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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χ. Πάζαρος

Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα 
γίνουν παραστάσεις σε Υπουργεί και Υπηρεσίες 
για τους κυματοθραύστες…

Σελ. 04

Χ. Σαββίδης

Αβάσιμα τα επιχειρήματα που προβάλλει το 
Τμήμα Αλιείας και την αντίθεση του στην κατα-
σκευή των κυματοθραυστών...

Σελ. 04

Η. Μυριάνθους

Υπάρχει κίνδυνος λόγω των ενστάσεων και κα-
θυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου να χα-
θεί και το κονδύλι για τους κυματοθραύστες…

Σελ. 04

Οι Δήμοι και οι κοινότητες που θα συνενωθούν για το διάστημα 
μέχρι το 2024 θα πρέπει να δημιουργήσουν συμβούλια κοινών υ-
ποθέσεων, τα οποία θα διαχειρίζονται τα θέματα που αφορούν τη 
νέα οντότητα.
Οι πρόνοιες της νομοθεσίας παρουσιάστηκαν την Τετάρτη, σε ημε-
ρίδα που οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών…

Σελ. 07

Τον διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη εισηγείται σύμφωνα με 
πληροφορίες κατά πλειοψηφία το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ στην 
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος η οποία θα συνεδριάσει το Σαββα-
τοκύριακο για τη διαμόρφωση της τελικής εισήγησης που θα προω-
θηθεί στη βάση για τις Προεδρικές εκλογές του 2023...

Σελ. 10

Ν έ ο ι  Δ ή μ ο ι 
Συμβούλια κοινών υποθέσεων

Σελ. 14

Τα “Ανθεστήρια” 
τότε και σήμερα…

Μια εκ βαθέων 
εξομολόγηση του 

προέδρου του Φυσιολατρι-
κού Πνευματικού Ομίλου 
Πάφου Ανδρέα Σωτηριάδη 
στον Αδέσμευτο, για την 
κατ’ εξοχήν Παφίτικη εκδή-
λωση που είχε αγκαλιαστεί 
από όλους…

Α. Σωτηριάδης Ένα εκατομμύριο αδέσποτες γάτες 
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Σεργιανίζουν ανενόχλητες στους ανοικτούς χώρους 
των ξενοδοχείων, με αποτέλεσμα τουρίστες 
ναυποβάλλουν παράπονα… 
Σε μείζων θέμα και πρόβλημα εξελίσσεται η παρουσία μεγά-
λου αριθμού αδέσποτων γάτων στους ανοικτούς χώρους των 
ξενοδοχείων μας, με αποτέλεσμα να δέχονται παράπονα από 
τουρίστες, οι οποίοι ενοχλούνται από την ανεξέλεγκτη πα-
ρουσία των αιλουροειδών...

Σελ. 05

Τον προσεχή Ιούλιο αρχίζουν οι εργα-
σίες για την πρώτη φάση του δρόμου 
Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς. Προω-
θείται επίσης η επέκταση του Λιμανιού 
στο Λατσί, με στόχο τη δημιουργία υ-
ποδομών για νέες θέσεις ελλιμενισμού 
σκαφών, με πολλαπλά οφέλη για τον 
τουρισμό και την οικονομία της περι-
οχής...

Σελ. 07

Π. Χρυσοχούς

Σφοδρές αντιδράσεις

Θ έ σ η  Ε ρ γ α σ ί α ς
Η εφημερίδα Αδέσμευτος της Πάφου 

και το Ράδιο Κόσμος ζητούν για πρόσληψη 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο  Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ
(Τμήμα Πωλήσεων)

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email: 
chrchran@cytanet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας 
στο τηλέφωνο 26811 336

Π ρ ο ε δ ρ ι κ έ ς  Ε κ λ ο γ έ ς 
Με Δημητριάδη ή Μαυρογιάννη το ΑΚΕΛ

Αφήνουν τη διάβρωση να “τρώει” τις ακτές

Σελ. 04

Στο παρά πέντε εκτροχιάζουν άλλο ένα έργο 
της Πάφου, την κατασκευή κυματοθραυστών…
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Νοσοκομείο Πάφου-Τέλος ο θάλαμος covid 

Έ κλεισε από την Τρίτη για εισαγωγές νέων 
ασθενών ο θάλαμος Covid στο Γενικό Νο-
σοκομείο Πάφου και ασθενείς παραπέμπο-

νται στο Νοσοκομείο της Λεμεσού. 
Τις πληροφορίες του Radio Cosmos επιβεβαίωσε 
ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής και υ-
πεύθυνος της μονάδας covid Άδωνης Ελευθερίου 
λέγοντας πως η διεύθυνση του ΟΚΥπΥ τους ενη-
μέρωσε από το βράδυ της Δευτέρας, ότι από την 
επόμενη, δεν θα δέχονται άλλους ασθενείς. 
Στη μονάδα παρέμειναν για νοσηλεία 8 ασθενείς, 
οι οποίοι τις αμέσως επόμενες μέρες έλαβαν όλοι 
εξιτήριο. Μετά τις απαραίτητες απολυμάνσεις ο 
θάλαμος θα επιστραφεί και πάλι στην Ορθοπεδι-
κή Κλινική. 
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μεγάλα κρατικά νο-
σηλευτήρια, στην Πάφο δεν θα παραμείνουν κλί-
νες για αντίστοιχες λοιμώξεις λόγω της απουσίας 
ξεχωριστού εξαερισμού των θαλάμων. 

Όταν ολοκληρωθεί το έργο που είναι σε εξέλιξη, 
τότε θα αποφασιστεί αν και πόσες κλίνες θα δι-
ατεθούν. 
Η Κύπρος πλέον ανέφερε ο κ. Ελευθερίου, μπή-
κε στη ενδημική φάση και εκτίμησε ότι δεν θα 
επηρεαστεί από τις νέες υποπαραλλαγές της 
OMIKRON. 
Προέτρεψε τους ηλικιωμένους άνω των 80 ετών 
να εμβολιαστούν με την 4η δόση του εμβολίου. 
Από το Φθινόπωρο είπε, γίνονται προσπάθειες α-
πό κάποιες εταιρείες για την κυκλοφορία νέου ε-
τήσιου εμβολίου που θα καλύπτει και τις εποχια-
κές γρίπες. 
Ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, διαβεβαίωσε ότι όταν 
θα αλλάξει το σύστημα εξαερισμού του νοσοκο-
μείου Πάφου, θα λειτουργήσουν κλίνες για λοι-
μώδη νοσήματα. 
Ήδη είπε έχει προκηρυχθεί η προσφορά με εκτί-
μηση δαπάνης περί το 1 εκατομμύριο ευρώ. 

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Σ ε μια χώρα όπως η Κύπρος, η οικονομία της 
οποίας εξαρτάται σε τεράστιο ποσοστό από 

τον τουρισμό θα έπρεπε να χειριζόμαστε με με-
γαλύτερη σοβαρότητα τα προβλήματα που τον 
επηρεάζουν. Σαφέστατα και δεν μπορούμε να 
ελέγξουμε όλες τις παραμέτρους αφού πρόκει-
ται για ένα τομέα ευμετάβλητο και εξαρτώμενο 
από δεκάδες συνισταμένες.
Η Κύπρος επηρεάζεται ακόμα περισσότερο από 
προορισμούς όπως για παράδειγμα η Ελλάδα ή 
η Τουρκία, γιατί είμαστε ένα νησί και μάλιστα 
το πιο απομακρυσμένο της Ευρώπης, γι’ αυτό 
και τις συνισταμένες που επηρεάζουν αρνητικά 
το προϊόν μας θα πρέπει να τις εξετάζουμε δι-
εξοδικά. Είναι γι’ αυτό που απορήσαμε ότι ένα 
από τα προβλήματα που απασχολούν ιδιαίτε-
ρα την ξενοδοχειακή αλλά και την επισιτιστική 
μας βιομηχανία, είναι και η παρουσία μεγάλου 
αριθμού αδέσποτων γάτων!!! 
Σαφέστατα και δεν είναι λύση να μαζέψουμε 
όλους αυτούς τους γάτους και να τους μα-
ντρώσουμε κάπου, ούτε βεβαίως να τους εξα-
φανίσουμε, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε 
να του αφήσουμε να λειτουργούν ως εμπόδιο 
στην υγεία και την ηρεμία των πολιτών και επι-
σκεπτών. Μπορεί πολύ εύκολα να ελεγχθεί ο 
πληθυσμός τους με τη στείρωση, καθώς όπως 
υπολογίζεται στην Κύπρο (στις περιοχές που 
ελέγχει η δημοκρατία) έχουμε τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο αδέσποτα γατιά.
Με τα χρήματα όμως που παραχωρεί το κρά-
τος γι’ αυτό τον σκοπό (75 χιλιάδες και τώρα 
υπολογίζουν να τις ανεβάσουν στις εκατό χιλιά-
δες) στειρώνονται χίλες με χίλες πεντακόσιες 
γάτες το χρόνο και με αυτό το ρυθμό για να 
ελέγξουμε τον πληθυσμό τους θα χρειαστούμε 
εκατοντάδες χρόνια. Για τον μη περιορισμό του 
προβλήματος βέβαια φέρουν ευθύνη πέραν 
από το κράτος και τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
οι τοπικές αρχές και οι φιλοζωικές οργανώσεις 
οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό 
αλλά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το πώς 
και σε πιο ποσοστό τηρούνται οι όροι της χρη-
ματοδότησης. Ευθύνες βεβαίως έχουν και οι 
υγειονομικές υπηρεσίες τόσο του κράτους όσο 
και των τοπικών αρχών που έχουν ως καθήκον 
να διασφαλίζουν την υγεία των πολιτών. 
Το πρόβλημα σαφέστατα είναι δύσκολο και 
λεπτό και θα πρέπει αν τύχει ορθού χειρισμού 
με τη συνεργασία όλων, κρατικών υπηρεσιών 
επηρεαζόμενων και φιλοζωικών οργανώσεων, 
υπολογίζοντας και την ευημερία των ίδιων των 
ζώων.

Γατοϊστορίες…

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

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

Γιώργος Πισιάρας, 
ΤΜΗΜΑMARKETING: Ήβη Αχιλίδου

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μαρία Λυκουρέση
Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑ ΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96, 

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

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

“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμένες 

πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΜΑΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Του εν ουρανό
φανέντος Σταυρού
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 07/05-13/05

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 07/05/22
Περικέντη Λεία
Αποστόλου Παύλου 44 Β
Κυριακή 08/05/22
Καπουδιώτη Άντρη
Θεσσαλονίκης 4
Δευτέρα 09/05/22
Ροίδη Σοφία
Αγίων Αναργύρων 21

Τρίτη 10/05/22
Νικολαίδου Κωνσταντία
Γωνία Ν. Νικολαίδη & Γ.Χ. Ιωαννίδη

Τετάρτη 11/05/22
Σαββίδης Π.-Ευαγ. Παλληκαρίδη 61
Παπούδας Αριστοτέλης
Αλεξάνδρου Υψηλάντη 25

Πέμπτη 12/05/22
Διομήδους Στέφανος
Ανθ. Γ εωργίου Σάββα 2
Παρασκευή 13/05/22
Ηρακλέους Μαίρη
Ακαμαντίδος 31 Α

Έναντι ZIPEX

Έναντι Πυροσβε-
στικής

Έναντι εκκλησ. Αγ. 
Αναργύρων

Elysia Park

Δίπλα από Μέγαρο 
Τρ. Κύπρου

Περιοχή ΔΑΣΟΥΔΙ

Μετά το Παφιακό

800 μ. από TIME OUT

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου 
για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5/2022-ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΗΛ. 99520284
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2022-ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΦΡΟΥΛΑ ΤΗΛ. 99310952

ΚΕΛΟΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 99191774

Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26806060
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΦΟΥ  26803100
ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ  26803145
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΦΟΥ  26806272
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  26932374
ΑΗΚΠΑΦΟΣ  26206000
ΑΗΚΒΛΑΒΕΣ  1800
ΑΤΗΚΒΛΑΒΕΣ  80000197
ΑΡΧΗΓΕΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 22808080
ΑΝΑΦΟΡΑΔΑΣΙΚΩΝΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 26422641
ΕΚΤΑΚΤΗΑΝΑΓΚΗ  12-199
ΔΗΜΟΣΠΑΦΟΥ  26822270
ΔΗΜΟΣΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  26962324

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

1824: Η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν 
κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1915: To γερμανικό υποβρύχιο U-20 
τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό 
κρουαζιερόπλοιο «Λουζιτάνια», στις 
ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
1946: Ιδρύεται από τους Ιμπούκα και 
Μορίτα η «Εταιρία Τηλεπικοινωνιών 
του Τόκιο», με προσωπικό 20 υπαλλή-

λων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνο-
μα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλ-
λήλους.
1953: Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκα-
ετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Ε-
θνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
1977: Διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός 
Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγά-
λη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται 

για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρί 
Μιριάμ με τη σύνθεση «L’ oiseau et l’ 
enfant» (Το Πουλί και το Παιδί). 
1999: ΝΑΤΟϊκό αεροσκάφος βομβαρ-
δίζει κατά λάθος την πρεσβεία της Κί-
νας στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια 
των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλα-
βίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
τρεις και να τραυματιστούν 20 υπάλ-
ληλοι της πρεσβείας.

Παραπολιτικά
Σχόλια, σφήνες Σάτι-
ρα και μικρές ειδή-
σεις, από την επικαι-
ρότητα δοσμένα με 
χιούμορ και καυστική 
κριτική από τους συ-

ντάκτες του Αδέσμευτου...
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9, 11

Αθλητικά
Τη Δευτέρα Πάφος F.C. 
έχει μια πολύ δύσκολη 
έξοδο στο Αντώνης Πα-
παδόπουλος όπου θα 
αντιμετωπίσει την ομά-
δα της Ανόρθωσης και 

δεν πρέπει να χάσει...
ΣΕΛΙΔΑ 23

Πολιτισμός
Ιστορίες και θέματα 
που αναδεικνύουν την 
ιστορία, την παράδο-
ση και τον πολιτισμό 
της επαρχίας μας και 
όλη η πολιτιστική κί-

νηση της Πάφου… 
ΣΕΛΙΔΑ 16

Εκπαίδευση
Όπως προκύπτει από 
έρευνα, η πλειοψη-
φία θεωρεί ότι οι ε-
ξετάσεις τετραμήνων 
δεν είναι ωφέλιμες 
για την πρόοδο των 

παιδιών στο σχολείο...
ΣΕΛΙΔΑ 18 

Βήμα του πολίτη
Άρθρα πολιτών και συ-
νεργατών του Αδέσμευ-
του για θέματα της κα-
θημερινότητας και επι-
καιρότητας…

ΣΕΛΙΔΑ  19

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

ΣΕΛΙΔΑ 22

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21
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Εκτροχιάζουν το έργο της κατα-
σκευής κυματοθραυστών για προ-
στασία των ακτών στην Πάφο… 

Σ φοδρές αντιδράσεις σημειώνονται από 
φορείς και παράγοντες της επαρχίας, για 
τις θέσεις που κατέθεσε η Υπηρεσία Περι-

βάλλοντος  σχετικά με τα έργα προστασίας των 
ακτών από τη διάβρωση στη θαλάσσια περιοχή 
Γεροσκήπου-Πάφου. Συγκεκριμένα η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος, επικαλείται την προστασία λιβα-
διών ποσειδωνίας και έλλειψη ογκόλιθων, προ-
τείνοντας να περιοριστεί το έργο κατά το ήμισυ. 

Όρατος ο κίνδυνος να χαθεί το κονδύλι 
και να μπλοκάρει ακόμα ένα σημαντι-
κό έργο για την Πάφο στα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας...
 
Αυτό σημαίνει ότι θα αφεθεί ανεξέλεγκτη η διά-
βρωση να τρώει τις ακτές στο παραλιακό μέτωπο 
της Πάφου με ότι αυτό συνεπάγεται γενικότερα 
για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ο 
αιμοδότης της τοπικής οικονομίας. Επιπρόσθετα 
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χαθεί το κονδύλι 
των περίπου 10 εκ. ευρώ που εξασφαλίστηκε 
μετά από χρόνια προσπαθειών για την υλοποίη-
ση του έργου. 

Σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε πεζόδρο-
μο και ακτή σε Κάτω Πάφο και Γερο-
σκήπου...

Από το 1985 μέχρι σήμερα, συνολική έκταση από 
20 έως 40 μέτρα ακτής, έχουν εξαφανισθεί στο 
παραλιακό μέτωπο του Δήμου Γεροσκήπου συ-
νεπεία της διάβρωσης. Υπάρχουν σημεία κατά 
μήκους του πεζόδρομου τα οποία είναι ήδη υπό 
κατάρρευση. Σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
καταγράφεται ότι κατά την περίοδο 1963-2008, οι 
ακτές της Κύπρου υπέστηκαν διάβρωση συνολι-
κής έκτασης 2,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων, λόγω 
ανθρωπογενών επεμβάσεων και φυσικών φαινο-
μένων. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η ακτογραμ-
μή της Κύπρου έχει υποστεί, κατά την περίοδο 
1963-2008, μέση διάβρωση 14,0 μέτρων (μέγιστη 
διάβρωση 260 μέτρα και ελάχιστη 3,5 μέτρα), σε 
μέτωπο συνολικού μήκους 92.338 μέτρων, δηλα-
δή σε ποσοστό 19,8% της ακτογραμμής.

Αβάσιμα επιχειρήματα 

Η μελέτη για το παραλιακό μέτωπο από την πλαζ 
του ΚΟΤ στη Γεροσκήπου μέχρι τα Δημοτικά Μπά-
νια στην Πάφο προβλέπει 13 κυματοθραύστες και 
8 κάθετους προβόλους, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλ-
λοντος δέχεται τους 6 και 3 κάθετους προβόλους. 
Οι λόγοι που προβάλλει η Υπηρεσία Περιβάλλο-
ντος για τις θέσεις που υιοθέτησε δεν πείθουν και 
δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά. 

Ο επηρεασμός μερικών εκατοντάδων 
μέτρων λιβαδιών φυκιών ικανά να 
ακυρώσουν το ύψιστης σημασίας έργο 
για την Πάφο... 

Στην περιοχή από την πλαζ της Γεροσκήπου μέχρι 
περίπου τα Δημοτικά Μπάνια, υπάρχουν χιλιάδες 
τετραγωνικά μέτρα λιβαδιών ποσειδωνίας από τα 
οποία θα επηρεαστούν μερικές μόνον εκατοντά-
δες μέτρων. Σε ότι αφορά τους ογκόλιθους που 
είναι δυσεύρετοι στην Κύπρο όπως αναφέρει η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, μπορεί να ακολουθηθεί 
η πρακτική που εφαρμόστηκε για τους κυματο-
θραύστες στην Πόλη Χρυσοχούς, οι οποίοι μετα-
φέρθηκαν από την Ελλάδα. Επιπρόσθετα το έργο 
θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με τεχνητούς και 

όχι φυσικούς ογκόλιθους. Το ερώτημα όμως που 
πρέπει να απαντηθεί είναι αν γίνεται κατανοητή 
η αναγκαιότητα του έργου. Μελέτες που έγιναν 
από εξειδικευμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
για την περίπτωση της παραλίας στην Γεροσκή-
που, κατέδειξαν ότι στην περιοχή υπάρχει εκτε-
ταμένη διάβρωση η οποία επιταχύνεται λόγω και 
των αυθαίρετων και αποσπασματικών παρεμβά-
σεων που έγιναν κατά καιρούς με τις ευλογίες ή 
την ανοχή και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 
Έχει καταγραφεί και υπολογιστεί μεταξύ άλλων, 
ότι η θάλασσα τρώει περίπου 1 μέτρο από την 
ακτή κάθε χρόνο. Οι μελετητές του έργου, πέρα 
από την ανακοπή τις διάβρωσης κατέθεσαν προ-
τάσεις και για τη βελτίωση της ακτής. 

Μετά από 10 χρόνια προσπαθειών,  
μελετών και εξασφάλισης των οικο-
νομικών πόρων, το έργο λίγο πριν την 
προκήρυξη των προσφορών κινδυνεύ-
ει να μπει στις καλένδες... 

Αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα για την Πάφο, η οποία 
υστερεί έναντι άλλων τουριστικών προορισμών 
διότι δεν διαθέτει αμμώδεις παραλίες. Λόγω της 
διάβρωσης, αλλά και των αποσπασματικών μέ-
τρων που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα, ακόμη και η 
άμμος που μεταφέρεται από τους ιδιοκτήτες των 
τουριστικών συγκροτημάτων της περιοχής μετα-
κινείται και χάνεται λόγω της διάβρωσης και του 
κυματισμού. Με δεδομένη τη σημασία υλοποίη-
σης του έργου για την Πάφο είναι οξύμωρο σχήμα 
η στάση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Τμήματος 
αλιείας κλ.π. Πέραν από το γεγονός ότι κυματο-
θραύστες κατασκευάστηκαν στην παραλία της 
Γεροσκήπου -Χλώρακα, Πόλη Χρυσοχούς, Κάτω 
Πύργο, αλλά και σε περιοχές της Λεμεσού, Λάρ-
νακας και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. 
Ορισμένες από αυτές τις περιοχές αντιμετωπί-
ζουν μηδαμινά προβλήματα διάβρωσης συγκρι-
τικά με αυτά που διαπιστώνονται στην Πάφο. Οι 
φορείς της επαρχίας θα πρέπει να αντιδράσουν 
άμεσα και δυναμικά, ώστε να διασφαλίσουν ότι 
το έργο θα υλοποιηθεί στο σύνολο του, έστω και 
αν χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές. Η ανακοπή 
της διάβρωσης και η βελτίωση της ακτής σε αυτή 
την περιοχή είναι καθοριστικής σημασίας ώστε 
να παραμείνει η Πάφος δημοφιλής τουριστικός 
προορισμός. Η περιοχή μελέτης είναι συνολικού 
μήκους τεσσάρων χλμ. περίπου και οριοθετείται 
από τα Δημοτικά Μπάνια Πάφου στα δυτικά και 
το ξενοδοχείο Phaethon στα ανατολικά. 
Η μελέτη είχε ως κύριο στόχο να καθοριστεί η 
στρατηγική για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώ-
νης με την προστασία της ακτής από τη διάβρωση 
και τη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας, ού-
τως ώστε να είναι συμβατή με τουριστικές χρή-
σεις και χρήσεις αναψυχής και να παρέχει κυρίως 
τις απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης της 
ακτής από τους λουόμενους.

Αντιδράσεις 

Μύδρους κατά της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και 
του Τμήματος αλιείας εξαπέλυσαν  οι Βουλευτές 
του ΔΗΚΟ του ΔΗΣΥ, και της ΕΔΕΚ με αφορμή τη 
θέση που διατύπωσε σχετικά με το έργο προστα-
σίας των ακτών από τη διάβρωση στο παραλιακό 
μέτωπο μεταξύ Πάφου και Γεροσκήπου. 
Οι Βουλευτές Χρύσανθος Σαββίδης, Χαράλαμπος 
Πάζαρος και Ηλίας Μυριάνθους χαρακτήρισαν 
ισοπεδωτική και αντιφατική τη στάση της Υπηρε-
σίας Περιβάλλοντος. Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε 
αβάσιμα τα επιχειρήματα που προβάλλει το Τμή-
μα Αλιείας και την αντίθεση του στην κατασκευή 
των κυματοθραυστών. Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ 
κατάγγειλε ότι κάποιοι επιδιώκουν να μην γίνει 
το έργο διότι δεν θέλουν να βελτιωθούν οι ακτές 
της Πάφου. Προανήγγειλε δυναμικές αντιδρά-
σεις και ανέφερε ότι το θέμα θα εγγραφεί στις 
αρμόδιες επιτροπές της Βουλής όπου η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για 
τις θέσεις που προβάλει σχετικά με το έργο προ-
στασίας των ακτών της Πάφου. 

Πλήγμα για την τουριστική ανταγωνιστι-
κότητα της Πάφου σε σχέση με την υπό-
λοιπη Κύπρο όπου έχουν γίνει ήδη έργα 
για αναβάθμιση και προστασία των πα-
ραλιών στις τουριστικές περιοχές... 

Από την πλευρά του ο κ. Μυριάνθους διερωτή-
θηκε πως είναι δυνατόν σε όλη την Κύπρο να κα-
τασκευάζονται μαρίνες και λιμάνια να γίνονται 
επιχωματώσεις στη θάλασσα και στην περίπτω-
ση του παραλιακού μετώπου της Πάφου να μην 
επιτρέπουν την κατασκευή κυματοθραυστών για 
να ανακοπεί η διάβρωση. Ο κ. Μυριάνθους τό-
νισε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω των εν-
στάσεων και των καθυστερήσεων στην υλοποίη-
ση του έργου να χαθεί και το κονδύλι των 10 εκ. 
περίπου εξασφαλίστηκε. 
Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πά-
ζαρος μιλώντας στο Radio Cosmos, εξέφρασε την 
αντίθεση του στην απόφαση της περιβαλλοντι-
κής αρχής και ανέφερε ότι πρέπει να βρεθούν 
λύσεις για την κατασκευή του έργου στο σύνολο 
του, διότι όπως είπε, με αυτό τον τρόπο θα ανα-
κοπεί η διάβρωση και θα βελτιωθούν οι ακτές. 
Ανέφερε επίσης, ότι σε συνεργασία με τους άλ-
λους  φορείς της  επαρχίας, θα γίνουν παραστά-
σεις προς όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα 
και τα υπουργεία.
Δε θα μείνουμε ανέφερε χαρακτηριστικά με 
σταυρωμένα χέρια. Λύπη και προβληματισμό 
εξέφρασε και ο Δημαρχεύων Γεροσκήπου Κυριά-
κος Χατζηβασίλης για τις θέσεις της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος. Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει 
άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να εξετά-
σουν τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλιστεί 
η υλοποίηση ολόκληρου του έργου.

Πλήγμα για την Πάφο
Αφήνουν τη διάβρωση να «τρώει» τις ακτές

  Ριπές
Διυλίζουν τον κώνωπα και 
καταπίνουν την κάμηλον 

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος προβάλλει εν-
στάσεις για την υλοποίηση του έργου 

προστασίας των ακτών μεταξύ Πάφου και Γε-
ροσκήπου, με το επιχείρημα 
ότι θα επηρεαστεί περιοχή 
με λιβάδια ποσειδωνίας και 
ότι για το έργο απαιτούνται 
πολλοί ογκόλιθοι. Αναγνω-
ρίζει ότι τουλάχιστον σε δύο 
περιοχές υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα διάβρωσης και 
εισηγείται να κατασκευα-
στούν μόνον σε αυτές τις 
περιοχές 6 κυματοθραύ-

στες υπό προϋποθέσεις. Η αρχική μελέτη για 
το παραλιακό μέτωπο προβλέπει 13 κυματο-
θραύστες και 8 κάθετους προβόλους ενώ η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος δέχεται τους 6 και 3 
κάθετους προβόλους. Οι λόγοι που προβάλλει 
η Υπηρεσία Περιβάλλοντος για τις θέσεις που 
υιοθέτησε δεν πείθουν και δημιουργούνται εύ-
λογα ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να κλη-
θεί να απαντήσει. 
Στην περιοχή από την πλαζ της Γεροσκήπου 
μέχρι περίπου τα Δημοτικά Μπάνια υπάρχουν 
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα λιβαδιών ποσει-
δωνίας από τα οποία θα επηρεαστούν μερικές 
μόνον εκατοντάδες μέτρων. 
Σε ότι αφορά τους ογκόλιθους που είναι δυ-
σεύρετοι στην Κύπρο μπορεί να ακολουθηθεί 
η πρακτική που εφαρμόστηκε για τους κυματο-
θραύστες στην Πόλη Χρυσοχούς, οι οποίοι με-
ταφέρθηκαν από την Ελλάδα. Επιπρόσθετα το 
έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τεχνητούς 
και όχι φυσικούς ογκόλιθους. Το ερώτημα όμως 
που πρέπει να απαντηθεί, είναι να γίνεται κα-
τανοητή η αναγκαιότητα του έργου. 
Μελέτες που έγιναν από εξειδικευμένα πανε-
πιστημιακά ιδρύματα και για την περίπτωση 
της παραλίας στη Γεροσκήπου, κατέδειξαν ότι 
στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένη διάβρωση η 
οποία επιταχύνεται λόγω και των αυθαίρετων 
και αποσπασματικών παρεμβάσεων που έγι-
ναν κατά καιρούς με τις ευλογίες ή την ανοχή 
και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Έχει κατα-
γραφεί και υπολογιστεί μεταξύ άλλων ότι η 
θάλασσα τρώει περίπου 1 μέτρο από την ακτή 
κάθε χρόνο. Οι μελετητές του έργου πέρα από 
την ανακοπή τις διάβρωσης κατέθεσαν προτά-
σεις και για τη βελτίωση της ακτής. 
Αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα για την Πάφο, η 
οποία υστερεί έναντι άλλων τουριστικών προο-
ρισμών, διότι δεν διαθέτει αμμώδεις παραλίες. 
Λόγω της διάβρωσης αλλά και των αποσπα-
σματικών μέτρων που εφαρμόστηκαν μέχρι 
τώρα ακόμη και η άμμος που μεταφέρεται από 
τους ιδιοκτήτες των τουριστικών συγκροτημά-
των της περιοχής μετακινείται και χάνεται λόγω 
της διάβρωσης και του κυματισμού. 
Με δεδομένη τη σημασία υλοποίησης του έρ-
γου για την Πάφο είναι οξύμωρο σχήμα η στά-
ση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Τμήματος 
αλιείας κλ.π. Πέραν από το γεγονός ότι κυματο-
θραύστες κατασκευάστηκαν στην παραλία της 
Γεροσκήπου -Χλώρακα. Πόλη Χρυσοχούς, Κάτω 
Πύργο, αλλά και σε περιοχές της Λεμεσού Λάρ-
νακας και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Ορι-
σμένες από αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουν 
μηδαμινά προβλήματα διάβρωσης συγκριτικά 
με αυτά που διαπιστώνονται στην Πάφο. 
Γιατί λοιπόν τόση επιμονή και αυστηρότητα για 
το έργο στην Πάφο; Οι φορείς της επαρχίας θα 
πρέπει να αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά, 
ώστε να διασφαλίσουν ότι το έργο θα υλοποι-
ηθεί στο σύνολο του έστω και αν χρειάζεται να 
γίνουν προσαρμογές. 
Η ανακοπή της διάβρωσης και η βελτίωση της 
ακτής σε αυτή την περιοχή, είναι καθοριστικής 
σημασίας ώστε να παραμείνει η Πάφος δημο-
φιλής τουριστικός προορισμός. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Κάθε χρόνο που περνάει χάνουμε περίπου 1 μέτρο από την ακτή... Από το 1985 
μέχρι σήμερα, συνολική έκταση από 20 έως 40 μέτρα ακτής, έχουν εξαφανισθεί στο 
παραλιακό μέτωπο του Δήμου Γεροσκήπου συνεπεία της διάβρωσης...
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Ένα εκατομμύριο αδέσποτες γάτες 
Είμαστε όλοι Πάφος

Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, 
βλέπουμε έργα κοινής ωφελείας με-

γάλης σημασίας στην Πάφο είτε να ανα-
βάλλονται είτε να ναυαγούν ακόμα ορι-
στικά, με διάφορες αφορμές οι οποίες 
δεν πείθουν.
Έτσι έχουμε το ναυάγιο της κατασκευής 
της μαρίνας της Πάφου που ήταν η πρώτη 
που εξαγγέλθηκε και προκηρύχτηκε, ένα 
έργο που εκκρεμεί ακόμα, ενώ οι υπόλοι-
πες επαρχίες έχουν ήδη τις δικές τους.
Σήμερα και μετά από σχεδόν δύο δεκαε-
τίες οι διαδικασίες άρχισαν από την αρχή 
και βρισκόμαστε στο στάδιο των μελετών 
οι οποίες θα καταδείξουν κατά πόσο μπο-
ρεί να συνδυαστεί η κατασκευή μαρίνας 
με αγκυροβόλιο κρουαζιεροπλοίων…
Όπως γίνεται αντιληπτό μέχρι να φτάσου-
με στην ανάθεση και πολύ περισσότερο 
στην έναρξη των έργων απέχουμε πολύ 
ακόμα και κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί 
να γίνει αυτό. Μεγάλες καθυστερήσεις 
έχουμε και στην κατασκευή του αυτοκι-
νητόδρομου Πάφου-Πόλις Χρυσοχούς, 
με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν 
λόγω για έναρξη ων εργασιών τον Ιού-
νιο, ενώ από αυτοκινητόδρομο τελικά θα 
έχουμε απλά ένα βελτιωμένο επαρχιακό 
δρόμο δύο λωρίδων ο οποίος ένας Θεός 
ξέρει πότε θα φτάσει μέχρι την Πόλη Χρυ-
σοχούς, αφού αρχικά θα κατασκευαστεί 
ένα κομμάτι μέχρι το Στρουμπί.
Αλήθεια γιατί δεν κατασκευάζουν πρώτα 
το κομμάτι από την Πόλη μέχρι το Στρου-
μπί; Ο δρόμος αεροδρομίου Πάφου του-
ριστικής περιοχής επίσης αποτελεί μια 
πονεμένη τρελή ιστορία με τον δρόμο αν 
μετατρέπεται τελικά σε τουριστικής περι-
οχής Πάφου-Αχέλειας, αφού μέχρι εκεί 
έχει φτάσει. Ο λόγος, οι ενστάσεις της Πε-
ριβαλλοντικής αρχής, γιατί λέει ο δρόμος 
που στοίχισε δεκάδες εκατομμύρια χωρίς 
ποτέ να φτάσει στον προορισμό του, εάν 
διανύσει και τα τελευταία δύο χιλιόμετρα 
όπως σχεδιάστηκε θα επηρεάσει τις διε-
λεύσεις πουλιών!!! 
Μα καλά δεν ήξεραν από την αρχή την 
όδευση του δρόμου; Γιατί έπρεπε να κα-
τασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του και 
μετά να θυμηθούν ότι θα επηρεάσει την 
πανίδα της περιοχής; Με το ίδιο σκεπτικό 
το αεροδρόμιο Λάρνακας δεν επηρεάζει 
τη σπάνια πανίδα της Αλυκής;
Τώρα περιβαλλοντικοί λόγοι εγείρονται 
και για την καθυστέρηση ή ακόμα την 
ακύρωση των κυματοθραυστών για την 
προστασία του παραλιακού μετώπου Πά-
φου Γεροσκήπου από τη διάβρωση.
Ζώσαμε όλη την Κύπρο με κυματοθραύ-
στες και δεν ακούστηκε τίποτα, αλλά για 
τη συγκεκριμένη περιοχή η οποία φιλοξε-
νεί το 60% των ξενοδοχείων της Πάφου, 
με τη διάβρωση να φτάνει το ένα μέτρο 
ετησίως θα επηρεαστούν οι φυτείες πο-
σειδώνιας που υπάρχουν σε κάποιο ση-
μείο!!! Φτάνει πια η κοροϊδία και σε τέ-
τοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε όλοι 
Πάφος ανεξαρτήτων κομματικών ή πολιτι-
κών πεποιθήσεων…

‘‘η σύνταξη’’

Σεργιανίζουν ανενό-
χλητες στους ανοικτούς 
χώρους των ξενοδοχεί-
ων, με αποτέλεσμα του-
ρίστες να υποβάλλουν 
παράπονα…

Αναποτελεσματικό το 
πρόγραμμα στείρωσης 
και απουσία δομών 
φιλοξενίας… 

Σ ε μείζων θέμα και πρόβλημα εξελίσσεται η πα-
ρουσία μεγάλου αριθμού αδέσποτων γάτων 
στους ανοικτούς χώρους των ξενοδοχείων μας, 

με αποτέλεσμα να δέχονται παράπονα από τουρί-
στες, οι οποίοι ενοχλούνται από την ανεξέλεγκτη πα-
ρουσία των αιλουροειδών. Ιδιαίτερα στην παραλιακή 
περιοχή Πάφου-Γεροσκήπου όπου βρίσκονται και  τα 
περισσότερα ξενοδοχεία της Πάφου, η παρουσία γά-
των είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Αρκεί μια 
βόλτα στον πεζόδρομο μπροστά από τα ξενοδοχεία 
για να διαπιστώσει κανείς την σοβαρότητα του προ-
βλήματος, με τις γάτες να είναι παντού, στους κή-
πους, τις πισίνες και τα εστιατόρια των ξενοδοχείων.
Μέλη φιλοζωικών οργανώσεων μάλιστα οργανωμέ-
να, αφήνουν καθημερινά γατοτροφή κατά μήκος του 
παραλιακού πεζόδρομου.
Όπως γίνεται αντιληπτό εκτός της οχληρίας που 
προκαλείται από την παρουσία μεγάλου αριθμού 
των συμπαθών τετράποδων ανάμεσα στους χώρους 
εστίασης και όλων των άλλων ανοικτών χώρων των 
ξενοδοχείων τίθεται σοβαρό θέμα ασφάλειας και 
υγιεινής, καθώς υπάρχουν άτομα που είναι αλλερ-
γικά, ή απλά δεν τους αρέσει να βλέπουν αδέσποτα 

γατιά στις ξαπλώστρες και τους χώρους που οι ίδιοι 
απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Ημίμετρα

Με ημίμετρα αντιμετωπίζει η πολιτεία, τις αποικίες 
αδέσποτων γάτων σε όλες τις πόλεις, με αποτέλεσμα 
σε πολλές περιπτώσεις η Κύπρος να εκτίθεται. Όπως 
αναφέρθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος όπου συζητήθηκε το θέμα των αδέσπο-
των γάτων, το Υπουργείο Γεωργίας περιορίζεται στην 
διάθεση ενός κονδυλίου 100.000 για τις στειρώσεις 
αδέσποτων. Σύμφωνα με τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ 
Νίκο Κέττηρο οι φιλοζωικές οργανώσεις εκτιμούν ότι 
αυτή την στιγμή στην Κύπρο υπάρχουν 1 εκατομμύ-
ριο αδέσποτοι γάτοι και με το κονδύλι του Υπουργεί-
ου Γεωργίας θα χρειαστούν 500 χρόνια για να στει-
ρωθεί ο υφιστάμενος πληθυσμός τους. 
Ιδιαίτερο πρόβλημα σύμφωνα με τον βουλευτή, πα-
ρουσιάζεται στην τουριστική περιοχή της Πάφου και 
στην Αλυκή της Λάρνακας, όπου οι αδέσποτοι γάτοι 
επιτίθενται και στα Φλαμίγκο. 
Ο κ. Κέττηρος τόνισε ότι απαιτείται κεντρικός σχεδια-
σμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους 
αδέσποτους γάτους και ανάληψη πρωτοβουλιών 
από το κράτος και τις τοπικές αρχές.  
Τόνισε ότι η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί για την 
αναθεώρηση του προγράμματος διότι όπως είπε, 
προκύπτουν σοβαρά προβλήματα εφαρμογής του. 
Μάλιστα έκανε λόγο για πρακτικές στειρώσεων σε 
ανοικτούς χώρους, πάνω σε τραπέζια, πρακτική που 

όπως είπε, είναι αιτία θανάτωσης ζώων. Αμφιβολί-
ες για το κατά πόσον αρκεί το κονδύλι των 100.000 
ευρώ που προβλέπεται για στειρώσεις γάτων εκφρά-
ζει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
ενώπιον της οποίας τέθηκε το θέμα προς συζήτηση. 
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης ανέφε-
ρε ότι δεν υπάρχει μηχανισμός που να μπορεί να κα-
θορίσει συγκεκριμένα τον πληθυσμό των γάτων στην 
Κύπρο κι ως εκ τούτου, ανέφερε ότι δεν μπορεί να 
υπολογιστεί το 75% των γάτων της Κύπρου, που έχει 
οριστεί σαν στόχος στείρωσης από την ΕΕ. 
Επεσήμανε ότι το κονδύλι των 100.000 ευρώ που 
προβλέπει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γε-
ωργίας είναι απειροελάχιστο, ωστόσο τόνισε ότι το 
πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί όταν αναπτυχθεί κουλ-
τούρα ευαισθησίας μεταξύ των πολιτών κι όταν κα-
τανοήσουν οι πολίτες ότι η στείρωση φέρνει οφέλη 
στην υγεία του ζώου και μακροζωία.
Τίθεται λοιπόν ερώτημα για το πώς λειτουργεί το σύ-
στημα με τα κουπόνια στους δήμους και ποια είναι 
τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, ενώ η επι-
τροπή ζήτησε ενημέρωση για αναθεώρηση του προ-
γράμματος διότι όπως έγινε αντιληπτό κατά τη συζή-
τηση προκύπτουν σοβαρά ζητήματα εφαρμογής του.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πάνω από όλα πρέπει 
να τοποθετείται η υγεία των πολιτών και επισκεπτών 
αλλά και η ευημερία των ζώων, ενώ είναι απαραίτητη 
η δημιουργία δομών εντός του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος έτσι ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται 
η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα και η 
περαιτέρω ενδυνάμωση της.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η εφαρµογή της μεταρρύθμισης και η συνε-
παγόµενη δοµική αλλαγή του τρόπου µε 

τον οποίο θα λειτουργεί η Τ.Α. στη χώρα µας, 
από την 1η Ιουνίου 2024, αποτελεί εγχείρημα 
υψηλού στόχου, το οποίο, φυσικά, δεν εξα-
ντλείται στη νοµοθετική πρωτοβουλία για τη 
νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκησης, καθώς και 
την εκλογή των νέων ∆ηµοτικών Αρχών. 
Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο 
άµεσης υποστήριξης κατά τη µεταβατική περί-
οδο, αλλά και πέραν αυτής. 
Τούτο προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό σχεδιασµό 
(από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών), συντο-
νισµό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και 
την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που 
θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν την καλύ-
τερη και οµαλότερη µετάβαση στο νέο μοντέλο 
(από πλευράς τοπικών αρχών). 

Μεταξύ άλλων, απαιτούνται:

-Καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσί-
ας των συνιστώντων τοπικών αρχών και εγγρα-
φή της επ’ ονόματι του ενιαίου Δήμου.
-Ενοποίηση των οικονομικών λογαριασμών των 
συνιστώντων μερών. 
-Κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού 
του νέου Δήμου. 
-Κατάρτιση και έγκριση του οργανογράμματος 
του νέου Δήμου: ενοποίηση των πάσης φύσε-
ως υπηρεσιών σε ενιαία υπηρεσία και στελέ-
χωση τους με νέο προσωπικό για την κάλυψη 
κενών θέσεων. 
-Προετοιμασία για την άσκηση των πρόσθετων 
αρµοδιοτήτων που απονέµονται στους ∆ήµους 
και τη μεταφορά άλλων στον Επαρχιακό Οργα-
νισμό Αυτοδιοίκησης.
-Καταγραφή των εμπορικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου.
-Λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών 
που θα λειτουργούν σε κάθε δημοτικό διαμέρι-
σμα ανάλογα με τις ανάγκες.

-Προετοιμασία για παροχή προς του πολίτες 
κοινών υπηρεσιών.
-Ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα.
-Αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος σχε-
τίζεται με τη μετάβαση των υπό συγχώνευση 
Δήμων ή/και Κοινοτήτων σε ενιαίο Δήμο.
Με δεδοµένα και τα περιορισµένα χρονικά 
περιθώρια, απαιτείται συστράτευση όλων, µε 
κυρίαρχη παρουσία των ανθρώπων της Αυτο-
διοίκησης, για την ολοκληρωµένη προσέγγιση 
και διαχείριση των θεµάτων που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν στο αµέσως προσεχές διά-
στηµα, ώστε οι νεοεκλεγείσες τοπικές αρχές να 
µπορούν, από την 1η Ιουνίου 2024, να αναλά-
βουν και ασκήσουν τις αρµοδιότητές τους µε 
αποτελεσµατική λειτουργική και επιχειρησιακή 
ετοιµότητα.

Νίκος Παλιός
Μέλος Ομάδας Πρωτοβουλίας 

Δημοτών Γεροσκήπου 
& Ανατολικής Πάφου

Ανάγκη για ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής της Μεταρρύθμισης της Τ.Α.



“Αδέσμευτος”  07 Μαΐου 2022Σελίδα 06 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Τι είπε για την  
υποστελέχωση, 
το μεταναστευτικό 
και το Στέλιος 
Κυριακίδης ο 
αρχηγός αστυνομίας 
στον βουλευτή 
Χρύσανθο 
Σαββίδη…

Σ υνάντηση με τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας Κύπρου, κ. Στυ-
λιανό Παπαθεοδώρου, είχε 

την Τρίτη που πέρασε ο βουλευ-
τής Πάφου του ΔΗΚΟ Χρύσανθος 
Σαββίδης. Τα βασικά θέματα συ-
ζήτησης σύμφωνα με τον κ. Σαβ-
βίδη, ήταν η υποστελέχωση της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, 
το μεταναστευτικό και ιδιαίτερα 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η κοινότητα της Έμπας και το θέμα 
της ακαταλληλότητας του γηπέδου 
Στέλιος Κυριακίδης. Σχετικά με την 
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, ο 
βουλευτής, ενημέρωσε τον αρχηγό, 

ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλή-
ματα λειτουργικότητας, αφού είναι 
υποστελεχωμένη κατά 80 αστυνο-
μικούς περίπου. Σύμφωνα με τον κ. 
Σαββίδη, μέσα από τις νέες προσλή-
ψεις θα σταλούν στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Πάφου 26 αστυνομικοί, 
που θα καλύψουν περίπου το 30% 
της συνολικής έλλειψης προσωπι-
κού που παρουσιάζεται. 
Από την Τετάρτη μάλιστα, οι εφτά 
πρώτοι αστυνομικοί, αναμενόταν  
να είναι στην διάθεση του Αστυ-
νομικού Διευθυντή Πάφου, στις 
18 Μαΐου άλλοι δώδεκα και μέχρι 
τέλος Ιουνίου άλλοι εφτά αστυνο-
μικοί θα μπορούν να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην πόλη μας. 
Επιπλέον, ζήτησε από τον Αρχηγό, 

την αποστολή μεγαλύτερου αριθ-
μού αστυνομικών στην Πάφο και 
του υποσχέθηκε ότι θα διερευνήσει 
το ενδεχόμενο αυτό με τη δέου-
σα υπευθυνότητα και εάν υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα, θα ενισχύσει 
με επιπλέον αστυνομικούς.
Όσον αφορά, το μεταναστευτικό 
πρόβλημα της Επαρχίας Πάφου, ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας, τόνισε ότι 
είναι ήδη ενήμερος για το συγκε-
κριμένο θέμα και την μετακίνηση 
μεγάλης μάζας μεταναστών στην 
κοινότητα της Έμπας. Στα μέτρα 
που έχουν παρθεί, περιλαμβάνο-
νται καθημερινές περιπολίες στα 
χωριά Χλώρακας και Έμπας για την 
καλύτερη αντιμετώπιση του φαινο-
μένου αυτού. Παράλληλα, ζήτησε 

την βοήθεια της Βουλής ως νομο-
θετικό σώμα, για τροποποιήσεις 
της υπάρχουσας νομοθεσίας που 
πιθανό να χρειαστούν για πάταξη 
του φαινομένου της παράνομης με-
τανάστευσης και ο κ. Σαββίδης τον 
διαβεβαίωσε πως θα πράξουν  τα 
δέοντα. Αναφορικά με το γήπεδο 
Στέλιος Κυριακίδης, ο κ. Παπαθεο-
δώρου έμεινε έκπληκτος όταν είδε 
τις φωτογραφίες από τις διαβρω-
μένες κολώνες του γηπέδου, αφού 
εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφά-
λειας των φιλάθλων, ενώ έγινε ανα-
φορά και στον πρόσφατο τραυματι-
σμό φιλάθλου ο οποίος έπεσε από 
το διάζωμα στην φυσούνα που βρί-
σκεται στην καταπακτή της εισόδου 
του γηπέδου με αποτέλεσμα τον 
σοβαρό τραυματισμό του. 
Σχετικά με τα κάγκελα του γηπέδου, 
ο αρχηγός της Αστυνομίας, διαβε-
βαίωσε ότι θα επιληφθεί ο ίδιος, 
επί του θέματος, σε συννενόηση 
με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλη-
τισμού και θα γίνει διερεύνηση των 
μέτρων που πρέπει να παρθούν για 
την επιδιόρθωση του κάγκελου στο 
κάτω διάζωμα των κερκίδων.
Τέλος, οι δύο άντρες, συμφωνήσαν 
να είναι σε συνεχή επαφή,  ώστε να 
έχουμε τα καλύτερα δυνατά απο-
τελέσματα για την Επαρχία της Πά-
φου, σε θέματα αστυνόμευσης. 

Μας λείπουν ογδόντα μας στέλνουν είκοσι έξι… Πόλη Χρυσοχούς 
Διαβεβαιώσεις Καρούσου 
για αυτοκινητόδρομο... 

Τον προσεχή Ιούλιο αρχί-

ζουν οι εργασίες για την 

πρώτη φάση του δρόμου 

Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς. 

Αυτό διαβεβαίωσε ο Υπουρ-
γός Μεταφορών Γιάννης 

Καρούσος, σε χαιρετισμό που 
ανέγνωσε εκ μέρους του ο Πρόε-
δρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
Αντώνης Στυλιανού, στο 7ο Φε-
στιβάλ Ψαριού που διοργανώ-
θηκε το περασμένο Σάββατο 30 
Απριλίου, από τον Δήμο Πόλεως 
Χρυσοχούς στο Λιμανάκι Λα-
τσιού. 
Στην περιοχή σύμφωνα με τον 
κ. Καρούσο προωθείται επίσης 
η επέκταση του Λιμανιού στο 
Λατσί, με στόχο τη δημιουργία 
υποδομών για νέες θέσεις ελλι-
μενισμού σκαφών, με πολλαπλά 
οφέλη για τον τουρισμό και την 
οικονομία της περιοχής. 
Η απόφαση είπε είναι στο στά-
διο της υλοποίησης, με τη διεξα-
γωγή της απαραίτητης μελέτης 
για τη διεξαγωγή προσφορών 
για την κατασκευή. 
Το κόστος για το έργο εκτιμάται 
στα €45 εκατομμύρια και θα πε-
ριλαμβάνει τα θαλάσσια έργα, 
νέα κρηπιδώματα και κυματο-
θραύστες. 
Στην περιοχή μετά από αίτημα 
του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, 
υλοποιούνται ή είναι σε εξέλιξη, 
τα έργα για το νέο σταθμό με-
τεπιβίβασης λεωφορείων στην 
Πόλη Χρυσοχούς, με δαπάνη 
€59.143. 
Ο σταθμός αναμένεται να παρα-
δοθεί και να λειτουργήσει πολύ 
σύντομα. 
Η κατασκευή πεζοδρομίων στον 
Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, δια-
μορφώσεων στον δρόμο παρά 
τις αποθήκες στο Λατσί και υπε-
ρυψωμένης διάβασης πεζών, 
έναντι δαπάνης €155.000. 
Η κατασκευή ποδηλατοδρόμου-
πεζόδρομου στην περιοχή Πό-
λης Χρυσοχούς-Λατσιού, έναντι 
δαπάνης 1,17 εκατομμυρίων.  
Παράλληλα, το Υπουργείο Με-
ταφορών, σε συνεργασία με τον 
Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, υλο-
ποιεί το έργο προστασίας και 
ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων 
στον Δήμο. 
Για το έργο έχουν εγκριθεί μέ-
χρι στιγμής με αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου 700.000 
ευρώ, τα οποία διατίθενται στα-
διακά ανάλογα με την πρόοδο 
των εργασιών.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Οι αφίξεις τουριστών στην Πάφο το πρώτο 
τετράμηνο του 2022 είναι κατά 25με 30% 
υψηλότερες από τον περασμένο χρόνο και 
κυμαίνονται στο 75 με 80% σε σύγκριση με 
το 2019 εκτιμά ο διευθυντής της εταιρίας 
τουριστικής ανάπτυξης και προβολής 
περιφέρειας Πάφου Νάσος Χατζηγεωργίου. 

Μ ιλώντας στο Radio Cosmos επι-
βεβαίωσε ότι οι αναζητήσεις 

τουριστών για διακοπές στην Πάφο 
είναι αυξημένες όμως πρόσθεσε η τε-
λική τους επιλογή εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες και ιδιαίτερα από 
τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις 
και το κόστος. Για το 2022 ο κ. Χατζη-
γεωργίου εκτίμησε ότι οι αφίξεις θα 
κυμανθούν γύρω στο 80% συγκριτικά 

με το 2019. Οι πληρότητες των τουρι-
στικών καταλυμάτων δεδομένων των 
συνθηκών που επικρατούν γενικότε-

ρα είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα 
αυτή την περίοδο και επικρατεί αισι-
οδοξία ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι 

ακόμη καλύτεροι δήλωσε στο Radio 
Cosmos, και η διευθύντρια του ΣΤΕΚ 
Χρυσαίμιλη Ψηλογένη. 
Τόνισε παράλληλα ότι λόγω και του 
πολέμου στην Ουκρανία, τον ανταγω-
νισμό που επικρατεί μεταξύ των του-
ριστικών προορισμών αλλά και των 
ανατιμήσεων στην ενέργεια υπάρχει 
μεγάλη αβεβαιότητα στις τουριστικές 
επιχειρήσεις. 
Η κ. Ψηλογένη κάλεσε τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και το κράτος 
να συνδράμουν ώστε οι τουρίστες 
να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες. Είναι ανάγκη όπως είπε 
να αυξηθούν και οι δαπάνες για τη 
διαφημιστική εκστρατεία στις τουρι-
στικές αγορές.

Τουρισμός-Αυξημένο ενδιαφέρον αλλά αβεβαιότητα 

Κυματοθραύστες γιοκ

Το κοινό έργο της κατασκευής κυ-
ματοθραυστών σε 5 περιοχές κατά 

μήκος του παραλιακοί μετώπου Γερο-
σκήπου και Πάφου φαίνεται να μπαί-
νει στον πάγο. Σύμφωνα με έκθεση 
της Περιβαλλοντικής Αρχής, το έργο 
της κατασκευής κυματοθραυστών με 
τη χρήση ογκολίθων, όπως προτείνε-
ται, ενδέχεται να διαταράξει το θα-
λάσσιο οικοσύστημα. Συγκεκριμένα 

προτάσσεται ως περιοριστική η αλλοί-
ωση των λιβαδιών Ποσειδώνιας, κοι-
νός των φυκιών. Το ζήτημα είναι πως 
ένα έργο ουσιώδους σημασίας για τη 
διαφύλαξη και τον περιορισμό της δι-
άβρωσης μιας νευραλγικής περιοχής 
ανατρέπεται. Το κονδύλι των πολλών 
εκατομμυρίων υπάρχει, όπως επίσης 
και ο σχεδιασμός και όλα τα προα-
παιτούμενα. Επιπρόσθετα, το έργο 
αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των 
2 δήμων της επαρχίας μας, Πάφου και 

Γεροσκήπου, να προστατεύσουν αλλά 
και να αναβαθμίσουν την ακτογραμμή 
που εδώ και δεκαετίες αποτελεί την 
κορωνίδα της τουριστικής βιομηχανίας 
της πόλης μας. Σαφώς και η Περιβαλ-
λοντική Αρχή, ως οφείλει, θα πρέπει 
να υποδείξει εκείνες τις προϋποθέσεις 
και προαπαιτούμενα έτσι ώστε και το 
έργο να υλοποιηθεί και η ελάχιστη ή 
και μηδενική επίπτωση να προκύψει 
στο περιβάλλον. Δεν μπορεί όμως να 
είναι επιλογή η απορριπτική προσέγ-

γιση που ακυρώνει ή περιορίζει, επι-
κίνδυνα για την πλήρη ανατροπή, ένα 
έργο που μόνο θετικά θα μπορούσε να 
λειτουργήσει για την ακτογραμμή της 
Παφου και ενισχυτικά για την τοπική 
κοινωνία. Φυσικά αυτό δεν μας αφή-
νει αδιάφορους, όλες οι απαιτούμενες 
ενέργειες θα γίνουν για απεμπλοκή.

Παναγιώτης Α. Βορκάς-Γενετιστής
Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Σ. ΕΔΕΚ 

στον Δήμο Πάφου
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Νέοι Δήμοι 
Συμβούλια κοινών 
υποθέσεων...

Μερικοί άρχισαν 
να προετοιμάζονται 
για τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής 
αυτοδιοίκησης… 

Ο ι Δήμοι και οι κοινότητες 
που θα συνενωθούν για το 
διάστημα μέχρι το 2024 θα 

πρέπει να δημιουργήσουν συμβούλια 
κοινών υποθέσεων, τα οποία θα δια-
χειρίζονται τα θέματα που αφορούν 
την νέα οντότητα. 
Μετά και το πρωτοσέλιδο δημοσί-
ευμα του «Αδέσμευτου», στην προ-
ηγούμενη έκδοση της εφημερίδας 
μας, στο οποίο επισημαίναμε την α-
νάγκη να αρχίσουν οι τοπικές αρχές 
που επηρεάζονται την προετοιμασία 
για την μεταρρύθμιση, είχαμε ήδη τα 
πρώτα θετικά μηνύματα.
Οι πρόνοιες της νομοθεσίας παρουσι-
άστηκαν την Τετάρτη, σε ημερίδα που 

οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών 
στην οποία παραβρέθηκαν Δήμαρχοι 
και Κοινοτάρχες που επηρεάζονται. 
Ο Δημαρχεύον της Γεροσκήπου Κυ-
ριάκος Χατζηβασίλης και ο κοινοτάρ-
χης των Κονιών Κυριάκος Κυριάκου, 
δήλωσαν ότι στον Δήμο Ανατολικής 
Πάφου, το συμβούλιο θα αποτελείται, 
από εκπροσώπους της Γερορσκήπου, 
των Κονιών, της Αγίας Μαρινούδας 
και της Αχέλειας. Όλες οι αποφάσεις 
πρόσθεσαν του κοινού συμβουλίου, 
θα εγκρίνονται από τον κεντρικό φο-
ρέα που θα συσταθεί από εκπροσώ-
πους των συναρμόδιων Υπουργείων. 
Αντίστοιχα κοινά συμβούλια θα γί-

νουν για τους άλλους δύο νέους Δή-
μους σε Πέγεια και Πόλη Χρυσοχούς.

Ν. Νουρής 
H επόμενη και πιο ελπιδοφόρα μέρα, 
για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύ-
προ είναι πλέον γεγονός, δήλωσε ο Υ-
πουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, 
στον χαιρετισμό του για την ενημερω-
τική ημερίδα αναφορικά με την εφαρ-
μογή του νέου νομοθετικού πλαισίου 
που αφορά τη μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που ψήφισε η 
Βουλή. Είπε ότι όλα όσα πρέπει να γί-
νουν στην μεταβατική περίοδο, μέχρι 
το Μάιο του 2024, είναι πολλά και τα 

χρονοδιαγράμματα πιεστικά, προσθέ-
τοντας ότι «θα τηρήσουμε αυστηρά 
τα χρονοδιαγράμματα, ώστε να είμα-
στε έγκαιρα έτοιμοι για να επιτύχου-
με την ομαλή μετάβαση στο νέο θε-
σμικό πλαίσιο». 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε, είναι 
έτοιμο να αναλάβει το ρόλο του συ-
ντονιστή και καθοδηγητή των τοπικών 
αρχών και οργανισμών, μέσω της Κε-
ντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
που συστήνεται στο πλαίσιο των πε-
ρί Δήμων και περί Επαρχιακών Οργα-
νισμών Αυτοδιοίκησης Νόμων, ώστε 
να επιτευχθεί η σωστή προετοιμασία 
για τη μετάβαση στο νέο πλαίσιο λει-
τουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά πλαί-
σια. 
Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ό-
τι το νομοθετικό πλαίσιο για τη λει-
τουργία των τοπικών συμπλεγμάτων 
παροχής υπηρεσιών στις κοινότη-
τες είναι λιγότερο σύνθετο και έτσι 
δεν προβλέπεται η σύσταση κάποιου 
προσωρινού οργάνου, κατά τη μετα-
βατική περίοδο. 
Παρά ταύτα, πρόσθεσε, η διαδικασία 
αυτή αντιμετωπίζεται από το Υπουρ-
γείο επίσης με τη δέουσα προσοχή 
και θα τύχει στήριξης και καθοδήγη-
σής μας, προκειμένου να συσταθούν 
οι ορθές οργανωτικές δομές, σε κάθε 
σύμπλεγμα.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ψευδής είδηση 
Δεν υπήρξε πρόθεση 
για επίθεση μαθητή 
σε σχολείο…

Ω ς προϊόν παραπληροφόρησης 
χαρακτηρίζει τις αναφορές για 

ένοπλη επίθεση από μαθητή σε σχο-
λείο, το Υπουργείο Παιδείας. 
Με ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι 
δεν υπήρξε πρόθεση για επίθεση και 
ότι το περιστατικό διερευνήθηκε από 
την Αστυνομία. 
«Μετά και από αναφορές σε μερίδα 
των ΜΜΕ-οι οποίες ακολούθησαν τη 
συνεδρία της ad hoc Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής για τη μελέτη του Δη-
μογραφικού Προβλήματος-για δήθεν 
περιστατικό με εμπλοκή αλλοδαπού 
μαθητή σε σχολείο της επαρχίας 
Λευκωσίας, το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαί-
ας (ΥΠΠΑΝ) ενημερώνει ότι το θέμα 
σχετίζεται με περιστατικό που ανα-
φέρθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. 
Το σχολείο ακολούθησε όλες τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και το 
ΥΠΠΑΝ μερίμνησε έτσι που το θέμα 
εξετάσθηκε από την Αστυνομία. 
Από την αστυνομική εξέταση προέκυ-
ψε ότι δεν υπήρξε κανένα περιστατι-
κό απειλής ή πρόθεσης χρήσης βίας ή 
όπλου και ότι το όλο συμβάν οφείλε-
το σε παραπληροφόρηση. 
“Ως εκ τούτου, προστίθεται δεν πρέ-
πει ούτε να αναπαράγεται από ΜΜΕ 
μια τέτοια ψευδής είδηση ούτε να 
σχολιάζεται”, καταλήγει. 
Για τον τρόπο που μεταδόθηκε  και 
αναπαράχθηκε η είδηση δεν βρέθη-
κε ούτε ένας να απολογηθεί.

Άρχισε η 
Μ. Κυπριανού 
στην Πέγεια

Άρχισαν από τη Δευτέρα οι ερ-
γασίες για τη βελτίωση και 

ανακατασκευή της Λε-
ωφόρου Μιχαλάκη Κυ-
πριανού στην Πέγεια. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρ-
χο Μαρίνο Λάμπρου σε 
συνεργασία με όλες τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, θα γίνουν οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις τόσο για 
την διευκόλυνση των διερχομένων 
οδηγών αλλά και των καταστημα-
ταρχών της περιοχής. 
Στην περιοχή θα γίνει  υπογειοποί-
ηση των υπηρεσιών, θα κατασκευ-
αστούν  πεζοδρόμια, θα τοποθετη-
θεί σύγχρονος οδικός φωτισμός και 
θα αλλάξει γενικά την εικόνα της 
Πέγειας. 
Το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιά-
ζεται από την εποχή που ήταν Δή-
μαρχος ο αείμνηστος Δημήτρης 
Καπετζής.

Προς εξιχνίαση η 
δολοφονία Πογιατζή 
στην Αναρίτα μετά 
τις συγκλονιστικές 
αποκαλύψεις μάρτυρα…

Δ ιάταγμα κράτησης επτά ημε-
ρών εξέδωσε το επαρχιακό δι-

καστήριο Λεμεσού εναντίον 41χρο-
νου από τη Λεμεσό που συνελήφθη 
για την υπόθεση φόνου εκ προμελέ-
της του Λεόντιου Πογιατζή τον Ιού-
λιο του 2021 σε αγροτική περιοχή 
μεταξύ των κοινοτήτων Νατάς Ανα-
ρίτας. 
Διάταγμα κράτησης έξι ημερών εξέ-
δωσε και το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Πάφου εναντίον 34χρονου από τη 
Συρία, ενώ ένταλμα σύλληψης εκ-
δόθηκε και για τρίτο πρόσωπο, που 
εκτίει ποινή φυλάκισης στις κεντρι-
κές φυλακές.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 41χρο-
νος έχει απασχολήσει κατά καιρούς 
τις Αρχές της Λεμεσού για υποθέ-
σεις ναρκωτικών και όπλων.

Αποκαλύψεις 

Στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου 
ο εξεταστής της υπόθεσης αναφέρ-
θηκε στην κατάθεση του μάρτυρα 
ο οποίος αποκάλυψε συγκλονιστι-
κές λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό 
της δολοφονίας του Λεόντιου Πο-
γιατζή. Μάλιστα οι ύποπτοι του εί-
χαν προτείνει να τους προμηθεύσει 
με όπλο και να λάβει μέρος στην δο-
λοφονία με την υπόσχεση ότι θα εί-
χε όφελος 20.000 ευρώ. Όπως ανα-
φέρθηκε στο Δικαστήριο, την 1.5.22 

λήφθηκε γραπτή κατάθεση από συ-
γκεκριμένο πρόσωπο στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το κα-
λοκαίρι του 2021-χωρίς να θυμόταν 
ακριβή ημερομηνία- πήγε στο ξυλό-
σπιτο του υπόπτου, το οποίο βρί-
σκεται μέσα στον ποταμό, πάνω α-
πό το χωριό Κονιά, για να τον δει, 
αφού ήταν φίλοι. Εκεί συνάντησε 
δύο γνωστά του πρόσωπα από την 
Επαρχία Λεμεσού. Ο ύποπτος φέρε-
ται να τον ρώτησε στην παρουσία 
των άλλων δύο προσώπων αν γνώ-
ριζε κανέναν που έχει «σίδερο» για 

πούλημα. Αυτός αφού κατάλαβε ότι 
εννοούσε πιστόλι του απάντησε αρ-
νητικά. Ακολούθως, ο ένας εκ των 
δύο που συνάντησε του είπε ότι «έ-
χει κάποια δουλειά και πως εάν εν-
διαφερόταν θα έπαιρνε 20 χιλ. ευ-
ρώ και ότι τη δουλειά θα την έκαναν 
οι τρεις τους». 
Σε ερώτηση τι είδους δουλειά θα έ-
καναν οι τρεις τους, αυτός φέρεται 
να του απάντησε ότι «θα έπαιρναν 
την ψυχή κάποιου». 
Στη συνέχεια αφού ο μάρτυρας εί-
πε στον ύποπτο ότι δεν ενδιαφερό-
ταν για τη δουλειά που του πρότει-
νε, είπε ότι θα πήγαινε να ταΐσει τα 
σκυλιά του και βγήκε από το ξυλό-
σπιτο. Βγαίνοντας άκουσε, όπως εί-
πε, τους τρεις να μιλούν και συγκε-
κριμένα ο μάρτυρας ανέφερε ότι 
άκουσε τον έναν ύποπτο να ρωτά το 
άλλο πρόσωπο γιατί να κάνουν αυ-
τή τη δουλειά και ο ύποπτος φέρε-
ται να απάντησε ότι «πρέπει να μεί-
νει κλειστό το στόμα του Λεόντιου», 
δηλαδή του θύματος. 
Ακόμα είπε πως τους άκουσε να λέ-
νε ότι θα ανέκοπταν τον στόχο τους 
στο δρόμο της Νατάς προς Αναρίτα 
και πως μετά θα τον έπαιρναν αλ-
λού για να τον εξαφανίσουν μαζί με 
το αυτοκίνητο του.

Πως οργανώθηκε η στυγερή δολοφονία

Οι Δήμοι και οι κοινότητες που θα συνενωθούν για το διάστημα μέχρι το 
2024 θα πρέπει να δημιουργήσουν συμβούλια κοινών υποθέσεων...

Μάρτυρας ισχυρίζεται ότι του πρότειναν 20.000 ευρώ για να βοηθήσει 
και να συμμετέχει στη δολοφονία...
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Στα πάνω ο Βουλευτής 
του ΔΗΣΥ Πάφου  για την 
ξεκάθαρη τοποθέτηση του 
υπέρ της κατασκευής των 
έργων προστασίας από τη 
διάβρωση των νοτιοδυτι-
κών ακτών της Πάφου και 
Γεροσκήπου...   

Στα πάνω και ο αρχηγός 
αστυνομίας, που ενισχύει 
έστω και με «δόσεις» με-
ρικώς την αστυνομική δι-
εύθυνση Πάφου. Ελπίζου-
με αυτή η απόφαση να 
είναι το προζύμι για την 
πλήρη στελέχωση της α-
στυνομίας δύναμης στην 
επαρχία μας… 

Στα πάνω ο γνωστός συ-
μπολίτης μας επιχειρημα-
τίας που εξελέγη πρόσφα-
τα  πρώτος αντιπρόεδρος 
της ΕΔΕΚ, λαμβάνοντας 
μάλιστα και τις περισσό-
τερες ψήφους  από όλους 
τους υποψηφίους…

Στα κάτω η υπουργός ερ-
γασίας που αν και βρίσκε-
ται ενώπιον της εδώ και 
καιρό το θέμα που αφο-
ρά την εργοδότηση προ-
σωπικού από τρίτες χώ-
ρες σε κέντρα αναψυχής 
καθυστερεί να λάβει τις 
σχετικές αποφάσεις όπως 
καταγγέλλουν οι επηρεα-
ζόμενοι…

Στα κάτω ο υπουργός γε-
ωργίας ως ο υπεύθυνος των 
αρμοδίων υπηρεσιών που έ-
χουν την ευθύνη των ζώων, 
για τη μη λήψη των απαραί-
τητων μέτρων με αποτέλε-
σμα την αύξηση του αριθ-
μού των αδέσποτων γάτων, 
που σεργιανίζουν στην του-
ριστική μας περιοχή, με κίν-
δυνο για την υγεία των πολι-
τών και επισκεπτών…

Ερώτηση
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Δεν βρίσκουμε 
15 τίμιους;

Ε

Χαράλ. Πάζαρος 
 

Στ. Παπαθεοδώρου Ανδρέας Σιήκκης Ζέτα Αιμιλιανίδου Κώστας Καδής 

Α ντιδράσεις προκλήθηκαν στην Ε-
πιτροπή Νομικών της Βουλής, ε-

νώπιον της οποίας βρέθηκε τη Δευτέ-
ρα το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, για να 
παρουσιάσει τα ονόματα και τα βιο-
γραφικά στοιχεία των δεκαπέντε προ-
σώπων που θα προτείνει στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, με τον τελευ-
ταίο να έχει την ευχέρεια να επιλέξει 
πέντε εξ αυτών. 
Οι πέντε που θα επιλέξει ο Πρόεδρος 
θα αποτελέσουν την Αρχή κατά της 
Διαφθοράς και ο λόγος αντίδρασης ή-
ταν ότι κάποιοι εξ αυτών (των δεκα-
πέντε που προτείνονται στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας), συνδέονται 
με οικονομικούς, επιχειρηματικούς, 
ακόμα και πολιτικούς κύκλους. Όπως 
αποκάλυψε λοιπόν ο πρόεδρος του 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, πέραν 
των πενήντα ατόμων βολιδοσκοπή-
θηκαν από το Γνωμοδοτικό Συμβού-
λιο, διότι θεωρήθηκαν πως είναι άξι-
οι να βρίσκονται στην επιτροπή κατά 
της Διαφθοράς, ωστόσο αρνήθηκαν 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους. 
Όπως εξήγησε, το Γνωμοδοτικό Συμ-
βούλιο επιχείρησε με δύο τρόπος να 
εντοπίσει τους υποψηφίους. 
Ο πρώτος ήταν μέσα από την ανακοί-
νωση που εκδόθηκε μετά την πρώτη 
συνεδρία, όπου αφέθηκε να νοηθεί 
πως αρχίζει το έργο του το Συμβούλιο 
για την ετοιμασία του καταλόγου και 
κάποιοι έσπευσαν να στείλουν τα βι-
ογραφικά τους. Ωστόσο, όπως σημεί-
ωσε ο κ. Αρέστη, επειδή έπρεπε να ε-
ξευρεθούν άτομα όπως τους περιγρά-
φει ο Νόμος, δηλαδή εγνωσμένου κύ-
ρους και ανώτατου ηθικού επιπέδου, 
βολιδοσκοπήθηκαν και άλλα πρόσω-
πο, ωστόσο το Γνωμοδοτικό Συμβού-
λιο συνάντησε την απροθυμία τους.
Δηλαδή για να καταλάβουμε το Γνω-
μοδοτικό Συμβούλιο δεν βρήκε δεκα-
πέντε ανθρώπου στην Κύπρο που να 
θεωρούνται από όλους και πάσης αμ-
φιβολίας τίμιοι;

ΝΑ
 Μ

ΗΝ
 Ξ

ΕΧ
ΑΣ

Ω
:

Ά λλοι πέντε οδηγοί, εντοπίστηκαν από την α-
στυνομία το βράδυ της Τρίτης στην Πάφο να 

οδηγούν υπό την επήρεια ουσιών!!! Όταν μόνο 
σε μια νύχτα, εντοπίστηκαν πέντε οδηγοί να οδη-
γούν υπό την επήρεια ναρκωτικών αρχίζεις να α-
ναρωτιέσαι πόσοι άλλοι οδηγούσαν αλλά δεν ε-
ντοπίστηκαν και πόσοι ακόμα έκαμναν χρήση αλ-
λά δεν οδήγησαν. Το συμπέρασμα βέβαια είναι 
πολύ ανησυχητικό και δείχνει απλά ότι οι χρήστες 
ουσιών στην πόλη μας αυξάνονται ανησυχητικά 
και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχει αυξηθεί 
και η εμπορία των ουσιών αυτών.Και όμως πόσοι 
έμποροι ναρκωτικών έχουν συλληφθεί τελευταία 

στην Πάφο; Με το να συλλαμβάνονται χρήστες ή 
βαποράκια δεν πρόκειται να σταματήσει το κακό. 
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταφέρουμε να 
συλλάβουμε τους εμπόρους. Μπορούμε;

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Μάιο που μπήκε με σκόνη και βρο-
χές σε κάποιες περιοχές. Αυτό γίνεται 
όταν η Πρωτομαγιά πέφτει Κυριακή…

Τους τουρίστες που συνεχίζουν να 
φτάνουν στην Κύπρο και ελπίζουμε ότι 
φέτος δεν θα έχουμε άλλα απρόοπτα τα 
οποία μπορεί να επηρεάσουν αυτό το 
ρεύμα…

Τις παραλίες μας που δεν έχουνε ακό-
μα γεμίσει όπως θα έπρεπε ένεκα της 
αστάθειας των καιρικών συνθηκών…

Τα Ανθεστήρια που επιστρέφουν στην 
Πάφο μετά από δύο χρόνια απουσίας 
ένεκα της πανδημίας…

Τους χώρους στάθμευσης και τους σταθ-
μούς λεωφορείων που ακόμα δυστυχώς 
δεν έχουν ολοκληρωθεί και εάν όλα κυ-
λήσουν ομαλά με τον τουρισμό θα έχου-
με πρόβλημα τόσο στο κέντρο όσο και 
στην τουριστική περιοχή…

Τις νέες φουρτούνες που έχουν προκύ-
ψει στην ΕΔΕΚ, με τις δύο πλευρές να 
επιμένουν στα δικά τους επιχειρήμα-
τα…

Τον Επίτροπο Διαφάνειας και τα μέλη 
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθο-
ράς, που διορίστηκαν από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας εν μέσω αντιδράσεων. 
Δεν αρχίζουμε καλά…

Τη σπουδή που δείχνουν οι κρατικές 
υπηρεσίες αναφορικά με κάθε έργο 
που γίνεται στην Πάφο. Μαρίνα, κυ-
ματοθραύστες, δρόμος αεροδρομίου-
τουριστικής περιοχής κλπ…

Την κίνηση που συναντά κανείς κά-
ποιες ώρες στον παλιό δρόμο Γερο-
σκήπου-Τίμης η οποία αναδεικνύει την 
ανάγκη ολοκλήρωσης του νέου δρόμου 
προς το αεροδρόμιο…

Τον Δήμο Πέγειας που θα διαθέτει ελ-
πίζουμε σύντομα τον μεγαλύτερο παρα-
λιακό πεζόδρομο της Κύπρου, εάν όλα 
κυλήσουν ομαλά…

Τις τοπικές αρχές γενικώς που οι περισ-
σότερες κάνουν μεσάνυχτα για το τι τις 
περιμένει με την εφαρμογή της μεταρ-
ρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης… 

Το θερμό καλοκαίρι που περιμένει την 
παιδεία μας, καθώς ο Υπουργός επιμέ-
νει στην καθιέρωση των τετραμήνων 
όπως ο ίδιος θέλει παρά την αντίθετη 
άποψη γονέων, μαθητών και εκπαιδευ-
τικών…

Τα ταξίδια που θα καταστούν είδος πο-
λυτελείας και μόνο για λίγους εάν συ-
νεχιστεί αυτό το ράλι στην αύξηση της 
τιμής των καυσίμων…

Τις φωνές που ακούγονται για επισιτι-
στική κρίση που έρχεται ένεκα του πο-
λέμου στην Ουκρανία. Έχετε καταλάβει 
τι σημαίνει αυτό; Πείνα… θα το δούμε 
κι αυτό;

Την ομάδα της πόλης μας Πάφος fc 
που καλείται να κάνει την υπέρβαση 
εάν θέλει να πετύχει τον στόχο της εξό-
δου στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην 
ιστορία της…

... ότι ζω σε σεισμογενή 
περιοχή οπότε κάθε τόσο θα 

ταρακουνιέμαι...

... να αγοράσω κράνος για 
τον επόμενο ποδοσφαιρικό 

αγώνα που θα παρακολουθή-
σω αφού υπάρχουν ανεγκέ-
φαλοι...

... να αγοράσω και μάσκα 
για τη σκόνη. Αυτή του κορο-
νοιού κάνει...;

... να γραφτώ σε μαθήματα 
οδήγησης καμήλας αφού αν 

συνεχίσει αυτή η σκόνη θα τη 
χρειαστούμε ως μέσο οδικής 
μεταφοράς...

Ναρκωτικά
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Πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην 
Κύπρο, πρέπει να αποτελέσει αντικεί-

μενο έρευνας, από επιστήμονες.
Ένας λαός που αφέθηκε μόνος του να πα-
λεύει με τέρατα, να φτάνει στον πάτο αλλά 
να ξανασηκώνεται και να μεγαλουργεί.
Ένας λαός, σε ένα κομμάτι γης ανάμεσα σε 
Ανατολή και Δύση, που τραβολογιέται πότε 
ανατολικά και πότε δυτικά, ένας λαός που 
πέρασαν τόσοι κατακτητές αλλά αυτός επι-

μένει να κρατά τα έθιμα και τις παραδόσεις 
του. Ένας λαός όμως που παρά τα τόσα πα-
θήματα, εξακολουθεί ακόμα μέχρι και σήμε-
ρα να παρουσιάζεται αυτοκαταστροφικός 
και να βγάζει ο ίδιος τα μάτια του.
Μια ματιά στο σημερινό προεκλογικό σκηνι-
κό να ρίξει οποιοσδήποτε τρίτος που γνωρί-
ζει τα πεπραγμένα μας θα καταλάβει.
Και εδώ η επιστήμη δυστυχώς σηκώνει τα 
χέρια ψηλά…

Η αφρικανική σκόνη, ή αλλιώς σκόνη της 
Σαχάρας, είναι ένα μείγμα άμμου και 

σκόνης της ερήμου το οποίο καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος της Βορείου Αφρικής. 
Όταν, όμως, οι άνεμοι φυσούν με δύναμη 
πάνω από την περιοχή, τότε μεγάλες μάζες 
αυτής της σκόνης μεταφέρονται ανάλογα 
με τη φορά τους. Τις περισσότερες φορές, 
η κατεύθυνση είναι προς τις μεσογειακές 
χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, 
Κύπρος), ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις 
που έχει φτάσει ως τη Γερμανία ακόμη και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω Ατλαντικού.
Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το φαι-
νόμενο αυτό παρουσιάζεται συχνότερα, 
οφείλεται στην κλιματική αλλαγή καθώς 
σύμφωνα με μελέτες η έρημος Σαχάρα, έ-
χει μεγαλώσει κατά 10%...

Αφρικανική σκόνη

Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια

Αντίο
Θα διορίσουν δικαστές τον κόσμο να δικάσει 

και όλη τη διαφθορά μια κι έξω να κολάσει.

Έτσι όπως λένε οι σοφοί, ο τόπος θα γλιτώσει, 

μα αυτά που μέλλουν σε εμάς Θεός ας μην τα δώσει.

Φτιάξαν ένα κατάλογο μ’ αυτούς που ‘χουν διαλέξει, 

τον πήγανε στον Πρόεδρο, κάποιους να επιλέξει.

Με μια ματιά που έριξα, σ’ αυτήν εδώ τη λίστα, 

τι να σας πω ω, φίλτατοι μόνο hasta la vista.

Γιατί η ζωή είναι σύντομη και γρήγορα κυλάει, 

μ’ αυτούς που διορίζουνε θεός να μας φυλάει…  

Με όλη αυτή τη σκόνη δε μπορούμε 
να καταλάβουμε εάν είναι συννεφιά ή 
πρόκειται μόνο για σκόνη…

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, παρου-
σίασε κατάλογο 15 ατόμων ο οποίος 
παρουσιάσθηκε στην επιτροπή Νομι-
κών και μέσα σε αυτόν, υπάρχουν άτο-
μα με στενές διασυνδέσεις με τον επι-
χειρηματικό κόσμο, άτομα που έχουν 
σχέση με διαβατήρια και τράπεζες και 
άτομα που έχουν σχέση με κόμματα. 
Από αυτούς ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας θα επιλέξει αυτούς που θα αποτε-
λέσουν την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της 
Διαφθοράς!!!

Ήμασταν πολύ προσεκτικοί ώστε να 
μην επιλέξουμε πρόσωπα που είχαν 
κομματική ανάμιξη. Δεν ξέρουμε σε 
πoιο κόμμα ανήκει κανένας από τους 
δεκαπέντε. 
Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση. Είπε ο 
πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβου-
λίου. Εσείς δεν ξέρετε αγαπητέ Πρόε-
δρε. Αυτός όμως που θα τους διορίσει 
θα ξέρει…

Ωραίος ο Σιζόπουλος. Κάνει εκλογές 
μόνος του, εκλέγεται πρόεδρος μόνος 
του και άσε τους άλλους να φωνάζουν 
στην ΕΔΕΚ...

Σχετικό: Όταν είσαι δέκα χρόνια αντι-
πολίτευση, δεν γίνεται να ψάχνεις να 
βρεις υποψήφιο Πρόεδρο στο παρά 
πέντε…

Το γνωστό περιοδικό Forbes, έχει φα-
γωθεί να δώσει η Ελλάδα τους S-300 
της Κύπρου που βρίσκονται στην Κρή-
τη, για χρήση στον πόλεμο της Ουκρα-
νίας, υπέρ των ουκρανικών στρατευ-
μάτων. Γιατί δεν δίνει η Τουρκία τους S 
400 που είναι και ποιο σύγχρονοι;

Θα ζητήσουμε εξαίρεση από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να μας επιτρέψουν να 
ενοικιάσουμε και φέτος τα Ρωσικά πυ-
ροσβεστικά ελικόπτερα Kamov. Η πλά-
κα βέβαια θα είναι να μην μας τα δί-
νουν…

Τα μεγάλα παιχνίδια δεν είναι ούτε 
στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη κατηγο-
ρία της ΚΟΠ. Είναι στην πολιτική σκη-
νή του τόπου. Και πάνω και κάτω από 
αυτήν…

Ο μεγαλύτερος παίκτης μάλιστα το 
παίζει αμερόληπτος, άσχετα εάν είναι 
αυτό που κινεί όλα τα νήματα. Από η-
θοποιία πάντως σκίζει. Αγάπες μου…

Στις 03 Μαΐου γιορτάσαμε και τιμήσα-
με την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας 
του Τύπου!!! 
Σίγουρα, γιατί μόνο ελευθερία του τύ-
που δεν έχουμε σε πολλά, πάρα πολλά 
μέρη του κόσμου ακόμα…  

Καιρός να αρχίσουμε πάλι να σπέρ-
νουμε, να φυτεύουμε και να φιλάμε τα 
προϊόντα μας, γιατί όπως αποδεικνύ-
εται δεν μπορούμε να βασιζόμαστε 
πάντα στους άλλους ακόμα και για το 
ψωμί μας…

Σαν ένα πρώτο βήμα θα μπορούσαν 
οι Δήμοι μας να παραχωρήσουν γη σε 
άδεια οικόπεδα για καλλιέργεια λαχα-
νικών. Γιατί όχι δεν θα είμαστε δα και 
οι πρώτοι που το κάνουν…

Αλλαγή ωραρίου;

Αντέδρασε η ΟΕΛΜΕΚ στην πρόταση του 
προέδρου της Επιτροπής Παιδείας Βου-

λευτή ΔΗΚΟ Παύλου 
Μυλωνά, περί αλλαγής 
της ώρας προσέλευσης 
και αποχώρησης των μα-
θητών από τα δημόσια 
σχολεία καθώς επίσης 
και την αύξηση του χρό-

νου διδασκαλίας.
Ο κ. Μυλωνάς, ανέφερε ότι υπάρχουν σο-
βαρά προβλήματα, όπως σοβαρά θέματα 
αναλφαβητισμού μέχρι και θέματα γενικής 
αντίληψης των μαθημάτων. Μίλησε για 
τον κυκλοφοριακό εφιάλτη που ζούμε όλοι 
σε καθημερινή βάση, τόσο το πρωί όσο και 
το μεσημέρι, καθώς όπως είπε, «τα παιδιά 
μας δεν είναι της παλιάς εποχής», όπου το 
μοναδικό κανάλι που υπήρχε ήταν το ΡΙΚ το 
οποίο έκλεινε στις 11 το βράδυ, ενώ δεν υ-
πήρχαν ούτε κινητά ούτε Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης. Στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά 
έχουν δραστηριότητες όλο το απόγευμα 
από αθλητισμό μέχρι φροντιστήρια και ε-
ξουθενωμένα γυρνούν αργά στο σπίτι.  
Σημείωσε ακόμα πως ήταν θετική η αντί-
δραση όλων των κομμάτων στην πρότασή 
του, με τη μόνη αρνητική αντίδραση να ή-
ταν εκ μέρους της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ. 
Μη μου τους κύκλους τάραττε…

Ένα πραξικόπημα 
και μια εισβολή
Επανάληψη του σεναρίου που παίχτηκε 
στην Κύπρο το 1974 βλέπουμε στην Ου-
κρανία, όπου η ρίζα του κακού φαίνεται να 
ήταν το πραξικόπημα του 2014 με το οποίο 
ανατράπηκε ο νόμιμος μέχρι τότε πρόε-
δρος της Ουκρανίας. Η Ρωσία αν και άργη-
σε, αφού προσάρτησε πρώτα την Κριμαία, 
επικαλέστηκε τον κίνδυνο που διέτρεχε 
ο Ρωσσόφωνος πληθυσμός και εισέβαλε 
στην Ουκρανία, η κυβέρνηση της οποίας 
είναι αλήθεια ότι δεν έκανε κάτι για να δια-
ψεύσει τους ισχυρισμούς των Ρώσσων. Ό-
πως αλήθεια είναι ότι οι δυτικοί έβλεπαν 
και γνώριζαν τους κινδύνους αλλά δεν έκα-
ναν τίποτα για να προστατεύσουν το λαό 
της Ουκρανίας γιατί έβαζαν και βάζουν πά-
νω απ’ όλα τα δικά τους συμφέροντα…

Κυκλοφοριακό
Μπορεί μέχρι σήμερα να δείχναμε όλοι υ-
πομονή σχετικά με τα προβλήματα του κυ-
κλοφοριακού στην Πάφο λόγω των διαφό-
ρων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλ-
λά τους επόμενους μήνες τα προβλήματα 
αναμένεται να αυξηθούν και είναι σίγουρο 
ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις.
Όσο κοντεύει το καλοκαίρι και αυξάνονται 
οι επισκέπτες στην Πάφο το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα θα διογκώνεται.
Ήδη κατά τα προηγούμενα Σαββατοκύρια-
κα, στην Κάτω Πάφο γίνεται το αδιαχώρητο 
με τις ουρές των αυτοκινήτων να φτάνουν 
και να ξεπερνούν τον κυκλικό κυκλοφορια-
κό κόμβο του Εμπορικού Κέντρου.
Ειδικά το λιμανάκι αποτελεί τυφλό σημείο 
με μόνο μια έξοδο και είσοδο με αποτέλε-
σμα να γίνεται χαμός.
Σε αυτό συμβάλλει και το ότι τα έργα στο 
χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού Πάρ-
κου συνεχίζονται και ένα μεγάλο μέρος του 
χώρου είναι αποκομμένο…

Ο Δίκαιος

Κάτι τρέχει με τον ΟΑΥ…
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 

που συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο δη-
μοσίου δικαίου για την εφαρμογή Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), πέραν αυτού στις 
κύριες αρμοδιότητες του είναι να διαχειρίζε-
ται και το Ταμείο του ΓεΣΥ.Οι πρόσφατες α-
ποκαλύψεις ότι αγοράζουν φάρμακα και α-

ναλώσιμα μέχρι και 3.000% ακριβότερα από 
ότι τα αγοράζει το Υπουργείο Υγείας, είναι 
το λιγότερο ύποπτο. Λέτε πριν καλά-καλά 
εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, κάποιοι να έχουν βου-
τήξει το δάκτυλο στο μέλι; Περιμένουμε κά-
ποια λογική εξήγηση, αν και τι εξήγηση να υ-
πάρχει για τόσο μεγάλη απόκληση;



“Αδέσμευτος” 07 Μαΐου 2022Σελίδα 10 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Κρίσιμη συνεδρίαση 
της Κ.Ε του ΑΚΕΛ 
Στις κομματικές 
οργανώσεις τα ονό-
ματα Μαυρογιάννη 
και Δημητριάδη... 

Τ ον διαπραγματευτή Αν-
δρέα Μαυρογιάννη ει-
σηγείται σύμφωνα με 

πληροφορίες κατά πλειοψη-
φία το Πολιτικό Γραφείο του 
ΑΚΕΛ στην Κεντρική Επιτροπή 
του κόμματος η οποία θα συ-
νεδριάσει το Σαββατοκύριακο 
για τη διαμόρφωση της τελικής 

εισήγησης που θα προωθηθεί 
στη βάση για τις Προεδρικές 
εκλογές του 2023. 
Ωστόσο η εισήγηση του πολι-
τικού γραφείου θα περιλαμ-
βάνει και το όνομα του Αχιλ-
λέα Δημητριάδη, ενδεικτικό 
του γεγονότος ότι η διαφορά 
στη ψηφοφορία ήταν μικρή. 
Σε ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι “το Πολιτικό Γραφείο της 

Κ.Ε. του ΑΚΕΛ ολοκλήρωσε 
τη συζήτηση για το προγραμ-
ματικό πλαίσιο των Προεδρι-
κών Εκλογών του 2023 και για 
την υποψηφιότητα που θα 
προταθεί προς την Κεντρική 

Επιτροπή του Κόμματος.” “Ως 
προς το πρόσωπο της υποψη-
φιότητας, το Π.Γ. συζήτησε τις 
επιλογές δύο προσωπικοτή-
των: τον Αντρέα Μαυρογιάν-
νη και τον Αχιλλέα Δημητρι-
άδη, οι οποίοι μπορούν να 
εκφράσουν το αίτημα για την 
προοδευτική αλλαγή στη δια-
κυβέρνηση και τις προσδοκίες 
της μεγάλης κοινωνικής πλει-
οψηφίας για μια νέα αρχή 
σε όλα τα επίπεδα στον τόπο 
μας.” 
Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι “η πρό-
ταση στην οποία κατέληξε το 
Πολιτικό Γραφείο και το σκε-
πτικό που τη συνοδεύει θα 
κατατεθεί πρώτα στην Κεντρι-
κή Επιτροπή, η οποία θα συ-
νέλθει το Σαββατοκύριακο, 7 
και 8 Μαΐου 2022.” 
Η Κ.Ε. θα καταλήξει στην πρό-
ταση που θα τεθεί ενώπιον 
των μελών και των φίλων του 
ΑΚΕΛ τις αμέσως επόμενες 
μέρες. 
Το αποτέλεσμα του διαλόγου 
και των ψηφοφοριών που θα 
πραγματοποιούνται θα αξιο-
λογηθεί εκ νέου από την Κε-
ντρική Επιτροπή. 

Ανταγωνισμός για να καταργηθούν;

Επεκτείνονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2022 
οι πτήσεις της Aegean από Πάφο για Αθή-

να. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρίας Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου, με 
πρόσφατη απόφαση της εταιρίας, διευρύνεται 
πλέον η δραστηριότητα της αερογραμμής μέ-
χρι και το τέλος Οκτωβρίου 2022 επεκτείνοντας 
ουσιαστικά πτήσεις για επιπρόσθετους 2 μήνες. 
Συγκεκριμένα, από τις 25 Ιουλίου 2022, η Πά-
φος θα συνδέεται με την Αθήνα με δύο πτήσεις 
εβδομαδιαίως, προσφέροντας με αυτόν τον 
τρόπο αυξημένη προσβασιμότητα στο εσωτε-
ρικό αλλά και στο εξωτερικό δίκτυο της Aegean 
Airlines. Παράλληλα με στόχο να γνωστοποιηθεί 
ακόμη περισσότερο το δρομολόγιο κυρίως εκτός 
Κύπρου, η ΕΤΑΠ με την ομάδα της Aegean διορ-
γανώνει στις 3-5 Ιουνίου ταξίδι γνωριμίας Ελλα-
διτών τουριστικών πρακτόρων με τον προορισμό 
“Πάφο”. H ΕΤΑΠ καλωσορίζει τις πτήσεις και 
ευελπιστεί ότι στο άμεσο μέλλον η Aegean θα 
επανεξετάσει το ενδεχόμενο παρουσίας της στην 
Πάφο και έναρξη τακτικού προγράμματος πτήσε-

ων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου 
σε ολόχρονη βάση. Πάντως ο ανταγωνισμός που 
αναπτύσσεται για το δρομολόγιο Πάφου-Αθήνα 
εγκυμονεί κινδύνους για τη διατήρηση των πτή-
σεων. Η ιστορία φαίνεται πως επαναλαμβάνεται 
με κίνδυνο η Πάφος να μείνει και πάλι δίχως πτή-
ση για Αθήνα. Η Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ενδιαφέρεται 
και επιδιώκει ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια 
των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Πά-
φου από την Αθήνα και στηρίζει το πτητικό πρό-
γραμμα των αεροπορικών εταιριών. 
Με αφορμή και την επέκταση για άλλους δύο 
μήνες των πτήσεων της Aejean o διευθυντής της 
ETAΠ Νάσος Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι 
οι αεροπορικές εταιρίες, καθορίζουν το πτητικό 
τους πρόγραμμα με βάση τον ανταγωνισμό αλλά 
και την βιωσιμότητα. Για το δρομολόγιο της Αθή-
νας είπε υπάρχει για την ώρα αυξημένος αντα-
γωνισμός και η ευχή όλων πρόσθεσε είναι να 
επεκταθούν οι πτήσεις και της Aejean ολόχρο-
να. Αυτό κατέληξε όπως και οι πτήσεις της Τus 
θα εξαρτηθεί από την ζήτηση και τις πληρότητες 
των πτήσεων ολόχρονα.

Η Κ.Ε. θα καταλήξει στην πρόταση που θα τεθεί ενώπιον των 
μελών και των φίλων του ΑΚΕΛ τις αμέσως επόμενες μέρες. 

Πτήσεις Πάφος-Αθήνα



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Καλπάζει ο πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,8% και 
ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,58 μονάδες και 

έφτασε στις 110,36 μονάδες σε σύγκριση με 107,78 μονάδες τον 
Μάρτιο 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η 
Στατιστική Υπηρεσία. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, 
ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσι-
νή περίοδο. 
Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά 
με τον Απρίλιο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με πο-
σοστό 39%, στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 32% και στα Γεωργικά 
Προϊόντα με ποσοστό 18,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσο-
στό 16,4%.

Τέλος καλό 

Σ το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης στη Βραζι-
λία θα συμμετάσχουν οι μαθητές του Πρώτου Λυκείου Εθνάρχη 

Μακαρίου Γ΄. Σύμφωνα ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας  την 
Πέμπτη και μετά από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις απο-
φασίστηκε η συμμετοχή της Κύπρου  στο  Παγκόσμιο Σχολικό Πρω-
τάθλημα Πετοσφαίρισης στη Βραζιλία, με τις πρωταθλήτριες ομά-
δες μαθητριών του Grammar School και μαθητών του Λυκείου Α’ 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου. Ως εκ τούτου, καταλήγει η ανακοίνω-

ση, οι μαθητές και οι μαθήτριες των αντίστοιχων ομάδων θα μετα-
βούν στη Βραζιλία για να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα. Για την 
αίσια κατάληξη υπήρξαν διαβήματα από τον Βουλευτή Χ. Σαββίδη 
και τον Λυκειάρχη Ανδρέα Ιωσήφ.

Συζητούν αλλαγή ωραρίων στα σχολεία 

Το Υπουργείο Παιδείας βλέπει θετικά την προσαρμογή των ωρα-
ρίων των σχολείων στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες και στον 

τρόπο ζωής, είπε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, σε σημερινές του δηλώσεις. 
Σχετική εισήγηση υπέβαλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Παιδείας Παύλος Μυλωνάς. Οι προτάσεις αν και δεν απορ-
ρίπτονται από την Ομοσπονδία Γονέων και τους Εκπαιδευτικούς α-
ντιμετωπίστηκαν με προβληματισμό. Ο κ. Μυλωνάς, στο πλαίσιο 
του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των σχολείων, ώστε να συμ-
βαδίζουν με τα σημερινά δεδομένα, όπως είπε, πρότεινε την έναρ-
ξη των μαθημάτων στα δημοτικά στις 8:00 π.μ. και σε λύκεια και 
τεχνικές σχολές στις 8:30. Πρότεινε, επίσης, όπως επεκταθεί η διδα-
κτική ώρα στα 50 λεπτά από τα 45 που είναι σήμερα στη μέση και 
τεχνική εκπαίδευση, ώστε να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η διδα-
σκαλία. Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, τέθηκε επίσης πρόταση 
εκ μέρους της ΠΟΕΔ για επέκταση του χρόνου των διαλειμμάτων.

Αιχμές Κεσούρη 

Σ τη Λευκωσία πρέπει να γίνουν παραστάσεις για την επίλυση 
των προβλημάτων στα σχολεία και όχι επισκέψει και δηλώσεις 

στην Πάφο δήλωσε στο radio cosmos ο σχολικός έφο-
ρος Ανδρέας Κεσούρης,  σχολιάζοντας τη χθεσινή επί-
σκεψη της κοινοβουλευτικής επιτροπής παιδείας στα 
εκπαιδευτήρια της πόλης μας. 
Όπως  ανάφερε  χαρακτηριστικά  ο κ. Κεσούρης τα προ-
βλήματα είναι γνωστά εδώ και χρόνια και οι αποφάσεις 

θα πρέπει να ληφθούν στη Λευκωσία από το αρμόδιο Υπουργείο. 
Η κοινοβουλευτική επιτροπή παιδείας βρέθηκε στην Πάφο για να ε-
ξετάσει τους σχεδιασμούς για τη λειτουργία των σχολείων στο κέ-
ντρο της πόλης, την ανάγκη για αναβάθμιση των κτηριακών εγκα-
ταστάσεων του γυμνασίου Αποστόλου Παύλου και τη δημιουργία 
υπέργειας διάβασης στη Λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου.  

Ακατάχνωτα
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο τρόπος 
αντίδρασης των ΗΠΑ και της Ε.Ε αποκαλύπτει τον α-
κήρυχτο πόλεμο που διεξάγεται εδώ και χρόνια για 
τις σφαίρες επιρροής και τα γεωστρατηγικά συμ-
φέροντα μεταξύ Ε.Ε. ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας. Ενίοτε 
οικοδομούνται συμμαχίες και με Ιαπωνία, Καναδά, 
Αυστραλία και Ινδία ή και μεταξύ τους ανάλογα με 
την περίσταση. Για τους νεκρούς, τους πρόσφυγες 
και τις καταστροφές στην Ουκρανία ουδείς ενδια-
φέρεται. Το ίδιο έγινε και στο Ιράκ, την Συρία, τη Λι-
βύη και παλαιότερα στην Γιουγκοσλαβία... 

Στην Κύπρο έχουμε άλλο πόλεμο. Πρόκειται για 
το χαλούμι και την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ. Για 
χρόνια δινόταν μάχη να κατοχυρωθεί και τώρα που 
το πετύχαμε η ίδια η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την 
νομοθεσία. Στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας μεταξύ άλλων 
κατατέθηκαν στοιχεία ότι 8 τυροκομικές εταιρίες ε-
μπλέκονται σε 56 υποθέσεις διάθεσης χαλουμιού 
κατά παράβαση των ποσοστώσεων που προβλέπο-
νται από την σχετική νομοθεσία. Αυτά τα στοιχεία 
προέκυψαν από ελέγχους που έγιναν σε σούπερ 
μάρκετ και αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Γερ-
μανία και σε διεθνή έκθεση τροφίμων…

Στους υπόλοιπους «πόλεμους» που είναι σε εξέ-
λιξη στον τόπο μας ευτυχώς δεν υπάρχουν θύμα-
τα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρασκηνιακές 
διαβουλεύσεις για τις Προεδρικές Εκλογές. Εντός 
των ημερών αναμένεται η εξαγγελία της υποψη-
φιότητας Ν. Χριστοδουλίδη την οποία ως φαίνεται 
θα στηρίξει και το ΔΗΚΟ. Το ΑΚΕΛ ψάχνεται μεταξύ 
Μαυρογιάννη και Α. Δημητριάδη. Οι υπόλοιποι α-
νεξάρτητοι υποψήφιοι, ψάχνουν στον ήλιο μοίρα 
και κάποιοι εξ αυτών επιδιώκουν να εξασφαλίσουν 
έστω και ποσοστό 1% για να έχουν λόγο στον 2ο 
γύρο να διαπραγματευτούν καρέκλα... 
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Η “μούγια”



“Αδέσμευτος”  07 Μαΐου 2022Σελίδα 12 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Η ΠΕΟ Πάφου 
τίμησε την εργατική πρωτομαγιά
Με συγκέντρωση και 
παρέλαση στους δρόμους της 
Πάφου η ΠΕΟ τίμησε και φέτος 
την εργατική Πρωτομαγιά. 

Ο ι εργαζόμενοι μέλη της ΠΕΟ οι βετεράνοι, νέοι και 
νέες και το λαϊκό κίνημα γενικά έδωσαν το παρών  
τους στο κάλεσμα  της ΠΕΟ και είχαν συγκεντρωθεί 

έγκαιρα το πρωί της Κυριακής 1η Μαΐου στο προαύλιο της 
ΠΕΟ όπου θα ήταν η εκκίνηση της παρέλασης. Στην ομιλία 

του ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΠΕΟ Πάφου Νεόφυτος 
Άσσος ανάφερε τη σημασία που είχε η εξέγερση των ερ-
γαζομένων στο  Σικάγο το 1886 όπου σηματοδότησαν του 
αγώνες για εργασία και δικαιώματα. Μαζί με τους εργάτες 
του διεθνούς εργατικού κινήματος συνέχισε η ΠΕΟ να τιμά 
και τους πρωτεργάτες του Κυπριακού εργατικού κινήματος 
ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους οι οποίοι άνοιξαν το 
δρόμο της οργάνωσης και της συλλογικής διεκδίκησης. 
Αναφερόμενος στα προβλήματα υπογράμμισε τους  αγώ-
νες της ΠΕΟ για την επικράτηση της ειρήνης Παγκόσμια και 
στον τόπο μας. Η θέση της ΠΕΟ ανάφερε, είναι όπως στα-
ματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και εξευρεθούν ειρηνικά 
μέσα επίλυσης των προβλημάτων.
Για το Κυπριακό τόνισε επιβάλλεται όπως επαναρχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις και εξευρεθεί λύση βασισμένη στη 
δικοινοτική ομοσπονδία. Για τους εργαζόμενους σήμερα 
συνέχισε επιβάλλεται όπως παρθούν μέτρα για να σταμα-
τήσει η συνεχής αυξανόμενη ακρίβεια σε είδη πλατιάς  κα-
τανάλωσης  στα καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα. 
Η επαναφορά της ΑΤΑ στην πρωτύτερη μορφή της είναι 
ακόμα ένα αίτημα της ΠΕΟ. Στη συνέχεια έγινε αναφορά για 
το αίτημα της ΠΕΟ για το εθνικό κατώτατο μισθό, διασφαλί-
ζοντας όμως τους κατώτατους μισθούς που  συμφωνούνται 
σε κλαδικές συμβάσης. Τέλος ο Γραμματέας της ΠΕΟ ση-
μείωσε ότι η ΠΕΟ θα αγωνιστεί για να στηρίξει το ΓΕΣΥ, θα 
δώσει ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα της στεγαστικής 
πολιτικής καθώς κατάργησης του 12% πέναλτι στις συντάξει 
και τον εκσυγχρονισμού του συνταξιοδοτικού συστήματος 
για αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους μετά τη συνταξιοδό-
τηση τους. Στη συνέχεια έγινε η καθιερωμένη πορεία στους 
κυριότερους δρόμους της πόλης μας κατάληξη στο προαύ-
λιο της ΠΕΟ όπου ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα...

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος καλεί όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν 
προκειμένου να κλείσει το θέμα 
της ποσόστωσης σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή...

Συνεχίστηκε την Τρίτη η συζήτηση γύρω 
από τα προβλήματα που παρουσιάζο-

νται στην εμπορία του χαλου-
μιού ως προϊόν με προστατευ-
όμενη ονομασία προέλευσης 
και για τα μέτρα στήριξης των 
παραγωγών. Σε παρέμβασή 
του ο συντονιστής του ΔΗΣΥ 

στην  Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πό-
ρων, βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος, κα-
λεί για πολλοστή φορά όλα τα εμπλεκόμε-
να μέρη να συνεργαστούν προκειμένου να 
κλείσει το θέμα της ποσόστωσης σύμφωνα 
με τους όρους που μας καθορίστηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι στο δικό 
μας χέρι τονίζει, να λειτουργήσει ομαλά και 
κερδοφόρα η εμπορία του χαλουμιού και 
κυρίως σε εμάς εναπόκειται η προστασία 
του ως δικό μας εθνικό προϊόν. Είναι κρίμα 
αναφέρει ο κ. Πάζαρος, να χάσουμε ότι μέ-
χρι σήμερα κερδίσαμε επειδή οι οργανώσεις 
μας δεν μπορούν να συμφωνήσουν και να 
συμμορφωθούν με τα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί. Καλεί επίσης τα δύο αρμόδια 
υπουργεία, Γεωργίας και Εμπορίου, να συ-
νεργαστούν και να συντονίσουν καλύτερα 
τις προσπάθειες τους ούτως ώστε να ξεπε-
ραστούν τα όποια προβλήματα για το καλό 

του τόπου μας. Όπως αναφέρει ο βουλευ-
τής, κατά τη συζήτηση έγινε αναφορά και τις 
πρόσφατες αυξήσεις στα σιτηρά και για την 
εκτόξευση των τιμών σε βασικά καταναλω-
τικά αγαθά που προέκυψαν συνεπεία της 
εισβολής στην Ουκρανία στην παγκόσμια 
αγορά, επισημαίνοντας ότι ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός χαιρετίζει την άμεση αντίδραση 
της κυβέρνησης και του Υπ. Γεωργίας. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στις 13/4/22 
εξαγγέλθηκαν οικονομικά μέτρα στήριξης 
για τους επηρεαζόμενους κλάδους της αι-
γοπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας και 
χοιροτροφίας για το συνολικό ποσό των 7 
εκατομμυρίων και 614 χιλιάδων ευρώ. 
Η κυβέρνηση αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα 
μέσα που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέχρι αυτή τη στιγμή και εντός του 
πλαισίου που έχει διαμορφωθεί σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο για την στήριξη του κλάδου των 
κτηνοτρόφων. 
Αναφέρει ακόμα, ότι είμαστε η πρώτη 
χώρα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης που έλαβε μέτρα στήριξης των 
κτηνοτρόφων μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία και την αναστάτωση που 
προκλήθηκε στην παγκόσμια αγορά. 
Καταλήγοντας ο κ. Πάζαρος, αναφέρει ότι 
κατά την περίοδο της πανδημίας δόθηκαν 
περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 
τόσα για τις ζημιές που υπέστηκε ο κλάδος 
από ακραία καιρικά φαινόμενα, σύνολο πε-
ρίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ και η στήριξη  
συνεχίζεται και για την παγκόσμια κρίση που 
προέκυψε από την εισβολή στην Ουκρανία. 

Στα χέρια μας 
η προστασία του χαλουμιού





Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Τα “Ανθεστήρια” τότε και σήμερα
Μια εκ βαθέων εξομολόγηση του προέδρου του Φυσιολατρικού Πνευματικού 
Ομίλου Πάφου Ανδρέα Σωτηριάδη στον Αδέσμευτο…

Μ ετά από δυο χρόνια πανδημίας ορ-
γανώνεται φέτος στην Πάφο η γιορ-
τή της Άνοιξης και των Λουλουδιών 

τα «Ανθεστήρια» και ο πρόεδρος του Φυσιολα-
τρικού Πνευματικού Ομίλου Ανδρέας Σωτηριά-
δης που για πενήντα και πλέον χρόνια είναι α-

ναμεμειγμένος με τις εκδηλώσεις, θυμάται τις 
παλιές καλές εκδηλώσεις στο Ιακώβειο και το 
Παφιακό (νυν Στέλιος Κυριακίδης), από τις ο-
ποίες έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που 
προτίθεται σύντομα να 
παρουσιάσει και στο κοι-
νό της Πάφου για να θυ-
μηθούν οι παλαιότεροι 
αλλα και να γνωρίσουν 
οι νεότεροι… 
-Από πότε ο άρχισαν τα 
οργανώνονται τα Ανθε-
στήρια στην Πάφο; 
Τα Ανθεστήρια  ήταν μια από τις παλαιότε-
ρες και σημαντικότερες γιορτές που ετελούντο 
στην αρχαία Αθήνα προς τιμήν του θεού Διο-

νύσου. Στα νεότερα χρόνια, συνδέονται και  με 
λατρευτικά έθιμα, που εκτός από τον Διόνυσο 
σχετίζονται και με τη θεά Δήμητρα, την κόρη 
της Περσεφόνη. 
Στην Κύπρο τα Ανθεστήρια γινόντουσαν προς 
τιμήν της θεάς Αφροδίτης της Κύπριδας θε-
άς του Έρωτα, με πομπή που σχηματιζόταν α-
πό τη Νέα Πάφο και τη Γεροσκήπου, όπου βρί-
σκονταν οι περίφημοι «Ιεροί Κήποι» της θεάς, 
προς την Παλαίπαφο (τα σημερινά Κούκλια), 
που ήταν πανελλήνιας φήμης λατρευτικό κέ-
ντρο της Αφροδίτης με τα  λουλούδια, να έχουν 
σημαντικό ρόλο στην πομπή.
Στα νεότερα χρόνια, τα πρώτα Ανθεστήρια ορ-
γανωθήκαν από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ελ-

ληνίδων Πάφου και άλλους Φορείς στις αρχές 
της δεκαετίας του 1920 μέχρι το 1950 που δημι-
ουργήθηκε ο Φυσιολατρικός Πνευματικός Όμι-
λος Πάφου με πρωτεργάτες τον Γιώργο Ηλιάδη 

και τον Αντώνη  Σωτηρι-
άδη. Τα Ανθεστήρια ορ-
γανώνονταν στο «Ιακώ-
βειο Γυμναστήριο» και 
αργότερα στο «Παφι-
ακό Αθλητικό Κέντρο».  
Το 1992 επί δημαρχίας 
Ανδρέα Αταλιώτη, ορ-

γανώθηκαν από τον Δήμο Πάφου, ενώ από 
το 1993, η οργάνωση της Γιορτής αναλήφθη-
κε από τον Δήμο Πάφου και τον Φυσιολατρικό 
Πνευματικό Όμιλο Πάφου. 

-Πώς ήταν οι εκδηλώσεις τα πρώτα χρόνια;
Στα πρώτα χρόνια οι εκδηλώσεις των Ανθεστη-
ρίων ήταν με μικρά παιδιά και συνοδεύονταν 
με Ελληνικούς χορούς και γινόντουσαν στο Ια-
κώβειο Γυμναστήριο. 
Ύστερα προστέθηκαν τα ανθοστόλιστα  άρμα-
τα που συνοδεύονταν από ομάδες παιδιών. Α-
κολούθως, και με τη συνεργασία του Δήμου, οι 
εκδηλώσεις βγήκαν εκτός του «Παφιακού» και 
στην προσπάθεια προέλκυσης τουριστών, οι 
εκδηλώσεις οργανώνονταν στην Κάτω Πάφο με 
τη μορφή παρέλασης μπροστά από τον κόσμο.  
-Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου;
Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, χιλιάδες 
κόσμου επισκέπτονταν αρχικά το «Ιακώβειο 

Γυμναστήριο» ενώ κοσμοσυρροή σημειώνο-
νταν στο Παφιακό και αυτό φαίνεται από το 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από 
τότε και το όποιο προτίθεμαι να παρουσιάσω 
σύντομα στο κοινό. 
Κάθε οικογένεια ήθελε τα παιδιά της να λά-
βουν μέρος στα Ανθεστήρια, ενώ υπήρχε και 
μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία. 
Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό μειώθηκε η 
συμμετοχή στις εκδηλώσεις από τους μαθη-
τές των εκπαιδευτήριων και έμειναν κυρίως 
μόνο κάποιες ομάδες (κυρίως σχολές χορού) 
με αποτέλεσμα να αλλάξει η μορφή των Αν-
θεστηρίων. 
-Πιστεύετε ότι θα μπορούσε ο θεσμός των 
Ανθεστηρίων να εξελιχθεί περισσότερο και 
να καταστεί κορυφαία εκδήλωση για την Πά-
φο;
Τα Ανθεστήρια που ήταν μια εκδήλωση θε-
σμός για την Πάφο πληροφορούμαι ότι άρχι-
σαν να οργανώνονται σε άλλες πόλεις στη Λε-
μεσό και τη Λάρνακα. 
Δυστυχώς στην πόλη μας το μοτίβο που εφαρ-
μόζουν πλέον, απομακρύνεται από το θεσμό 
της άνοιξης και των λουλουδιών και γίνεται έ-
να θεατρικό δρώμενο. 
Φοβάμαι ότι με τη νοοτροπία που υπάρχει σή-
μερα, τα Ανθεστήρια θα παραμεριστούν και 
θα προωθηθούν άλλες εκδηλώσεις. Δυστυχώς 
πλέον άλλαξαν οι νοοτροπίες και τα ενδιαφέ-
ροντα και αυτές οι παραδοσιακές εκδηλώσεις 
φθίνουν  χρόνο με τον χρόνο.
-Πως προτίθεστε να αξιοποιήσετε το φωτο-
γραφικό υλικό που έχετε από παλιές εκδη-
λώσεις;
Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προτείνω στο 
Δήμο Πάφου, είτε να μου επιτρέψει να παρου-
σιάσω τις 40 περίπου μεγάλες φωτογραφίες 
από παλιές εκδηλώσεις στον ειδικό υπαίθριο   
εκθεσιακό χώρο επί της πλατείας Κεννετυ, εί-
τε θα οργανώσω μια έκθεση φωτογραφίας σε 
κάποια κλειστή αίθουσα...   
-Είστε ευχαριστημένος, από τα πολιτιστικά 
πράγματα στην Πάφο;
Δυστυχώς η Πανδημία των τελευταίων δυο 
χρόνων μας πήγε αρκετά πίσω. Εμείς στον Φυ-
σιολατρικό Πνευματικό Όμιλο Πάφου αναγκα-
στήκαμε να σταματήσουμε το Παλαμικό Δια-
γώνισμα, ένα θεσμό 70 περίπου χρόνων που 
ξεκίνησε επί δημαρχίας Γαλατόπουλου. 
Φέτος, αν και προκηρύξαμε το Παλαμικό Δι-
αγώνισμα λόγω των εξετάσεων τετραμήνων 
και της πίεσης προς τους μαθητές της τρίτης 
λυκείου, το ενδιαφέρον ήταν πολύ μειωμένο 
και αναγκαστήκαμε να μην γίνουν ούτε και για 
φέτος οι Παλαμικές γιορτές. 
Ωστόσο προγραμματίζουμε για του χρόνου να 
οργανώσουμε  στην Πάφο ένα συνέδριο με τη 
συμμετοχή Ελληνικών Πόλεων (Αθήνα, Μεσο-
λόγγι και Πάτρα) που ασχολούνται με τον  Κω-
στή Παλαμά…

Άννα Κυριάκου

Πηγές φωτογραφιών:
-Φωτογραφικό αρχείο Αδέσμευτος της Πάφου.

-Εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, «Η ιστορία της 
πόλης μου» έκδοση Φεβρουάριος 2011.

“Δυστυχώς πλέον άλλαξαν οι 

νοοτροπίες και τα ενδιαφέροντα και 

αυτές οι παραδοσιακές εκδηλώσεις 

φθίνουν  χρόνο με τον χρόνο”…

“ Κάθε οικογένεια ήθελε τα παιδιά 
της να λάβουν μέρος στα Ανθεστήρια, 
ενώ υπήρχε και μεγάλος ανταγωνι-

σμός ανάμεσα στα σχολεία…”

Ανθεστήρια στο Ιακώβειο Γυμναστήριο 
κάπου στη δεκαετία του 1960…

Από την παρέλαση των Ανθεστηρίων στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή το 2007…

Νεοφύτειο-Ανθεστήρια 1987

Νεοφύτειο-Ανθεστήρια 1954
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Α πό την ανοιχτή πόρτα της χαμηλής κάμα-
ρης ακούγονται τα βογκητά του ψυχορ-
ραγούντος γέρου. Οι πόνοι του φρικτοί, 

φάρμακα δεν έχει να του απαλύνουν 
τον πόνο, ούτε γιατρό του ‘φερε η 
κόρη του να τον γιατρέψει.
Ημέρες και νύχτες άγρυπνος, περι-
μένει το θάνατο σαν λύτρωση αλλά 
αυτός δεν έρχεται. Πολλές φορές τον 

είδε να έρχεται κοντά του, αλλά παντοτινά χωρίς 
να σταματά με αδιαφορία πάντα τον προσπερνά.
Μήνες αμέτρητους τώρα χαροπαλεύει, αλλά η 
ψυχή του δεν του φεύγει. 
Είναι σίγουρα η ψυχή του καταραμένη, γιατί στη 
ζωή του ήταν άδικος. Ήταν άνθρωπος κακός και 
σκληρός, ύπουλος, φθονερός και αχάριστος. Τα-
λαιπώρησε και πίκρανε όσους έπρεπε να αγαπά, 
δεν αγάπησε την οικογένεια του, έσπειρε ένα 
τσούρμο παιδιά που τα παραμέλησε στη συμπό-
νια των άλλων ανθρώπων, και από πάνω τους βα-
σάνιζε, τους έδερνε και τους καταπίεζε.
Βασανισμένος με το κορμί του λιωμένο και σα-
πισμένο κείτεται ανήμπορος, μήτε να κουνηθεί, 
μήτε να φάει. 
Βρωμισμένος από την απλυσιά και λιωμένος από 
την ακινησία αναδίδει μπόχα φριχτή και βρωμε-
ρή. Μια φορά τη μέρα έρχεται η κόρη του και του 
βάζει στο στόμα με το ζόρι λίγο νερό ή χυλό που 
τον καταπίνει με δυσκολία. 
Μέσα του παρακαλεί να μην του δίνει, μήπως 
έτσι πεθάνει από την πείνα και ησυχάσει το κα-
ταπονημένο κορμί του από την ανείπωτη ταλαι-
πωρία. Όμως η κόρη του χωρίς να ενδιαφέρεται, 
ίσως και να χαίρεται με τον πόνο του, συνεχίζει 
και μήνες τώρα πολλούς να του δίνει τροφή. Τον 
βλέπει ανήμπορο στο κρεβάτι του θανάτου να 
υποφέρει και σκέφτεται πως μ’ αυτό τον τρόπο 
τον τιμωρεί ο Θεός για όλα τα κακά που έκαμε 
στους ανθρώπους και σ’ αυτήν και σε όλη την οι-
κογένεια του.
Τις είχε βασανίσει απεριόριστα, τις είχε ξυλοκο-
πήσει επί μακρόν καιρόν μέχρι που πήγε στον 
πόλεμο και τις άφησε στην ησυχία τους να ανα-
πνεύσουν ελεύθερο αέρα, αλλά για την κακή 
τους μοίρα επέστρεψε ύστερα από πολύ καιρό 
για να συνεχίσει όπως και πριν. 
Με τον μεγάλο του άππαρο γύριζε τους αγρούς 
όπου ξενοδούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί, και 
χωρίς λόγο ή αφορμή τις ξυλοκοπούσε δίχως ο 
νόμος ή οι άνθρωποι να επεμβαίνουν. Το μόνο 
που έκαναν οι μικροί άνθρωποι ήταν να τις δια-
πομπεύουν, ή καμιά φορά κάποιοι συμπονετικοί 
να τις προειδοποιούν περί της αφίξεως του και 
αυτές να κρύβονται για να γλυτώσουν.
Ναι, ήταν ένας κακός άνθρωπος σκεφτόταν η 
κόρη του. Η μητέρα της μια ταλαιπωρημένη και 
βασανισμένη γυναίκα, τον είχε καταραστεί για 
όσα έκαμε στα παιδιά της και σε αυτήν, και ναι, η 
κατάρα της έπιασε. 
Γέρασε μόνος του, αρρώστησε βαριά και έμεινε 
μοναχός τώρα να ψυχορραγεί πάνω στο στενό 
κρεβάτι μέσα στην χαμηλή κάμαρη με το χωματέ-
νιο δάπεδο και τη χωμάτινη στέγη να στάζει νερά 
κάθε που έπιανε βροχή.
Αυτός ο άνθρωπος με τα απάνθρωπα και σαδιστι-
κά ένστικτα που με κομπασμό τους έδερνε με το 
πέτσινο λουρί που χρησιμοποιούσε για το άλογο 
του πιστεύοντας πως είχε το δικαίωμα, που κανέ-
να λόγο αγάπης δεν τους ξεστόμισε και ουδέπο-
τε τους πρόσφερε ένα πιάτο φαί ή ένα κομμάτι 

ρούχο να βάλουν στα γυμνά κορμιά τους, τώρα 
στο κρεβάτι του πόνου παρακαλεί για συγχώρε-
ση, κλαίγοντας και λέγοντας πως μετάνιωσε και 
πως ανένηψε. Μα οι βασανισμένοι άνθρωποι, τα 
θύματα του, η οικογένεια του, δεν μπορούν να 
τον συγχωρήσουν. 
Δεν μπορούν να του δώσουν άφεση, έτσι και ο 
Θεός που τους συμπόνησε, με τα δικά του άγνω-
στα κριτήρια του έστειλε Θεϊκή τιμωρία, τον άφη-
σε στο βασανιστικό ψυχορράγημα του να υποφέ-
ρει, να παρακαλεί να βγει η ψυχή του, αλλά αυτή 
να μην βγαίνει.
Καθημερινά ζητά συγχώρεση, αλλά δεν του τη 
δίνουν, ώσπου κάποια μέρα ο ιερέας του χω-
ριού εκ καθηκόντως τον επισκέφτηκε για να τον 
μεταλάβει και μαζί του να προσευχηθεί στο θεό 
να του δώσει τη συγχώρεση που απεγνωσμένα 
αποζητούσε.
Το παλιό σαρακοφαγωμένο και ετοιμόρροπο 
πορτάκι ήταν μισάνοιχτο, το έσπρωξε και μπήκε 
μέσα. Αντίκρυσε την άδεια κάμαρη με το παλιό 
σιδερένιο κρεβάτι και πάνω του τα απομεινάρια 
του άλλοτε ανθρώπινου στιβαρού και μεγαλόσω-
μου κορμιού του αρρώστου, τώρα να έχει απο-
μείνει ένα συρρικνωμένο κορμί ίδιο με κουφάρι. 
Σοκαρίστηκε από τη θλιβερή όψη του που ήταν 
τραγική. 
Στα χαρακτηριστικά του προσώπου του αποτυ-
πωμένος και χαραγμένος φαινόταν ο αφόρητος 
πόνος του κορμιού του. Τα ρούχα που τον σκέπα-
ζαν άπλυτα ανέδιναν τη μπόχα του σάπιου κορ-
μιού του, και σκουλήκια πάνω στις πληγές του 
τον έτρωγαν σαν ήταν ακόμα ζωντανός.
Και με ψιθυριστή τρεμουλιαστή φωνή ο γέρος 
ασθενής χωρίς προλόγους και εισαγωγές σαν να 
πιεζόταν από τον χρόνο, άρχισε να εξομολογείται 
τα κρίματά του στον παπά και να ζητά συγχώρεση 
και ευχή να πεθάνει, να ποσπαστεί από τα βάσα-
να. Ο παπάς σοκαρίστηκε από τη θλιβερή κατά-
στασή του, περισσότερο όμως σοκαρίστηκε από 
όσα άκουσε.
«Άκου παπά μου. Εγώ από τα νιάτα μου ήμουν 
άθεος. Μισούσα τούς ανθρώπους και περισσότε-
ρο τους παπάδες. Μισούσα τη γυναίκα μου και 
τα παιδιά μου. Τους έστελνα στις πιο βαριές ερ-
γασίες, τους τιμωρούσα, τους βασάνιζα. Όποιος 
μου έμπαινε στο μάτι τον κακολογούσα. Κάποτε 
έκανα και τούτο, μαρτύρησα ψέματα για κάποιον 
πως ήταν φονιάς και καταδικάστηκε βαριά… 
Ήμουν μπεκρής και όποτε μεθούσα θύμωνα 
πολύ. Έγδυνα τα παιδιά μου και τα έβγαζα όλη 
νύχτα έξω από το σπίτι μέσα στο κρύο ή τα κλεί-
δωνα στο στάβλο που ήταν γεμάτος αρουραίους, 
οι οποίοι τους δάγκωναν και ως το πρωί που τους 

ελευθέρωνα τους άνοιγαν πληγές βαθιές ως τα 
κόκαλα… Να, τέτοια έχω κάνει και γι’ αυτό δεν 
μου βγαίνει ή ψυχή... Θέλω να με συγχωρήσουν 
η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, θέλω να με 
συγχωρήσεις και συ και ο Θεός. Θέλω να ξεψυ-
χήσω»… 
Αναστατωμένος ο παπάς απ’ ότι είδε και άκουσε, 
κατάλαβε πως ο άνθρωπος αν και ετοιμοθάνα-
τος, δεν επρόκειτο να ξεψυχήσει γιατί ήταν ανί-
ερος και κριματισμένος. Θα βασανιζόταν και θα 
υπέφερε κι αναπαμό δεν θα είχε. 
Σκέφτηκε πως κάτι έπρεπε να κάμει. Καταλάβαι-
νε πως για να ξεψυχήσει, έπρεπε πρώτα να συγ-
χωρεθεί απ’ αυτούς που αδίκησε. 
Ήξερε όμως πως η σύζυγος του αρνιόταν να του 
δώσει την άφεση γιατί ήταν πολύ πικραμένη απ’ 
όσα της είχε κάμει τους καιρούς εκείνους. Όσο 
θυμόταν τη βασανισμένη της ζωή που την ανά-
γκασε να ζήσει, δεν ήθελε να τον συγχωρήσει. Εξ 
άλλου το αρνήθηκε μια φορά όταν τα ίδια τα παι-
διά της το ζήτησαν. Άρα, σκέφτηκε ο παπάς, πως 
αυτός θα μπορούσε να την πείσει;
Παρ’ όλα αυτά, πήρε τη στράτα και πήγε να την 
βρει. Κάθισε μαζί της και με πολύ σοβαρό ύφος 
της εξήγησε πως έπρεπε να τον συγχωρήσει για 
να ξεψυχήσει, γιατί χτίκιασε στο κρεβάτι του πό-
νου, γιατί αρρώστησε και έλιωσε το κορμί του και 
υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών, και πρώ-
τη κινδύνευε η κόρη της που τον περιέθαλπε.
Της μίλησε επί μακρόν και με πολλά επιχειρήμα-
τα, ώσπου στο τέλος ολίγον έκπληκτος αλλά ευ-
χαριστημένος, κατάλαβε πως την έπεισε να δώσει 
τη συγχώρεση της όχι γιατί το επιθυμούσε, αλλά 
για το καλό της κόρης της, για να την προστατεύ-
σει να μην κολλήσει οποιαδήποτε ασθένεια από 
τον χτικιασμένο πατέρα της…
Την άλλη μέρα που ξημέρωσε, o ιερέας πήγε πάλι 
να επισκεφθεί τον ψυχορραγούντα ασθενή και 
τον βρήκε στο κρεβάτι ξεψυχισμένο. Είχε πεθά-
νει, είχε αναπαυθεί δια παντός. Δια της συγχω-
ρήσεως του χαρίστηκαν τα κρίματα, και ο Θεός 
τον πήρε. 
Ο Χάροντας δεν τον ξαναπροσπέρασε αδιάφο-
ρος, αλλά στο επόμενο του διάβα, δια της ρομ-
φαίας του πήρε την ψυχή.
Έτσι ο κριματισμένος κακός πατέρας και καταρα-
μένος άνθρωπος, γλύτωσε από τη βασανισμένη 
και μίζερη ζωή που είχε επί της γης, αλλά πως θα 
μπορούσε να επιτύχει το ίδιο στην άλλη ζωή την 
ουράνια, εκεί που ο καθένας κρίνεται δίκαια από 
τον Θεό και κατατάσσεται όπου ανήκει, στα δεξιά 
του πατρός, ή στο πυρ το εξώτερον;

Κυριάκος Ταπακούδης

Το ψυχορράγημα του κακού πατρός 
(πραγματική ιστορία)

Ανθρώπινα λάθη: 
Αιτίες της ανθρώπινης δυστυχίας

Ο Χρυσόστομος Ρουσής, M.Ed., πρώην 
γυμνασιάρχης, σημειώνει τις θέσεις 

ειδικών σχετικά με ανθρώπινα 
λάθη, τα οποία αποτελούν βα-
σική αιτία της δυστυχίας μας. 
Κατά την άποψή μας,  το πρώ-
το ανθρώπινο λάθος-αιτία της 
ανθρώπινης δυστυχίας-είναι 

ότι δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι με 
αυτά που έχουμε, ούτε ικανοποιημένοι 
με τον εαυτό μας. (The human fault is that 
man is never satisfied with what he has and 
with what he is.) 
Και τούτο γιατί η τάση του σύγχρονου αν-
θρώπου είναι να «καταναλώνει όλο και 
περισσότερα αγαθά σε μια προσπάθεια 
να εξισορροπήσει το εσωτερικό του κενό». 
(Erich Fromm, German social psychologist, 
1900-1980).  
Αν, όμως, είμαστε ευγνώμονες προς τον 
Θεό γι αυτά που έχουμε, -η ευγνωμοσύνη 
προκαλεί θετικά συναισθήματα-τότε θα 
εκτιμάμε αυτά που έχουμε και θα έχου-
με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. 
(Psychology Team, 2017).
Ένα δεύτερο ανθρώπινο λάθος, που επηρε-
άζει αρνητικά την ποιότητα ζωής και απο-
τελεί πηγή της δυστυχίας μας, αφορά την 
επικοινωνία μας με τους άλλους: Θέλουμε 
τους άλλους να συμπεριφέρονται όπως 
εμείς! 
«Αν αποδεχθούμε, όμως, ότι οι άλλοι εί-
ναι διαφορετικοί από εμάς, σκέφτονται, 
«εκφράζονται και δρουν διαφορετικά, τότε 
ανοίγουμε νέους δρόμους για φιλίες και 
σχέσεις που φέρνουν μια νέα πνοή στη 
ζωή μας». Ας είμαστε,  λοιπόν,  ανεκτικοί,  
επιτρέποντας στους άλλους να σκέφτονται, 
να εκφράζονται και να δρουν με τρόπους 
οι οποίοι δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. 
(Medlook)
Το μεγαλύτερο όμως ανθρώπινο λάθος, 
που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αιτία της 
ανθρώπινης δυστυχίας,  είναι ότι σήμερα 
έχουμε αντικαταστήσει την αγάπη και τον 
σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας με την 
λατρεία του ατομικού συμφέροντος. (Αρχι-
επίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος.) Ξεχνά-
με το σοφό απόφθεγμα: «Γεννήθηκα για να 
αγαπώ,  όχι για να μισώ». 
Πράγματι, μόνο η αγάπη μπορεί να αρνη-
θεί  τη ζήλεια, την αχαριστία, το μίσος και 
την κακία κάποιων συναδέλφων, ακόμη και 
συγγενών. 
Η έμπρακτη αγάπη (φιλανθρωπία) προς 
τους συνανθρώπους μας, που έχουν ανά-
γκη, μας ανυψώνει πνευματικά, που είναι 
και ο σκοπός της ζωής. Εξάλλου, η καρδιά 
μας πάντα διψά αγάπη και χαρά και όχι υλι-
κά αγαθά και δόξα. (δρ Χαραλάμπης Μπού-
σιας, 2014)
Τέλος, μπορούμε να αποφύγουμε ανθρώ-
πινα λάθη-αιτίες δυστυχίας-αν υιοθετή-
σουμε τη φιλοσοφική στάση ζωής (η φι-
λοσοφία είναι τρόπος ζωής-Επίκτητος): 
«Μένουμε ευχαριστημένοι με τα σημαντι-
κά της ζωής (υγεία, παιδιά, εργασία, κα-
λοί φίλοι), γιατί, ακόμη κι αν πολλά υλικά 
αγαθά μας λείψουν, η ζωή μας θα εξακο-
λουθήσει να είναι γεμάτη! 
Αν όμως ξοδεύουμε χρόνο για μικρά πράγ-
ματα, δεν θα βρίσκουμε ποτέ χρόνο για να 
χαρούμε τα πιο σημαντικά».  (https://www.
kiosterakis.gr to-noima-tis-zwis) 

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Γέρασε μόνος του, αρρώ-
στησε βαριά και έμεινε 
μοναχός τώρα να ψυ-
χορραγεί πάνω στο στε-
νό κρεβάτι μέσα στην 
χαμηλή κάμαρη με το 
χωματένιο δάπεδο και τη 
χωμάτινη στέγη να στά-
ζει νερά κάθε που έπιανε 
βροχή...
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Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη 
πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2022...

Δυναμικό ξεκίνημα

Oι αναζητήσεις στο Google για το 
νησί είναι κατά 10% αυξημένες 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019…

Μηνύματα αισιοδοξίας για την 
τουριστική σεζόν, παρά τις δυ-

σκολίες εν μέσω του πολέμου της Ου-
κρανίας, έστειλε ο Υφυπουργός Του-
ρισμού Σάββας Περδίος από το βήμα 
της έκθεσης Ταξίδι 2022, μια έκθεση 
που άνοιξε ξανά τις πύλες της έπειτα 
από δύο χρόνια απουσίας λόγω της 
υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού.
Mιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης, 
ο Σάββας Περδίος τόνισε πως παρά 
τις δυσκολίες, ο ίδιος επιθυμεί όλοι 
να νοιώσουν θάρρος και δύναμη. 
«Ναι θα είναι δύσκολη χρονιά αλλά 
δεν θα είναι καταστροφή», είπε.
Αναφέρθηκε στα στοιχεία για τις ανα-
ζητήσεις για την Κύπρο στο Google, 

λέγοντας πως από τον Ιανουάριο μέ-
χρι τον Απρίλιο, οι αναζητήσεις για 
το νησί είναι κατά 10% αυξημένες σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019. «Και αυτό είναι μετά την 
μείωση που είχαμε από την Ουκρα-
νία και τη Ρωσία», είπε.
«Συνεπώς αφού αφαιρέσουμε αυτή 
την αγορά από την Κύπρο, βλέπουμε 
μια αύξηση 10% στις αναζητήσεις στο 
Google για την Κύπρο σε σύγκριση με 
το 2019», είπε ο κ. Περδίος προσθέ-
τωντας ότι: «Κατά τον μήνα Απρίλιο 
είχαμε 1,5 εκατομμύρια αναζητήσεις 
για την Κύπρο την εβδομάδα, αυτό 
είναι μεγαλύτερο από τις αναζητή-
σεις στο Google το 2019 τον μήνα 
Αύγουστο». 
Ο κ. Περδίος αναγνώρισε μεν πως 
αυτά είναι σημαντικά στατιστικά, 
για να συμπληρώσει δε πως «αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα έχουμε καλύ-
τερη σεζόν από το 2019». «Όχι δεν 
είναι αυτό που είπα, αυτό που είπα 

είναι ότι υπάρχει πολλή εκκρεμούσα 
ζήτηση και πολύ ενδιαφέρον για την 
Κύπρο. 
Εναπόκειται σε μας να διασφαλίσου-
με ότι θα δουλέψουμε μαζί και να 
πετύχουμε μια καλύτερη σεζόν από 
αυτήν που πολλοί περίμεναν. 
Σε αντίθεση με αυτό που πολλοί 
περίμεναν, είμαι ευτυχής να πω ότι 
βελτιώνουμε το τι είναι η Κύπρος, το 
ποιοι είμαστε και το προϊόν μας και 
είναι γι’ αυτό που έχουμε μεγαλύτε-
ρη ζήτηση για την Κύπρο», είπε.
Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ταξιδιωτι-
κών Πρακτόρων και Οργανωτών Ταξι-
δίων (ECTAA) Ερίκ Ντρεσίν, ο οποίος, 
όπως ανέφερε, ήταν καλεσμένος στην 
έκθεση του 2020, η οποία ακυρώθη-
κε, τόνισε πως σήμερα η βιομηχανία 
επανεκκινά και επεσήμανε πως οι 
τάσεις είναι οι επιλογές να γίνονται 
την τελευταία στιγμή. «Αλλά σαν τα-
ξίδευα προς την Κύπρο χθες το αερο-

πλάνο ήταν γεμάτο», είπε. Λέγοντας 
ότι υπάρχει πολλή αβεβαιότητα λόγω 
του πολέμου στην Ουκρανία, ο κ. 
Ντρεσίν εξέφρασε την ελπίδα «όπως 
η χρονιά είναι θετική». Τόνισε τέλος 
πως δεν μπορούμε να οραματιζόμα-
στε τον τουρισμό όπως το παρελθόν 
και αναφέρθηκε στις τάσεις για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και τον βι-
ώσιμο τουρισμό.
Τέλος, ο Βασίλης Σταματάρης, Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων, είπε πως η έκθεση αυτή 
δεν πραγματοποιήθηκε για δύο χρό-
νια ύστερα από 23 χρόνια συνεχούς 
παρουσίας.
«Τα τελευταία δύο χρόνια μας κρά-
τησαν μακριά, δύο πολύ δύσκολα 
χρόνια όχι μόνο για μας αλλά για όλο 
τον κόσμο, αλλά οι ταξιδιωτικοί πρά-
κτορες επέστρεψαν, κατ’ ακρίβειαν 
ήμασταν πάντα εδώ για να κάνουμε 
το καλύτερο για τους ταξιδιώτες και 
τη βιομηχανία», είπε.

Η προσέλκυση νέων αγορών μέσω 
της αυξημένης αεροπορικής διαθε-
σιμότητας φαίνεται ν’ αποδίδει...

Έ πειτα από δύο χρόνια μουδια-
σμένης τουριστικής κίνησης, 
οι εμπλεκόμενοι φορείς ση-

κώνουν μανίκια, σε μια προσπάθειά 
τους να καλύψουν τις ζημιές που 
επέφερε η πανδημία καθώς και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, που στερεί 
από την Κύπρο τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη αγορά της, που είναι η Ρωσία. 
Μέχρι στιγμής τα μηνύματα που 
λαμβάνουν οι τουριστικές επιχειρή-
σεις είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο, 
όπως αναφέρουν, βρίσκονται μακριά 
από τα επίπεδα του 2019-μία χρονιά 
ορόσημο για τον τουρισμό. Σε μια 
προσπάθεια να σωθεί η παρτίδα, το 
Υπουργείο Μεταφορών και το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού προχώρησαν σε 
συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε να 
καλύψουν το κενό που δημιούργησε 
ο πόλεμος και όχι μόνο.
Το μεγάλο στοίχημα της σεζόν είναι 
η φετινή χρονιά να ξεπεράσει την 

περσινή, με τις προσδοκίες των του-
ριστικών φορέων και των επιχειρή-
σεων να είναι αισιόδοξες. Ο Γενικός 
Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, ανέφερε 
ότι «τα μηνύματα που λαμβάνουμε 
μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά. 
Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδο-
ξία ότι μπορούμε να κάνουμε τη χρο-

νιά καλύτερη από την περσινή. Οι 
προκρατήσεις που έγιναν και η τάση 
που υπάρχει αυτήν τη στιγμή από την 
εισροή τουριστών, που άρχισε έστω 
και δειλά-δειλά, εάν δεν προκύψει 
οτιδήποτε άλλο αναπάντεχο, δηλούν 
ότι ο στόχος να κάνουμε καλύτερη τη 
φετινή χρονιά από την περσινή είναι 
άκρως εφικτός».

Χωρίς Ρώσους

Δύο από τις πέντε μεγαλύτερες 
αγορές, Ρωσία και Ουκρανία, είναι 
χαμένες για φέτος, την ώρα που οι 
εμπλεκόμενοι φορείς υπολόγιζαν 
περίπου οι αφίξεις και από τις δύο 
χώρες να έφταναν τις 800.000, ενώ 
πέρσι άγγιξαν τις 600.000 από σύνο-
λο 1,94 εκ. Το 2019, προ κορωνοϊού 

εποχή, όταν ο κόσμος ταξίδευε χωρίς 
πανδημία και κυρώσεις, στην Κύπρο 
έφτασαν περίπου 5 εκατομμύρια, εκ 
των οποίων το 1 εκ. προερχόταν από 
Ρωσία και Ουκρανία.

Νέες αγορές

Η Κυβέρνηση, μετά την επιβολή κυ-
ρώσεων σε βάρος της Ρωσίας από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κλείσι-
μο των αιθέρων, έστρεψε την προσο-
χή της σε άλλες χώρες, ούτως ώστε 
να αντλήσουμε από αυτές τουριστι-
κό ρεύμα. Η αρχή έγινε με το άνοιγ-
μα απευθείας πτήσεων σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες που προηγουμέ-
νως δεν υπήρχαν, αλλά και την αύξη-
σή τους στις ήδη υφιστάμενες. 
Οι αρμόδιοι φορείς αναμένουν φέτος 
ότι η εισροή από Ισραήλ θα είναι δυ-
ναμική, καθώς και από τη Γερμανία, 
την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Πο-
λωνία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, 
τώρα που αυξήθηκαν οι απευθείας 
πτήσεις, οι οποίες είναι περίπου στις 
25 την εβδομάδα.

Ελλείψεις εργατικού 
προσωπικού
Η τουριστική βιομηχανία, πέραν των 
άλλων προβλημάτων που προέκυ-
ψαν, έχει ν’ αντιμετωπίσει σοβαρές 
ελλείψεις σε εργατικό προσωπικό. 
Σε κάθε κρίση, είτε υγειονομική είτε 
γεωπολιτική, αυτός που επηρεάζεται 
πρώτα είναι ο τουρισμός και τα συν-
δεδεμένα με αυτόν επαγγέλματα. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, πολύς κόσμος του 
συγκεκριμένου κλάδου γύρισε την 
πλάτη του στην τουριστική βιομηχα-
νία και στην εστίαση και προτίμησε 
ν’ ασχοληθεί με κάτι πιο σίγουρο και 
σταθερό.
Το Υπουργείο Εργασίας, μέχρι στιγ-
μής, έχει βοηθήσει, με την έκδοση 
αδειών -εκεί όπου ενδείκνυται- σε 

εργάτες τρίτων χωρών. Κάποιες του-
ριστικές μονάδες, σύμφωνα με τον 
Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, πήραν 
κάποιες άδειες και ξεκίνησαν να ερ-
γάζονται. Το πρόβλημα, ωστόσο, πα-
ραμένει, και αυτό φάνηκε από τη Γε-
νική Συνέλευση του Πανευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ξενοδόχων, στην οποία 
διαπιστώθηκε πως το ζήτημα είναι 
πανευρωπαϊκό και, όπως όλα δεί-
χνουν, δύσκολα θα επιλυθεί, τουλά-
χιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αφίξεις τουριστών

Τα πρώτα δείγματα από την επιβα-
τική κίνηση προμηνύουν μια καλή 
σεζόν, υπό την αίρεση, βεβαίως, 
της πανδημίας. Το πρώτο τρίμηνο 
του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφί-
ξεις τουριστών άγγιξαν τις 244.705, 
υπερβαίνοντας την επίδοση του 
αντίστοιχου τριμήνου του 2021, που 
ήταν στις 17.747.
Τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη Στατι-
στική Υπηρεσία, οι αφίξεις των του-
ριστών άγγιξαν τις 128.840, υπερ-
βαίνοντας κατά πολύ τα επίπεδα 
τόσο του 2021, όσο και του 2020, 
που ανήλθαν στις 8.811 και 55.342 
αντίστοιχα. 
Σημειώνεται πως ο Μάρτιος επηρεά-
στηκε από την επιβολή απαγόρευσης 
πτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προς ρωσικά αεροσκάφη, συνεπεία 
του πολέμου στην Ουκρανία, που 
άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 
υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρι-
σμού για τον Μάρτιο 2022, αφού 
αποτέλεσαν το 34,8% (44.829) των 
συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από 
την Ελλάδα το 9,9% (12.810), οι αφί-
ξεις από το Ισραήλ το 8,6% (11.122), 
οι αφίξεις από τη Γερμανία το 8,2% 
(10.592) και οι αφίξεις από την Πο-
λωνία το 7,6% (9.805).

Δύσκολη χρονιά, αλλά καλύτερη 
από τις προηγούμενες

Την έναρξη της εφαρμογής του 
Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών 

Εργοδοτουμένων για επιχορήγηση 
της διαμονής και διατροφής εργο-
δοτουμένων και των εξαρτώμενών 
τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θε-
ρέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας 
για το 2022, ανακοίνωσε το Υπουρ-
γείο Εργασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου, το Σχέδιο θα εφαρμοστεί 
κατά την περίοδο από τις 3 Ιουλίου 
2022 μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 
2022 και θα παρέχεται επιχορήγηση 
για 5 διανυκτερεύσεις, από Κυρια-
κή σε Παρασκευή και το ποσό που 
θα διατεθεί από το Κεντρικό Τα-
μείο Αδειών για την υλοποίηση του 
Σχεδίου κατά το 2022 ανέρχεται σε 
€923.000.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προμηθευτούν το έντυπο αίτησης 
για συμμετοχή στο Σχέδιο από τα 
Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη (ΚΕΠ) και την ιστο-
σελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy/sid. 
Μαζί με το έντυπο αίτησης διατίθε-
ται κατάλογος με τα ξενοδοχεία που 
συμμετέχουν στο Σχέδιο, καθώς και 
σχετική πληροφόρηση. 
Οι αιτήσεις για συμμετοχή θα 
πρέπει να υποβληθούν δεόντως 
συμπληρωμένες μέχρι και την Πα-
ρασκευή, 20 Μαΐου 2022 στα Επαρ-
χιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη (ΚΕΠ).

Αυξήθηκαν και οι γάμοι

Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
από τις αρχές Απριλίου συνέβαλε 

και στην αύξηση των πολιτικών γάμων 
που τελούνται από τους Δήμου της 
επαρχίας μας. Ήδη η αύξηση του αριθ-
μού των γάμων που τελούνται σε σχέση 
με τα δύο προηγούμενα χρόνια είναι 
εμφανής, και αυτό μόνο στα ευχάριστα 
μπορεί να καταγραφεί, καθώς ο τομέ-
ας αυτός αποτελεί μια καλή τονωτική 
ένεση στα οικονομικά των Δήμων. Ο 
αριθμός τους μάλιστα θα αυξάνεται 
όσο προχωρά η τουριστική περίοδος, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να 
φτάσει τους αριθμούς του 2019.

Σχέδιο επιχορήγησης 
αδειών εργοδοτουμένων 
για το 2022
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Εσείς είστε ο δάσκαλος 
και ο μαθητής
Δρ. Γιώργος Πισιάρας M.D
Παθολόγος- Βελονιστής-Παραψυχολόγος
(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Η ευχαρίστηση όπως επισημάναμε, κουβαλάει 
μαζί της πόνο και συνεπώς φόβο, αλλά ο νους 

αναζητά την ευχαρίστηση-την υπέρτα-
τη ευχαρίστηση-γιατί οι απολαύσεις 
που έχουμε σε αυτό τον κόσμο είναι 
τόσο φτηνές, κατάντησαν τόσο ηλίθι-
ες και αναιμικές, που πάντοτε ψάχνει 
κανείς για καινούργιες. Αλλά ένας τέ-

τοιος νους βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση φόβου. 
Ο νους που ψάχνει ατέλειωτα την απόλαυση ή που 
θέλει εμπειρίες που θα του εξασφαλίσουν μεγάλη 
απόλαυση, ένας τέτοιος νους βρίσκεται στο σκο-
τάδι. Έτσι, ο νους που δεν είναι ελεύθερος από το 
φόβο και την αναζήτηση μιας όλο και πιο βαθιάς, 
όλο και πιο πλατιάς απόλαυσης-που φέρνει πόνο 
και άγχος κι όλο το βάρος και το βάσανο της από-
λαυσης- ένας τέτοιος νους δεν είναι ελεύθερος. 
Και ο νους που πιστεύει ότι υπάρχει Θεός ή ότι 
δεν υπάρχει Θεός, είναι εξίσου ένας οριοθετημέ-
νος, προκατειλημμένος νους. Στο θέμα αυτό της 
ανακάλυψης δεν υπάρχει αυθεντία, δεν υπάρχει 
γκουρού, δεν υπάρχει δάσκαλος. 
Εσείς είστε ο δάσκαλος και ο μαθητής. Μόνο να 
μπορούσε κανείς να παραμερίσει κάθε αυθεντία, 
γιατί αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία, να είναι ελεύ-
θερος και όμως να ζει με ορθότητα και αρετή, για-
τί η αρετή είναι τάξη. Ζούμε σε μεγάλη αταξία. 
Η κοινωνία όπου ζούμε είναι σε πλήρη αταξία, με 
κοινωνική αδικία, φυλετικές διαφορές, οικονομι-
κές, εθνικιστικές διαιρέσεις. Όπως παρατηρείτε 
στον εαυτό σας, είμαστε κι εμείς σε αταξία, και ο 
νους που είναι σε αταξία δεν είναι δυνατό να είναι 
ελεύθερος. Η τάξη λοιπόν που είναι αρετή, είναι 
απαραίτητη. Τάξη, όχι σύμφωνα με κάποιο σχεδιά-
γραμμα η σύμφωνα με τους παπάδες ή μ’ εκείνους 
που λένε «εμείς ξέρουμε κι εσύ δεν ξέρεις». 
H τάξη είναι αρετή, κι αυτή η τάξη μπορεί να έρ-
θει μόνον όταν καταλάβουμε τι είναι αταξία. Μέσα 
από την άρνηση αυτού που είναι αταξία, γεννιέται 
η τάξη. Με την άρνηση της αταξίας της κοινωνίας, 
έρχεται τάξη, γιατί η κοινωνία ενθαρρύνει την απλη-
στία, τον ανταγωνισμό, τη ζηλοφθονία, την πάλη, τη 
βαρβαρότητα τη βία. Κοιτάξτε τους στρατούς, τους 
στόλους: αυτό είναι αταξία. 
Όταν αρνείστε- όχι την κοινωνία αλλά εσωτερικά 
μέσα στον εαυτό σας- το φόβο, τη φιλοδοξία, την 
απληστία, τη ζηλοφθονία, την αναζήτηση της από-
λαυσης και του γοήτρου-που φέρνουν εσωτερική 
αταξία-τότε στην πλήρη άρνηση αυτής της αταξίας, 
έρχεται η τάξη, που είναι ομορφιά, που δεν είναι 
απλώς αποτέλεσμα των πιέσεων του περιβάλλοντος 
η της συμπεριφοράς του περίγυρου. 
Πρέπει να υπάρχει τάξη και θ’ ανακαλύψετε ότι η 
τάξη είναι αρετή. Αν κάποιος τα κάνει όλα αυτά-και 
πρέπει να τα κάνει-τότε μπορεί να ρωτήσει: «Τι εί-
ναι διαλογισμός;». Μόνον ο νους που διαλογίζεται 
μπορεί ν’ ανακαλύψει, όχι ο περίεργος νους ούτε 
ο νους που ατέλειωτα αναζητεί. Είναι παράξενο 
ότι όταν ο νους ψάχνει, βρίσκει αυτό ακριβώς που 
ψάχνει. Αλλά αυτό που ψάχνει και βρίσκει είναι 
κιόλας γνωστό, γιατί αυτό που βρίσκει πρέπει να 
το αναγνωρίζει- έτσι δεν είναι; 
Η αναγνώριση είναι μέρος αυτής της αναζήτησης, 
και η εμπειρία και η αναγνώριση  έρχονται από το 
παρελθόν. Έτσι στην εμπειρία που έρχεται μέσα 
από την αναζήτηση και στην οποία υπεισέρχεται η 
αναγνώριση, δεν υπάρχει τίποτε το νέο, είναι κιό-
λας γνωστή. Γι αυτό το λόγο οι άνθρωποι παίρνουν 
κάθε λογής ναρκωτικά.

Μ ε έναν πρωτότυπο και δημιουργικό 
τρόπο, η Πάφος, οργανώνει και φέ-
τος τη γιορτή της Άνοιξης και των 

λουλουδιών, τα «Ανθεστήρια» 2022. Η εκδήλω-
ση, την οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πά-
φου και ο Φυσιολατρικός Πνευματικός Όμιλος 
Πάφου, ως συνεχιστές μιας μακράς παράδοσης 
85 και πλέον χρόνων, θα πραγματοποιηθεί αύ-
ριο Κυριακή 8 του Μάη 2022,  στην Πλατεία 
28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημαρχείου), στις 
5.30 το απόγευμα, με Πομπή που θα ξεκινή-
σει από το Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ 
Πάφου, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Πάφου και των Συνόλων Κρουστών και 
Σαξοφώνων του Μουσικού Σχολείου Πάφου 
και θα καταλήξει στην Πλατεία Δημαρχείου. Το 
πρόγραμμα της φετινής εκδήλωσης, θα αρχίσει 
στην Πλατεία Δημαρχείου, στις 5.30μ.μ., με τα 
Μουσικά Σύνολα του Μουσικού Σχολείου Πά-
φου. Γύρω στις 6.00μ.μ., θα πραγματοποιηθεί 
Αναβίωση, καλλιτεχνικά-θεατρικά, του αρχαι-
οελληνικού Μύθου του «Νάρκισσου και της 
Ηχούς», σε σκηνοθεσία Πάολας Χατζηλαμπρή, 

με τη συμμετοχή των επαγγελματιών ηθοποι-
ών: Πάολας Χατζηλαμπρή, Στέφανης Μαυρο-
κορδάτου, Κίκη Κακουλλή και Έλενας Χειλέτη. 

Συμμετέχουν οι Σχολές Χορού: Κλέας Πιτσιλλί-
δου,«Movement» Ευδοκίας Μίτσιγγα, «Studio 
6» Ελεάνας Κωνσταντίνου και  το Πολιτισμικό 
Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών του Θωμά Νι-
κοδήμου. Τις χορογραφίες ανέλαβε ο διεθνούς 
φήμης ηθοποιός/χορευτής και χορογράφος Κί-
κης Κακουλλής, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυν-
ση και επιμέλεια η Πάολα Χατζηλαμπρή.

Ο μύθος της Ηχούς και του Νάρκισσου

Σύμφωνα με τον μύθο, που αρχίζει από τον 
Όλυμπο, η θεά Ήρα διατάζει την Ηχώ και τις 
υπόλοιπες νύμφες να ακολουθήσουν τον Δία 
στη γη, για να επιβεβαιώσουν τις απιστίες του.
Η Ηχώ συναντά στο ταξίδι της και ερωτεύεται 
τον πανέμορφο Νάρκισσο, τον οποίο και ακο-
λουθεί στο δάσος. Όταν επιστρέφει στον Όλυ-
μπο, η Ήρα θυμωμένη την καταριέται να χάσει 
τη φωνή της και να επαναλαμβάνει μόνο τις 

τελευταίες λέξεις όσων ακούει. Επιστρέφοντας 
και πάλι στη γη, η Ηχώ επαναλαμβάνει αυτά 
που της λέει ο Νάρκισσος, με αποτέλεσμα αυ-
τός να φύγει μακριά της. Η Ηχώ απελπισμένη 
χάνεται στο δάσος, ενώ ο Νάρκισσος αγνοεί 
όλες τις Νύμφες και τις θεές, κάτι που εξοργίζει 
την  Ήρα που τον καταριέται να πονέσει πολύ 
από την αγάπη. Στη συνέχεια ο Νάρκισσος, 
όταν αράζει σε μια λίμνη και αντικρύζει το εί-
δωλό του, ερωτεύεται τον εαυτό του και καθη-
λώνεται εκεί για πολλές ημέρες, ζητώντας από 
το είδωλό του να του μιλήσει. Όταν στο τέλος 
πεθαίνει από απογοήτευση και στεναχώρια οι 
θεοί φυτρώνουν ένα νάρκισσο για να τον τιμή-
σουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο μεταξύ, ο Δήμος Πάφου, ανακοινώνει ότι στο 
πλαίσιο της Γιορτής Ανθεστηρίων, θα υπάρξουν 
οι πιο κάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω 
της Πομπής, που θα ξεκινήσει από το Λύκειο 
Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου την Κυριακή 8 
Μάη, από τις  4.30μ.μ. μέχρι και τις 7.00 μ.μ., η 
κυκλοφοριακή κίνηση στη Λ. Γ. Διγενή θα είναι 
δυνατή πριν το ύψος της 1ης Απριλίου (παρά τη 
CYTA), κλειστή θα είναι και η Γρηγόρη Αυξεντίου 
(ύψος της εισόδου της πρώην Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης). Οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν τους πιο κάτω Χώρους Στάθμευσης:
-Πρώην Αστυνομικής Διεύθυνσης
-Γήπεδο 7ου Δημοτικού Σχολείου
-Γήπεδο Λυκείου Α΄ («Γ. Σ. Κόροιβος»).
Για αποφυγή ταλαιπωρίας, παρακαλούνται οι 
οδηγοί να αποφεύγουν να προσεγγίζουν τους 
εν λόγω δρόμους και να χρησιμοποιούν άλλες 
κατευθύνσεις, για τον προορισμό τους. Ο Δήμος 
Πάφου, απολογείται για την όποια ταλαιπωρία 
του κοινού.

Επιστρέφουν τα “Ανθέστήρια” 

Κατακόρυφη αύξηση 
του άγχους καταγράφει 
έρευνα για τα τετράμηνα...

Την ώρα που οργανωμένοι γονείς, εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές ψάχνονται να βρουν τρόπο 

ώστε να ανοίξουν εκ νέου διάλογο με τον Υπουργό 
Παιδείας για να διορθωθούν λάθη σε σχέση με τις 
εξετάσεις Α’ Τετραμήνου και πριν τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων Β’ Τετραμήνου, έρευνα που έγινε από 

το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την 
Ομοσπονδία Γονέων Μέσης σκιαγραφεί τα προβλή-
ματα που έχουν τονιστεί ουκ ολίγες φορές και πα-
ραπέμπουν σε μια σημαντική οπισθοδρόμηση στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Κατακόρυφη αύξηση 
του άγχους ανάμεσα σε ανήλικους, επιπρόσθετες 
ώρες σε φροντιστήρια, ελλιπής προετοιμασία και 

χαμένος χρόνος είναι μόνο μερικά από αυτά που 
βιώνουν οι μαθητές και μαθήτριες. Όπως προκύ-
πτει μέσα από την έρευνα, η πλειοψηφία θεωρεί 
ότι οι εξετάσεις τετραμήνων δεν είναι ωφέλιμες για 

την πρόοδο των παιδιών στο σχολείο, αφού το 39% 
απάντησε «Καθόλου», το 17,7% «Λίγο», το 19,6% 
«Μέτρια», το 15,9% «Αρκετά» και το 7,4% «Πολύ». 
Επίσης, η πλειοψηφία εκτιμά ότι υπήρξε μεγαλύτε-
ρη ανάγκη για φροντιστήρια, με το 53% να απαντά 
«Πολύ» και το 20% «Αρκετό». Η έρευνα καταδει-
κνύει ως αποτυχημένο το χρονοδιάγραμμα των εξε-
τάσεων, ελλιπή την προετοιμασία των μαθητών στο 
σχολείο για τις εξετάσεις τετραμήνων, ενώ δύσκολη 
είναι και η επαναφορά των μαθητών στην κανονική 
ροή των μαθημάτων τους. Εκπαιδευτικά ωφέλιμη 
την εξέταση τη βρίσκει μόνο το 19%, με το 62% να 
βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα.
Σε ό,τι αφορά τη γνώμη των ίδιων των παιδιών, φαί-
νεται ότι και αυτά συμμερίζονται πως ο θεσμός αυ-
τός δεν τους ικανοποιεί, ούτε είναι ικανοποιημένα 
από τα αποτελέσματά τους. Συγκεκριμένα, σε ερώ-
τηση προς τους γονείς κατά πόσο τα παιδιά τους 
δηλώνουν ικανοποιημένα από τα αποτελέσματά 
τους στις εξετάσεις, το 40% δηλώνει «Καθόλου», 
το 18% «Λίγο», το 27% «Μέτρα», το 10% «Αρκετά» 
και μόλις το 2,5% «Πολύ». Ιδιαίτερα ανησυχητικά 
είναι τα ποσοστά άγχους, με το 56% των μαθητών 
να απαντά πως τους επηρέασε πολύ, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό για τους γονείς ήταν 45,2% και 
για τους εκπαιδευτικούς 30,9%.

Εξετάσεις τετραμήνων

Η έρευνα καταδεικνύει 
ως αποτυχημένο το 
χρονοδιάγραμμα των 
εξετάσεων...
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Π ρωτίστως θα ήθελα να 
εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου σε όλους τους ΕΔΕΚΙ-

ΤΕΣ που με την ψήφο 
τους με ανάδειξαν 
στη θέση του Α΄ ΑΝΤΙ-
ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Κ.Σ.Ε-
ΔΕΚ. Η εκλογή μου 
στη θέση του Αντι-

προέδρου είναι για μένα «τιμή»  
και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. 
Μέσα από τη πενταετή θητεία 
μου θα προσπαθήσω να είμαι 
συνεργάσιμος ωφέλιμος και πα-
ραγωγικός κυρίως για τον άνθρω-
πο όπως ακριβώς είναι και το νό-
ημα της ιδεολογίας μας. 
Άψογη θα είναι η συνεργασία 
μου και με τα υπόλοιπα μέλη της 
ηγεσίας ώστε μαζί να προωθή-
σουμε την ενότητα που τόσο την 
έχει ανάγκη και μαζί να συνεχί-
σουμε την ιστορία του κόμματος. 
Παρακολουθώντας το τελευταίο 
καιρό τα συνέδρια αλλά και κατά 
τη διάρκεια της εκλογικής διαδι-
κασίας για την ανάδειξη της νέας 
ηγεσίας. 
Αβασάνιστα θα έλεγα ναι κάποια 
σημεία του καταστατικού μας 
πρέπει να αναθεωρηθούν ο χρό-
νος είναι σίγουρο ότι μας βοηθά 
με μεγαλύτερη σοφία αλλά και 

ανεπηρέαστοι από παρορμήσεις. 
Αναντίρρητα ακόμη και απόψεις 
μιας άλλης προσέγγισης βοη-
θούν για να ξεκαθαρίσουμε ίσως 
κάποια νεφελώματα της σκέψης 
αλλά και να απεγκλωβιστούμε 
από αγκυλώσεις. 
Το καλό είναι ότι το κίνημα μας 
δεν είναι ένα προσωποπαγές κί-
νημα. Ξεπήδησε μέσα από κοι-
νωνικούς αγώνες από τραγωδίες 
και παλινδρομήσεις, γράφοντας 
έτσι τη δική του ιστορία. Μένο-
ντας όμως σταθερό στην ανθρω-
πιστική προσέγγιση της πολιτικής 
πρακτικής και αυτό που θα μπο-
ρούσα να πω είναι ότι δεν υπάρ-
χουν καρεκλοκένταυροι πλέον 
στο κίνημα. 
Πλέον στο κίνημα ότι τίθεται σε 
ψηφοφορία ούτε μόνιμο μπορεί 
να είναι, ούτε και να παγιώσει 
μια κατάσταση αρχής γενομένης 
από τον Πρόεδρο του μέχρι το τε-
λευταίο μέλος του. 
Σίγουρα όμως η ζωή έτσι και τα 
πολιτικά κόμματα δεν μπορούν 
να παγιώνονται ή ακόμη και να 
παγιδεύονται. Ωστόσο οι ηγεσί-
ες που μπορούν να προβλέπουν 
εξελίξεις, δε νομίζω ότι πρέπει να 
παραδίδονται τόσο εύκολα, μιας 
άσοφης εναλλαγής απλά και μόνο 

για την αλλαγή. Η νέα ηγεσία του 
κόμματος σε όλη την επίδικη πε-
ρίοδο συνειδητά απόφυγε να 
εμπλακεί σε δημόσια αντιδικία 
ή αντιπαράθεση με όσους αμφέ-
βαλλαν για τις δημοκρατικές δια-
δικασίες του παγκύπριου εκλογι-
κού συνεδρίου και της εκλογικής 
διαδικασίας. Δεν θέλουμε να θε-
ωρηθεί από κάποιους ως αδυνα-
μία αλλά ως υπευθυνότητα. 
Να σημειωθεί ότι: Η νέα ηγε-
σία του κόμματος δεν παράκου-
σε κανένα δικαστικό διάταγμα το 
οποίο πληρούσε όλες τις πρόνοι-
ες του κώδικα πολιτικής δικονο-
μίας. Αντίθετα οι επικριτές σκό-
πιμα αγνοούν τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου. Στην ΕΔΕΚ δεν μπο-
ρεί κάποιος να είναι και εντός και 
εκτός. Όσοι είμαστε εντός οφεί-
λουμε να σεβόμαστε το καταστα-
τικό και τις αποφάσεις των συλ-
λογικών οργάνων. 
Η 1η Μαΐου είναι για εμάς μια 
νέα αφετηρία για την επόμενη 
πενταετία. 
Βρισκόμαστε μπροστά σε σημα-
ντικές προκλήσεις πολιτικές, οι-
κονομικές, κοινωνικές. Επικε-
ντρωνόμαστε στο αύριο και στην 
προσπάθεια για την προώθη-
ση μέτρων προς όφελος των ευ-

παθών ομάδων του πληθυσμού 
αλλά και στον αγώνα για απελευ-
θέρωση της πατρίδας μας. 
Γι’ αυτό διεκδίκησα και εγώ τη 
θέση του Α΄ Αντιπροέδρου θέ-
λοντας να προσφέρω, να σταθώ 
με όλους τους συναγωνιστές μου 
και με όσους αναζητούν κάτι και-
νούριο και μια δικαιότερη και πιο 
ανθρώπινη κοινωνία. 
Η ΕΔΕΚ μέχρι σήμερα κατέθεσε 
και λύσεις και οράματα, μπορεί 
να μην εισακούστηκαν αλλά είναι 
στο τραπέζι. 
Η κοινωνία μας χρειάζεται ένα 
καινούριο λόγο, μια νέα προσέγ-
γιση πραγμάτων και αξιών. 
Χρειάζεται καθαρές φωνές που 
να λένε αλήθειες. Δεν σχεδιάζω 
να συμβιβαστώ και δεν σχεδιά-
ζω να απεμπολήσω τις ιδέες που 
χρόνια υπηρέτησα. Αυτή είναι η 
δική μου αγωνία και ο αυριανός 
μου αγώνας. 
Μαζί μπορούμε να ελπίζουμε σε 
ένα αγώνα και μία μάχη που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε καλύτερες μέ-
ρες για όλους μας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ-
ΠΡΟ. 
 

Συναγωνιστικά  
Ανδρέας Σιήκκης  

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΚ 

Πάνω απ’ όλα το καλό 
της Κύπρου και η ενότητα της ΕΔΕΚ

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ο ρόλος και 
η επίδραση της 
κοινωνικής δικτύωσης

Ε ίτε αναφερόμαστε στους κινδύνους του δια-
δικτύου είτε στην ηλεκτρονική βία, στον ηλε-

κτρονικό εκφοβισμό ή σε ψευδείς 
και ανακριβείς ειδήσεις και όλα τα 
συναφή επακόλουθα, είναι γενικά 
παραδεκτό ότι η τεχνολογική κοινω-
νική δικτύωση, όπως έχει εδραιωθεί 
στις μέρες μας, εμπεριέχει αρκετά 

μελανά σημεία. Πέραν τούτου, όμως, η κοινωνι-
κή δικτύωση και η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων 
αποτελούν μια από αυτές τις τεχνολογικές εξελί-
ξεις, οι οποίες υποβοηθούν την αλληλεπίδραση 
του ανθρώπου με το οικείο και εργασιακό του πε-
ριβάλλον, αλλά και έξω από τον στενό κοινωνικό 
κύκλο. Οι άνθρωποι είμαστε εκ φύσεως κοινωνικά 
όντα και έχουμε αυτήν την παρόρμηση για μετα-
ξύ μας συσχέτιση. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο 
μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα μηνύματα μας 
προς τρίτα μέρη. Επομένως, τα κοινωνικά δίκτυα, 
είτε όπως τα γνωρίζουμε σήμερα είτε σε μια πιο 
πρωτογενή μορφή, έχουν υπάρξει διαχρονικά 
ένας από τους πλέον καθοριστικούς οδηγούς των 
ανθρωπίνων σχέσεων και δεσμών.
Επομένως η αναγκαιότητα, είναι η μητέρα της 
εφεύρεσης. Κατ’ ακολουθίαν, η κοινωνική δικτύ-
ωση και η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων προέκυ-
ψαν από αναγκαιότητα για ανθρώπινες αλληλεπι-
δράσεις προς πάσα κατεύθυνση. 
Η επιθυμία να έχουμε έναν ενοποιημένο κόσμο, 
όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται ιδέες 
και έννοιες μεταξύ τους, έφερε την κοινωνική δι-
κτύωση να γεμίσει το κενό, να μας φέρει μαζί. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διευκολύνου-
με τη διάδοση μηνυμάτων, μέσω μιας παγκόσμι-
ας συνεργασίας. Η κοινωνική δικτύωση, σε συ-
νέργεια με την τεχνολογική αιχμή και τις συνεχώς 
αυξανόμενες τεχνολογικές δυνατότητες, ήρθε να 
ενισχύσει τις ανθρώπινες σχέσεις και να μας φέ-
ρει πιο κοντά. Υποβοηθά στη συνεργασία και έχει, 
υπό μια έννοια επιφέρει περισσότερη ευζωία 
στον κόσμο, έχει μειώσει την ταλαιπωρία και την 
έλλειψη συντονισμού, που επικρατούσαν. 
Παράλληλα θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η 
σύγχρονη αυτή μορφή αλληλεπίδρασης μας έχει 
φέρει πιο κοντά με τον ανθρώπινο παράγοντα, 
ανάδειξε την ανθρώπινη διάσταση μας  μας και 
μας βοήθησε στη διάδοση ειδήσεων και πληρο-
φοριών. Είναι συνεπώς ευρέως παραδεκτό ότι 
στις μέρες μας οι πληροφορίες δύνανται να διακι-
νούνται τόσο γρηγορά, όσο ποτέ άλλοτε. 
Έχουμε πλέον τη δυνατότητα μέσω των έξυπνων 
τηλεφώνων και άλλων ανάλογων ηλεκτρονικών 
συσκευών, να μεταδώσουμε τις απόψεις μας και 
να αλληλοεπιδρούμε όπως ποτέ άλλοτε. 
Προκειμένου, όμως, τα πιο πάνω να υπερισχύσουν 
των πιθανών αρνητικών σημείων και προβλημά-
των που δύναται να επιφέρει μια λανθασμένη 
χρήση της κοινωνικής δικτύωσης και της ηλεκτρο-
νικής διακίνησης της πληροφορίας, προϋποτίθε-
ται να δημιουργηθεί μια υγιής και ισορροπημένη 
βάση, η οποία να εδράζεται σε υγιή δεδομένακαι 
να είναι κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σκο-
πιμότητες από, κινδύνους και βαρίδια, τα οποία 
όπως έχει προαναφερθεί, μπορούν να επιφέρουν 
αρνητικά και επιζήμια αποτελέσματα.

Δρ. Χάρης Φ. Σοφοκλέους (PhD)
Λέκτορας Επικοινωνίας, Ερευνητής
Διευθυντής Έρευνας και Marketing 

της Strategico Consulting Group

Γιαννάκη Λ. Ομήρου
Πρώην  Προέδρου Βουλής 
των Αντιπροσώπων

Σ την εποχή του «αντιηρωϊ-
σμού», της χρηματοκρατίας, 

της επικυριαρχίας του 
«χρηματοπιστωτικού 
συστήματος», και της 
επικράτησης των πε-
ρίφημων «αγορών» 
που υποκατέστησαν 

τους αντιπροσωπευτικούς θε-
σμούς στην πολιτική διαδικασία, 
στην εποχή των μεταναστευτικών 
κυμάτων, η αναφορά στον Αλέκο 
Παναγούλη σε αυτή την επετεια-
κή του θανάτου του ρωγμή του 
χρόνου, μοιάζει με ενοχλητική 
αφύπνιση από το μακάριο ύπνο 
και τον εθνικό και κοινωνικό  λή-
θαργο των  ημερών μας. 
Αναφερόμαστε στο θάνατο του 
αγωνιστή των αγωνιστών και του 
ήρωα των ηρώων Αλέκου Πανα-
γούλη την 1η του Μάη του 1976 
που συγκλόνισε τον Ελληνικό λαό 
αλλά και τον Κυπριακό Ελληνι-
σμό, με τον οποίο διατηρούσε 

στενούς και ακατάλυτους αγωνι-
στικούς δεσμούς. Τόσο κατά όσο 
και μετά την επτάχρονη χουντική 
τυραννία. 
Στις 13 Αυγούστου του 1968 ο 
Παναγούλης γίνεται παγκόσμια 
γνωστός καθώς μεταδίδεται η 
πληροφορία ότι αποπειράθηκε 
να σκοτώσει το δικτάτορα Γεώρ-
γιο Παπαδόπουλο.
Μέσα σε μια Ελλάδα όπου η 
ενεργητική αντίσταση στη χούντα 
αριθμούσε μόλις μερικές εκατο-
ντάδες συμμετοχές, η είδηση για 
την απόπειρα δολοφονίας  του 
δικτάτορα μετατράπηκε σε εγερ-
τήριο σάλπισμα για μια πιο μαζι-
κή και αποφασιστική αντίδραση 
προς τη δικτατορία. 
Η σύλληψη του Παναγούλη και 
τα απάνθρωπα βασανιστήρια 
στα οποία υποβάλλεται στο κελί- 
τάφο στο Μπογιάτι, μένουν στην 
ιστορία ως αποθέωση της αν-
θρώπινης περιφρόνησης προς τη 
σωματική βία αλλά και τον ίδιο το 
θάνατο. 
Η απολογία του ενώπιον του 
Στρατοδικείου προκάλεσε πραγ-

ματικό σοκ στους δικτάτορες. 
«Δεν υπάρχει κύριοι Στρατοδί-
και ωραιότερο Κύκνειο άσμα για 
κάθε αγωνιστή από τον επιθανά-
τιο ρόγχο μπροστά στα πολυβόλα 
του εκτελεστικού αποσπάσματος 
της τυραννίας».
Η καταδίκη του σε θάνατο, η άρ-
νηση του να υποβάλει αίτηση 
απονομής χάριτος και η φρικτή 
απομόνωση του στο τσιμεντένιο 
κελί-τάφο 2Χ2, καθιέρωσε τον 
Παναγούλη σε ένα πανελλήνιο 
και παγκόσμιο θρύλο. 
Σε μια ανθρώπινη ύπαρξη που 
αποτελούσε ένα διαρκή ύμνο 
προς την ελευθερία.
Ένθερμος μαχητής του αγώνα του 
Κυπριακού λαού για ελευθερία 
πρωταγωνιστεί μετά την πτώση 
της δικτατορίας στον αγώνα για 
την επιστροφή του Μακαρίου 
στην Κύπρο.  
Τον θυμάμαι να έρχεται τακτικά 
στα Γραφεία της ΔΕΚΦΑ (Δημο-
κρατική Κίνηση Κυπρίων Φοι-
τητών Αθήνας)-το Φθινόπωρο 
του ‘74, στην οδό Ηροδότου στο 
Κολωνάκι για να μας ενισχύει οι-

κονομικά και να στηρίζει ποικιλό-
τροπα τις αγωνιστικές μας κινητο-
ποιήσεις για την Κύπρο. Έρχεται 
στην Κύπρο το 1975. Περιοδεύου-
με στις ελεύθερες περιοχές. 
Γίνεται δεκτός με αγάπη και εν-
θουσιασμό. Σαν βουλευτής  ετοι-
μάζεται να αποκαλύψει τα αρχεία 
της ΕΣΑ  κάτι που προκαλεί πανικό 
για τα απομεινάρια της χούντας 
αλλά και τους κρυφούς συνεργά-
τες της.
Οι ύποπτες συνθήκες του θανά-
του του σε αυτοκινητιστικό δυ-
στύχημα πριν 46 χρόνια έχουν 
συνδεθεί με τον αμείλικτο πόλε-
μο που είχε κηρύξει εναντίον των 
βασανιστών του Ελληνικού λαού 
αλλά και των ενόχων της Κυπρια-
κής τραγωδίας.
Η θύμηση του Αλέκου Παναγού-
λη δεν είναι μια απλή εκπλήρωση 
χρέους. 
Είναι κυρίως οφειλή προς την 
ανάγκη να αντλούμε διδάγματα 
για μια αγωνιστική στάση, μια 
στάση συνεχούς αγρυπνίας στην 
«γκρίζα» και «υπνώττουσα» επο-
χή μας.

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Να τον θυμόμαστε



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος”  07 Μαΐου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

Η Εταιρεία CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD, στην Πάφο, Κύπρος, ζητά για άμεση 

εργοδότηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Περιγραφή εργασίας:
Έλεγχος και παρακολούθησης των συστημάτων και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας βάση 
των απαιτήσεων την Κυπριακής Νομοθεσίας και Τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και η τήρηση 
όλων των απαραιτήτων εγγράφων και αρχείων.
Απαιτούμενα προσόντα και προϋπηρεσία:
-Κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας ή πτυχίου σχετικού με την Ασφάλεια και 
Υγεία ή απόφοιτος τεχνικής σχολής.
-Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τεχνικό τμήμα ξενοδοχείου.
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  γλώσσας.
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας. Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 
βεβαίωση προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές από τον προηγούμενο(ους) εργοδότη(ες) και αντίγραφα 
των τυχόν τίτλων σπουδών να αποσταλούν ή να παραδοθούν προσωπικά στη πιο κάτω διεύθυνση:
CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Για Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας)
Τ.Θ. 60182- Τ.Τ. 8101 ΠΑΦΟΣ
ΤΗΛ. 26-964898 ΦΑΞ 26 964503
e-mail: hr@cbh-cyprus.com

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει
προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Guest Services Μanager
Περιγραφή Εργασίας: 
•Προσωπική υποδοχή στην άφιξη και 
αποχαιρέτηση στην αναχώρηση των Εlite Class  πελατών.
•Προσωπική διεκπεραίωση των διαδικασιών της άφιξης 
και αναχώρησης των Εlite Class πελατών.
•Προσωπική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των Εlite Class  πελατών 
για της υπηρεσίες του ξενοδοχείου, εκδρομές και τα αξιοθέατα περιοχής. 
•Διεύθυνση τμήματος Guest Service/Public Relations,εκπαίδευση προσωπικού τμήματος, 
καταμερισμός εργασιών και επιτήρηση των από μέρα σε μέρα εργασιών. 

Προσόντα:
•Κάτοχος πτυχίου ή αντίστοιχης σχολής
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
•Πέντε χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση ή θέση διευθυντή υποδοχής.
Η εταιρία προσφέρει:
•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•Διαμονή και ημιδιατροφή
•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

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

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

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

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ/ΟΥΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ-(FLOOR SUPERVISOR/HOUSEKEEPING)

Περιγραφή εργασίας:
Υπεύθυνη για την καθαριότητα των δωματίων των πελατών, κοινόχρηστων χώρων πελατών 
και προσωπικού, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείου.

Προσόντα:
Απόφοιτος Λυκείου
Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
Προηγούμενη πείρα απαραίτητη 

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

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

CONSTANTINOU BROS HOTELS
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
hr@cbh-cyprus.com
Τ.Θ 62324, Τ.Κ 8063-ΠΑΦΟΣ
ΤΗΛ: 26 964898 , ΦΑΞ: 26 964503

H εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για άμεση εργοδότηση Γραμματέα 
Απαιτούμενα προσόντα:
•Απόφοιτος λυκείου.
•Πολύ καλή γνώση της  Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
•Να έχει εργαστεί για 2 συνεχόμενα χρόνια ως γραμματέας,
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλης τριτοβάθμιας σχολής, κατά προτίμηση 
οικονομικό κλάδο ή διοίκηση επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
•Μεταφράσεις
•Αρχειοθέτηση
•Αλληλογραφία
•Τηλεφωνήματα
•Προετοιμασία εγγράφων
•Γραφειακή οργάνωση και υποστήριξη
Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας. Πρόσφατη φωτογραφία και πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

CONSTANTINOU BROS HOTELS 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τ.Κ. 62324, Τ.Τ. 8063-ΠΑΦΟΣ, 
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503
E-mail: hr@cbh-cyprus.com

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο ζηταεί να προσλάβει προσωπικό για τη 
στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Κομμωτές/τριες
Περιγραφή εργασίας:
•Κόμμωση/περιποίηση μαλλιών
•Κούρεμα 
•Βαφή μαλλιών
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
•Κάτοχος πτυχίου ή απόφοιτος αντίστοιχης σχολής
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Δύο ετών προϋπηρεσία
Η εταιρία προσφέρει:
•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•Διαμονή και ημιδιατροφή
•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

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

Η εταιρεία Constantinou Bros Construction στην Πάφο, Κύπρο, ζητά να 
προσλάβει:

Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου 
Περιγραφή καθηκόντων:
•Επίβλεψη εργοταξίου και οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν.
Απαραίτητα προσόντα:
•Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.                 
•Εγγραφή ως μέλους του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
•Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, 
πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
•Γνώσεις προγράμματος Autocad, 
•Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση.
Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

CONSTANTINOU BROS CONSTRUCTION
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τ.Κ. 62324, Τ.Τ. 8063-ΠΑΦΟΣ/ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503
E-mail: personnel@cbh-cyprus.com
www.cbd-cyprus.com
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αγγελίες

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
σε όλες τις γλώσσες 

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
Ο όμιλος μας, ζητεί, για λογαριασμό πελάτη του, εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά 

εμπράγματου δικαιώματος Σύμβασης Μίσθωσης βιομηχανικού τεμαχίου εμβαδού 
3,602 τ.μ. που βρίσκεται στη Βιομηχανική περιοχή Πάφου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Χριστιάνα Λάμπρου ή 
με τον κο. Χρίστο Μιχαηλίδη στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ.: 25690000 και Emails: cm@cypronetwork.com, marketing@cypronetwork.com 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρμου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών και 
περβολιών που βρίσκονται εντός της οικιστικής περιοχής της Κοινότητας όπως 

προβούν στο καθαρισμό τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και 
οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το αργότερο μέχρι τη 25η  Μαΐου 2022.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο θα προβεί στον 
καθαρισμό όλων των  ανοιχτών χώρων που  θα κρίνει  αναγκαίο και θα απαιτήσει 
από τους ιδιοκτήτες να καταβάλουν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθούν για 

τον εν λόγω σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Άρμου στο τηλέφωνο  

26952541 και 99342972.

Από Κοινοτικό Συμβούλιο Άρμου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολεμίου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τεμαχίων 
γης και ανοικτών χώρων ( χωραφιών, περβολιών ,κλπ) που βρίσκονται εντός 

της Κοινότητας Πολεμίου, όπως προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, 
απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα, όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά το αργότερο 

μέχρι τις 31 Μαΐου 2022. Επίσης καλούνται όπως κλαδέψουν δέντρα που τυχών 
εμποδίζουν σε δημόσιους δρόμους.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας το Συμβούλιο θα προβεί στον 
καθαρισμό όσων οικοπέδων, τεμαχίων γης και ανοικτών χώρων κρίνει αναγκαίο 

και θα απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες να καταβάλουν τα έξοδα  με τα οποία 
θα επιβαρυνθούν για τον πιο πάνω σκοπό.

 
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Εάν ο καθαρισμός που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη κριθεί ως μη ικανοποιητικός, 
το Συμβούλιο θα προβαίνει σε συμπληρωματικό ή ολικό καθαρισμό του χώρου

2. Η ευθύνη για τον καθαρισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη/ενοικιαστή, 
έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί ή απορριφθεί άχρηστα αντικείμενα από τρίτους

3. Η χρέωση θα είναι ανάλογη της εργασίας που θα εκτελεστεί
4. Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα ευμεγέθη αντικείμενα σε 

ανοιχτούς χώρους θα πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου 
καθαρισμού, διαφορετικά το Συμβούλιο δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια 

ή πρόκληση ζημιάς

Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκριση σας.

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

ΤΗΛ.: 26632736-26632833

CONSTANTINOU BROS HOTELS
Currently is seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,

Bar Waiter
Duties:
•Bar set up and clean up
•Presentation and explanation of drinks menu
•Take orders
•Upsell and promoted, daily specials, wines & other beverage
Requirements:
•Minimum 2 years’ experience in similar position  
•Excellent command of English
•German, Norwegian or Swedish as a second language will be consider an advantage
Attractive remuneration package offered, according to skills and experience.
If you are interested, we would love to hear from you. Please send us your CV to:

Constantinou Bros Hotels Ltd
Personnel Manager
Τ.Κ.60182, Paphos 8011
Tel.26964898, FAX.26964503
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com

Χορεύω για τη ζωή
Μια όμορφη πρωτοβουλία από τα Παραδοσιακά συγκροτήματα της Πάφου, 

τα οποία θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα. Την Κυριακή 
15 Μαΐου ώρα 7:30 μ.μ. στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, με είσοδο 10 ευρώ.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

ΤΩΝ ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Προπώληση εισιτηρίων: soldoutTikets.com.cy

Λειτουργίες-Κηρύγματα Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου
 Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος την προσεχή Κυριακή 8 Μαΐου θα 

λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου 
του Θεολόγου. Την Τετάρτη 11 Μαΐου θα χοροστατήσει κατά τον εσπερινό και θα κηρύξει στον 

πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στη Δρούσια. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης και 
ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης κ. Παγκράτιος σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα 
κηρύξει στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης. Κατά την λειτουργία θα χειροτονήσει εις 

διάκονο τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου. Την Τετάρτη 11 Μαΐου θα χοροστατήσει κατά τον εσπερινό και 
θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στην Ασπρογιά. Ο Πανοσιολογιώτατος 
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Τυχικός το προσεχές Σάββατο 7 Μαΐου θα λει-

τουργήσει και θα κηρύξει στο πανηγυρίζον εκ μεταθέσεως Ιερό Παρεκκλήσι Αγίου Επιφανίου 
στα Μέσανα. Την Κυριακή 8 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά 

στα Κούκλια. Ο θεολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Παύλος Άρκου την προσεχή Κυριακή 
8 Μαΐου θα κηρύξει τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Μεσόγη. Ο θεολόγος της 

Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Γεώργιος Σαββίδης την προσεχή Κυριακή 8 Μαΐου θα κηρύξει τον 
θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αχέλεια.



Pafos Rally sprint: 2ος αγώνας Πρωταθλήματος Ταχύτητας «22
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Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου

Σελίδα 22

Γράφει ο συνοδηγός 
Νέα για τους αγώνες και το αυτοκίνητο...

Αδεσμευτος

Ζευγάρωσε της νίκες του 
ο Γιώργος Πολυκάρπου...

Μ ε μια «κούρσα» νίκης και με χρόνο 
01,52,68 που σημείωσε στη δεύτερη 
χρονομετρημένη  διαδρομή ο Γιώργος 

Πολυκάρπου με ένα Mitsubishi Lancer 3ης γενιάς, 
κέρδισε τον δεύτερο αγώνα του  Πρωταθλήματος 
Ταχύτητας «22. Στη δεύτερη θέση του βάθρου στα 
πηδάλια ενός Subaru Impreza ο “τοπικός” οδηγός 
Σωκράτης Σωκράτους  με χρόνο 01,52,98 που ση-
μείωσε στη δεύτερη διαδρομή και την τρίτη θέση 
στο βάθρο κατέλαβε ο Σταύρος Αντωνίου με ένα 
Mitsubishi Lancer 9ης γενιάς.
Ο Πολυκάρπου με το Shocks Lab Mitsubishi Lancer 
Evo 3 έδειξε από την αρχή τη διάθεση του για ένα 
γρήγορο αγώνα στην ειδικά διαμορφωμένη από 
το τοπικό σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 
(P.Ms.A) οδηγικά δύσκολη πίστα, και οδηγώντας 
αλάνθαστα στην δεύτερη χρονομετρημένη δια-
δρομή σταμάτησε τα χρονόμετρα στα 01,52,68 με 
μέση ταχύτητα 86,45 χλμ. που του έδωσε ακόμα 30 
βαθμούς στο πρωτάθλημα ταχύτητας και την πρώ-
τη θέση με 60 βαθμούς.
Στη δεύτερη θέση μετά από μια στα όρια οδήγηση 
στη δεύτερη χρονομετρημένη διαδρομή ανέβηκε 
ο «τοπικός» Σωκράτης Σωκράτους με το Subaru 
Impreza, που πάλεψε μέχρι τέλους για την νίκη 
και έχασε για 30 εκ. έχοντας μ.ω.τ 86,28. Στην τρί-
τη θέση του βάθρου ανέβηκε ο πάντα εντυπωσια-

κός Σταύρος Αντωνίου της Antonis & Stavros Auto 
Service με χρόνο 01,54,51 χρόνο που σημείωσε στη 
πρώτη χρονομετρημένη διαδρομή με το γνωστό 
Mitsubishi Lancer 9ης γενιάς και με τους 21 βαθ-
μούς της 3ης θέσης ανέβηκε στην δεύτερη θέση 
του πρωταθλήματος ταχύτητας. Ο Πιερή Ηλίας 
πάλεψε με το Mitsubishi Lancer Evo 6 συμμετοχή 
της Antonis  & Stavros Auto Service ltd και με χρό-
νο 1,54,62 ανέβηκε στην τέταρτη θέση νίκησε στην 

κατηγορία RCS2 και με τους 19 βαθμούς της 4ης 
θέσης ανέβηκε στην 3η θέση του πρωταθλήματος 
ταχύτητας, ακολουθούμενος από τον επίσης τοπι-
κό οδηγό Χρίστο Χριστοδούλου στα πηδάλια ενός 
Subaru Impreza Sti που νίκησε στην κατηγορία RC2. 
Στην έκτη θέση τερμάτισε ο νεαρός Κωσταντίνος 
Σιώφερος με ένα Mitsubishi Lancer evo 6 που ήταν 
δεύτερος στην κατηγορία RCS2. Mε ακόμα ένα από 
τα πολλά Mitsubishi Lancer του αγώνα, στην έβδο-

μη θέση τερμάτισε ο Ιάκωβος Πενταράς και στην 
όγδοη θέση τερμάτισε ο Σταύρος Υπερμάχου με 
ένα Mitsubishi Lancer  7ης γενιάς.  Στην ένατη θέση 
ανέβηκαν οι Ξενοφώντος Παναγιώτης και Αντρέας 
με το Honda Civic FN2 που νίκησαν και στη συμβατι-
κή δικίνητη κατηγορία κερδίζοντας και την κατηγο-
ρία RC4. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρω-
σε ο Μιχάλης Σοφοκλέους της GEPA MECHANICAL 
INSTALLATIONS που στη δεύτερη χρονομετρημένη 
διαδρομή κατάφερε να κερδίσει με το WV Golf Gti  
και την δικίνητη κατηγορία στα 2WDS. 
Ο Παρέλλης στο δεύτερο φετινό του αγώνα και με 
το γνωστό Opel Corsa Gsi νίκησε στην κατηγορία 
RCS3. Στην κατηγορία RCS1 κυπελλούχος ο Σωκρά-
της Παπαναστασίου με SEAT IBIZA ακολουθούμε-
νος από το Μάριο Ζάκο της  GEPA MECHANICAL 
INSTALLATIONS με το WV Golf Gti .Στην άτυπη 
μάχη στην  RC 5 με Ford Fiesta της CSC Petrakides, 
ο Σωτήρης Πετρακίδης με χρόνο 02,09,58 κέρδισε 
τον αδελφό του Χρίστο. O Ρίκος Παναγιώτου με το 
SUZUKI VITARA ήταν πρώτος στην RCT1. Στη νέα κα-
τηγορία RCL2 στο δεύτερο αγώνα του Mazda RX8 
σε αγώνα ταχύτητας ο Νίκος Μαραγκός με χρόνο 
02,13,30 που σημείωσε στη δεύτερη χρονομετρη-
μένη διαδρομή  κέρδισε τον Νεόφυτο Καρεκλά. 
Άτυχοι του αγώνα οι Κούλουρος Αχιλλέας και Ευ-
αγόρας που ένα πρόβλημα στο Mitsubishi Lancer 
evo 3 στη δοκιμαστική διαδρομή τους στέρησε τον 
αγώνα. Επόμενος αγώνας ταχύτητας του πρωτα-
θλήματος στης 19, Ιουνίου με διοργανωτή τη Λέ-
σχη Αυτοκινήτου Λεμεσού.  

Από τους αμπελώνες του Οινοποιείου Μαλλιάς  
παράγονται οι τοπικοί οίνοι της σειράς ΚΤΗΜΑ 
ΚΕΟ.

Το ερυθρό (Cabernet Sauvignon-Λευκάδα), 
το λευκό (Chardonnay-Ξυνιστέρι), το ροζέ 
(Cabernet Sauvignon-Sauvignon Blanc).

Η ανώτερη ποιότητα των κρασιών αυτών ανα-
γνωρίζεται δικαίως  κάθε χρόνο σε βραβεύσεις 
κυπριακών και διεθνών διαγωνισμών.

Με χρόνο 01,52,68 ο Γιώργος Πολυκάρπου με ένα Mitsubishi Lancer 3ης γενιάς, 
κέρδισε τον δεύτερο αγώνα του  Πρωταθλήματος Ταχύτητας «22.

Ε ννέα απαιτητικές ειδικές διαδρομές συνθέτουν 
το φετινό σκηνικό του Ράλι Φοινικούδων που 

θα διεξαχθεί στις 21-22 Μάϊου. Τα πληρώματα που 
θα βρεθούν στη ράμπα της εκκίνησης θα έχουν 
να καλύψουν 362,12 χιλιόμετρα από τα οποία τα 
106.00, θα καλύπτουν τις εννέα ειδικές διαδρομές 
του αγώνα. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 12:00 το με-
σημέρι του Σαββάτου 21 Μαϊου από το παραλιακό 
μέτωπο των Φοινικούδων στη Λάρνακα και τα πλη-
ρώματα θα κατευθυνθούν προς την πρώτη από τις 
πέντε ειδικές διαδρομές της ημέρας. 
Αυτή δεν είναι άλλη από τη διαδρομή στα Κελλιά/
OMP Cyprus by M22 Enterprises μήκους 19.52 χι-
λιομέτρων στις 12:33. Στη συνέχεια και συγκεκρι-
μένα στις 13:11 ακολουθεί η ειδική διαδρομή στην 
Κόσιη/Klimacontrol μήκους 7.13 χιλιομέτρων. 
Οι δύο πρώτες ειδικές διαδρομές θα επαναλη-
φθούν το απόγευμα, στις 14:14 και 15:22 αντί-
στοιχα, ύστερα από το σέρβις που θα γίνει στη 
Λάρνακα. Η μέρα θα τελειώσει με την Υπερειδική 
διαδρομή στην πίστα Achna Speedway/Honda 
Galatariotis στις 17:10. 
Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όχι μόνο τα 
πληρώματα που συμμετέχουν στον αγώνα αλλά 
και σειρά άλλων εκδηλώσεων με αγωνιστικά αυτο-
κίνητα. Η διαδρομή θα μεταδίδεται ζωντανά από το 
κανάλι 3 της Cablenet. Το πρώτο αυτοκίνητο αναμέ-

νεται να επιστρέψει πίσω στη Λάρνακα για το τέλος 
της πρώτης μέρας γύρω στις 18:30. Ο αγώνας την 
Κυριακή, 22 Μαΐου αρχίζει στις 09:30 από το χώρο 
ανασυγκρότησης στη Λάρνακα με τα εναπομείνα-
ντα πληρώματα να κατευθύνονται στην ειδική δια-
δρομή στον Κοτσιάτη/Smartway. 
Το πρώτο αυτοκίνητο θα εκκινήσει τη διαδρομή μή-
κους 11.00 χιλιομέτρων στις 10:33 ενώ στις 11:31 
θα ξεκινήσει η διαδρομή στο Σταυροβούνι/Toptul-
CX80 μήκους 14.25 χιλιομέτρων. Δύο διαδρομές 
που θα επαναληφθούν στις 13:39 και 14:37 μετά 
το ενδιάμεσο σέρβις. Ο αγώνας της Λάρνακας θα 
ολοκληρωθεί στη ράμπα του τερματισμού στις 
Φοινικούδες στις 18:00 το απόγευμα. 
Το Ράλι Φοινικούδων 2022 διοργανώνεται από το 
Σύνδεσμο Αυτοκινήτου Λάρνακας και τελεί υπό την 
αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου με 
τη στήριξη, τόσο του αγώνα όσο και ολόκληρου του 
πρωταθλήματος, της εταιρείας Ψάλτης Ανταλλακτι-
κά και των διεθνούς φήμης λιπαντικών ENEOS. Υπο-
στηρικτές είναι οι εταιρείες Γαλαταριώτης Motors 
και Smartway Motors ενώ υποστηρίζουν και: τα 
OJO Sun&glasses, η εταιρεία M22 Enterprises 
(OMP), η εταιρεία AGV KLIMACONTROL LTD, η πι-
τσαρία Napoli, η εταιρεία Tofalli Construction, η 
εταιρεία Π. Λιμνιώτης & Υιοί Λτδ, το Coffee Blinders 
και η εταιρεία επαγγελματικών εργαλείων TOPTUL 
και τα προϊόντα CX80.

Εννέα  συναρπαστ ικές ε ιδ ικές δ ιαδρομές 
γ ια το Ράλι  Φοιν ικούδων 2022
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Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας 2021-2022

Παρασκευή 06/05/2022 Πρωτάθλημα CYTA

Ολυμπιακός     ΠΑΕΕΚ       19:00

Σάββατο 07/05/2022

Σε
λ.

 2
3

Ομόνοια      ΑΕΛ                19:00

Κυριακή 08/05/2022
AEK       Άρης                    17:00
Απόλλωνας     ΑΠΟΕΛ      19:00

Για πρώτη φορά 
στην ιστορία του 
στην Α΄ κατηγορία

Μ ε ένα χορταστικό 90λεπτό 
και σκορ 2-2 σημαδεύτηκε ο 

αγώνας του Ακρίτα την προηγού-
μενη αγωνιστική, κατά την οποί η 
ομάδα εξασφάλισε και μαθηματι-
κά την άνοδό της για πρώτη φορά 
στην ιστορία της στην Α΄ κατηγο-
ρία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. 
Δύο στροφές πριν την ολοκλήρωση 
του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας 
τσέκαραν εισιτήριο ανόδου και... 
μαθηματικά Καρμιώτισσα, Νέα Σα-
λαμίνα, Ακρίτας και ΕΝΠ. 
Στην βαθμολογία προηγούνται η 
Καρμιώτισσα και η Nέα Σαλαμίνα 
με 57, ακολουθεί ο Ακρίτας Χλώρα-
κας με 55 βαθμούς, ενώ ένα μόλις 
βαθμό πιο πίσω βρίσκεται η ΕΝΠ.
Το ενδιαφέρον πλέον, επικεντρώνε-
ται για το ποια ομάδα θα καταφέ-
ρει να κόψει πρώτη το νήμα και να 
στεφθεί πρωταθλήτρια.  
Από κει και πέρα, στη μάχη του 
υποβιβασμού, ο ΑΣΙΛ αποχαιρέτισε 
μαθηματικά την κατηγορία, ενώ θα 
δώσουν τα ρέστα τους στις τελευ-
ταίες δύο αγωνιστικές για παραμο-
νή Ολυμπιάς Λυμπιών (27 β.) και 

Αγία Νάπα (25 β.) Στις δύο αγωνι-
στικές που απομένουν μέχρι το τέ-
λος του πρωταθλήματος, ο Ακρίτας 
αντιμετωπίζει εκτός έδρα τον αδι-
άφορο Οθέλλο Αθηαίνου, ενώ την 
τελευταία αγωνιστική φιλοξενούν 
τον επίσης αδιάφορο Ονήσιλο Σω-
τήρας, σε ένα πρόγραμμα σαφώς 
καλύτερο από τις δύο ομάδες που 
προηγούνται στη βαθμολογία.
Αυτό βέβαια αρκεί να αποδειχτεί 
στο γήπεδο, καθώς μπορεί οι δύο 
αντίπαλοι του Ακρίτα να έχουν εξα-
σφαλίσει την παραμονή τους αλλά 
αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα τα δώ-
σουν όλα για να κερδίσουν τις με-
ταξύ τους αναμετρήσεις. Αυτό που 
έχει να κάνει λοιπόν ο Ακρίτας είναι 
να κερδίσει και τα δύο εναπομεί-
ναντα παιχνίδια ελπίζοντας ότι θα 
στραβοπατήσουν οι δύο ομάδες 
που προπορεύονται.
Μετά την Πέγεια η οποία στέφθηκε 
πρωταθλήτρια στην Γ΄ κατηγορία 
και από τη νέο περίοδο θα αγωνίζε-
ται στην Β΄ κατηγορία και ο Ακρίτας 
Χλώρακας, εξασφαλίζει την άνοδό 
τους στην Α΄ κατηγορία και διατη-
ρεί ακέραιες τις ελπίδες του ακόμα 
και για να στεφθεί πρωταθλητής.
Ο αγώνας του Ακρίτα επί του Οθέλ-
λου Αθηαίνου διεξάγεται σήμερα 
στις 5 το απόγευμα. 

Ιστορική άνοδος για Ακρίτα

Δευτέρα 09/05/2022
Ανόρθωση     Πάφος FC    19:00
Δόξα      Εθνικός                19:00

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την Α’ Φάση του Πρωτα-
θλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ 2021/2022. Αναλυτικά η κλήρωση 
της Α’ Φάσης:

ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ-ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ 
ΠΑΦΟΥ
Κ.Ν. ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ-ΘΟΪ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ-ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ
ΑΕΚ ΚΑΝΝΑΒΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΑΤΕ ΠΕΚ ΕΡΓΑΤΩΝ
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Η ΑΚΑΝΘΟΥ 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΚΑΣ-ΑΕΛ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Κ. Ν. ΤΣΕΡΙ-ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΤΡΙΟΥ
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-Α.Ο. ΑΥΓΟΡΟΥ
ΚΟΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ-Κ. Ν. ΚΟΦΙΝΟΥ
Κ. Ν. ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ-ΠΡΟΟΔΟΣ-ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

3X3 χρειάζεται 
η Πάφος fc για 
σίγουρη έξοδο 
στην Ευρώπη...

Σ τον ίδιο παρονομαστή παρέμεινε 
η Πάφος fc, μετά το πέρας και της 
τελευταίας αγωνιστικής, αφού η δι-

αφορά από την τέταρτη θέση που οδηγεί 
στην Ευρώπη, παρέμεινε η ίδια.
Τώρα με τρεις μόνο αγωνιστικές να απο-
μένουν η ομάδα χρειάζεται τρεις νίκες 
εάν θέλει να έχει σίγουρη την εξασφάλιση 
ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Σε διαφορετική 
περίπτωση είναι πολύ δύσκολη η επίτευξη 

του στόχου αν και θα παίξουν καθοριστικό 
ρόλο και τα αποτελέσματα των ανταγωνι-
στών της. Τη Δευτέρα η ομάδα μας, έχει 
μια πολύ δύσκολη έξοδο στο Αντώνης Πα-
παδόπουλος όπου θα αντιμετωπίσει την 
Ανόρθωση, και χρειάζεται οπωσδήποτε 
να μην χάσει εάν θέλει να διατηρήσει τις 
ελπίδες της. Η Πάφος fc, έχει αποδείξει ότι 
μπορεί, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι η Ανόρθωση προέρχεται και από τον 
αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια. 
Σε ένα ματς που τα είχε όλα, γεμάτο απρό-
οπτα το βράδυ της περασμένης Παρα-
σκευής (29/04) στο «Στέλιος Κυριακίδης», 
η Πάφος εξήλθε ισόπαλη με  τον Άρη με το 
σκορ στο 1-1. Παρά το ότι δεν υπήρξε νικη-
τής, ο εν λόγω αγώνας θα μείνει στην ιστο-
ρία λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων του! 

Στο πρώτο μέρος, οι δύο ομάδες έχασαν 
τους τερματοφύλακες τους. Αναγκαστική 
αλλαγή πρώτα ο Ρούτκο, αναγκαστική και 
στην συνέχεια ο Βανά. Στο β’ μέρος, ο Πέ-
τρου που μπήκε αντί του Ρούτκο αντίκρισε 
την κόκκινη κάρτα, άλλος κίπερ στον πάγκο 
της Πάφου δεν υπήρχε και στο τελευταίο 
μισάωρο κάτω απ’ τα γκολπόστ ήταν ο 
στόπερ Κβίντα, ο οποίος είχε 2-3 σπου-
δαίες επεμβάσεις! Ο Αρης παίζοντας με 
παίκτη παραπάνω πίεσε και στο 92’ σκό-
ραρε με τον Ντελμίρο, ο οποίος πέρασε 
στο ματς σαν αλλαγή αφού αντικατέστη-
σε τον τραυματία Ρονγκάλια. Ωστόσο η 
Πάφος, αν και με παίκτη λιγότερο έφτασε 
στην ισοφάριση στο όγδοο λεπτό των κα-
θυστερήσεων με τον Ζάιρο! Στους 46 και 
την 3η θέση ο Άρης, στους 43 και την 6η 
θέση η Πάφος, η οποία όσο περνούν οι 
αγωνιστικές αισθάνεται μεγαλύτερη πίε-
ση, καθώς για να εξασφαλίσει για πρώτη 
φορά στην ιστορία της την έξοδό της στην 
Ευρώπη, θα πρέπει να τερματίσει τουλάχι-
στον στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. 
Για να γίνει αυτό όπως έχουμε επισημάνει 
πολλές φορές χρειάζονται νίκες και τρίπο-
ντα, κατά όλων των αντιπάλων της καθώς 
η ομάδα βρίσκεται στην 6η θέση.

Τραυματισμός φιλάθλου

Ο αγώνας σημαδεύτηκε βέβαια από 
τον σοβαρό τραυματισμό 29χρονου φι-
λάθλου της Πάφου ο οποίος κατά τους 
πανηγυρισμούς της επίτευξης του γκολ 
της ισοφάρισης στο 98ο λεπτό του αγώ-
να έπεσε από τις κερκίδες στη φυσούνα. 
Ο νεαρός διακομίστηκε εσπευσμένα με 
ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πάφου όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη 
κάκωση στο κεφάλι και εγκεφαλική αι-
μορραγία και για το λόγω αυτό κρίθηκε 
αναγκαία η μεταφορά του στο βράδυ 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Τελική επίθεση
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