή ψυχρό,
και μπορεί να είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω. Ένας τέτοιος συνδυασμός λοιπόν τείνει

να γίνει τάση τις τελευταίες μέρες
και λέγεται #SmokyBlonde. Αυτό
το «καπνισμένο» ξανθό, που μας
έχει αρέσει πολύ, συνδυάζει πολύ
ψυχρές και πολύ θερμές ανταύγειες…
Μπορεί να γίνει με μπαλαγιάζ ή με
κλασικές ανταύγειες όμως, το χρώμα της βάσης των μαλλιών, δεν
μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο
από το ύψος του 6 (εκτός και αν
είσαι έτοιμη για ντεκαπάζ) και δεν
έχει σημασία αν είναι σαντρέ ή
ντορέ η βάση.
Καθώς η τοποθέτηση των χρωμάτων είναι στα χέρια του κομμωτή,
μπορεί να ταιριάξει σε κάθε επιδερμίδα και είναι το ιδανικό χρώμα για εσένα που θέλεις σαντρέ
χρώμα αλλά σου ταιριάζει το ντορέ ή και το αντίστροφο!
Είναι δηλαδή το ιδανικό χρώμα αν
είσαι ξανθιά και τα θέλεις όλα δικά
σου ή αν θεωρείς πως ίσως να έχει
έρθει η ώρα για μία αλλαγή και δεν
ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις. Πρόσεξε όμως, πρέπει να κρατήσεις
το screenshot με το χρώμα που
θέλεις και να συζητήσεις με τον
κομμωτή σου-που ξέρει τα μαλλιά σου καλά- αν είναι το χρώμα
για εσένα ή αν διαφωνεί.
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Τυροκροκέτες
450 γρ. γραβιέρα ή όποιο τυρί προτιμάμε
65 γρ. αλεύρι
1 αυγό
50 γρ. τριμμένη φρυγανιά
ηλιέλαιο για τηγάνισμα

Σε μπολ ανακατεύουμε τη γραβιέρα με το αλεύρι και το
αυγό. Παίρνουμε 2 κ.σ. από το μείγμα και πλάθουμε σε
μπαλάκια στο μέγεθος ενός καρυδιού.
Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε τη φρυγανιά με το κεφαλοτύρι και βουτάμε ένα-ένα τα μπαλάκια να παναριστούν καλά.
Τοποθετούμε τις τυροκροκέτες στο ψυγείο για 30 λεπτά ή
στην κατάψυξη για 10 λεπτά, μέχρι να δέσουν.
Ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά.
Όταν κάψει χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά. Τηγανίζουμε
τις τυροκροκέτες σε δόσεις, χωρίς να γεμίσουμε το σκεύος, μέχρι να ροδίσουν καλά.
Μεταφέρουμε τις τυροκροκέτες σε πιάτο στρωμένο με
απορροφητικό χαρτί πριν τις σερβίρουμε.

Τι να κάνετε με τα παλιά σας ρούχα που δεν θέλετε πια
Και δεν μπορείτε να χαρίσετε λόγω της όχι και τόσο καλής κατάστασής τους Τι να κάνετε με τα παλιά σας ρούχα που δεν θέλετε πια

Ε

υτυχώς, υπάρχουν άλλα πράγματα που
μπορείτε να κάνετε με ρούχα που δεν
μπορείτε να δωρίσετε επειδή δεν είναι σε
αρκετά καλή κατάσταση για να τα χαρίσετε.
Υπάρχει πάντα μια λύση σε ένα πρόβλημα
και μια θέση για το αγαπημένο σας μπλουζάκι.
Τα παλιά ή ανεπιθύμητα ρούχα, όπως αποδεικνύεται, αποτελούν επίσης περιβαλλοντική απειλή, όπως και το πλαστικό. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των
Ηνωμένων Πολιτειών (EPA) αναφέρει ότι το
2015 οι χωματερές παρέλαβαν έως και 10,5
εκατομμύρια τόνους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αν θέλετε κι εσείς να βάλετε το λιθαράκι σας στην σωτηρία του περιβάλλοντός όπου ζούμε δείτε τι μπορείτε να
κάνετε με τα παλιά σας ρούχα -εκτός από το
να τα πετάξετε στα σκουπίδια.
Φτιάξτε μια τζιν τσάντα από παλιά τζιν
Εκμεταλλευτεί την εσωτερική σας δημιουργικότητα και φτιάξτε μια DIY τσάντα από
αυτά τα τζιν με τις τρύπες στους μηρούς
που δεν μπορούν πλέον να σωθούν και να
φορεθούν.
Δώστε στις κούκλες του παιδιού σας μια
νέα γκαρνταρόμπα
Όλοι όσοι έχουν μικρά παιδιά στη ζωή τους
ξέρουν πόσο ακριβή είναι η γκαρνταρόμπα

της Barbie. Έτσι, τώρα μπορείτε επιτέλους
να κάνετε κάτι με αυτήν την κάλτσα που
έλειπε το ταίρι της εδώ και μήνες.
Φτιάξτε ένα κάλυμμα από T-Shirt
Εξακολουθείτε να θέλετε να κρατήσετε
αυτό το μπλουζάκι υπογεγραμμένο από
όλους τους συμμαθητές σας στην τέταρτη
δημοτικού, και αυτό που πήρατε από την
εγγραφή σας στον σύλλογο στο πρώτο έτος
του πανεπιστημίου σας και εκείνο το άλλο
στο οποίο απλά δεν μπορούσατε να αντισταθείτε επειδή είχε κάποια ειρωνικό ρητό
-αλλά δεν φοριούνται πλέον; Ώρα να τα

ανανεώσετε σε κάτι χρήσιμο. Ένα κάλυμμα
με όλα τα αγαπημένα σας μπλουζάκια όλα
αυτά τα χρόνια θα γίνει σίγουρα ένα από τα
πιο αγαπημένα σας αντικείμενα στο σπίτι.
Δημιουργήστε υφασμάτινα μπαλώματα
Τα ’90s επιστρέφουν σε πλήρη ισχύ και τα
patches είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά
στο να αναδείξουν το τζιν σας ώστε να ταιριάζει με τις σημερινές τάσεις. Επιπλέον,
ποιος καλύτερος τρόπος για να καλύψετε
αυτόν τον λεκέ από κόκκινο κρασί που δεν
καταφέρατε ποτέ να απομακρύνετε;
Μετατρέψτε τα σε διακοσμητικά τοίχου

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

Να μια ιδιοφυής ιδέα. Βάλτε σε κορνίζα το
παλιό μπλουζάκι σας από μια συναυλία του
αγαπημένου σας συγκροτήματος που παρακολούθησατε και δεν θέλετε να ξεχάσετε
ποτέ. Αυτές είναι αναμνήσεις που σίγουρα
αξίζει να κρατηθούν -και να κρεμαστούν
στον τοίχο για χάρη των επόμενων γενεών.
Δώστε τα ρούχα σας σε εταιρεία λιανικής
πώλησης ρούχων
Καταργήστε το «δεν μπορώ» από το λεξιλόγιό σας, γιατί μπορείτε πραγματικά να
δωρίσετε τα φθαρμένα ρούχα σας (κάπως).
Υπάρχουν εταιρείες λιανικής πώλησης ρούχων όπου μπορείτε να δωρίσετε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από οποιαδήποτε
μάρκα, σε οποιαδήποτε κατάσταση και θα
αναλάβουν τα υπόλοιπα. Ανάλογα με την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ρούχα
σας, θα γίνουν πανιά καθαρισμού ή μόνωση στην επόμενη ζωή τους.
Ανακυκλώστε τα
Μπορεί να μην μπορείτε να δωρίσετε όλες
τις παλιές και μονές κάλτσες σας, αλλά μπορείτε να τις ανακυκλώσετε. Μπορείτε να
ανακυκλώσετε τα περισσότερα υφάσματα
για τα οποία η ντουλάπα σας δεν έχει πλέον χώρο ή τις κάλτσες σας που δεν έχουν
πλέον ταίρι.
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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.
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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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Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας

										
		
ΚΣΤ/34/2022

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Θέμα: Επιδιόρθωση του Πολυδύναμου Κέντρου Νεότητας "Ευαγόρας
Παλληκαρίδης" στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου
Τσάδα 15 Νοεμβρίου 2021
1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τσάδας ζητά προσφορές για την
Επιδιόρθωση του Πολυδύναμου Κέντρου Νεότητας "Ευαγόρας
Παλληκαρίδης" στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους μέσω
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement)
στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.
cy
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο
χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ.
Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποταθούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου στο
τηλέφωνο 96510500.
Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου
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Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ
Με 23 συμμετοχές το CMF Rally of Cyprus

Μ

ε το CMF Rally of Cyprus συνεχίζεται
το Σαββατοκύριακο 19/20 Νοεμβρίου
το Πρωτάθλημα Ράλλυ σε μια διαδρομή μήκους 633,34 χλμ με 8 “ημιορεινές” ειδικές
διαδρομές συνολικού μήκους 159,84 τέσσερις
το Σάββατο (δύο επαναλαμβανόμενες) και τέσσερις την Κυριακή (δύο επαναλαμβανόμενες)
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 08:00 το πρωί του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου από το χώρο στάθμευσης
του Μακαρίου Σταδίου και τα πληρώματα θα
κατευθυνθούν προς την πρώτη που δεν είναι
άλλη από τη γνωστή διαδρομή Καπουρά μήκους 20.07 χλμ στις 09:58.
Στη συνέχεια στις 10:51 ακολουθεί η ειδική
διαδρομή Κούρδαλι μήκους 21.21 χλμ. Οι δύο
πρώτες ειδικές διαδρομές θα επαναληφθούν
το απόγευμα, στις 13:39 και 14:32 αντίστοιχα,
ύστερα από το ενδιάμεσο σέρβις που θα γίνει
στο χώρο στάθμευσης του Μακαρίου Σταδίου.
Το πρώτο αυτοκίνητο αναμένεται να επιστρέψει
πίσω στο χώρο εξυπηρέτησης για το μεγάλο
σέρβις γύρω στις 15:40.
Ο αγώνας συνεχίζεται την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου στις 08:00 από το χώρο ανασυγκρότησης
με τα εναπομείναντα πληρώματα να κατευθύνονται στην κλασική διαδρομή του φράγματος
Λευκάρων με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινά
ADESMEFTOS - SAINT NICHOLAS 13.7X19.2.pdf

τη διαδρομή μήκους 22,19 χλμ στις 09:13 ενώ
στις 10:26 θα ξεκινήσει η δεύτερη διαδρομή
της ημέρας ο Άγιος Επιφάνειος μήκους 16.45
χλμ. Δύο διαδρομές που θα επαναληφθούν στις
13:14 και 14:27 μετά το ενδιάμεσο σέρβις.
Ο αγώνας στην Λευκωσία θα ολοκληρωθεί στη
ράμπα του τερματισμού στις 16:30 το απόγευμα.
Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Πέτρος Παντελή με συνοδηγό τον Πάμπο Λαό με το Citroen
DS3 R5 “κατεβαίνει” στον αγώνα με τους 125
βαθμούς του πρωταθλήματος με στόχο να
διατηρήσει την πρώτη θέση στην βαθμολογία.
1
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Οι περσινοί πρωταθλητές Σίμος Γαλαταριώτης/
Αντώνης Ιωάννου στα πηδάλια του γνωστού VW
Polo GTI R5 που ακολουθούν στο πρωτάθλημα
με 120 β ,θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο
των βαθμών για το πρωτάθλημα.
Οι τρίτοι στην βαθμολογία Παναγιώτης Γιάγκου/Άριστος Νικολάου με το Hyundai i20 R5
αναμένεται να είναι στη μάχη για μια θέση στο
βάθρο ενώ ένα καλό αγώνα στη Λευκωσία θέλουν και οι Χρίστος Δημοσθένους/Κύπρος Χριστοδούλου με το Skoda Fabia R5.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία
RC2 όπου θα αγωνιστούν 4 πληρώματα. Εκ των

10:23

φαβορί για επικράτηση είναι οι πρωτοπόροι
στην βαθμολογία με 90 β Γιώργος και Παύλος
Εγγλέζου με Lancer Evo IX.Απέναντι τους θα
έχουν τους πολύ ανταγωνιστικούς Παφίτη/
Γραμμένο με Mitsubishi Lancer Evo IX, Χριστοδούλου/Ξενοφώντος με Subaru Impreza STI και
Μιχαηλίδη/Δαμιανού με Subaru Impreza WRX
STi.
Μεγάλες μάχες αναμένονται στην αναβαθμισμένη δικίνητη κατηγορία. Τέσσερα Peugeot
208 με πληρώματα τους πρωτοπόρους στην
κατηγορία με 90 β Πολυκάρπου / Κ. Σιάλο τους
Τιμοθέου/Π. Σιάλο, Ανδρέου/Νικολαΐδη, Παντελή/Νέστωρος και Τζωρτζή/Αριστοδήμου με
Ford Fiesta που θα πολεμήσουν για την νίκη.
Στην δικίνητη κατηγορία 2WDS τέσσερα
πληρώματα το δίδυμο Σοφοκλέους/Παντελίδης με WV Golf Gti,Θεοφάνους/Κωσταντίνου Peugeot 106 S16,Σταυρου/Γεωργίου
με Toyota Yaris και Καθητζιώτης/Ιωάννου με
Hyundai Accent θα δώσουν μάχες για την νίκη.
Δύο πληρώματα θα τρέξουν στην κατηγορία RCS
2, με τους Νικηφόρου/Καροτσάκη με Subaru
Impreza και Λ. Κακουράτο/Πουγιούκκα Lancer.
Στην κατηγορία RC 5 τέσσερα πληρώματα θα
δώσουν το παρών τους στον αγώνα και αναμένονται “βαθμολογικές” μάχες.

Ο Thierry Neuville κατέκτησε την νίκη στο Ράλλυ
Ιαπωνίας, με τον Ott Tanak να κάνει το 1-2 για
την Hyundai και τον τοπικό ήρωα, Takamoto
Katsuta να ανεβαίνει στο βάθρο.
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Thierry Neuville αναδείχθηκε ο νικητής του αγώνα, βρίσκοντας και πάλι
ένα καλό σήσιμο και έχοντας τον καλύτερο
ρυθμό, παρά την βροχή και την δύσκολη
επιλογή ελαστικών. O Βέλγος δεν χρειάστηκε να παλέψει για να διατηρήσει τον
Elfyn Evans πίσω του, αφού ο Ουαλός είχε
λάστιχο στην 16η ειδική και έχασε 1:30, πέφτοντας στην τέταρτη θέση. Ο οδηγός της
Toyota δεν κατάφερε να ανακάμψει και δεν
είχε την δυνατότητα ούτε να διατηρήσει
την τέταρτη θέση, χάνοντάς την από τον
ομόσταυλό του, Sebastien Ogier.
O Ott
Tanak συμπλήρωσε το 1-2 για την Hyundai,
οδηγώντας πολύ συγκεντρωμένα στις τελευταίες πέντε ειδικές του αγώνα, παρά το
ότι και πάλι δεν ήταν ευχαριστημένος από
την συμπεριφορά του i20 N του. Η έκπληξη του αγώνα ήταν το βάθρο του Takamoto
Katsuta, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τις
καταστάσεις και οδηγώντας και πάλι προσεκτικά, αν και είχε την στιγμή του, κατάφερε να ανεβεί στην τριάδα σε βάρος του
Evans. Έτσι, ο Ιάπωνας έφτασε τα τρία βάθρα στο WRC. Πιο πίσω, ο Sebastien Ogier
έκλεισε τον αγώνα στην τέταρτη θέση, 12.3
πίσω από τον Katsuta. Ο Γάλλος δεν μπόρεσε να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα
λόγω του ελαστικού στην 2η ημέρα, όμως
οδήγησε καλά από εκεί και έπειτα, πλησιάζοντας την πρωτοπορία. Ο Gus Greensmith
είχε μια παρόμοια εμπειρία από το Ράλλυ
Ιαπωνίας, τερματίζοντας στην έκτη θέση,
έχοντας αντιμετωπίσει διάφορα μικροπροβλήματα τεχνικής φύσης. Ο Βρετανός

δήλωσε ότι προσπαθούσε τουλάχιστον να
φτάσει στον τερματισμό, υπογραμμίζοντας
την δυσκολία των συνθηκών και την κατάσταση των ελαστικών. Ο Kalle Rovanpera
είχε έναν κακό αγώνα, φτάνοντας στον τερματισμό στην 12η θέση. Ο Φινλανδός δεν
βοηθήθηκε από την επιλογή των ελαστικών
του στις τελευταίες ειδικές, ενώ απείχε έτσι
και αλλιώς πολύ από την πρωτοπορία. Ο
Graig Breen ολοκλήρωσε τον αγώνα 24ος,
κερδίζοντας πάντως την Power Stage σε δύσκολες συνθήκες, οι οποίες έγιναν μόνο δυσκολότερες αφού ολοκλήρωσε την ειδική ο
Ιρλανδός. Με το Ράλλυ Ιαπωνίας το WRC
ολοκλήρωσε την σεζόν του για το 2022 και
η δράση του 2023 ξεκινά όπως πάντα με το
Ράλλυ Μόντε Κάρλο, τον Ιανουάριο.
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Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”

Αθλητικός “Αδέσμευτος”
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Προτάθηκε χώρος για ανέγερση γηπέδου της Πάφος fc

Τ

εράστια έκταση γης σε προνομιακή περιοχή μεταξύ Πάφου και
Γεροσκήπου προτάθηκε στην
Πάφος fc για ανέγερση σταδίου.
Η γη που έχει προταθεί βρίσκεται μεταξύ των κυκλικών κόμβων «Στέλιος
Κυριακίδης» και Καλιγούλας. Αφορά
μια περιοχή που γειτνιάζει με αυτοκινητόδρομο (βόρειο παρακαμπτήριο),
κάτι που ισοδυναμεί με εύκολη πρόσβαση στο στάδιο. Επίσης, γειτνιάζει
με το αθλητικό κέντρο της ομάδας στη
Γεροσκήπου, αλλά και ιδιόκτητα κτίρια
του μεγάλου χορηγού της ομάδας.
Η περιοχή είναι ιδανική και προσφέρεται για ανέγερση σταδίου, καθώς φαίνεται να πληροί όλες τις προϋποθέ-

σεις. Το πιο ιδανικό απ’ όλα το γεγονός
ότι βρίσκεται εκτός πόλης (συνορεύει
με Γεροσκήπου) και δεν αναμένεται να
υπάρξουν κυκλοφοριακά, ή άλλα προβλήματα.

Αγωνιστικά

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει εδώ και αρκετό καιρό η Πάφος fc,
αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς
όλων, από τη διοίκηση, την τεχνική
ηγεσία και ασφαλώς και των ποδοσφαιριστών. Στο τελευταίο παιχνίδι,
αυτό με την Ανόρθωση, παρόλο που η
ομάδα δεν ήταν και στα καλύτερά της,
κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 και
να στείλει για άλλη μια φορά το μή-

νυμα ότι φέτος δεν θέλει να χάσει τον
τίτλο. Ο Χένινγκ Μπεργκ διαχειρίστηκε αρκετά καλά το ρόστερ στα τελευταία παιχνίδια και παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε, με τους Ζάιρο
και Ντράγκομιρ, πήρε το απόλυτο. Η
διακοπή ήρθε γάντι για την παφιακή
ομάδα η οποία χρειαζόταν ξεκούραση
από τα συνεχή παιχνίδια. Παράλληλα,
κέρδισε χρόνο με την πλήρη αποθεραπεία του Ζάιρο, ο οποίος επανέρχεται
στο πολύ μεγάλο ντέρμπι κορυφής με
αντίπαλο τον Άρη Λεμεσού στο Αντώνης Παπαδόπουλος.

Χεφτέ Μπετανκόρ

Η πρώτη μεταγραφή για την Πάφος

fc είναι γεγονός. Πρόκειται ασφαλώς για τον Ισπανό επιθετικό Χεφτέ Μπετανκόρ (φώτο), τον οποίο
η παφιακή ομάδα είχε αποκτήσει από το καλοκαίρι, αλλά η μεταγραφή του δεν έγινε εμπρόθεσμα.
Ο Μπετανκόρ ήρθε στην Πάφο ως ένα
μεγάλο όνομα για να λύσει το επιθετικό πρόβλημα στην ομάδα, καθώς, στην
πρώην ομάδα του, τη ρουμάνικη Κλουζ,
αλλά και πιο πριν, στην επίσης ρουμάνικη Βολουντάρι σκόραρε πολύ συχνά.
Ο 29χρονος Ισπανός από το καλοκαίρι προπονείται με την ομάδα της Πάφου κάτω από τις οδηγίες του Χένινγκ
Μπεργκ και θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί από τον Ιανουάριο.

Στην Πέγεια ο Παναθηναϊκός Μένει μέχρι να φύγει ο Μπαντία
Σ
Ο
το υπερπολυτελές Cap St Georges Hotel &
Resort θα βρίσκεται για ένα δεκαήμερο ο
Παναθηναϊκός.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έρχεται στο
νησί μας για μίνι προετοιμασία και φιλικά
παιχνίδια.
Ο ΠΑΟ θα προπονείται στο δημοτικό στάδιο
Πέγειας και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου

θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, το ένα με ισραηλίτικη ομάδα και το άλλο με κυπριακή, με
την Πάφο fc να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.
Πίσω από την σπουδαία συμφωνία βρίσκεται
ο Γιώργος Ιωάννου Κοραντίνα, όπου μαζί με
τους συνεργάτες του πέτυχε τη μεγάλη συμφωνία της καθόδου του ΠΑΟ στην Πέγεια.

Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής μεταξύ Άρη
και Πάφος fc είναι αυτό που ξεχωρίζει από
τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής που είναι
ορισμένο για τις 25 Νοεμβρίου. Ένα παιχνίδι
που αναμένεται με ενδιαφέρον από όλο το φίλαθλο κοινό, καθώς θα συγκρουστούν οι δύο
καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Εκπρόσωπος Τύπου του Ακρίτα, Αντώνης
Σιελουβάρης, μίλησε στον Super Sport FM
για το θέμα με τον Νταβίντ Μπαντία: «Ο προπονητής έδωσε τη δική του ανάλυση και ανέλαβε την ευθύνη. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή
η πορεία μας, η ευθύνη βαραίνει και τους ποδοσφαιριστές. Το πρότζεκτ της ομάδας είναι να βασιστεί σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, άρα πληρώ-

Ποια Βραζιλία ρε παιδιά;
Μόνο Σενεγάλη...

Άρης και Πάφος, λοιπόν, τα λέμε μεταξύ τους στο Αντώνης Παπαδόπουλος με
τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους. Ο Άρης για να πλησιάσει την
Πάφο στην κορυφή και η Πάφος για να αυξήσει
τη διαφορά από τον Άρη στους εφτά βαθμούς.
Εάν η Πάφος καταφέρει και πάρει τη νίκη, τότε
μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα.
Πάντως, η 12η αγωνιστική περιλαμβάνει
ματς ντέρμπι που θα φέρουν και ανακατατάξεις στον βαθμολογικό πίνακα. Στην κάτω
ζώνη έχουμε το παιχνίδι Ακρίτας - Παραλίμνι,
στη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού, και
ακολουθούν οι επίσης σπουδαίοι αγώνες Καρμιώτισσα - Δόξα και Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα. Στο πάνω διάζωμα ΑΕΚ Λάρνακας - Απόλλων, ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια και ΑΕΛ - Ανόρθωση.

Αν ο Μουσταφά Ναμ πάει καλά στο Μουντιάλ του Κατάρ με τα
χρώματα της Σενεγάλης, τότε πολύ δύσκολα θα συνεχίσει και
τη νέα χρονιά στην ομάδα της Πάφος fc.

Πρόκειται ασφαλώς για πολύ μεγάλα παιχνίδια που οι βαθμοί θα μετρήσουν διπλά. Για παράδειγμα, αν η Ομόνοια δεν κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ, τότε χάνει υπερπολύτιμο
έδαφος προς την κορυφή. Επίσης, αν κερδίσει
η ΑΕΚ τον Απόλλωνα, τότε η ομάδα της Λεμεσού μένει μακριά από την κορυφή δέκα βαθμούς.

Πρώτα ΑΠΟΕΛ και μετά Πάφος...

Το σχόλιο της εβδομάδας
Οι εταιρείες στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί για τον τίτλο
την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και δεύτερη την Πάφο, τρίτη τον Άρη και
τέταρτη την ΑΕΚ.
Να θυμίσουμε ότι στην αρχή της χρονιάς, είχαν και πάλι πρώτο τον
ΑΠΟΕΛ, αλλά την Πάφο την είχαν στην 7η θέση…

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

νουμε το κόστος της απειρίας. Το ρόστερ ήταν
υψηλού ρίσκου, δεν περιμέναμε ότι θα ήμασταν
στη τελευταία θέση. Ο ξεκάθαρος στόχος είναι η
παραμονή στην κατηγορία, παρά τα όνειρα που
έγιναν. Είμαστε εντός στόχων ως ομάδα. Τα δύο
επόμενα ματς είναι τελικοί, καθώς εάν έρθουν
αρνητικά αποτελέσματα, πιθανότατα η κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη».

«Παίξτε Μπάλα
στο Ράδιο Κόσμος»

Τη Δευτέρα, η εκπομπή «Παίξτε Μπάλα στο Ράδιο Κόσμος» θα είναι αφιερωμένη στο Μουντιάλ
του Κατάρ 2022.
Ο Μάριος Ευριπίδου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν τους αγώνες, τα φαβορί και τα αουτσάιντερ της διοργάνωσης. Μια ώρα ΜΟΝΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ!
Την ίδια ώρα, οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι
ανοικτές για τους ακροατές του Ράδιο Κόσμος
για να δώσουν τις δικές τους εκτιμήσεις.
Δίνουμε ραντεβού, λοιπόν, τη Δευτέρα 5 με 6
το απόγευμα στις συχνότητες του Ράδιο Κόσμος
95,2 για την Πάφο και 91.4 για την Πόλη Χρυσοχούς.
Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι: 26222240 &
26222250 και sms στο 99313100
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
VK SPORTS CAFÉ
G.A.S Athanasiou Insurance Agency Ltd
STAI CALMO CAFE
ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Tricolore Pizza & Pasta

