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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Δημητριάδης

Το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει 
στη λήψη απόφασης για την κατασκευή των έρ-
γων ακτοπροστασίας…

Σελ. 04

Β. Φακοντή

Η δημοτική πλαζ στη Γεροσκήπου ζωντανό πα-
ράδειγμα για τα οφέλη των κυματοθραυστών 
και την ανακοπή της διάβρωσης…

Σελ. 04

Θ. Μιχαηλίδης

Αν δεν ανακοπεί άμεσα η διάβρωση του παρα-
λιακού μετώπου, σε πολύ λίγα χρόνια θα εξα-
φανίσει και τον πεζόδρομο…

Σελ. 04

Μια ολόκληρη περιοχή υψηλού αρχαιολογικού, περιβαλλοντι-
κού και ιστορικού ενδιαφέροντος παραμένει παραμελημένη 
και έρημη στη Γεροσκήπου.
Δεν είναι άλλη από την περιοχή 7 Αη Γιώρκηες και ολόκλη-
ρη την περιοχή των βράχων από το μικρό εκκλησάκι μέχρι και 
την περιοχή Κάτω Βρύσης…

Σελ. 04

Στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη 
θα επανέλθει προς συζήτηση το θέμα του κατασκηνωτικού χώρου. 
Αναμένεται με αγωνία η έκβαση της συζήτησης από την οποία θα 
εξαρτηθεί το μέλλον του Κατασκηνωτικού Χώρου που πρωταγωνι-
στούσε τις προηγούμενες δεκαετίες στην περιοχή...

Σελ. 06

7  Α η  Γι ώ ρ κ η ε ς
Το ανεκμετάλλευτο διαμάντι της Γεροσκήπου

Σελ. 14

Το δύσκολο 
επάγγελμα 
του γεωργού…
Η ζωή του σημε-

ρινού γεωργού και οι δυ-
σκολίες μέσα από τη συνέ-
ντευξη με τον Κύπρο Μιχαη-
λίδη, τον οποίο η προσφυγιά 
ανάγκασε από τη Μόρφου 
να καταλήξει στα Μανδριά 
της Πάφου...

Κ. Μιχαηλίδης Ολοκληρώθηκε το παζλ των Προεδρικών 
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Εξήγγειλε υποψηφιότητα ο Ν. Χριστοδουλίδης… 
Με Μαυρογιάννη το ΑΚΕΛ… 

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις που διαδραματίστηκαν τις τε-
λευταίες μέρες, με τις οποίες ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το 
παζλ με τις υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές του 
2023. Μένει να ανακοινωθεί και επίσημα η στήριξη των υ-
ποψηφιοτήτων από ΔΗΚΟ–ΕΔΕΚ–ΔΗΠΑ και Οικολόγους…

Σελ. 05

Ο εντοπισμός την περασμένη εβδο-
μάδα τριών νεκρών γυπών-ενός ενή-
λικα και δύο νεοσσών-στην επαρχία 
Πάφου είναι «ένα τεράστιο πλήγμα» 
για το είδος στην Κύπρο, αναφέρουν 
η Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και 
το BirdLife Cyprus, σε κοινό δελτίο 
Τύπου. Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις 
πρόκειται για δηλητηρίαση...

Σελ. 05

Δηλητηρίασαν γύπες

Κεραυνοί 
Φαίδωνα

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 ό λ η  Χ ρ υ σ ο χ ο ύ ς
Αποφάσεις για κατασκηνωτικό χώρο

Σελ. 04

Αποκαλύψεις για παρεμβάσεις και απειλές σε Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος και Τμήμα Αλιείας για να μην εγκρίνουν το έργο… 

Ανάληψη πρωτοβουλίας από τον Δήμαρχο για ευρεία σύσκεψη, με τη 
συμμετοχή των εμπλεκομένων Υπουργείων και Υπηρεσιών υπό τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο την υλοποίηση του έργου…

…για κυματοθραύστες 



“Αδέσμευτος” 14 Μαΐου 2022Σελίδα 02 δ ε ύ τ ε ρ η  σ ε λ ί δ α

Ομάδα εργασίας για το ΚΕΝ Γεροσκήπου
Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας με ιδέες για την 
αξιοποίηση και ανάδειξή του ζητά ο Αντώνης 
Τρακκίδης...

Π ρόκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο Γερο-
σκήπου, αποτελεί σαφέστατα η αξιοποίηση 
του παλαιού Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλ-

λέκτων (ΚΕΝ) Γεροσκήπου. Ο τεράστιος αυτός χώ-
ρος που μέσα από χίλια μύρια κύματα, ως κομμά-
τι της παράδοσης και της ιστορίας της Γεορσκήπου 
πέρασε στα χέρια του Δήμου, σαφέστατα αποτελεί 
ένα μεγάλο όπλο που αν αξιοποιηθεί σωστά, τότε 
μπορεί να σταθεί ικανό να δώσει μεγάλη ώθηση στο 
Δήμο. Στην πρόσφατη συνεδρία του Δ.Σ. τέθηκε το 
θέμα της αξιοποίησης του και αποφασίστηκε να συ-
σταθεί ομάδα εργασίας για την αξιοποίησή του ενώ 
επισημάνθηκε από τον δ.σ. Αντώνη Τρακκίδη η ανά-
γκη εμπλοκής και της τοπικής κοινωνίας, στις προ-
σπάθειες ανάδειξης και αξιοποίησης του. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το παλιό ΚΕΝ Γεροσκήπου, αποτελεί 
σημείο αναφοράς στην σύγχρονη ιστορία του Δή-
μου αφού εκεί λειτούργησε το 1926 το Μεταξουρ-
γείο Γεροσκήπου («The Cyprus Silk Filature Ltd»), το 
οποίο ανήγειρε αγγλική εταιρεία και λειτούργησε α-
πρόσκοπτα ως τέτοιο μέχρι το 1934. 
Επαναλειτούργησε ως μεταξουργείο το 1940, με την 
έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (για κατασκευή 
αλεξίπτωτων), για να κλείσει οριστικά το 1952. Για 
χρόνια απασχολούσε μεγάλο αριθμό εργατών και 
εργατριών από τη Γεροσκήπου και τα γύρω χωριά 
και αποτέλεσε τον βασικότερο οικονομικό πόλο α-
νάπτυξης της περιοχής (μαζί με το Αγρόκτημα της 
Γεροκηπιάς), αλλά και σταθμό στη βιομηχανική πα-
ραγωγή της Κύπρου.
Το 1964 ο χώρος επιτάχθηκε από την κυβέρνηση και 
δημιουργήθηκε το ΚΕΝ Γεροσκήπου, το οποίο για 
τέσσερις δεκαετίες εκπαίδευσε χιλιάδες νεοσύλλε-
κτους στρατιώτες.

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Η πόλη μας, οι πόλεις της επαρχίας μας, η 
Πάφος, η Γεροσκήπου, η Πέγεια, η Πόλη 

Χρυσοχούς, που μέχρι “χτες”, ήταν ακόμα χω-
ριά και μέχρι σήμερα ακούς πολλούς να λένε 
ότι ο τάδε είναι χωριανός τους, είχαν και θέλω 
να πιστεύω έχουν ακόμα, εκείνο το κάτι που 
δένει τους ανθρώπους, που τους κάνει να αι-
σθάνονται πιο κοντά που τους κάνει να είναι 
πιο… άνθρωποι. Η γειτονιά, το καφενείο, η 
πλατεία, η εκκλησία, το παιχνίδι, είναι λέξεις 
που σε μια μεγαλούπολη δεν λένε τίποτε απο-
λύτως, σε μια μικρή πόλη όμως αποτελούν χώ-
ρους, συνεύρεσης ανθρώπων που γνωρίζονται 
με το μικρό τους όνομα, που μπορεί να είναι 
και συγγενείς, κουμπάροι, παιδικοί φίλοι…
Άνθρωποι που έχουν να πουν πολλά μετα-
ξύ τους, που κερνούν και τους κερνάνε, που 
κάνουν και δέχονται αστεία, που φεύγοντας 
γνωρίζουν ότι θα βρεθούν και πάλι την επομέ-
νη. Αυτή την περίοδο, η Πάφος και ο τόπος μας 
γενικότερα, περνά μια πολύ δύσκολη καμπή, 
με χιλιάδες μετανάστες νόμιμους και παρά-
νομους να έχουν κατακλύσει τις πόλεις και τα 
χωριά μας. Δεν θα αναλύσουμε σε αυτό το άρ-
θρο τους λόγους που οδηγούν όλους αυτούς 
τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις χώρες 
τους, κάτι που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, 
αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το 
γεγονός ότι αυτό επηρεάζει και όλους εμάς. 
Είναι αλήθεια λοιπόν ότι όλα αυτά μας έχουν 
κάνει να κλειστούμε στο καβούκι μας, να 
αντιμετωπίζουμε τους πάντες και τα πάντα με 
καχυποψία και να οδηγούμαστε σιγά, σιγά, 
στην εσωστρέφεια και στην εξατομίκευση.
Όλο και σπανιότερα πια καλημερίζουμε τους 
γείτονες και ούτε λόγος να χαιρετίσουμε κά-
ποιον άγνωστο περαστικό απλά γιατί συνα-
ντηθήκαμε στο δρόμο.
Και όμως είναι σε κάτι τέτοιες περιόδους, 
όπου έχουμε ανάγκη το συνάνθρωπο. Έχουμε 
ανάγκη να μην αισθανόμαστε μόνοι και αυτό 
πρέπει να είναι υποχρέωση και καθήκον σε 
κάθε κοινωνία που θέλει να ονομάζεται προ-
ηγμένη. Ας μην παρεξηγούμε την εξέλιξη με 
την αποξένωση. Ας μην αφήσουμε τίποτε και 
κανένα να αλλοιώσει τον χαρακτήρα των αν-
θρώπων και του τόπου μας, γιατί… 
“Ο τόπος εν ο άδρωπος”...  Ας κοιτάξουμε για 
μια στιγμή γύρω μας και ας απλώσουμε το 
χέρι σε όσους μας έχουν ανάγκη… Ας μείνου-
με εμείς, γιατί εμείς θα είμαστε και στο μέλ-
λον εδώ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι απλά 
περαστικοί…

Εσωστρέφεια

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

Ισιδώρου Χίου
Θεράποντος Κύπρου ιερομ.
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 14/05-20/05

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 14/05/22
Χαραλάμπους Πηνελόπη
Ακαμαντίδος 4
Κυριακή 15/05/22
Μαληκκίδου Πίτσα
Νικοδήμου Μυλωνά 1
Δευτέρα 16/05/22
Πίρπα Αλεξάνδρα
Ελευθερίου Βενιζέλου 80

Τρίτη 17/05/22
Στυλιανού Χαράλαμπος
Αχέπανς 4

Τετάρτη 18/05/22
Κύρου Χαριτίνη
Νεοφύτου Νικολαίδη 18
Γκλάρα Ιωάννα-Λεωφ. Ελλάδος 11

Πέμπτη 19/05/22
Παπαδοπούλου Χριστιάνα
Ελλάδος 83
Παρασκευή 20/05/22
Πιστέντη Άντρη
Τάφοι των Βασιλέων 24

Δίπλα από TIME OUT

Στην Αγορά

Δρόμος Λυκείου 
Κύκκου

Έναντι Νοσοκομείου 
Πάφου

100 μ. από τα κυβερ-
νητικά
Στο ύψος εκκλησ. Απ. 
Πέτρου και Παύλου 

Έναντι ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

300 μ. από MALL

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου 
για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5/2022-ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΑ ΤΗΛ. 99470828

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5/2022-ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ. 99201953

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

1796: Ο άγγλος γιατρός Έντουαρντ 
Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμ-
βόλιο κατά της ευλογιάς.
1900: Αρχίζουν οι Β’ Ολυμπιακοί Α-
γώνες στο Παρίσι, με τη συμμετο-
χή 995 αθλητών και για πρώτη φο-
ρά αθλητριών, από 28 χώρες, που 
διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. 
Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτω-
βρίου.

1928: Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελ-
λάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμ-
βάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης.
1937: Ο Ντιουκ Έλινγκτον και η 
μπάντα του ηχογραφούν το περί-
φημο «Caravan».
1955: Η Τσεχοσλοβακία, η Ανατο-
λική Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πο-
λωνία, η Ρουμανία, η Σοβιετική Έ-
νωση, η Αλβανία και η Βουλγαρία 

δημιουργούν το Σύμφωνο της Βαρ-
σοβίας, ως αντίπαλο δέος του ΝΑ-
ΤΟ.
1968: Η κυβέρνηση της Τσεχοσλο-
βακίας, υπό την καθοδήγηση του 
Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, ανακοινώ-
νει μέτρα φιλελευθεροποίησης 
του κομμουνιστικού καθεστώτος. 
Είναι η αρχή της «Άνοιξης της Πρά-
γας».

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

Περιβάλλον
Όλα όσα πρέπει να 
ξέρουμε για τα φίδια 
τα οποία έκαναν ξα-
νά την εμφάνισή τους 
και σε κατοικημένες  
περιοχές από τον βιο-

λόγο Δανιήλ Κουρίδη… 
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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Αποκαλύψεις για 
παρεμβάσεις και 
απειλές σε Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος και 
Τμήμα Αλιείας για να μην 
εγκρίνουν το έργο... 

Ανάληψη πρωτοβουλίας για υλο-
ποίηση του έργου όπως προβλέ-
πουν τα σχέδια και σύγκληση της 
γραμματείας της ΣΕΚΟ...

Ά στραψε και βρόντηξε ο Δήμαρχος Πάφου 
με αφορμή τις θέσεις που διατύπωσε η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Τμήμα 

Αλιείας σχετικά με το έργο προστασίας των ακτών 
της Πάφου από την διάβρωση. Ο Δήμαρχος Πά-
φου, σε παρέμβαση του στο Radio Cosmos κατάγ-
γειλε ότι κυκλώματα μελετητών στους οποίους 
δεν ανατέθηκε η μελέτη για την προστασία των 
ακτών της Πάφου και της Γεροσκήπου από τη 
διάβρωση, βάζουν όπως είπε προσκόμματα στη 
εκτέλεση του έργου. Όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, άτομα ακόμα και από την Πάφο άσκησαν 
πιέσεις σε λειτουργούς της Υπηρεσίας Περιβάλλο-
ντος και κυρίως του Τμήματος Αλιείας για την μη 
υλοποίηση του έργου, με πρόσχημα τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας. Επίσης κατάγγειλε ότι άνθρωποι 
που παρουσιάζονται ως ειδικοί και ευαίσθητοι 
σε περιβαλλοντικά ζητήματα αντιδρούν στην χρη-
σιμοποίηση φυσικών ογκόλιθων και εισηγούνται 
την λύση τσιμεντομπλόκ, ενώ την ίδια ώρα λαμ-
βάνουν χορηγίες για δραστηριότητες τους, από 
εταιρίες που ασχολούνται με τα υλικά σκυροδέ-
ματος. 

Πρωτοβουλία 

Ο κ Φαίδωνος ανέφερε ότι θα ζητήσει άμεσα συ-
ζήτηση του θέματος και λήψη αποφάσεων για την 
εκτέλεση των έργων σε σύσκεψη στη Λευκωσία 
στην παρουσία των αρμοδίων υπουργών ή και 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί πρόσθεσε 
θα κληθούν και οι αρμόδιοι λειτουργοί της Υπηρε-
σίας Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας να 
εξηγήσουν την στάση τους και γιατί εισηγούνται 
να μην γίνει το έργο όπως σχεδιάστηκε. Για όλους 
τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν προτίθεται 
την ερχόμενη εβδομάδα να συγκαλέσει τη Γραμ-
ματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και 
Οργανώσεων στην οποία μετέχουν οι 4 Δήμαρχοι 
της Πάφου οι 4 Βουλευτές και το ΕΒΕ. Προτίθεται 
επίσης να καλέσει στην συνεδρίαση και τον Τοπι-
κό Σύνδεσμο Ξενοδόχων ώστε από κοινού να απο-
φασίσουν τις κινήσεις που θα γίνουν ώστε να εξα-
σφαλιστεί η υλοποίηση του έργου. Ο Δήμαρχος 
Πάφου, χαρακτήρισε παράλογο να ανατρέπεται 
ο σχεδιασμός ενός έργου τέτοιας σημασίας για 

την Πάφο, με το επιχείρημα ότι θα επηρεαστούν 
μερικές δεκάδες μέτρων φυκιών από τις 560.000 
τετραγωνικών μέτρων που υπάρχουν στην περιο-
χή που θα εκτελεστεί το έργο. 

Δεν σχολιάζει 

Η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, αρνήθηκε 
να σχολιάσει τις καταγγελίες του Δημάρχου Πά-
φου ή να εξηγήσει τις θέσεις που εξέφρασε για 
το έργο, σημειώνοντας πως οι λειτουργοί του 
Τμήματος δεν επηρεάζονται από κανέναν και ότι 
κατέθεσαν τις απόψεις τους με βάση την επιστη-
μονική τους γνώση. Τόνισε επίσης, ότι οι θέσεις 
του Τμήματος είναι συμβουλευτικές προς το Τμή-
μα Περιβάλλοντος, το οποίο έχει την ευθύνη να 
εγκρίνει ή να απορρίψει τις μελέτες και τα σχέδια 
για οποιοδήποτε έργο, ή να ζητήσει την διαφορο-
ποίηση τους. 

Θα χαθεί και ο πεζόδρομος 

Η διάβρωση του παραλιακού μετώπου στην Πάφο, 
αν δεν ανακοπεί άμεσα με τα έργα ακτοπροστασί-
ας που σχεδιάστηκαν, τότε σε πολύ λίγα χρόνια 
θα εξαφανίσει και τον παραλιακό πεζόδρομο εκτί-
μησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης. 
Σχολιάζοντας τις θέσεις του Τμήματος Αλιείας και 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που εισηγούνται 
να περιοριστεί το έργο σε 6 κυματοθραύστες, 
ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι αν γίνει αυτό τότε 
υπάρχει κίνδυνος το έργο να είναι αποσπασμα-
τικό, ημιτελές και να μην έχει τα προσδοκόμενα 
αποτελέσματα που είναι η ανακοπή της διάβρω-
σης σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο από την 
Γεροσκήπου μέχρι την Πάφο. 
Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων 
χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη την κατασκευή 
των κυματοθραυστών, διότι πρόσθεσε εκτός από 
την ανακοπή της διάβρωσης θα συμβάλουν και 
στην βελτίωση των παραλιών που είναι καθορι-
στικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Σήμερα πρόσθεσε η 
Πάφος υστερεί έναντι άλλων περιοχών και αυτό 
μακροπρόθεσμα υπονομεύει την βιωσιμότητα 
των τουριστικών επιχειρήσεων.

Παράδειγμα η παραλία Γεροσκήπου 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής κά-
λεσε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τα υπόλοι-

πα κυβερνητικά τμήματα να επανεξετάσουν τις 
θέσεις τους για το έργο προστασίας των ακτών 
μεταξύ Πάφου και Γεροσκήπου, τονίζοντας ότι το 
έργο μπορεί να υλοποιηθεί έστω και αν χρειάζε-
ται να γίνουν κάποιες προσαρμογές και τροποποι-
ήσεις. Για τα αποτελέσματα παρόμοιων έργων ο 
κ. Φακοντής υπέδειξε ότι η δημοτική πλαζ στη Γε-
ροσκήπου είναι ζωντανό παράδειγμα. Για χρόνια 
πρόσθεσε, η παραλία χανόταν χρόνο με τον χρόνο 
ήταν γεμάτη πέτρες και βουνά από φύκια. 
Μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών πρό-
σθεσε, μετατράπηκε σε μια πλαζ που δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτε από τις καλύτερες παραλίες της 
Κύπρου.

Υπέρμετρη ευαισθησία 

Οι μελετητές που ετοίμασαν τη μελέτη για την 
προστασία των ακτών της Πάφου και της Γερο-
σκήπου από τη διάβρωση ήταν σε επαφή με το 
Τμήμα Αλιείας και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 
τόνισε μιλώντας στο Radio Cosmos ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέας 
Δημητριάδης, εκφράζοντας την έκπληξη του  για 
τις ενστάσεις που προβάλλονται. 
Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι η διάβρωση στην 
περιοχή είναι εξαιρετικά μεγάλη και ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί για προστασία της ακτογραμμής 
αλλά και για βελτίωση των παραλιών για σκο-
πούς προσέλκυσης τουρισμού. Πρέπει τόνισε, να 
βρεθεί λύση και μάλιστα σύντομα και κάλεσε το 
Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει στη λήψη 
απόφασης για την κατασκευή των έργων. Οι φο-
ρείς της Πάφου είπε ο κ. Δημητριάδης, θα πρέπει 
με ειδικές μελέτες να αντικρούσουν τις ενστάσεις 
της υπηρεσίας περιβάλλοντος.

Παρέμβαση ΕΒΕ 

Τα έργα προστασίας των ακτών μεταξύ Πάφου και 
Γεροσκήπου είναι πολύ σημαντικά για την ανά-
πτυξη του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας 
και πρέπει να υλοποιηθούν όπως έχουν σχεδια-
στεί, δήλωσε στο Radio Cosmos ο διευθυντής του 
ΕΒΕ Μαρίνος Στυλιανού. Πρόκειται ανέφερε για 
έργο υψίστης σημασίας  που θα προστατεύσει το 
παραλιακό μέτωπο της Πάφου από τη διάβρωση. 
Διαβεβαίωσε ότι το  Επιμελητήριο παρακολουθεί 
το θέμα και θα ζητήσει άμεσα να δει γραπτώς τις 
ενστάσεις που προβάλλονται από την υπηρεσία 
περιβάλλοντος. 

Κεραυνοί Φαίδωνα για κυματοθραύστες   Ριπές
Ενωμένη ή διαιρεμένη Ευρώπη 

Από το 1950 που τέθηκαν οι βάσεις για την συ-
νεργασία ευρωπαϊκών χωρών μέχρι το σημερι-

νό μοντέλο η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πέρασε πολλές δύσκολες στιγ-
μές είτε λόγω των εξεγέρσεων 
την δεκαετία του 60, των δικτα-
τοριών, των οικονομικών κρίσε-
ων αλλά και των ανταγωνισμών 
που εμφανίζονταν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 90 επικράτη-
σε μεγάλη ευφορία λόγω της 
κατάρρευσης των καθεστώτων 

στην ανατολική Ευρώπη αλλά και λόγω της οικονο-
μικής ανάπτυξης. Ακόμη και οι φυγόκεντρες τάσεις 
που αναπτύσσονταν κατά καιρούς ή τις διχαστικές 
πολιτικές διαφόρων ηγετών το οικοδόμημα της Ε.Ε 
παρέμενε σταθερό. Η συμβολή της Ένωσης με όλες 
τις μορφές που είχε τα τελευταία 72 χρόνια ήταν 
καθοριστική στην διατήρηση της ειρήνης τουλάχι-
στον στην καρδιά της Ευρώπης. Σήμερα ο ρόλος και 
η δυνατότητα της Ε.Ε να παρεμβαίνει ουσιαστικά 
και αποτελεσματικά έχει υπονομευτεί παρότι στην 
συνείδηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι ίσως 
το μόνον σταθερό σημείο αναφοράς. 
Την ισχύ της Ε.Ε υπονόμευσαν καταρχήν οι νεοφι-
λελεύθερες πολιτικές που εφάρμοσε την τελευταία 
20ετία. Η διάλυση του κράτους πρόνοιας ακόμη 
και σε χώρες που ήταν παράδειγμα προς μίμηση, 
ενίσχυσε τι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Ένας ακόμη 
παράγοντας που συνέτεινε στην αμφισβήτηση και 
την υπονόμευση του ρόλου της Ε.Ε ήταν το μετα-
ναστευτικό κύμα που δέχθηκε. Οι αντιευρωπαϊκοί 
εθνικισμοί που αναπτύχθηκαν σε αρκετές χώρες 
βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Ένας ακόμη καθορι-
στικός παράγοντας που επηρέασε την ισχύ της 
Ε.Ε ήταν η αποχώρηση της Βρετανίας. Αν σε αυτά 
προστεθούν το προσφυγικό κύμα και ο πρόσφατος 
πόλεμος στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας 
σχηματίζεται το παζλ των παραγόντων που επηρέα-
σαν τον ρόλο και την μορφή της σημερινής Ε.Ε. 
Ο προβληματισμός σήμερα για  μέλλον της Ευρώ-
πης είναι δικαιολογημένος. Η Ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία ενίσχυσε τις θέσεις όσων υποστήριζαν 
ότι η Ε.Ε θα πρέπει να έχει πολιτική οικονομική και 
στρατιωτική αυτονομία. Αυτός όμως ο στόχος για 
να επιτευχθεί θα πρέπει το κάθε μέλος της να κόψει 
τον ομφάλιο λώρο με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Να ανα-
τραπούν οι οικονομικές διασυνδέσεις με την Ρωσία 
και την Κίνα να επανασχεδιαστεί η οικονομική και 
επιχειρηματική δραστηριότητα και βέβαια να συ-
γκροτηθεί αμυντικός στρατιωτικός μηχανισμός. 
Η σημερινή ηγεσία της Ε.Ε παρότι αντιλαμβάνεται 
αυτές τις προκλήσεις δεν είναι σε θέση να σχεδι-
άσει ούτε λάβει τέτοιες αποφάσεις. Παραμένει 
προσδεδεμένη στο στρατιωτικό άρμα του ΝΑΤΟ και 
των ΗΠΑ λοξοκοιτάζει προς την Κίνα και αδυνατεί 
να τιθασεύσει και τους ανταγωνισμούς των μελών 
της.  
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τη Δευτέρα που 
γιορτάζονταν η μέρα της Ευρώπης συνολικά 13 
χώρες-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, 
Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβενία και Σουηδία) 
συνυπέγραψαν κείμενο στο οποίο αναφέρουν ρητά 
πως δεν υποστηρίζουν μη μελετημένες και πρόω-
ρες προσπάθειες για την εκκίνηση της διαδικασίας, 
με σκοπό την τροποποίηση των ευρωπαϊκών Συν-
θηκών. Το έγγραφο αυτό κυκλοφόρησε την ημέρα 
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο 
φιλοξενούσε την τελετή λήξης της Διάσκεψης για 
το μέλλον της Ευρώπης, μιας διαβούλευσης με 
εκατοντάδες πολίτες της ΕΕ που αφορά στους τους 
τρόπους με τους οποίους το ευρωπαϊκό μπλοκ θα 
μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδο-
κίες των κατοίκων της «Γηραιάς Ηπείρου». 
Αν το ερώτημα είναι ενωμένη ή διαιρεμένη Ευρώπη 
η απάντηση είναι προφανής ενωμένη υπό οποιεσ-
δήποτε συνθήκες. Αυτό όμως που θα διασφαλίσει 
μελλοντικά την ενότητα της Ευρώπης είναι η ενί-
σχυση των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος πρό-
νοιας και η  δικαιότερη κατανομή του πλούτου. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Μ ια ολόκληρη περιοχή υψηλού αρχαιολογι-
κού, περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδι-

αφέροντος παραμένει παραμελημένη και έρημη 
στη Γεροσκήπου. Δεν είναι άλλη από την περιο-
χή 7 Αη Γιώρκηες και ολόκληρη την περιοχή των 
βράχων από το μικρό εκκλησάκι μέχρι και την πε-
ριοχή Κάτω Βρύσης. Το ευχάριστο βεβαίως είναι 
ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει καταστραφεί 
ακόμα ελέω “ανάπτυξης”, αλλά θα μπορούσε να 
αναδειχθεί και να αποτελεί πόλο έλξης για ντό-
πιους και ξένους. Η συγκεκριμένη περιοχή με τα 
ενδιαφέροντα σπήλαια, το μικρό εκκλησάκι των 7 

Αη Γιώρκηων ριζωμένο μέσα στο βράχο από τον 
οποίο αναβλύζει νερό, τους αρχαίους τάφους και 
με το ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, θα μπο-
ρούσε μέχρι σήμερα να έχει αναδειχθεί με έναν 
απλό πεζόδρομο χωρίς παρεμβάσεις στο φυσικό 
τοπίο, που θα περνούσε από όλα τα σημεία ενδι-
αφέροντος, γιατί αυτό που υπάρχει δεν το λες και 
πεζόδρομο. Το πρόχειρο μονοπάτι που δημιουρ-
γήθηκε κάτω από το πρανές, από τους λίγους γνώ-
στες της ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής, 
δεν εξυπηρετεί πλέον. Η κατάσταση περιπλέχτηκε 
με την μετατροπή της περιοχής κάτω από το πρα-

νές η οποία ήταν γεωργική και μέσα σε μία νύχτα 
μετατράπηκε σε οικιστική με ψηλό συντελεστή με 
πρόφαση τότε τις ενοποιημένες αναπτύξεις.
Σήμερα, το τεμάχιο που εφάπτεται των 7 Αη Γιώρ-
κηων έχει περάσει στα χέρια τράπεζας, έναντι χρέ-
ους της εταιρείας και το πιθανότερο είναι να που-
ληθεί σε κάποια άλλη η οποία θα το αναπτύξει, 
πνίγοντας την πανέμορφη περιοχή στο μπετόν.
Ο Δήμος περιμένει να δει τι μέλλει γενέσθαι και 
κάπως έτσι η περιοχή, αντί να αναδειχτεί, παρα-
μένει παραμελημένη και πνιγμένη στα αγριόχορτα 
και τα σκουπίδια.

7 Αη Γιώρκηες-Το ανεκμετάλλευτο διαμάντι της Γεροσκήπου
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Ολοκληρώθηκε το παζλ των Προεδρικών
Υπογεννητικότητα

Τα στεγαστικά και άλλα σχέδια που 
η Κυβέρνηση έχει φροντίσει να 

εξαγγείλει, δημιουργούν ευοίωνες 
προοπτικές για την κυπριακή ύπαιθρο 
και ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές και 
τις εξόχως ορεινές περιοχές, ενώ «τα 
γενναιόδωρα σχέδια, έχουν σκοπό και 
στόχο την αντιμετώπιση της αστυφιλί-
ας, την αναζωογόνηση της υπαίθρου 
μας».
Όλα αυτά τα λέει με καμάρι ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών και δηλώνει σίγουρος 
ότι τώρα έχουν κίνητρα νέοι άνθρωποι 
να παραμείνουν ή να εγκατασταθούν 
στην ύπαιθρο.
Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα όμως 
κύριε Υπουργέ είναι ότι σε λίγο δεν 
θα έχουμε νέους ανθρώπους για να 
εγκατασταθούν πουθενά, ούτε καν 
στις πόλεις, αφού με γεννητικότητα 
κάτω από το 2, δεν έχουμε μέλλον σε 
αυτό τον τόπο.
Καλά είναι όλα αυτά τα κίνητρα που 
εξαγγέλλει η κυβέρνηση, αλλά μήπως 
θα έπρεπε να αρχίσουμε πρώτα από 
το σημαντικότερο, που είναι η υπο-
γεννητικότητα και το πρόβλημα αυτό 
δεν είναι καθόλου νέο;
Εσείς κύριε Υπουργέ γνωρίζετε πολύ 
καλύτερα από τον καθένα, ότι η υπο-
γεννητικότητα στον τόπο μας αυξάνε-
ται με ασύλληπτους ρυθμούς, όπως 
θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι εάν συνε-
χιστεί αυτό δεν έχουμε κανένα μέλλον 
ως λαός στον ίδιο τον τόπο μας γιατί 
απλούστατα σε πολύ λίγα χρόνια θα 
είμαστε μειοψηφία.
Γνωρίζετε επίσης ότι απλά για να δι-
ατηρηθούμε ως λαός θα πρέπει να 
έχουμε γεννητικότητα 2,1, ενώ σήμε-
ρα βρισκόμαστε κάτω από το 2. 
Θα ήταν καλό λοιπόν αξιολογώντας 
τα προβλήματα και τους κινδύνους 
να τολμήσετε επιτέλους να δώσετε 
κίνητρα για την αύξηση της γεννητι-
κότητας. 
Να μπορεί μια οικογένεια  να μεγαλώ-
σει άνετα τουλάχιστον τρία παιδιά και 
κάτι τέτοιο στις μέρες μας δυστυχώς 
έχει καταστεί πολύ δύσκολο.
Γνωρίζετε επίσης τι πρέπει να κάνετε 
για να πετύχει αυτό αλλά δεν το κά-
νετε. 
Γιατί τι νόημα έχει να δίνουμε κίνη-
τρα για αναζωογόνηση της υπαίθρου 
κύριε υπουργέ, όταν δεν έχουμε ανα-
ζωογόνηση του πληθυσμού, δηλαδή 
νέους ανθρώπους;
Πού είναι λοιπόν αυτά τα κίνητρα; Και 
δεν μιλάμε για επιδόματα τέκνου τα 
οποία είναι αστεία μπροστά στις ση-
μερινές πραγματικότητες.
Για όλα αυτά βεβαίως, δε ευθύνεστε 
μόνο εσείς και η σημερινή κυβέρνηση 
αλλά και οι προηγούμενες γιατί δυ-
στυχώς προσπαθούμε να σκεφτούμε 
κάποια που να ασχολήθηκε σοβαρά 
με το νούμερο ένα πρόβλημα του τό-
που μας αλλά δεν βρίσκουμε…

‘‘η σύνταξη’’

Εξήγγειλε υποψηφιότητα 
ο Ν. Χριστοδουλίδης... 

Με Μαυρογιάννη το ΑΚΕΛ... 

Σ ημαντικές εξελίξεις διαδραματίστηκαν τις 
τελευταίες μέρες και ουσιαστικά ολοκληρώ-
θηκε το παζλ με τις υποψηφιότητες για τις 

προεδρικές εκλογές του 2023. Το ΑΚΕΛ, πάει στις 
εκλογές με Μαυρογιάννη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
εξάγγειλε υποψηφιότητα και ουσιαστικά οι βασι-
κοί διεκδικητές που θα υποστηρίζονται από μεγά-
λα κοινοβουλευτικά κόμματα ξεκαθάρισαν. 
Μένει να ανακοινωθεί και επίσημα η στήριξη 
των υποψηφιοτήτων από ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΔΗΠΑ και 
Οικολόγους. Στη μάχη, θα βρίσκονται όπως όλα 
δείχνουν και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι Γιώργος 
Κολοκασίδης, Αχιλλέας Δημητριάδης και Μάριος 
Ηλιάδης.

Θρίλερ στο ΑΚΕΛ 

Στο ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του είναι ο 
πρώην διαπραγματευτής για το Κυπριακό Ανδρέ-
ας Μαυρογιάννης. Το όνομα του κ. Μαυρογιάννη 
συζητείται πλέον στις κομματικές οργανώσεις και 
τυπικά η υποψηφιότητα θα εξαγγελθεί στις 5 Ιου-
νίου στο παγκύπριο συνέδριο. Οι συνεδριάσεις του 
Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και της Κεντρικής 
Επιτροπής εξελίχθηκαν σε θρίλερ, καθώς υπήρχε 

ισχυρή τάση για στήριξη του Αχιλλέα Δημητριάδη, 
η οποία όμως τελικά μειοψήφησε στις ψηφοφορί-
ες που έγιναν. Στην ψηφοφορία τα μέλη της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ ψήφισαν: Υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάν-
νη 52 ψήφοι, Υπέρ του Αχιλλέα Δημητριάδη 37 
ψήφοι. Εννέα άτομα τήρησαν αποχή. Την επόμενη 
μέρα της ψηφοφορίας στην Κ.Ε ο Αχιλλέας Δημη-
τριάδης επιτέθηκε στον Ανδρέα Μαυρογιάννη και 
ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα για συζήτηση και 
του ονόματος του στις Κομματικές Οργανώσεις.

Εξαγγελία Χριστοδουλίδη 

Την Πέμπτη τελικά άνοιξε τα χαρτιά του και τέως 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο 

οποίος εξάγγειλε την υποψηφιότητα του φροντί-
ζοντας να κάνει ειδική αναφορά και να εκφράσει 
την ευγνωμοσύνη του στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη. 
Από τις αναφορές του κ. Χριστοδουλίδη, ξεχώρι-
σε η δέσμευση του ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν 
θέλει να ιδρύσει κόμμα.  
Τόνισε ότι είναι γνωστή η πολιτική του καταβο-
λή, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα  
περιχαράκωσης. 
Τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Νίκο 
Αναστασιάδη, υπογραμμίζοντας ότι δεν μηδε-
νίζει, αναγνωρίζει λάθη, ελλείψεις και παραλεί-
ψεις γιατί όπως είπε ο εχθρός του καλού, είναι 
το καλύτερο.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Νεκρά άλλα τρία σπάνια πουλιά 

Ο εντοπισμός την περασμένη εβδομάδα 3 νεκρών 
Γυπών-ενός ενήλικα και δύο νεοσσών -στην 

επαρχία Πάφου είναι «ένα τεράστιο πλήγμα» για το 
είδος στην Κύπρο, αναφέρουν η Υπηρεσίας Θήρας 
και Πανίδας και το BirdLife Cyprus, σε κοινό δελτίο 
Τύπου. Αυτό το τραγικό γεγονός επιβεβαιώνει το 
πόσο ευάλωτος είναι ο συγκεκριμένος πληθυσμός 
και το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι η αντιμετώπιση 
των απειλών του είδους, καθώς ο πληθυσμός του 
γύπα στην Κύπρο το 2021 αριθμούσε 15-20 πουλιά, 
ενώ σήμερα έχουν καταγραφεί μόλις 8 Γύπες, ανα-
φέρεται. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στις 3 και 4 
Μαΐου, εντοπίστηκαν 3 νεκροί Γύπες εκ των οποίων, 
ένας ενήλικας και δύο νεοσσοί από φωλιές, στην 
επαρχία Πάφου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται, το ενή-
λικο πουλί που βρέθηκε νεκρό ήταν ο Ίκαρος ηλικίας 
4-5 χρονών, με αριθμό δακτυλιδιού CCR, που είχε 
σημανθεί με πομπό GPS τον Νοέμβριο 2019 στην 
επαρχία Λεμεσού. Ο Ικαρος, προστίθεται, βρέθηκε 
νεκρός την περασμένη Τρίτη από μέλη της Υπηρεσί-
ας Θήρας και Πανίδας σε περιοχή του Αγίου Ιωάννη 
στην επαρχία Πάφου, μετά από σχετική ενημέρωση 
που λήφθηκε από λειτουργούς του Τμήματος Δα-
σών. Την επόμενη μέρα, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας 
και Πανίδας, μετά από επιτόπιο έλεγχο, διαπίστω-
σαν ότι οι νεοσσοί φωλιών της περιοχής ήταν νεκροί 
χωρίς ενδείξεις ύπαρξης των γονιών τους στην περι-
οχή των φωλιών. 

Δηλητηριασμένα δολώματα 

Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις φαίνεται ως πιθανό-
τερο σενάριο η δηλητηρίαση, κάτι το οποίο ανα-

μένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές 
εξετάσεις», δήλωσε στο Radio Cosmos ο εκπρόσω-
πος τύπου της Υπ. Θήρας Πέτρος Αναγιωτός. 
Τα περιστατικά είπε διερευνώνται από τις αρμόδι-
ες αρχές ώστε να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου και 
αν αυτή είναι αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας, 
«τότε θα γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες προσπά-
θειες, για εντοπισμό των ενόχων και θα επιδειχθεί 
μηδενική ανοχή με σκοπό να τιμωρηθούν παρα-
δειγματικά έτσι ώστε μελλοντικά να αποτραπούν 
άλλες απώλειες στον ήδη εξαιρετικά απειλούμενο 
και ευάλωτο πληθυσμό Γυπών στο νησί». 
Ήδη, η παγκύπρια απογραφή του Γύπα, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενισχύει αυτό το ει-
δεχθές σενάριο, καθώς έχει καταγραφεί απώλεια 
του 50% του πληθυσμού σε σχέση με πέρσι», ανα-
φέρεται. 
Πιο συγκεκριμένα, προστίθεται, βάσει της περσι-
νής απογραφής, ο πληθυσμός του γύπα στην Κύ-
προ το 2021 αριθμούσε 15-20 πουλιά, ενώ σήμερα 
έχουν καταγραφεί μόλις οκτώ Γύπες. «Πρόκειται 
για ένα τεράστιο πλήγμα στον κυπριακό πληθυσμό 
του Γύπα, με απώλεια πουλιών που βρίσκονταν σε 

διαδικασία αναπαραγωγής, καθώς και πισωγύρι-
σμα των προσπαθειών που γίνονται για τη διατή-
ρηση του είδους στην Κύπρο μέσω του προγράμ-
ματος «Ζωή με τους Γύπες»,” προστίθεται. 
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, από την πρώτη 
στιγμή οι Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων ερευνούν τις περιοχές όπου έχουν 
κινηθεί τις τελευταίες ημέρες τα πουλιά που φέ-
ρουν πομπούς, ενώ η ομάδα του έργου «Ζωή με 
τους Γύπες» σε συνεργασία και με τις Αρχές των 
Βρετανικών Βάσεων παρακολουθούν στενά τους 
γκρεμούς στην Επισκοπή για να διαπιστώσουν την 
παρουσία γυπών αλλά και για να επιβεβαιώσουν 
ότι η «λειτουργία» των εκεί φωλιών συνεχίζεται 
χωρίς κάποιο πρόβλημα, αναφέρεται. 
Ταυτόχρονα γίνεται στενή παρακολούθηση των 
υπόλοιπων πουλιών που φέρουν πομπό τόσο στο 
πεδίο όσο και μέσω εξειδικευμένων λογισμικών 
παρακολούθησης ειδών άγριας πανίδας. 
Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση δηλητηριασμέ-
νων δολωμάτων είναι παράνομη και τιμωρείται 
με μέχρι και τρία χρόνια φυλάκιση ή/και πρόστι-
μο που ανέρχεται στα €20.000 βάσει του περί 
Προστασίας και Διαχείρισης των Αγρίων Πτηνών 
και Θηραμάτων Νόμου, ενώ σε περίπτωση που 
προκληθεί ουσιαστική βλάβη σε προστατευόμενο 
είδος όπως ο Γύπας, ο περί Προστασίας του Πε-
ριβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος, 
προβλέπει ποινή μέχρι και δέκα χρόνια φυλάκιση 
ή/και χρηματικό πρόστιμο €500.000.
Τέλος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το 
BirdLife Cyprus καλούν οποιοδήποτε γνωρίζει οτι-
δήποτε σχετικά με το πιο πάνω περιστατικό, να 
επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Θήρας και Πανί-
δας.

 Τα δηλητήρια σκοτώνουν τους Γύπες στην Πάφο 

Ολοκληρώθηκε το παζλ με τις υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές του 2023.
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Σ την ολομέλεια του Δημοτικού 
Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρ-
τη θα επανέλθει προς συζήτηση 

το θέμα του κατασκηνωτικού χώρου. 
Στη συνεδρίαση που θα είναι παρόντες 
και οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου θα 
κατατεθούν όλα τα δεδομένα σχετικά 
με τις επιλογές που έχει ο Δήμος. 
Ο Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοχούς Γιώ-
της Παπαχριστοφή επιβεβαίωσε ότι 
μεταξύ άλλων τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου θα ενημερωθούν για τις 
επαφές που είχε με όλους τους εμπλε-
κόμενους η Δημοτική Γραμματέας Δόξα 
Οικονομίδου και θα επιχειρηθεί όπως 
είπε, να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση 
που να δίνει διέξοδο ώστε να αξιοποι-
ηθεί ο χώρος με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Το θέμα αυτό απασχολεί τον 
Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο τα τε-
λευταία 20 χρόνια, δίχως μέχρι στιγμής 
να βρουν λύση για την αναβάθμιση του 
χώρου. Η ευθύνη βαραίνει κυρίως τον 
Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, διότι εξαιτί-
ας διαφωνιών στο δημοτικό συμβού-
λιο δεν προχώρησε η αναβάθμιση του 
χώρου, με αποτέλεσμα να παραμένει 
σε άθλια κατάσταση. Τη δεκαετία του 
’80 ο κατασκηνωτικός χώρος γνώρισε 
μεγάλες δόξες και ήταν από τους πιο 

διάσημους προορισμούς για αρκετούς 
ξένους επισκέπτες, κυρίως Γερμανούς. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 
όμως, ο χώρος άρχισε σταδιακά να 
υποβαθμίζεται και να μετατρέπεται 
από κόσμημα σε κηλίδα για ολόκληρη 
την περιοχή. Ο κατασκηνωτικός χώρος 
πέρασε στα χέρια του δήμου το 2011. 
Ουσιαστικά παραχωρήθηκε έναντι 
συμβολικού ενοικίου από το Τμήμα 

Δασών, που είναι ο ιδιοκτήτης του χώ-
ρου. Είχε προηγηθεί η διαχείρισή του 
από τον ΚΟΤ, ο οποίος είχε εκπονήσει 
και σχέδια για την αναβάθμισή του. 
Πρόκειται για μια έκταση 82.609 τε-
τραγωνικών μέτρων και ο στόχος που 
είχε τεθεί πριν από 10 χρόνια ήταν να 
δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κάμπινγκ 
με όλες τις ανέσεις. Το master plan 
που είχε εκπονηθεί τότε και θέλει να 

υλοποιήσει σήμερα ο Δήμος, μεταξύ 
άλλων προνοεί τη διαφύλαξη της υφι-
στάμενης βλάστησης, ενώ όσα έργα 
προβλέπονται θα γίνουν με σεβασμό 
και λαμβάνοντας υπόψη τα δέντρα. 
Περαιτέρω θα γίνει προσπάθεια για 
εμπλουτισμό της βλάστησης με τη 
φύτευση νέων ενδημικών φυτών που 
αντέχουν στις συνθήκες της συγκεκρι-
μένης περιοχής. Το κόστος για την ανα-
βάθμιση είχε προϋπολογιστεί ότι θα 
ανερχόταν σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, 
γι’ αυτό επιλέχθηκε ως διαδικασία η 
προκήρυξη διαγωνισμού για εξεύρεση 
στρατηγικού επενδυτή. Μάλιστα για να 
προχωρήσει η σχετική διαδικασία είχαν 
κατατεθεί αιτήσεις για την έκδοση των 
σχετικών αδειών από τα αρμόδια κυ-
βερνητικά τμήματα.  
Ο διαχειριστής του χώρου, θεωρεί πως 
είναι θέσμιος ενοικιαστής και προβάλ-
λει διάφορες αξιώσεις. Το δημοτικό 
συμβούλιο απέρριψε διάφορες συμβι-
βαστικές προτάσεις που κατατέθηκαν 
και η πλειοψηφία μέχρι τώρα επέμε-
νε σε νομικά μέτρα για την έξωση του 
διαχειριστή, ο οποίος από την πλευρά 
του ισχυρίζεται ότι έχει επενδύσει, δι-
εκδικεί αποζημιώσεις και δεν προτίθε-
ται να παραδώσει τον χώρο.

Πόλη Χρυσοχούς 
Τελευταία ευκαιρία για κατασκηνωτικό χώρο 

Οριστικά σε ιδιώτες
Η Βιολογική Μονάδα 
του ΣΑΠΑ 

Μ ε μια  ψήφο εναντίον το 
Δοικητικό Συμβούλιο του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου 
(ΣΑΠΑ) ψήφισε το βράδυ της Τε-
τάρτης, την παραχώρηση της βιο-
λογικής μονάδας του οργανισμού 
σε ιδιώτη. Για τη διαφορά που προ-
έκυψε για το κόστος τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας νερού ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Ανδρέας Χρυσάνθου 
ανέφερε ότι θα οδηγηθούν σε διαι-
τησία όπως προνοούν και τα σχετικά 
συμβόλαια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
τα τελευταία χρόνια τη μονάδα δια-
χειριζόταν το ίδιο το ΣΑΠΑ, πετυχαί-
νοντας την εξοικονόμηση χιλιάδων 
ευρώ, αλλά διάφορα προβλήματα 
που προέκυψαν ανάγκασαν το συμ-
βούλιο να προκηρύξει προσφορές 
για την ανάληψη της διαχείρισής 
της από ιδιώτες. 

Διαμαρτυρία στη Χλώρακα

Ε κδήλωση διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποίησαν το πρωί της Δευτέ-

ρας, κάτοικοι της περιοχής παρά το 
δημοτικό σχολείο Αγίου Στεφάνου 
στη Χλώρακα. Οι κάτοικοι διαμαρ-
τυρήθηκαν για την κατάσταση που 
επικρατεί στη  γειτονιά τους, αφού 
όπως ανάφερε ο εκπρόσωπος τους 
ο Ζαχαρίας Γεωργίου ακατοίκητη 
κατοικία έχει καταστεί εστία μόλυν-
σης και διαμονής αστέγων. 
Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση του 
κοινοτικού συμβουλίου για καθα-
ρισμό της περιοχής και εφαρμογής 
σχετικών διαταγμάτων του υπουρ-
γού εσωτερικών, της επάρχου Πά-
φου και της επιτρόπου προσωπι-
κών δεδομένων. Άλλο είναι βέβαια 
τα διατάγματα και άλλο η επιβολή 
τους…

Θρήνος για τη Νάταλι

Πολλά φαίνεται να είναι τα ανα-
πάντητα ερωτήματα γύρω από 

το θάνατο της 27χρονης ΣΥΟΠ Νά-
ταλις Νεοφύτου από την Πάφο, που 
τραυματίστηκε μετά από ατύχημα, 
κατά τη διάρκεια άσκησης σε στρα-
τόπεδο της περιοχής Λευκωσίας και 
κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, στο 
Γ.Ν. Λευκωσίας. Το Υπουργείο Άμυ-
νας, διαπιστώνει ότι υπάρχουν κά-
ποια κενά σημεία, τα οποία πρέπει 
να διερευνηθούν, για να εξακριβω-
θεί τι ακριβώς συνέβη και οδηγηθή-
καμε στην τραγωδία, ωστόσο από 
τις πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν, 
φαίνεται ότι κάτι δεν τηρήθηκε σω-
στά. 
Η κηδεία της άτυχης Νάταλις τελεί-
ται σήμερα στις 3:00 το απόγευμα 
από τον Ιερό ναό Απ. Παύλου και 
Βαρνάβα, στην παρουσία των πολι-
τικών και στρατιωτικών αρχών.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Σημείο θέας στον παραλιακό 
πεζόδρομο με απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον…

Το Κ.Σ. Κισσόνεργας στα πλαίσια της 
ανάδειξης και εμπλουτισμού του 

Παραλιακού Πεζόδρομου της Κισσόνερ-
γας που είναι σημείο αναφοράς για την 
Πάφο, στην τελευταία συνεδρία του, 
αποφάσισε να προχωρήσει στην κατα-
σκευή Σημείου Ενδιαφέροντος και θέας 
στο οποίο οι διερχόμενοι χρήστες του 
Πεζόδρομου θα μπορούν να θαυμάσουν 
την καταπληκτική θέα της περιοχής και 
ταυτόχρονα θα μπορούν επίσης να ‘Κλει-
δώσουν την Αγάπη τους’ με την εναπόθε-
ση κλειδαριάς σε ειδικά κατασκευασμέ-
νο κιγκλίδωμα το οποίο θα εγκατασταθεί 
για να παρέχει προστασία από πτώσεις. 

Το σημείο που έχει επιλεγεί βρίσκεται σε 
ανοικτό υπερυψωμένο χώρο κατά μήκος 
του Παραλιακού Πεζόδρομου της Κισσό-
νεργας και το οποίο έχει καταπληκτική 
θέα της θάλασσας και της χαρακτηριστι-
κής βραχώδους ακτογραμμής της περιο-
χής. Το έργο ‘Κλειδώστε την Αγάπη σας 
στην Κισσόνεργα’, θα κατασκευαστεί με 
υλικά που συνάδουν με την περιοχή και 
το περιβάλλον και θα μπορεί να φιλοξε-
νήσει επίσης μικρές υπαίθριες εκδηλώ-
σεις όπως π.χ. Μουσικά Ηλιοβασιλέμα-
τα. Στον χώρο θα τοποθετηθούν επίσης 
παγκάκια για ξεκούραση καθώς επίσης 
και φωτοβολταϊκά για φωτισμό. Το έργο 
που θα είναι μοναδικό στο είδος του για 
την Πάφο, αναμένεται να προσελκύσει 
επισκέπτες και να αυξήσει την επισκεψι-
μότητα του πεζόδρομου. Εκτιμάται ότι 
το έργο θα είναι έτοιμο σε 4 μήνες.

Κλειδώστε την αγάπη σας στην Κισσόνεργα

Ο διαχειριστής του χώρου, θεωρεί πως είναι θέσμιος ενοικια-
στής και προβάλλει διάφορες αξιώσεις. 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 
η προγραμματισμένη συνάντη-

ση με θέμα την ενημέρωση των αρ-
μόδιων φορέων της Πάφου για τα 
αποτελέσματα της μελέτης αναφο-
ρικά με τη δημιουργία μαρίνας στην 
Πάφο. Όπως ανέφερε ο βουλευτής 
του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, 
στην παρουσίαση του ο ανάδοχος 

μελετητής, ανέλυσε τις δύο επιλο-
γές που σύμφωνα με τη δική του 
μελέτη προκρίνει προς υλοποίηση. 
Ο ανάδοχος τόνισε ότι με τα σημερι-
νά δεδομένα καμία από τις επιλογές 
που μελετήθηκαν δεν είναι βιώσι-
μη. 
Παρόλα αυτά με βελτιώσεις στο 
υφιστάμενο τοπικό σχέδιο οι δυο 

επιλογές μπορούν να γίνουν βιώ-
σιμες και να προχωρήσουν. Συγκε-
κριμένα εισηγήθηκε την αύξηση του 
συντελεστή δόμησης.
Πρόσθετα, στη συγκεκριμένη ανά-
πτυξη παρουσιάζονται αρκετά προ-
σκόμματα όπως το υφιστάμενο οδι-
κό δίκτυο Κισσόνεργας-Πέγειας. Η 
βελτίωση του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου θα αποτελέσει καθοριστικό 
παράγοντα στην προσέλκυση επεν-
δυτών. Το συμπέρασμα σύμφωνα 
με τον κ. Σαββίδη, είναι ότι χρειάζο-
νται πολλά ακόμη να γίνουν για την 
επίτευξη αυτού του μεγαλεπήβολου 
στόχου, γι’ αυτό και χρειάζεται συ-
ντονισμένη προσπάθεια από όλους 
τους φορείς της επαρχίας μας.

Τα “μασούν” και για μαρίνα
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Καραβέλα πότε;
Μεγάλη ανάσα θα 
αποτελέσει η ολοκλήρωση 
των έργων του μεγάλου 
χώρου στάθμευσης στο 
κέντρο της Πάφου…

Ό λοι περιμένουν με αγωνία 
την ολοκλήρωση των έργων 
στον χώρο στάθμευσης Κα-

ραβέλα στο κέντρο της πόλης μας, στον 
οποίο θα λειτουργεί και ο νέος κεντρι-
κός σταθμός λεωφορείων.
Πλην όμως όπως και ολόκληρο το έργο 
της δημιουργίας σταθμών και στάσεων 
λεωφορείων, έτσι και το συγκεκριμένο 
καθυστερεί. Δικαιολογίες μπορεί αν υ-
πάρξουν πολλές, γεγονός όμως, είναι 
ότι κατά την επίσκεψή μας δεν είδαμε 
την παραμικρή κινητικότητα στο συγκε-
κριμένο εργοτάξιο και βεβαίως δεν υ-
πήρχε, ούτε και ένας εργάτης. Και όμως 

πρόκειται για το μεγαλύτερο και σημα-
ντικότερο χώρο στάθμευσης της περιο-
χής, ο οποίος αποτελούσε κύτταρο της 
εμπορικής ζωής της πόλης μας, καθώς 
στο χώρο αυτό φτάνουν όλα τα λεωφο-
ρεία από την ύπαιθρο της επαρχίας μας 

και γίνεται ακόμα και διακίνηση αγα-
θών. Πέρα από αυτό, μέσα στον συγκε-
κριμένο χώρο λειτουργούν και κάποια 
καταστήματα τα οποία παραμένουν 
κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια των έρ-
γων και οι ιδιοκτήτες των οποίων βρί-

σκονται σε απόγνωση. Την ολοκλήρωση 
των έργων ανάπλασης του χώρου στάθ-
μευσης αναμένουν με αγωνία και όλοι 
οι καταστηματάρχες και εμπορευόμε-
νοι της περιοχής, οι οποίοι ελπίζουν ότι 
με την ολοκλήρωση των έργων η περιο-
χή θα αναβαθμιστεί και θα ζωντανέψει 
και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι η περιο-
χή τα τελευταία χρόνια είχε υποβαθμι-
στεί, και ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές 
ώρες προέκυπταν και θέματα ασφάλει-
ας κυρίως νεαρών κοριτσιών που στάθ-
μευαν για να προσεγγίσουν το κέντρο, 
με περιστατικά επιθέσεων να έχουν κα-
ταγγελθεί στην αστυνομία. 
Προβλήματα τα οποία αναμένεται ότι 
θα εκλείψουν με την αναβάθμιση τόσο 
του χώρου όσο και του φωτισμού στην 
περιοχή. Καταληκτικά πρόκειται για άλ-
λο ένα έργο η ολοκλήρωση του οποί-
ου καθυστερεί ταλαιπωρώντας, όλους 
τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες, 
περίοικους και γενικότερα τους δημό-
τες και επισκέπτες της Πάφου. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τι καλά που θα ‘τανε…

Αυτή είναι εικόνα καλοκαιρινού 
τουριστικού προορισμού, με τα 

κρουαζιερόπλοια να προσεγγίζουν 
το γραφικό λιμανάκι της Πάφου και 
τους εκατοντάδες τουρίστες να απο-
βιβάζονται για μια σύντομη έστω 
επίσκεψη στην πόλη μας. Το κρου-
αζιερόπλοιο που αγκυροβόλησε  το 
πρωί της Τρίτης στα ανοικτά του λι-
μανιού της Πάφου, είναι και το πρώ-
το κρουαζιερόπλοιο που επισκέπτε-
ται φέτος την Πάφο και ελπίζουμε 
να υπάρξουν και άλλα πολλά. Πρό-
κειται για κρουαζιερόπλοιο Ισραηλι-
νών συμφερόντων το οποίο εκτελεί 
κρουαζιέρες στην Μεσόγειο.  
Οι επιβάτες του επισκέφθηκαν  μο-
νές στην επαρχία, αρχαιολογικούς 
χώρους στην Πάφο και στην Λεμεσό, 
αλλά και σημεία ενδιαφέροντος ε-
ντός της πόλης της Πάφου.  Το κρου-
αζιερόπλοιο αναχώρησε  αργά το α-
πόγευμα της ίδιας μέρας  από την 
Πάφο συνεχίζοντας την κρουαζιέρα 
στην Μεσόγειο.

Δρόμος αεροδρομίου 
-τουριστικής περιοχής

Π ερί τα τέλη Μαΐου αναμένε-
ται να γίνει η επιτόπια συνά-

ντηση του Υπουργού Μεταφορών 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Κα-
ρούσου με τους λειτουργούς της 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για την 
προώθηση των διαδικασιών ολο-
κλήρωσης του δρόμου Αεροδρομί-
ου Τουριστικής περιοχής. 
Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Ε-
ΒΕ αναμένεται εντός των επομένων 
ημέρων να οριστικοποιηθεί η ημε-
ρομηνία της συνάντησης ώστε να 
προωθηθούν οι διαδικασίες ολο-
κλήρωσης του δρόμου.
Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία 
κι οι ελπίδες μας για την ολοκλήρω-
ση επιτέλους του δρόμου με το αε-
ροδρόμιο παραμένουν.

Θα κρίνει το Κακουργιοδικείο 
τα στοιχεία... 

Σ ε απευθείας δίκη ενώπιον του Mόνι-
μου Κακουργιοδικείου Πάφου, που 

θα συνεδριάσει στις 23 Ιουνίου, παρα-
πέμφθηκαν την Τετάρτη από το Επαρχι-
ακό Δικαστήριο Πάφου τρία πρόσωπα 
ηλικίας 41, 34 και 27 ετών, που έχουν 
συλληφθεί για τη δολοφονία του 60χρο-
νου Λεόντιου Πογιατζή το περασμένο 
καλοκαίρι στην περιοχή του ΚΕΝ Αναρί-
τας. Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε από 
το Δικαστήριο όπως και οι τρεις παρα-
μείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη 
της ακροαματικής διαδικασίας προκει-
μένου να μην φυγοδικήσουν, ενώ επι-
καλέστηκαν και τον κίνδυνο διάπραξης 
άλλων αδικημάτων. Οι τρεις συλληφθέ-
ντες, αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της 
συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργή-
ματος, συνωμοσίας για φόνο, φόνο εκ 
προμελέτης, παράνομης κατοχής και 

μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατηγο-
ρίας Β, παράνομης κατοχή και μεταφο-
ράς εκρηκτικών υλών και εμπρησμού 
οχήματος. Την Τετάρτη στο Δικαστή-
ριο προσήχθησαν ο 34χρονος που δια-
μένει στην Πάφο, ο 27χρονος που είναι 
υπόδικος στις κεντρικές φυλακές, ενώ ο 
41χρονος που νοσηλεύεται στο Νοσο-
κομείο Λεμεσού εκπροσωπήθηκε στη 

δικαστική διαδικασία από τον δικηγόρο 
του. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλ-
ληψη των τριών, μετά από μαρτυρία 
που εξασφάλισε από φιλικό τους πρό-
σωπο που φέρεται να ήταν παρών στη 
συζήτηση που έγινε σε ξυλόσπιτο του 
34χρονου στο χωριό Κονιά. 
Οι τρεις συλληφθέντες, φέρονται να 
του είχαν προτείνει, σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του, να συμμετάσχει στη δο-
λοφονία ή να τους προμηθεύσει με πι-
στόλι με χρηματικό αντίτιμο 20 χιλιά-
δων ευρώ. Ο μάρτυρας της Αστυνομίας, 
ανέφερε σε κατάθεσή του ότι αποχώ-
ρησε από τη συζήτηση των άλλων τρι-
ών αλλά κρυφάκουσε ότι στόχος ήταν 
ο 60χρονος, για να “μείνει κλειστό το 
στόμα του”, κατά την έκφραση ενός από 
τους υπόπτους. Η σορός του 60χρονου 
είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη, μέσα 
σε αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταστρα-
φεί ολοσχερώς από πυρκαγιά, το πρωί 
της 15ης Ιουλίου 2021, στην περιοχή 
Αναρίτας, στην επαρχία Πάφου. 
Από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκη-
νή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχη-
μα είχε τεθεί κακόβουλα. Η νενομι-
σμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε 
στη σορό, κατέδειξε ότι ο θάνατος του 
60χρονου προήλθε από τραύματα στην 
κοιλιακή χώρα, που προκλήθηκαν από 
πυροβόλο όπλο. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχί-
ζει τις εξετάσεις.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον φόνο Πογιατζή 

Την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης του χώρου στάθμευσης αναμένουν 
με αγωνία και όλοι οι καταστηματάρχες και εμπορευόμενοι της περιοχής...

Αναμένεται 
δύσκολο Καλοκαίρι
Αγώνας δρόμου για εξασφάλιση 
πτητικών μέσων πυρόσβεσης... 

Μ έχρι το τέλος Μαΐου η Κύ-
προς θα έχει τα απαραίτητα 

πτητικά μέσα για την κατάσβεση 
Πυρκαγιών εκτίμησε ο Διευθυντής 
του Τμήματος  Δασών Χαράλαμπος 
Αλεξάνδρου. Όπως ανέφερε, ήδη εί-
ναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα 
2 αεροπλάνα του Τμήματος Δασών, 

ενώ από το Σάββατο σε ετοιμότητα 
θα είναι και τα 2 μισθωμένα Ισπα-
νικά αεροπλάνα που έφτασαν στην 
Κύπρο, καθώς και το ελικόπτερο της 
Εθνικής Φρουράς. Μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης και τα δυο ελικό-
πτερα των Βρετανικών Βάσεων, κα-
θώς και της αστυνομίας. Παράλλη-
λα είπε ο κ. Αλεξάνδρου, σε εξέλιξη 
βρίσκονται και 2 διαγωνισμοί για 2 
αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Τρέχουν 

Μετά τη σύσκεψη, στο Προεδρικό 
μέγαρο στις αρχές της εβδομάδας  

ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάρι-
ος Πελεκάνος δήλωσε ότι «ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας προήδρευσε 
σύσκεψης με όλους τους καθ’ ύλην 
αρμόδιους, με θέμα την ενίσχυση 
του πλαισίου για την πρόληψη και 
καταστολή πυρκαγιών. 
Έγινε αξιολόγηση της πορείας υλο-
ποίησης των μέτρων που αποφασί-
στηκαν, ενώ τέθηκε επί τάπητος ο 
βαθμός ετοιμότητας των Υπηρεσιών 
και οι ανάγκες που υπάρχουν. 
Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν, η 
επάρκεια πτητικών μέσων, η αξιο-
ποίηση της τεχνολογίας, το πλαίσιο 
συντονισμού των αρμοδίων Υπηρε-

σιών, η επαρκής στελέχωση των αρ-
μοδίων Υπηρεσιών, η επάρκεια των 
έργων πυροπροστασίας και αντι-
πυρικών ζωνών, η αναβάθμιση των 
αγροτικών πυροσβεστικών σταθ-
μών, η αξιοποίηση των Τοπικών Αρ-
χών, η κατάρτιση του μητρώου για 
σκοπούς επίταξης εξειδικευμένων 
οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης και η διαχείριση των εθε-
λοντών.
Όσον αφορά τα πτητικά μέσα, το 
Υπουργείο Γεωργίας προέβη στις 
απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε 
εντός Μαΐου να υπάρχει επάρκεια 
πτητικών μέσων».
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Στα πάνω ο Δήμαρχος της 
Πάφου που για άλλη μια 
φορά μίλησε έξω από τα 
δόντια και δεν μάσησε τα 
λόγια του για τα έργα προ-
στασίας των ακτών της Πά-
φου και Γεροσκήπου από 
τη διάβρωση, προαναγγέλ-
λοντας μάλιστα και  σύσκε-
ψη ακόμη και με τον Προέ-
δρο για την υλοποίηση του 
έργου…    

Στα πάνω ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ για την έκκλη-
ση του προς τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες να επανεξε-
τάσουν και εάν χρειαστεί 
να τροποποιήσουν τους 
σχεδιασμούς τους για την 
προστασία του παραλια-
κού μετώπου Πάφου Γε-
ροσκήπου από τη διά-
βρωση...

Στα πάνω και ο βουλευ-
τής του ΔΗΚΟ  για την πρό-
θεση του να εγγράψει εκ 
νέου στις αρμόδιες επι-
τροπές της βουλής θέμα 
για την ανάγκη προστασί-
ας των παραλιών της Πά-
φου και της Γεροσκήπου 
από τη διάβρωση...

Στα κάτω οι γνωστοί και 
άγνωστοι Παφίτες και μη 
μελετητές που προβάλλουν 
διάφορα προσκόμματα στην 
εκτέλεση των έργων προ-
στασίας των ακτών της Πά-
φου και της Γεροσκήπου α-
πό τη διάβρωση, με τα κίνη-
τρά τους να είναι κάθε άλλο 
παρά θεμιτά...

Στα κάτω η διευθύντρια 
του Τμήματος Αλιείας για 
τις «επιλεκτικές ευαισθη-
σίες» της για τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας στο παρα-
λιακό μέτωπο Πάφου και 
Γεροσκήπου. Σε άλλες ε-
παρχίες η κ. Αργυρού δεν 
είχε τέτοιες ενστάσεις για 
τα φύκια γιατί άραγε διε-
ρωτήθηκε κανείς…

Ερώτηση
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Μόνο στην Πάφο;

Ε

Φ. Φαίδωνος 
 

Β. Φακοντής Χρ. Σαββίδης Μελετητές Μ. Αργυρού 

Τ ελικά η ευαισθησία των Υπηρε-
σιακών παραγόντων που εμπλέ-

κονται στα περιβαλλοντικά ζητήμα-
τα στην χώρα μας φαίνεται ότι ε-
ξαντλείται μόνο όταν πρόκειται για 
έργα ή παρεμβάσεις που αφορούν 
την επαρχία μας.
Και αυτό μπορεί να είναι καλό σε 
κάποιες περιπτώσεις, αφού προ-
στατεύεται το περιβάλλον από επι-
ζήμιες αναπτύξεις, αλλά δυστυχώς 
αυτό συμβαίνει μόνο όταν πρόκει-
ται για έργα κοινής ωφελείας.
Έτσι έχουμε ενστάσεις από την Υ-
πηρεσία Περιβάλλοντος για την κα-
τασκευή των κυματοθραυστών που 
θα προστατεύουν το παραλιακό μέ-
τωπο Πάφου Γεροσκήπου, της μαρί-
νας στα Πότιμα, της Υπηρεσίας Θή-
ρας για την ολοκλήρωση του δρό-
μου αεροδρομίου-τουριστικής πε-
ριοχής και πάει λέγοντας…
Την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες αυτές 
και τα συναρμόδια υπουργεία δεν 
είχαν καμιά αναστολή να συναινέ-
σουν και να επιτρέψουν ιδιωτικές 
αναπτύξεις όπως για παράδειγμα, 
να κτιστούν επαύλεις πάνω στις Θα-
λασσινές Σπηλιές, ούτε να συναινέ-
σουν για την ανέγερση πύργων πά-
νω σε αρχαιότητες!!!
Για το παραλιακό μέτωπο Πάφου 
Γεροσκήπου όμως, αδιαφορούν ε-
ντελώς για τη διάβρωση που απο-
δεδειγμένα τρώει ένα μέτρο πα-
ραλίας το χρόνο, γιατί θα επηρεα-
στούν μερικές δεκάδες, από τα χι-
λιάδες μέτρα φυτειών ποσειδωνίας 
που υπάρχουν στη θάλασσα.
Ούτε όταν κτίσαμε ολόκληρο διε-
θνές αεροδρόμιο, φτιάξαμε δρό-
μους και τεράστιους χώρους στάθ-
μευσης στην Αλυκή Λάρνακας που 
είναι ένας από τους σημαντικότε-
ρους βιότοπους της Κύπρου μίλησε 
κανείς για επηρεασμό του περιβάλ-
λοντος. Τι έχουν να πουν λοιπόν για 
όλα αυτά στην Υπηρεσία περιβάλ-
λοντος και τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία; 

ΝΑ
 Μ

ΗΝ
 Ξ

ΕΧ
ΑΣ

Ω
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Ο ι Υπεραγορές Παπαντωνίου των συμπολιτών 
μας επιχειρηματιών, έχουν αποδείξει πολλές 

φορές ότι αποτελούν μόνιμο υποστηρικτή των αν-
θρώπων της επαρχία μας και γενικότερα της κοινω-
νίας της Πάφου, προσφέροντας απλόχερα όπου υ-
πάρχει ανάγκη. Ειδικότερα για την Οργάνωση Πο-
λυτέκνων Πάφου οι Υπεραγορές Παπαντωνίου α-
ποτελούν σταθερό υποστηρικτή, γι’ αυτό και φέτος 
πρόσφεραν απλόχερα τρόφιμα για το Πασχαλινό 
τραπέζι των άπορων Πολύτεκνων Οικογενειών της 
Επαρχίας μας. Με ανακοίνωσή της η Οργάνωση Πο-
λυτέκνων Πάφου, ευχαριστεί δημόσια τις Υπερα-
γορές Παπαντωνίου, καθώς και την κυρία Φιλίππα 

Καρσερά Χριστοδουλίδη και το ίδρυμα “Σάββα Χρι-
στοδουλίδη” για τη διοργάνωση Φιλανθρωπικού Α-
πογεύματος που σκοπό είχε την οικονομική ενίσχυ-
ση του ταμείου βοηθείας άπορων Πολύτεκνων Οι-
κογενειών. Εύγε και μακάρι να βρουν μιμητές…

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τις πανέμορφες γωνιές που κρύβει η 
ύπαιθρος της Πάφου, αλλά θα πρέπει να 
έχετε την περιέργεια και την όρεξη για να 
τις ανακαλύψετε…

Τους υποψηφίους που δηλώνουν ότι κα-
τέρχονται για να φέρουν την αλλαγή και να 
διώξουν τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη και ΔΗΣΥ, αλλά αντί να τα βάζουν 
με αυτήν τρώγονται μεταξύ τους…

Τους διάφορους καρεκλοκένταυρος γρα-
φειοκράτες οι οποίοι πάντα βρίσκουν τρό-
πους να σταματούν μεγάλα και ουσιαστικά 
έργα υπερτοπικής σημασίας στην Πάφο…

Την Πουτιν-μανία που έχει πιάσει όλο το 
δυτικό στρατόπεδο και τη μια τον βλέπουν 
άρρωστο την άλλη να κουτσαίνει και πάει 
λέγοντας…

Τους αγιογδύτες που ευδοκιμούν ανάμε-
σά μας και δεν διστάζουν να πάνε κόντρα 
στα συμφέροντα της πόλης και επαρχίας 
τους όταν θίγονται τα στενά προσωπικά 
τους συμφέροντα…

Την επαρχία μας που είναι και πάλι πρώτη 
επιλογή για τους Κύπριους συμπατριώτες 
μας για να περάσουν το τριήμερο του Κα-
τακλυσμού…

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγ-
χου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό  Οργανισμό 
Ασφάλειας της Αεροπορίας που συστή-
νουν να μην είναι υποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε αεροδρόμια και αεροπλάνα από 
τις 16 Μαΐου. Είστε σίγουροι;

Τους Δήμους της Πάφου που προετοιμά-
ζονται πυρετωδώς για τις εκδηλώσεις που 
θα μας παρουσιάσουν το τριήμερο του Κα-
τακλυσμού…

Τους υπεύθυνους για τις προσλήψεις δα-
σοπυροσβεστών στην Πάφου που σύμφω-
να με καταγγελίες ενήργησαν ρουσφετο-
λογικά…

Τους ανεύθυνους οδηγούς που εξακολου-
θούν αν συμπεριφέρονται ως να κυκλοφο-
ρούν μόνοι στους δρόμους μας με απο-
τέλεσμα να παίρνουν στο λαιμό τους και 
άλλους που δεν φταίνε σε τίποτα…

Τα πεζοδρόμια της Πάφου που σιγά, σιγά 
γεμίζουν παλούκια, διαφόρων διαμετρη-
μάτων και χρωμάτων…

Την αφιλότιμη τη σκόνη η οποία δεν μας 
αφήνει σε ησυχία αφού μια φεύγει και 
τρεις έρχεται…

Τους μωροπίστευτους που μετά τον πόλε-
μο στην Ουκρανία πιστεύουν ότι εάν μας 
τύχει κι εμάς εδώ, θα δεχτούμε την ίδια 
βοήθεια από τη Δύση… 

Τον εκκλησιαστικό πόλεμο που μαίνεται 
ταυτόχρονα με τον κανονικό με αφορμή 
την Ουκρανία και δείχνει τον ανθρώπινο 
παραλογισμό στις μέρες μας…

Τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που 
ετοιμάζονται πυρετωδώς για τις νέες δι-
άφορες εξετάσεις που έρχονται…

Τους ψαράδες του λιμανιού της Πάφου 
που τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματά 
τους αλλά δεν τα βλέπουμε να λύνονται 
τουλάχιστον σύντομα…    

... να βάλω φραγή στους 
κομματικούς παρατρεχάμε-

νους που θα με ψάξουν...

... ότι η καθαριότητα είναι 
Πολιτισμός ας το πράξουμε 

επιτέλους...

... να αγοράσω κυάλια να 
αγναντεύω τα κρουαζιερό-
πλοια που πλησιάζουν την 
Πάφο αλλά δε μπορούν να 
δέσουν...

... ότι οι νέες ποινές για 
τροχαίες παραβάσεις είναι 

φωτιά και λάβρα...

Υπεραγορές Παπαντωνίου
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Κ τίζουμε πολυκατοικίες, καταστήματα, γρα-
φεία, αλλά δεν φροντίζουμε να εξασφα-

λίζουμε και τους απαραίτητους χώρους στάθ-
μευσης. Τρανό παράδειγμα το κέντρο της Πά-
φου, όπου έχουμε ανεγείρει (κακώς) τα ογκω-
δέστατα κυβερνητικά κτίρια, αλλά δεν φροντί-
σαμε να δημιουργηθούν και οι ανάλογοι χώροι 
στάθμευσης. Είναι δε γελοίο να θεωρούμε ότι 
ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης που δημι-
ουργήθηκε μπορεί να εξυπηρετήσει τους επι-

σκέπτες των κυβερνητικών κτιρίων. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με το Δικαστικό Μέγαρο Πάφου, το 
οποίο πέρα από κάποιους υπόγειους χώρους 
στάθμευσης αποκλειστικά για τους δικαστές και 
άλλο ανώτερο προσωπικό δεν διαθέτει ούτε έ-
να χώρο στάθμευσης!!! Πού θα σταθμεύσουν 
λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι δικηγόροι, κατώτερο 
προσωπικό και οι εκατοντάδες επισκέπτες; Αυ-
τό όμως είναι πρόβλημά τους θα σκέφτηκαν αυ-
τοί που αποφάσισαν να τα κτίσουν εκεί!!!

Το Σάββατο 7/5/22 διεξήχθη στο Ζύγι το Πα-
γκύπριο Συνέδριο του Παναγροτικού Συνδέ-

σμου. Με το πέρας του συνεδρίου, απονεμήθη-
καν 13 συνολικά τιμητικά βραβεία σε παλαίμα-
χους αγρότες και αγρότισσες. Ανάμεσα στους 
τιμηθέντες, συγκαταλέγονταν και δύο Παφίτες, 
ο επί χρόνια πρόεδρος του Παναγροτικού Πά-
φου κύριος Θεμιστοκλής Δημοσθένους (φώτο) 
και η πολύτεκνη αγρότισσα μάνα κυρία Ξένια 
Μαυρονικόλα. Όπως μας ανέφερε ο βουλετής 
του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Ππάζαρος, ο οποίος πα-
ρέστει στο συνέδριο, λόγω μη υποβολής υπο-
ψηφιοτήτων από νέους υποψήφιους, δεν δι-
εξήχθησαν εκλογές και ως εκ τούτου η θητεία 
της παρούσας ηγεσίας ανανεώθηκε.

Τίμησαν τον Θεμιστοκλή

Πότε θα μάθουμε;

Υποψήφιοι
Έψαχναν υποψήφιο και βρήκαν μάνι, μάνι 

κι αποφασίσαν στο ΑΚΕΛ Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Μ’ αυτή τους την απόφαση κάποιοι δεν τη χαρήκαν, 

κι έτσι στον υποψήφιο χίλια κουσούρια βρήκαν.

Ήτανε όντως κολλητός του Αναστασιάδη, 

κι αυτό δεν άρεσε ποσώς εις τον Δημητριάδη.

Πολύ του κακοφάνηκε που άλλον προτιμήσαν 

και τ’ όνειρο του άγουρο και ορφανό αφήσαν…

Ήθελαν υποψήφιο, όπως την Coca cola, 

να έχει τόση αποδοχή και να πηγαίνει με όλα. 

Στο κέντρο πάλι τίποτα μα όλοι το ξέρουν ήδη, 

πως περιμένουν σύνθημα απ’ τον Χριστοδουλίδη.

H Energean ανακοίνωσε την ανακάλυ-
ψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτά-
σματος φυσικού αερίου με την ερευνη-
τική γεώτρηση «Αθηνά» (Athena) στη 
θάλασσα του Ισραήλ. Αυτό δείχνει ότι 
στην περιοχή μας υπάρχουν ανεξάντλη-
τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα ο-
ποία όμως δεν φτάνει μόνο να εντοπί-
σουμε αλλά και να εξορύξουμε. Πότε;

Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα με 
Μαυρογιάννη στο ΑΚΕΛ όπως δείχνει 
και το ποσοστό που έλαβε στην Κεντρι-
κή Επιτροπή. Με το 60% θα πρέπει το 
κόμμα να παλέψει πολύ για να πετύχει 
συσπείρωση των ψηφοφόρων του…

Η πίεση τώρα πέφτει στον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη με τα δύο μεγάλα κόμματα 
να έχουν επιλέξει υποψήφιο. Χωρίς βέ-
βαια αυτό να σημαίνει ότι οι δύο θα πε-
ράσουν στο δεύτερο γύρο…

Η Ουκρανία φλέγεται από τον πόλεμο 
και τους βομβαρδισμούς και η Κύπρος 
από τη… μάππα…

Το ενδεχόμενο δημιουργίας προβλή-
τας για Κρουαζιερόπλοια  στην Πάφο, 
δεν είναι απαγορευτικό και μπορεί να 
υλοποιηθεί, όπως προκύπτει από την 
παρουσίαση της μελέτης που ετοίμα-
σαν ιδιώτες για λογαριασμό του υφυ-
πουργείου Τουρισμού αναφορικά με 
την συνδυαστική ανάπτυξη Μαρίνας 
και υποδομής κρουαζιερόπλοιών στην 
περιοχή των Ποτίμων…
Είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν τίποτα 
φύκια, χελώνες, φώκιες φάλαινες κλπ 
στην περιοχή;

Για το 2020, οι κυριότερες αιτίες θανά-
του ήταν οι καρδιαγγειακές ασθένειες 
με ποσοστό 28%, τα κακοήθη νεοπλά-
σματα (23%), ασθένειες του αναπνευ-
στικού συστήματος (8%), σακχαρώδης 
διαβήτης (6%) και 2% απεβίωσαν λόγω 
κορωνοϊού!!!

Εγκληματική αδιαφορία, έχουμε επι-
δείξει ως κράτος μέχρι σήμερα για την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας και τώρα το πληρώνουμε πολύ 
ακριβά…

Θα μας εξηγήσει κάποιος επιτέλους, 
γιατί το πετρέλαιο είναι ακριβότερο α-
πό τη βενζίνη; 

Δεν κάνει πόλεμο δια αντιπροσώπου 
στην Ουκρανία λέει ο Τζο Μπάιτεν. Στα 
πόσα δισεκατομμύρια ορίζεται αυτό; 
Διότι μέχρι σήμερα θα έχει στείλει πά-
νω από 50 δις με το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών να είναι σε οπλισμό…

Πικράθηκε ο Αχιλλέας Δημητριάδης 
γιατί η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ έ-
δωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο Μαυρο-
γιάννη και έθεσε το θέμα της μισθοδο-
σίας του τόσο ως πρέσβης όσο και ως 
διαπραγματευτής…

Καθεστώς χωρίς ΝΑΤΟ και εγγύηση μη 
επίθεσης, θα ήταν αρκετή για να στα-
ματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει 
ο διοικητής της 36ης Ταξιαρχίας Πεζο-
ναυτών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ου-
κρανίας, συνταγματάρχης Volodymyr 
Baranyuk. Γιατί δεν το κάνουν;

Όχι που θα έβγαζαν θετικές απόψεις 
για την κατασκευή της Μαρίνας και του 
αγκυροβολίου στην Πάφο…

Γ. Στυλιανού

Την ανάγκη δημιουργίας της μαρίνας 
της Πάφου στην περιοχή Ποτίμων, α-

νέδειξε για άλλη μια 
φορά ο πρόεδρος του 
Κοινοτικού Συμβουλί-
ου Κισσόνεργας Γιώρ-
γος Στυλιανού.
Με αφορμή την πα-
ρουσίαση της μελέ-

της για τη συνδυαστική ανάπτυξη μα-
ρίνας και αγκυροβολίου για κρουαζιε-
ρόπλοια.
Ο κ. Στυλιανού, σημείωσε τα κέρδη 
που θα έχει η περιοχή από την συγκε-
κριμένη ανάπτυξη, αλλά και την απου-
σία υποδομών που θα πρέπει να δημι-
ουργηθούν, ώστε να προσελκύσει η α-
νάπτυξη επενδυτές… 

Έστω τα μισά…
Φανταστείτε η ευαίσθητη Ευρωπαϊκή 
Ένωση να επέβαλλε στην Τουρκία τις 

μισές κυρώσεις που 
επέβαλε μέχρι σήμε-
ρα στην Ρωσία για την 
εισβολή της στην Ου-
κρανία.
Η κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν που τρέχει 

μέρα νύχτα για να πείσει τις χώρες που 
διαφωνούν να αποδεχτούν το εμπάρ-
γκο στο Ρωσικό πετρέλαιο, ούτε καν 
στις προσβολές του Ερντογάν προς την 
ίδια δεν είχε αντιδράσει!
Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν εάν 
η Ευρωπαϊκή Ένωση που τώρα σκίζεται 
για μια χώρα που δεν είναι καν μέλος 
της, έκανε τα μισά έστω για την Κύπρο 
που είναι κράτος μέλος από το 2004, 
και το 38% του εδάφους του κατέχει 
μέχρι σήμερα μετά από εισβολή από 
την Τουρκία…

Ι. Κασουλίδης
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται ενα-
ντίον της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν νοείται  να 
τιμωρούν περισσότε-
ρο τα κράτη-μέλη από 
την ίδια τη Μόσχα, ε-
πεσήμανε ο Υπουργός 
Εξωτερικών Ιωάννης 
Κασουλίδης, ενώ ανέ-

φερε ότι  η Κομισιόν, οφείλει να γνω-
ρίζει τις ιδιαιτερότητες των οικονομιών 
των κρατών- μελών.
Είναι γνωστό ότι η οικονομία της Κύ-
πρου, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που 
δεν έχει κανένα άλλο Ευρωπαϊκό κρά-
τος, αφού εξαρτάται από τον τουρισμό 
τις υπηρεσίες και τη ναυτιλία και αν 
πληγούν αυτοί οι τομείς, τότε θα υπάρ-
χει μεγάλο πρόβλημα.
Ήδη υπάρχει πρόβλημα αγαπητέ κ. Κα-
σουλίδη και μάλιστα μεγάλο, γι’ αυτό 
είναι καιρός να πατήσουμε κι εμείς πό-
δι σε κάποια πράγματα και κακώς η Κύ-
προς δεν απειλεί με άσκηση βέτο για 
το  θέμα του έκτου πακέτου κυρώσε-
ων...

Ο Δίκαιος

Στατιστικές

Εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος εξήγγει-
λε το πρωί της Πέμπτης την υποψηφιότητά 

του εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εί-
ναι μόλις ο Δεύτερος ηγέτης που γεννήθηκε στην 
Πάφο, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ΄. 
Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που υποψήφιος 
ο οποίος δεν υποστηρίζεται από ένα από τα με-
γάλα κόμματα (ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ) περνά στον δεύ-

τερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο εκ Γερο-
σκήπου υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι προέρ-
χεται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και υπη-
ρέτησε στην διακυβέρνηση του τόπου  ως Εκπρό-
σωπος Τύπου και Υπουργός Εξωτερικών επί Ανα-
στασιάδη κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφι-
ος και απευθύνεται όπως είπε σε όλους τους πο-
λίτες, δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους. 



A N G E L  G U A R D I A N S
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 FUNERAL HOME

Πιστεύουμε ότι κάθε νεκρώσιμη ακολουθία είναι κάτι 
το ιδιαίτερο για την οικογένεια του αποθανόντος.

Το επαγγελματικό προσωπικό μας είναι πάντα στις υπηρεσίες σας
για πληροφορίες και συμβουλές.

 
Για επείγοντα και αργίες παρακαλώ επικοινωνήστε 

με τον κ. Νεόφυτο στο τηλ: 99199405

Όλες οι ρυθμίσεις κηδείας. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.
Ταφή και επαναπατρισμός αλλοδαπών. Κατασκευή τάφων.
Μέλος του διεθνούς οργανισμού NAFD.

Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 21, 8046 Πάφος
Τηλ: 26222993, Φαξ: 26221843

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ρουσφέτια 

Υποψήφιοι για τις προσλήψεις δασοπυροσβεστών που κατάγονται από 
τις κοινότητες Κανναβιού, Παναγιά, Κρήττου Μαρότου και άλλες κοι-

νότητες της περιοχής, καταγγέλλουν ότι απορρίφθηκαν και στην θέση τους 
προσλήφθηκαν άτομα με λιγότερα προσόντα, διότι είχαν όπως ισχυρίζο-
νται κομματικές πλάτες. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Χαράλαμπος 
Αλεξάνδρου στον οποίο τέθηκαν οι καταγγελίες υποστήριξε ότι όλοι όσοι 
προσλήφθηκαν είχαν υψηλότερη βαθμολογία βάσει των κριτηρίων που 
θεσπίστηκαν πριν από την προφορική τους εξέταση. Αυτό συνέχισε κατα-
δεικνύει και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Ωστόσο οι παραπονούμενοι, υ-
ποστηρίζουν ότι η προϋπόθεση για άδεια οδήγησης φορτηγού, συμπερι-
λήφθηκε λίγο πριν την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και 
ο τρόπος υπολογισμού των μορίων από τον τόπο διαμονής είναι ασαφής, 
σε ότι αφορά την πρόσληψη στους κατά τόπου δασικούς σταθμούς. Το θέ-
μα αναμένεται να εγγραφεί στη Βουλή, ενώ οι παραπονούμενοι παρουσι-
άζονται έτοιμοι να λάβουν και νομικά μέτρα. 

Αριστείο στο Ε’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Το Αριστείο στην κατηγορία «Ταινίες Μικρού Μήκους» του Στ΄ Πα-
γκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού 

του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (ΕΠΟΚ) απέσπα-
σε το Ε’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου-Αγίου Δημητρίου με την ταινία μι-
κρού μήκους «Γυάλινοι κόσμοι». Σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολεί-
ου, η θεματολογία του φετινού διαγωνισμού αφορούσε στον ξεριζωμό 
και την προσφυγιά, από το 1922, στο 1974, μέχρι και στις μέρες μας. 
Όπως αναφέρεται, η ταινία πραγματεύεται τον αιώνιο και κοινό πόνο 
του πρόσφυγα, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε τόπο. Οι μνήμες 
του ξεριζωμού αλλά και της ζωής πριν από τον πόλεμο ανασύρονται, 
μέσα από τα μάτια των παιδιών, που δίνουν το μήνυμα ότι ο πόνος 
του ξεριζωμού και της προσφυγιάς είναι κοινός και το ίδιο δυσβάστα-
κτος για όλους, ενώ δε ξεχωρίζει χρώμα, γλώσσα και εθνική ταυτότη-
τα. Στην ταινία συμμετείχαν οι μαθητές Αναστασία Χαραλάμπους, Ελέ-
νη Άνυφτου, Φωτεινή Παναγή, Διαμάντω Χρυσοστόμου και Ανδρέας 
Σταυρινού. Τη συμμετοχή του σχολείου, συντόνισαν και επιμελήθηκαν 
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Άννα Ζίγκα και Ζήνωνας Ευαγόρου, κα-
ταλήγει η ανακοίνωση.

Σύντομα αποκαλύπτεται η Λαϊκή Γειτονιά 

Μπορεί η ολοκλήρωση των έργων για τη Λαϊκή Γειτονιά να ξέφυγε 
από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, όμως το αποτέλεσμα που θα 

αποκαλυφθεί σύντομα θα ενθουσιάσει. Αυτές τις μέρες έρχονται από 
Αίγυπτο τα υλικά για την δαπεδόστρωση, ενώ σε λίγες μέρες θα ανοίξει 
και ο δρόμος. Μελανό σημείο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου είναι 
η άρνηση ορισμένων καταστηματαρχών να κάνουν και οι ίδιοι ανακαί-

νιση και ανανέωση στο εσωτερικό των υποστατικών τους. Οι περισσό-
τεροι ωστόσο καταστηματάρχες κατανοούν την ανάγκη να προσαρμο-
στούν στα νέα δεδομένα και αυτό θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα και 
τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν. Το ερώτημα που για την ώρα πα-
ραμένει αναπάντητο, είναι πότε θα καταστεί εφικτή η έναρξη λειτουρ-
γίας όλων των επιχειρήσεων στην περιοχή της ανάπλασης. 

Αναταραχή στο Νοσοκομείο Πάφου 

Από την περασμένη Παρασκευή άλλαξε η απόφαση του ΟΚΥπΥ να 
κλείσουν τον θάλαμο νοσηλείας ασθενών με covid στο Νοσοκο-

μείο της Πάφου. Αυτό αποφασίστηκε το βράδυ της περασμένης Πέ-
μπτης μετά από περιστατικό που δεν μπορούσε να μεταφερθεί στη Λε-
μεσό. Ο θάλαμος όπως ανέφερε ο Διευθυντής της πνευμονολογικής 
κλινικής Άδωνης Ελευθερίου, θα λειτουργεί με 8 κλίνες για ακόμη λίγο 
καιρό και αποκάλυψε πως εκτός από το σοβαρό περιστατικό που δεν 
μπορούσε να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο, υπήρξαν και  ασθενείς 
που αρνήθηκαν να μεταβούν στη Λεμεσό, υπέγραφαν και έφευγαν α-
πό τις πρώτες βοήθειες. Πάντως από την ανατροπή της απόφασης να 
κλείσει ο θάλαμος, προκλήθηκε αναταραχή καθώς γιατροί και νοση-
λευτές του καρδιολογικού τμήματος είχαν αποφασίσει τη Δευτέρα να 
κατέλθουν σε στάση εργασίας, διότι μεγάλος αριθμός νοσηλευτών εί-
χαν αποσπαστεί στον θάλαμο covid. Μετά την αντίδραση τους ωστόσο 
έγιναν διευθετήσεις που επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία του 
Τμήματος και των κλινών του καρδιολογικού τμήματος.

Οργισμένοι οι ψαράδες 

Την πρόθεση τον επαγγελματιών ψαράδων να εγκαταλείψουν το λι-
μανάκι της Κάτω Πάφου και να αναζητήσουν άλλον κατάλληλο χώρο 

για καταφύγιο αλιευτικών σκαφών, εξέφρασε ο πρόεδρος του συνδέσμου 
παράκτιας αλιείας Λεωνίδας Λεωνίδου. Τα τελευταία χρόνια πρόσθεσε 
η Αρχή Λιμένων, ο Δήμος Πάφου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, δεν μπο-
ρούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να τους εξασφαλίσουν απρόσκο-
πτη πρόσβαση στα σκάφη και τα αλιευτικά τους εργαλεία δίχως περιορι-
σμούς. Τώρα πρόσθεσε, δεν τους επιτρέπεται να διακινούνται ότι ώρα 
θέλουν με τα οχήματα τους και να σταθμεύουν δίπλα από τα σκάφη για 
την μεταφορά των εργαλείων τους. Μιλώντας στο Radio Cosmos o κ. Λεω-
νίδου, αναφέρθηκε και στον ημιτελή τεχνητό ύφαλο που δημιουργήθηκε 
στην περιοχή Μουλιών, σημειώνοντας πως από το 2015 δεν έγινε οτιδή-
ποτε άλλο εκτός από τη βύθιση του αλιευτικού σκάφους. Αυτό από μόνο 
του όπως είπε δεν είναι αρκετό για να δημιουργηθεί ο ύφαλος.

Δεν είναι όλοι ίδιοι 

Έ χουμε αναφερθεί πολλές φορές σε ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής που 
δεν επιδεικνύουν επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, δεν 

σέβονται τους συναδέλφους τους, αλλά και τους κανόνες που θεσπίζει η 
πολιτεία. Πρόκειται για την ηχορύπανση που προκαλείται. Παλαιότερα 
αυτό ίσχυε για την Αγίου Αντωνίου όπου λειτουργούσαν τα περισσότερα 
μπαρ και όλοι μετέδιδαν μουσική στη διαπασών. Το πρόβλημα τώρα με-
ταφέρθηκε στο κέντρο της Πάφου και το Εμπορικό Κέντρο. Ορισμένοι ι-
διοκτήτες, συνεχίζουν να μεταδίδουν μουσική στη διαπασών παραβιάζο-
ντας προφανώς του κανόνες. Το πρόβλημα στην περίπτωση του κέντρου 
της πόλης είναι μεγαλύτερο από αυτό που υπήρχε στην Αγίου Αντωνίου, 
διότι δεν είναι όλα τα καταστήματα μπαρ. Αν κάποιος για παράδειγμα κά-
θεται σε ένα καφέ για να συζητήσει με την παρέα του είναι υποχρεωμένος 
να ακούει στη διαπασών τη μουσική από το διπλανό μπαρ που μπορεί να 
βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων. Δεν είναι όλοι ίδιοι και η αναφορά σε 
ασυνείδητους αφορά λιγότερους από τα δάχτυλα τους ενός χεριού.

Ακατάχνωτα
Στην πολιτική ιστορία του τόπου θα κατα-
γραφεί σίγουρα ως ορόσημο η επόμενη ε-
κλογική αναμέτρηση για τις Προεδρικές Ε-
κλογές. Το παράδοξο που θα καταγραφεί 
είναι πως νικητής των εκλογών θα είναι ο α-
περχόμενος Πρόεδρος, ο οποίος δεν θα δι-
εκδικήσει την επανεκλογή του...

Ο επόμενος Πρόεδρος όπως όλα δείχνουν 
θα είναι ένας εκ των Αβέρωφ Νεοφύτου, 
Νίκου Χριστοδουλίδη και Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη. Και οι τρεις με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο ήταν συνεργάτες του Νίκου Αναστα-
σιάδη. Οι μεγάλοι χαμένοι και αυτής της ε-
κλογικής αναμέτρησης θα είναι τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν κατάφε-
ραν να προβάλουν μια εναλλακτική υποψη-
φιότητα... 

Το μεγάλο ερώτημα του 1ου γύρου των ε-
κλογών είναι ποιος θα μείνει εκτός της μά-
χης για τον δεύτερο. Από αυτό θα εξαρτηθεί 
και ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος. Το 
εκλογικό αποτέλεσμα είναι βέβαιο πως θα 
προκαλέσει διεργασίες στο κομματικό σύ-
στημα και το πολιτικό σκηνικό όπως το ξέ-
ραμε τα τελευταία 30 χρόνια θα διαφορο-
ποιηθεί... 

Στο θρίλερ του υποψηφίου του ΑΚΕΛ ένα 
από τα φαβορί, ο Αχιλλέας Δημητριάδης έ-
βαλε αυτογκόλ. Ο ίδιος δεν πήρε το προβά-
δισμα για λίγους ψήφους στο Πολιτικό Γρα-
φείο και την Κεντρική Επιτροπή. Η αντίδραση 
του όμως δικαίωσε όσους είχαν κάνει την ε-
πιλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη και εξέθε-
σε όσους στήριξαν την επιλογή του κ. Δημη-
τριάδη. Σιγά-σιγά θα μάθει και το ΑΚΕΛ τους 
νόμους του πολιτικού μάρκετιγκ... 

Στο επιτελείο του Αβέρωφ Νεοφύτου με-
τρούν πόσες ψήφους χάνουν στην Πάφο 
και τις κερδίζει ο Ν. Χριστοδουλίδης, όμως 
θα πρέπει να καταλάβουν πως η μάχη αυτή 
δεν καθορίζει και ποιος θα περάσει στον 2ο 
γύρο. Αν είναι για το πρεστίζ των υποψηφί-
ων, έχει κάποια σημασία. Το βράδυ της 1ης 
Κυριακής όμως το αποτέλεσμα στην Πάφο 
δεν θα έχει καμιά σημασία... 

Για την Πάφο το μείζον θέμα αυτή την πε-
ρίοδο είναι η υλοποίηση του έργου προ-
στασίας των ακτών από την διάβρωση και 
η βελτίωση που παραλιακού μετώπου από 
την πλαζ της Γεροσκήπου μέχρι τα Δημοτι-
κά Μπάνια. Όσοι δεν αναλαμβάνονται την 
σημασία αυτού του έργου για το μέλλον γε-
νικότερα της οικονομικής δραστηριότητας 
και την επιβίωση των τουριστικών επιχειρή-
σεων της επαρχίας μας, είναι εντελώς ακα-
τάλληλοι για οποιοδήποτε αξίωμα. Δυστυ-
χώς υπάρχουν και τέτοιοι παράγοντες, που 
αδυνατούν να δουν και να κατανοήσουν τα 
αυτονόητα... 

Τις επόμενες βδομάδες στο Προεδρικό 
σχεδιάζουν περιοδείας του Προέδρου Α-
ναστασιάδη σε όλη την επαρχία. Ελπίζουμε 
να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για τον έρ-
γο προστασίας των ακτών από την διάβρω-
ση, αλλά και τα υπόλοιπα έργα που είναι σε 
εκκρεμότητα. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή και 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί...
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Η “μούγια”



Κοκκινόψαρο
1 κιλό
€5.10

Αγαπήνωρος 8, Κάτω Πάφος-Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26166727Πολλές προσφορές εντός του καταστήματος

Xορτοφαγικός
Vegan Beyond κιμάς

300 γρ. €4.49Χορτοφαγικό 
Vegan Beyond Burger 

2X113 gr. €4.49
Καλαμάρι ροδέλες 

Sea Fresh
€4.75 1 κιλό
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Ο Άγιος Υπάτιος ή Περπατητής της Χλώρακας 
τιμάται σε ένα περικαλλές εκκλησάκι που 
κτίστηκε δαπάνη του ευεργέτη Γιαννάκη Αρι-

στοδήμου παρά το θέατρο της Χλώρακας 
δίπλα στη παλιά βρύση του χωριού. Πα-
λαιότερα ήταν μια πελεκητή πέτρα ριγ-
μένη στο έδαφος κάτω από ένα θεόρατο 
δρυ, όπου οι προγονοί μας έφερναν τα 
παιδιά τους όταν αργούσαν να περπα-

τήσουν και τα γύριζαν λιτανεία καθώς πίστευαν πως 
ο Άγιος τα βοηθούσε να ξεπεράσουν το πρόβλημα 
τους. Έδεναν στα πόδια του μωρού ένα ελαφρύ μι-
κρού μήκους νήμα, και βαστώντας το από τα χέρια 
το βοηθούσαν να περπατά γύρω-γύρω ώσπου να 
σπάσει η κλωστή, οπότε και πίστευαν πώς το θαύμα 
θα γινόταν.  Η πέτρα ήταν ένας μεγάλος βράχος που 
κύλισε από το ύψωμα πάνω από τη βρύση όταν έγινε 
ένας μεγάλος σεισμός πριν πολλούς αιώνες. Λέγεται 
πως αποτελούσε τον τοίχο μιας κάμαρης που χρησι-
μοποιούσε ένας χρυσοχόος, και πως μέσα στον με-
γάλο αυτό βράχο ήταν σκαμμένο ένα κούφωμα που 
έκλεινε με μια εφαρμοστή πέτρινη θύρα χωρίς να 
αφήνει σημάδια πως ήταν ένα ξένο σώμα, αλλά πως 
ήταν απλά ένα σχέδιο σκαλιστό στο βράχο. Πίσω από 
τη θύρα μέσα στο κούφωμα, ο χρυσοχόος φύλαγε τα 
χρυσάφια του, που όταν πέθανε έμειναν μέσα φλεγ-
μένα, χωρίς κανείς να γνωρίζει το μυστικό.
Κάποιος θα σκεφτεί τι να γύρευε ένας τεχνίτης χρυ-
σού στη Χλώρακα ένα πολύ μικρό χωριό, όμως, κά-
ποιοι παλιοί κάτοικοι, λένε πως στην περιοχή που 
ονομάζεται Χρυσός, οι ζευγολάτες όταν όργωναν τα 
χωράφια, πάνω στα νια (υνιά των αρότρων) έβρισκαν 
ψήγματα χρυσού, τα οποία ο χρυσοχόος αγόραζε και 
επεξεργαζόταν.
Όταν λοιπόν σε ένα μεγάλο σεισμό το καμαράκι χά-
λασε, η πέτρα κύλησε και στάθηκε δίπλα στην παλιά 
βρύση, όπου και οι κάτοικοι της Χλώρακας γύρω της 
έκαναν λιτανείες και λάτρευαν τον Άγιο Υπάτιο. Μια 
φορά ένας νεαρός ανακάλυψε τυχαία τη κρυφή θύρα 

και τα χρυσάφια που ήταν μέσα. Έτσι μ’ αυτό τον 
τρόπο έγινε πλούσιος, και αργότερα πλουσιότερος, 
αφού χρησιμοποιώντας αυτά τα πλούτη έγινε ο μέ-
γας τοκογλύφος του χωριού και της Πάφου. 
Η περιοχή γύρω ήταν άγρια και γεμάτη βλάστηση, 
έτσι κάποιοι ντόπιοι και ξένοι,  εξορμούσαν για κυνή-
γι εκεί. Όταν μια φορά το έτος 2000 σε έναν κυνηγό 
που κυνηγούσε στο μέρος συνέβηκε ένα γεγονός το 
οποίον εξέλαβε ως φανέρωση του Αγίου, όταν το διη-
γήθηκε σε ένα θείο του, αυτός το θεώρησε ως επιθυ-
μία του Αγίου Υπατίου να του κτίσουν μια εκκλησιά. 
Ήταν μια μέρα που έκανε κρύο και η βροχή έπεφτε 
αραιή, όταν στη δύσβατη εκείνη περιοχή καθώς κυ-
νηγούσε, συνάντησε κάτω από τη μεγάλη τρεμιθιά 
ένα γέροντα να κάθεται πάνω στην πέτρα του Αγίου. 
Όταν φιλικά τον χαιρέτησε και ευγενικά τον ρώτησε 
τι κάνει έξω μες το κρύο, ο γέρος του απάντησε πως, 
-όλοι έχουν μια στέγη στο κεφάλι τους να τους προ-
στατεύει, ενώ αυτός ήταν εκεί με ήλιο και κρύο, χω-
ρίς μια σκεπή να τον προφυλάσσει. 
Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε όπως να τον κατά-
πιε η ομίχλη. Ο νεαρός που κατάλαβε το θαύμα και 
πως ο γέρος ήταν ο Άγιος Υπάτιος, το ανάφερε στο 

θείο του που ήταν άνθρωπος της εκκλησιάς και γνώ-
ριζε περισσότερα. Ο Χαράλαμπος ήταν ένας καλός 
και πιστός Χριστιανός ιεροψάλτης της Παναγίας της 
Θεοσκέπαστης, έτσι μετά από τη διήγηση του ανι-
ψιού του, επιχείρησε να κάμει το θέλημα του.
Ζήτησε λοιπόν τη βοήθεια του Ανδρέα Μαυρέση 
ενός δασκάλου και παράγοντα της κοινότητας, ώστε 
να μεσολαβήσει στις κοινοτικές αρχές της Χλώρακας 
να του επιτρέψουν να κτίσει ένα εικονοστάσι για τον 
Άγιο εκεί, στην περιοχή της παλιάς Βρύσης, στην αρ-
χαία πέτρα που ήταν ριγμένη κατά γης κάτω από την 
τρεμιθιά. Όμως δυστυχώς οι Κοινοτικές αρχές δεν 
επέτρεψαν κάτι τέτοιο με τη δικαιολογία πως δεν 
υπήρχε χώρος…Και τα χρόνια πέρασαν. Νέος κοινο-
τάρχης Χλώρακας αναδείχθηκε ο Ανδρέας Μαυρέσης 
που ανάμεσα στο πολυσχιδές έργο που πρόσφερε 
στην κοινότητα του από το αξίωμα που κατέλαβε, 
ήταν και η αγορά της γης όπου μέσα λατρευόταν ο 
Άγιος Υπάτιος, και που στη συνέχεια με τη βοήθεια 
του επιχειρηματία Γιαννάκη Αριστοδήμου κτίστηκε 
το μεγαλόπρεπο εκκλησάκι που όμορφο σήμερα στέ-
κει και αγναντεύει το πέλαγο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Άγιος Υπάτιος ο ΠεριπατητήςΟ σκοπός της ζωής 
και το νόημα του θανάτου 

O Χρυσόστομος Ρουσής, M.Ed., πρώην 
γυμνασιάρχης, σε σύντομη και περιε-

κτική μελέτη του, σημειώνει 
τις θέσεις της Εκκλησίας για τη 
ζωή και το θάνατο. Κατ’ αρχάς, 
πολλοί θεωρούμε την “ευτυ-
χία” σκοπό της ζωής μας και 
προσπαθούμε να ζούμε καλύ-

τερα κι ευτυχισμένα, λατρεύοντας τα υλικά 
αγαθά, το ατομικό συμφέρον και τη δόξα. Η 
ψυχή μας, όμως, διψά για αγάπη και χαρά. Η  
έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους 
μας, που έχουν ανάγκη, μας δίνει πληρότητα 
και μας ανυψώνει πνευματικά, που είναι και 
ο σκοπός της ζωής. (Αρχιεπίσκοπος  Αλβανίας, 
Αναστάσιος). Σύμφωνα με τον Άγιο Σεραφείμ 
του Σάρωφ, σκοπός της ζωής του χριστιανού 
είναι να λάβει τους καρπούς του Αγίου Πνεύ-
ματος: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, 
πίστη, πραότητα, εγκράτεια… (Προς Γαλά-
τας Επιστ. Απ. Παύλου, κεφ. ε’-στιχ. 22-23) 
Ακόμη, οι άγιοι Πατέρες μας λένε ότι «η 
ψυχή μας φτιάχτηκε να αναζητά (μέσα από 
την αγάπη, την ταπείνωση, την  άσκηση, τα 
άγια Μυστήρια και την προσευχὴ) την ένωσή 
της με το Θεό». Η ζωή μας, βέβαια, δεν θα 
είχε νόημα, αν τέλειωνε στο θάνατο. Ο Θεός 
έπλασε τον άνθρωπο με ψυχή αθάνατη και 
με σώμα αθάνατο. Ο θάνατος «εισήλθεν εις 
τον κόσμον» με την πρωτοβουλία του διαβό-
λου, εξαιτίας του φθόνου του για τον άνθρω-
πο και ήλθε μετά την “πτώσιν”. Είναι φυσικό 
να «πονάμε» για τον θάνατο (αποχωρισμό) 
αγαπημένου μας προσώπου. Η νίκη, όμως, 
του Χριστού κατά του θανάτου μας δίνει ελ-
πίδα, ώστε να μην τον φοβόμαστε, να μην 
τον βλέπουμε όπως «οι μη έχοντες ελπίδα» 
(Α’ Θεσ. 4, 14) Όταν εκδημούμε από το σώμα 
μας, επιδημούμε προς τον Θεό και αυτή η εκ-
δημία είναι ανάπαυση και χαρά. «Αυτός που 
πιστεύει σε μένα κι αν πεθάνει, θα ζήσει» 
(Iω. 11,25). Ο Θεός «επέτρεψε, μετά την 
αμαρτία των πρωτοπλάστων, τον θάνατο, 
ως ευεργεσία προς τον άνθρωπο. Πεθαίνου-
με «ίνα μη το κακόν αθάνατον γένηται» και 
«προς το μη διαμείναι τον άνθρωπον, εις τον 
αιώνα, εν αμαρτία όντα». (Μητροπολίτης 
Πάφου Γεώργιος, 2010). Ο φυσικός θάνατος 
του ανθρώπου είναι, λοιπόν, ευλογία. 
Σκεφθείτε έναν άνθρωπο άρρωστο να υπο-
φέρει, αλλά να μην πεθαίνει. Θα υπήρχε 
χειρότερη κόλαση γι ̓ αυτόν; Αλλά και για 
τους δικούς του ακόμα. Σκεφθείτε έναν υγιή 
ακόμα, που γερνάει, αλλά δεν πεθαίνει. Θα 
έφθανε στο σημείο να μην μπορεί να ση-
κώσει το βάρος της ύπαρξής του. (†Παύλος, 
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης). Ο απ. 
Παύλος περίμενε το θάνατο με μεγάλη χαρά 
και ήταν αποτέλεσμα τούτο της ανάστασης 
του Χριστού. Έλεγε: «Διότι εις εμέ το ζην εί-
ναι ο Χριστός, και το αποθανείν κέρδος» (Φι-
λιπ. α’ 21). Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και 
χάρισε στους ανθρώπους τη ζωή. 
Τέλος, «ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον παίρνει 
στην καλύτερη στιγμή της ζωής του, με έναν 
ειδικό τρόπο, για να σώσει την ψυχή του». 
(Άγιος Παϊσιος) «Όταν καταλάβουμε ότι έχει 
έρθει το τέλος μας, να προσευχηθούμε ειλι-
κρινά και να ελπίζουμε ότι ο Θεός-Πατέρας 
μας  θα μας ελεήσει και θα μας δε χθεί ως 
τον άσωτο της παραβολής. Δεν θα επιτρέψει 
να ζημιωθεί η ψυχή μας, δηλ. αν μας πάρει 
σήμερα, σημαίνει ότι θα μας πάρει την καλύ-
τερη στιγμή μας». (Βήμα Ορθοδοξίας)  

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Χορεύουμε για τη ζωή”
Μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση 
από τα χορευτικά συγκροτήματα 
της επαρχία μας στο Μαρκίδειο…

Σ ε μια όμορφη εκδήλωση αγάπης και ανθρωπιάς 
τα έξι χορευτικά συγκροτήματα της Πάφου, ενώ-

νουν δυνάμεις για να βοηθήσουν οικονομικά τις οι-
κογένειες δύο μικρών συμπολιτών μας, των Λουκά 
Σταύρου και Ηρακλή Αναστασίου, οι οποίοι έχουν 
την ατυχία να πάσχουν από σπάνιες νόσους.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάτω από την ομπρέ-
λα του “Χορεύουμε για τη ζωή” και πραγματοποιεί-
ται την Κυριακή 15 Μαΐου στις 7:30 μ.μ. στο Μαρκί-
δειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου.
Τα έξι χορευτικά συγκροτήματα Λαογραφικός Όμι-
λος το Κάστρο, Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Στ’ 
αχνάρκα της Παράδοσης, Πολιτιστικός Όμιλος Ιεροί 
Κήποι, Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου, 
Λαογραφικός Όμιλος ΚΤΗΜΑ και Πολιτισμικό Λαο-
γραφικό Εργαστήρι Κονιών, θα παρουσιάσουν Κυ-
πριακούς, Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και 
ρεμπέτικα.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Πά-
φου. Εισιτήρια προπωλούνται ηλεκτρονικά από τη 
www.soldoutTikets.com.cy, ενώ θα διατίθενται και 
στο ταμείο του θεάτρου προς 10 ευρώ. Τα χορευτικά 
συγκροτήματα, θα συνοδεύει πενταμελές παραδο-
σιακό μουσικό σχήμα.

“ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ“ 
του Συνθέτη Ανδρέα Α. Αρτέμη

Ο συνθέτης κι ερμηνευτής Ανδρέας Α. 
Αρτέμης παρουσιάζει στη «ΜΠΟΥΑΤ 

ΟΡΦΕΑΣ» στη Χλώρακα την Παρασκευή 
27 και Σάββατο 28 Μαΐου 2022 στις 9.30 
το βράδυ, αποσπάσματα από συνθετικές 
του εργασίες με αφορμή τα είκοσι χρόνια 
του στη δισκογραφία. 
Επίσης θα ερμηνευτούν και αγαπημένα 
έργα κι άλλων συνθετών που ο Ανδρέας 
Α. Αρτέμης  επέλεξε να διανθίζουν τις εμ-
φανίσεις του. Τον συνθέτη πλαισιώνουν 
μέλη του Φωνητικού του Συνόλου «Ηχώ». 

Είσοδος 5 Ευρώ. Κρατήσεις θέσεων στον κ. Κυριάκο Ταπακούδη στο τηλέφωνο 99435899. 
Ο συνθέτης κι ερμηνευτής Ανδρέας Α. Αρτέμης ασχολείται με τη λόγια μουσική. 
Απαριθμεί εδώ και τριανταπέντε χρόνια, ένα μεγάλο αριθμό εμφανίσεων στον Κυπριακό 
κι Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό με δικές του συνθέσεις είτε ερμηνεύοντας άλλων συν-
θετών έργα ως σολίστας, σε εκδηλώσεις-ρεσιτάλ ερμηνείας, με στόχο πάντα την ανάδειξη 
της μελοποιημένης ποίησης. 
Έχει δώσει πολλές εντός κι εκτός Κύπρου, πολυμορφικές παραστάσεις-συναυλίες με συν-
θέσεις του. Οι παραστάσεις του αποτελούνται από κορυφαίους ερμηνευτές, μουσικούς, 
ηθοποιούς ενίοτε και χορευτές, δημιουργώντας έτσι μια κατανυκτική μυσταγωγία, για 
τους εκλεκτούς της μουσικοποιητικής τέχνης, συνδυάζοντας την ανάδειξη του Ελληνικού 
Λόγου, μέσα από τη μουσική και την ερμηνεία ποιητικών τραγουδιών.
Φέτος 2022 συμπληρώνει 22 έτη στη δισκογραφία με 23 παραγωγές προσωπικών δίσκων/ 
cd’s.



“Αδέσμευτος” 14 Μαΐου 2022 Σελίδα 17τ ουρ ι σ μ ό ς

... το φετινό πτητικό πρόγραμμα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που 
επιδεικνύουν οι αεροπορικές εταιρείες στην Κύπρο ως προορισμό...

Επιστροφή αεροπορικών εταιρειών και δρομολογίων

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής Περιφέρειας 

Πάφου συνεχίζοντας τις προσπά-
θειες προώθησης της υπαίθρου της 
επαρχίας και με στόχο την αύξηση 
της  επισκεψιμότητας στο Περιφε-
ρειακό Μουσείο Αγροτικής ζωής 
Ακάμα στη Δρούσεια και Κέντρο 
πληροφόρησης Γεωλογίας και Πα-
λαιοντολογίας Ακάμα στις Αρόδες, 

έχει προγραμματίσει για τους επό-
μενους 4 μήνες δωρεάν ξεναγήσεις 

καθώς και ζωντανή παρουσίαση 
παραδοσιακών τεχνών και επαγ-
γελμάτων.    
Στην περίπτωση του Μουσείου Δρού-
σειας, αδειούχος ξεναγός θα παρευ-
ρίσκεται στον χώρο κάθε Σάββατο 
από τις 09.30-13.00 ώστε να παρέ-
χει ξενάγηση, επεξηγήσεις καθώς 
και γενική πληροφόρηση τόσο στην 
ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσ-
σα ενώ παράλληλα επαγγελματίες 
παραδοσιακών τεχνών και επαγγελ-
μάτων  της περιοχής, με την στήριξη 
του Υφυπουργείου Τουρισμού θα 
επιδεικνύουν τις δεξιότητες τους και 
ζωντανά θα παράγουν πολιτισμό.   
Στο Κέντρο πληροφόρησης Γεω-
λογίας και Παλαιοντολογίας Ακά-
μας στις Αρόδες, ο λειτουργός του 
κέντρου καθ’ όλο το ωράριο λει-
τουργίας του χώρου (ενδεικτικά 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-17.00, 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-14.30) θα παρέχει 
ξενάγηση στους επισκέπτες και θα 
μοιράζεται μαζί τους πληροφόρηση 
για τον μαγικό κόσμο της Κυπριακής 

Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. Η 
ΕΤΑΠ Περιφέρειας Πάφου,  καλεί 
τόσο τους ντόπιους όσο και ξένους 
επισκέπτες καθώς και τους μόνι-
μους κατοίκους να επισκεφθούν τα 
μοναδικά αυτά σημεία αναφοράς 
όχι μόνο τα Σάββατα αλλά οποια-
δήποτε ώρα και μέρα  λειτουργίας 
τους και να γνωρίσουν από κοντά  
την πανέμορφη ευρύτερη περιοχή 
ΛΑΟΝΑ-ΑΚΑΜΑ. 

Η είσοδος στα κέντρα είναι 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ για όλους. 

Η όλη προσπάθεια εντάσσεται μέσα 
στο πλαίσιο της στρατηγικής του 
Υφυπουργείου Τουρισμού και των 
φορέων της Πάφου για  ανάδειξη 
της υπαίθρου, προώθηση των ιδι-
αίτερων χαρακτηριστικών  και επα-
ναφοράς  της σε ρυθμούς βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Πενήντα αερογραμμές με 
140 δρομολόγια θα πραγ-
ματοποιούν φέτος πτήσεις 
από και προς τα αεροδρό-
μια Λάρνακας και Πάφου...

Σ υνολικά 50 αεροπορικές εται-
ρείες με 140 δρομολόγια  σε 
38 χώρες, θα πραγματοποι-

ούν φέτος πτήσεις από και προς τα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, 
σύμφωνα με την Hermes Airports, 
η οποία σημειώνει παράλληλα ότι 
η επιβατική κίνηση τον Απρίλιο 
έφτασε στο 85% του αντίστοιχου 
μήνα του 2019. 
Σε ανακοίνωση της Hermes Airports 
αναφέρεται ότι «η εταιρεία παρου-
σιάζει το νέο καλοκαιρινό πτητικό 
πρόγραμμα από και προς τα αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου, το 
οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή 

σε πολλές και διαφορετικές συν-
δέσεις από και προς την Κύπρο». 
«Με βάση τον υφιστάμενο προ-
γραμματισμό, η καλοκαιρινή περί-
οδος δείχνει θετικά σημάδια με τις 
αερογραμμές να προγραμματίζουν 
ένα σημαντικό αριθμό πτήσεων», 
προστίθεται. 
Φέτος το καλοκαίρι «50 αερογραμ-
μές θα πραγματοποιούν πτήσεις 
από και προς τα αεροδρόμια Λάρ-
νακας και Πάφου, με 140 δρομο-
λόγια, συμπεριλαμβανομένων και 

πέντε νέων, από 95 προορισμούς 
σε 38 χώρες». 
Σημειώνεται ότι «η επιβατική κίνη-
ση τον Απρίλιο, κατέγραψε σημα-
ντική βελτίωση φτάνοντας το 85% 
του αντίστοιχου μήνα του 2019».
Προστίθεται ότι «συνολικά, για την 
περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 
Απριλίου 2022, από και προς τα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, 
παρά τις απώλειες από την Ρωσία 
και την Ουκρανία ταξίδεψαν συνο-
λικά  1.587.337 επιβάτες. 

Το  μεγαλύτερο μερίδιο επιβατικής 
κίνησης του Απριλίου προέρχεται 
από το Ηνωμένο Βασίλειο και την  
Ελλάδα, τη Γερμανία, το Ισραήλ, 
την Πολωνία, την  Αυστρία και την 
Ιταλία».
 Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
«νέοι προορισμοί όπως η Πίζα 
(με Ryanair), το Σάλτσμπουργκ (με 
Eurowings), η Βέρνη (με Helvetic), 
η Νυρεμβέργη (με Correndon) και 
η Τζέντα (Cyprus Airways) εντάσσο-
νται στο πρόγραμμα πτήσεων προς 
και από τα αεροδρόμια Λάρνακας 
και Πάφου. Εκτός από τα πέντε 
δρομολόγια που ξεκινούν, άλλα 
οκτώ επανέρχονται μετά από δύο 
χρόνια».
Τα δρομολόγια «περιλαμβάνουν 
πτήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο, 
Νόργουιτς (TUI) και Μπέλφαστ 
(Jet2) προς Πάφο, από Δανία, Άλ-
μπορκ (Jet time) προς Λάρνακα, 
από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ και Στα-
βάνγκερ (SunClass) προς Λάρνακα 
και πτήσεις από Σουηδία, Νόρσε-
πινγκ (Jet time), Ορέμπρο και Βέξιε 
Κρόνομπεργκ (Sunclass), όλα προς 
Λάρνακα».
Ακόμη η αεροπορική εταιρεία 
«EasyJet πρόσθεσε νέο δρομολό-
γιο από το Παρίσι και το Charles De 
Gaulle στη Λάρνακα, με 2 εβδομα-
διαίες πτήσεις».
Η Wizzair πετά από το Γκάτγουικ 
στη Λάρνακα με 10 πτήσεις τη βδο-
μάδα, πρόσθεσε το δρομολόγιο 
Λάρνακα-Κάρντιφ με δύο εβδομα-
διαίες πτήσεις, ενώ ξεκινά και το 
δρομολόγιο Λάρνακα-Γερεβάν με 
δύο πτήσεις κάθε βδομάδα».
Εξάλλου η εταιρεία «Eurowings 
αρχίζει με δύο εβδομαδιαίες πτή-
σεις στη Λάρνακα από την Πράγα, 
ενώ δυο  πτήσεις την εβδομάδα 
θα πραγματοποιούνται από τη 

Στοκχόλμη, Αρλάντα στη Λάρνα-
κα. Η Jet2 προσθέτει 2 πτήσεις τη 
βδομάδα από το Μπρίστολ, τόσο 
από Λάρνακα όσο και από Πάφο, η 
Ryanair αρχίζει πτήσεις από Νιού-
κασλ προς Πάφο με 2 εβδομαδιαίες 
πτήσεις, η Cyprus Airways προσθέ-
τει το δρομολόγιο Λάρνακα-Κάιρο, 
η Correndon παρουσιάζει το δρο-
μολόγιο Λάρνακα-Ντίσελντορφ και 
η TUS Airways πρόσθεσε το δρομο-
λόγιο Λάρνακα-Παρίσι».
Όπως ανέφερε η Μαρία Κουρούπη, 
Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής 
Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της 
Hermes Airports, «αναμφίβολα, η 
συνδεσιμότητα της Κύπρου παρα-
μένει στο επίκεντρο της στρατηγι-
κής μας. 
Συνεργαζόμαστε με όλες τις αερο-
πορικές εταιρείες για την πλήρη 
επαναφορά, αλλά και την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του δικτύου τους στα 
επίπεδα που λειτουργούσαν προ-
κορωνοϊού».
Πρόσθεσε ότι «το φετινό πτητικό 
πρόγραμμα επιβεβαιώνει την εμπι-
στοσύνη που επιδεικνύουν οι αε-
ροπορικές εταιρείες στην Κύπρο ως 
προορισμό, αφού τα πτητικά τους 
προγράμματα για υφιστάμενα και 
νέα δρομολόγια έχουν αποκατα-
σταθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Οι προσπάθειες που έγιναν τα 
προηγούμενα χρόνια για να δια-
φοροποιηθεί το πρόγραμμα με την 
επέκταση σε άλλες αγορές, έχουν 
καρποφορήσει» είπε.
Σύμφωνα με την κ. Κουρούπη «πε-
ρισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι 
σημαντικό για ολόκληρη την τουρι-
στική βιομηχανία να αξιοποιήσου-
με αυτές τις ευκαιρίες και να στηρί-
ξουμε τη ζήτηση, προκειμένου  να 
διαμορφώσουμε δυνατές βάσεις 
για το μέλλον».

Δρούσεια και Αρόδες-Δωρεάν ξεναγήσεις και ζωντανή 
παρουσίαση παραδοσιακών επαγγελμάτων

Ν έο Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών 
Ατόμων με Αναπηρίες με εφαρμο-

γή από το 2022, με πρόσθετο κόστος 
€300.000, από το οποίο θα επωφελη-
θούν περίπου 600 άτομα με αναπη-
ρίες, ενέκρινε την Τρίτη το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Όπως ανέφερε σε γραπτή 
της δήλωση η Αναπληρώτρια Κυβερνη-
τική Εκπρόσωπος Νιόβη Παρισσινού, το 
νέο Σχέδιο καθορίζει την επιχορήγηση 
με ποσό από €300 μέχρι €700, ληπτών 
κοινωνικών παροχών αναπηρίας για 
διακοπές που θα οργανώνουν οι ίδιοι, 
σύμφωνα με τις επιλογές και προτιμή-
σεις τους, αλλά και την πληρότητα προ-
σβάσιμων εγκεκριμένων ξενοδοχείων 
και τουριστικών καταλυμάτων στην Κύ-
προ. «Από το νέο Σχέδιο αναμένεται να 
επωφεληθούν περίπου 600 άτομα με 
αναπηρίες ετησίως, συν οι συνοδοί ή 
μέλη της οικογένειας τους. Το συνολικό 
επιπρόσθετο κόστος του νέου Σχεδίου 
θα ανέρχεται σε €300.000 ετησίως», 
πρόσθεσε. Επίσης, σύμφωνα με την κ. 
Παρισσινού, το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε τη δωρεάν παροχή σίτισης, 
προγεύματος και γεύματος, σε όλα 
τα παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Αντωνίου, Λευκωσίας, 
για τις σχολικές χρονιές 2021-2022 και 
2022-2023.

Τέλος το Safe Pass
Και σε μουσικοχορευτικά και 
κέντρα διασκέδασης...

Την αναστολή του μέτρου υποχρεω-
τικής επίδειξης Safe Pass σε κέντρα 

διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα 
και εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων 
γάμων και βαπτίσεων, από τις 15 Μα-
ΐου, αποφάσισε κατά τη σημερινή του 
συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.Ταυ-
τόχρονα, από τις 15 Μαΐου 2022, όπως 
επιτρέπονται οι επισκέψεις σε ασθενείς 
σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
με μέγιστο αριθμό τα 2 άτομα ανά ημέ-
ρα, με την προσκόμιση τεστ ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου (Rapid test) ισχύος 
24 ωρών (1 άτομο ανά επίσκεψη). Ανα-
κοινώνοντας τις αποφάσεις, ο υπουργός 
Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα ανέφερε 
πως η επιδημιολογική εικόνα της χώρας 
μας εξακολουθεί να βελτιώνεται, με αι-
σθητή μείωση, τόσο στον αριθμό κρου-
σμάτων όσο και στον αριθμό νοσηλευό-
μενων στα νοσηλευτήρια. 
«Η βελτίωση αυτή στους επιδημιολογι-
κούς δείχτες μας επιτρέπει να προχωρή-
σουμε σε περαιτέρω χαλαρώσεις, αξιο-
λογώντας καθημερινά τα επιστημονικά 
δεδομένα για τη λήψη προσεκτικών και 
στοχευμένων αποφάσεων», υπέδειξε ο 
υπουργός Υγείας. «Η συλλογική και ατο-
μική ευθύνη», κατέληξε, «έχει συνεισφέ-
ρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας, και γι’ αυτό, θέλω να τονίσω 
για ακόμη μια φορά πως οι θετικές εξε-
λίξεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
οδηγήσουν σε εφησυχασμό και μη τήρη-
ση των μέτρων ατομικής προστασίας. 
Εξακολουθούμε να φοράμε τη μάσκα 
μας, και να κρατάμε τις σωστές αποστά-
σεις, για να διασφαλίσουμε την υγεία 
τόσο του καθενός από μας προσωπικά, 
όσο και των αγαπημένων μας προσώ-
πων».

Νέο σχέδιο 
επιχορήγησης 
διακοπών

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα  μπορούν  να επι-
κοινωνούν απευθείας με τα Κέντρα 
(Δρούσεια 26332056, ksdrousias@
cytanet.com.cy) (Αρόδες 9962811  

info@akamasgeocenter.com)  
  www.visitpafos.org.cy
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η προστασία της
καρδίας μας, από 
τους εχθρούς της 
(Medlook, Δρ Λοΐζου Γ. Λοΐζος, 10 Mαϊου 2022)

Καρδιακή προσβολή, έμφραγμα μυο-
καρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, απο-

πληξία, στεφανιαία νόσος της 
καρδίας και αθηρωμάτωση 
αρτηριών είναι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, που αποτελούν την 
πρώτη αιτία θανάτων παγκο-
σμίως.

Οι πλείστες περιπτώσεις καρδιακής προ-
σβολής, πέραν του 90%, μπορούν να προ-
βλεφθούν και να προληφθούν.
Η πρόληψη μπορεί να σώζει κάθε χρόνο 
εκατομμύρια ζωές:
1. Αποφεύγετε κάθε μορφή καπνίσματος 
(τσιγάρο, πίπα, ναργιλές, ηλεκτρονικό τσι-
γάρο).
2. Μην αμελείτε την ισοζυγισμένη και υγι-
εινή σας διατροφή, με καθημερινή κατανά-
λωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, δη-
μητριακών ολικής αλέσεως και άφθονων 
φυτικών ινών.
3. Περιορίζετε τα ζωικά λίπη και τη χολη-
στερόλη διατροφής.
4. Φροντίζετε να κάνετε τακτική σωματική 
άσκηση (καθημερινό περπάτημα).
5. Μην παίρνετε υπερβολικές θερμίδες.
6. Διατηρείτε κανονικό βάρος σώματος. 
Παχυσαρκία και υπερβαρία είναι αιτίες 
πολλών σοβαρών νόσων.
7. Μάθετε να διαχειρίζεστε σωστά τις κα-
ταστάσεις που προκαλούν στρες.
8. Ήπια ή καθόλου κατανάλωση αλκοόλ.
9. Περιορίστε το αλάτι της διατροφής σας.
10. Ελέγχετε την πίεσή σας. Φροντίζετε να 
τη διατηρείτε σε κανονικά επίπεδα με τα-
κτική σωματική άσκηση, υγιεινή διατροφή, 
μείωση του στρες και με φάρμακα, εάν κρί-
νει ο γιατρός ότι χρειάζεστε.
11. Φροντίζετε να διατηρείτε κανονικά επί-
πεδα λιπιδίων (τριγλυκερίδια, χοληστερό-
λη) στο αίμα σας, με υγιεινή διατροφή και 
άσκηση. Εάν χρειάζεται, ο γιατρός θα σας 
συστήσει να παίρνετε φάρμακα για μείωση 
της χοληστερόλης ή των τριγλυκεριδίων.
12. Η λήψη ασπιρίνης, σε προληπτική 
δόση, μπορεί να συστηθεί από το γιατρό 
σε άτομα, που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
προσβολής από στεφανιαία νόσο της καρ-
δίας (στηθάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου 
και καρδιακή ανεπάρκεια).

Ο ερχομός της άνοιξης και η άνοδος της 
θερμοκρασίας δραστηριοποίησε τα 
φίδια τα οποία έκαναν την εμφάνι-

σή τους και σε κατοικημένες  περιοχές. Σύμ-
φωνα με τον, εθελοντή της Ερπετολογικής 
ομάδας Κύπρου, τον βιολόγο Δανιήλ  Κουρί-
δη ήδη από το τέλος Μαρτίου έχουν αρχίσει 
οι κλήσεις από πολίτες για απομάκρυνση φι-
διών από αυλές σπιτιών, οικίες, υποστατικά 
και αυτοκίνητα. 
Τα φίδια ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη και 
αναζητούν τροφή και ζευγάρωμα. Επίσης η 
ήπια θερμοκρασία κατά τους ανοιξιάτικους 
μήνες τα βοηθά να κυκλοφορούν περισσό-
τερες ώρες, ενώ τους μήνες με πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες τα φίδια κυκλοφορούν νωρίς 
το πρωί και αργά το απόγευμα.
Ήδη δυστυχώς είχαμε μερικά ατυχήματα φέ-
τος από δαγκώματα οχιάς (φίνα) η οποία εί-
ναι το μόνο επικίνδυνο από τα 8 είδη φιδιών 
που έχουμε στη Κύπρο για τον άνθρωπο.
Τα υπόλοιπα 7 είδη είναι  ακίνδυνα, όμως γε-
νικά όλα τα φίδια στη Κύπρο θανατώνονται. 
Βάση μιας μελέτης της  Ερπετολογικής  Ομά-
δας Κύπρου σε συνεργασία με εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της Κύπρου στη θέα των φιδιών λίγοι 
είναι αυτοί που διατηρούν την ψυχραιμία 
τους ενώ οι περισσότεροι τρομάζουν ακόμη 
κι αν τα δουν από απόσταση. 
Δυστυχώς οι περισσότεροι είναι αυτοί που  
τα σκοτώνουν, παραβλέποντας τη συμβολή 
τους στο οικοσύστημα. 

 Κι όμως τα φίδια είναι φίλοι μας

Όπως πολλές φορές τονίσαμε, συνεχίζει ο ει-
δικός διαχειριστής φυσικού περιβάλλοντός, 
φροντιστής φιδιών Αντρέας Κουρίδης, ο οποί-
ος ασχολείται εδώ και χρονιά με  τα φίδια της 
Κύπρου, αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της βιοποικιλότητας και η εύρυθμη λει-
τουργία του οικοσυστήματος μας, εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τα φίδια διότι συμβάλ-
λουν δραστικά στη διατήρηση του πληθυ-
σμού των τρωκτικών και μόνο η μείωση τους 
προκαλεί τρομακτική αύξηση του πληθυσμού 
των τρωκτικών. 

Εξαιτίας της ικανότητάς τους να διεισδύουν σε 
στενούς χώρους, όπως τρύπες και λαγούμια, 
τα τρωκτικά δεν μπορούν να τους ξεφύγουν. 

Και όπως ξέρουμε πολύ καλά η πλειονότητά 
των τρωκτικών ευθύνεται για τη μετάδοση 
πολλών ασθενειών στον άνθρωπο καθώς και 
για τη καταστροφή γεωργικών καλλιεργειών.

 

Αυστηρή η νομοθεσία για τη θανάτωση φιδιών

Κι όμως στη Κύπρο κυρίως από αγνοία και έλ-
λειψη ενημέρωσης τα σκοτώνουμε. 
Το Τμήμα Δασών όμως μας διαβεβαιώνει 
΄΄Όλα τα φίδια προστατεύονται τόσο από ευ-
ρωπαϊκές οδηγίες ή Συμβάσεις όσο και από 
την εθνική νομοθεσία Ν.153/2003 για την 
προστασία της φύσης και της άγριας ζωής. 
Για τη θανάτωση των φιδιών οι προβλεπό-
μενες ποινές είναι μεγάλες: πρόστιμο 17.000 
ευρώ ή τρία χρόνια φυλακής ή και οι δυο ποι-
νές μαζί για κάποιον που θα προξενήσει ζη-
μιά η θα σκοτώσει φίδι!!!

Τι πρέπει να κάνουμε εάν συναντήσουμε ένα φίδι

Εάν συναντήσουμε κάποιο φίδι συνεχίζει ο 
φροντιστής φιδιών Αντρέας Κουρίδης στους 
αγρούς δεν χρειάζεται να το σκοτώσουμε ή 
να πανικοβληθούμε. 
Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να απο-
μακρυνθούμε και να το αφήσουμε στην ησυ-
χία του. 
Κανένα φίδι δεν επιτίθεται στον άνθρωπο 
εκτός εάν νιώσει ότι απειλείται η ζωή του, 
για να σε δαγκώσει πρέπει να το πιάσεις, να 
το πατήσεις κατά λάθος ή να το πλησιάσεις 
πολύ. 
Για προστασία από δαγκώματα καλό είναι 
όταν βρισκόμαστε στους αγρούς να φοράμε 
ψηλές μπότες και να προσέχουμε πού πατά-
με.
Όταν κάποιος πλησιάσει πολύ ένα φίδι αυτό 
παίρνει αμυντική στάση βγάζοντας ένα σύ-
ριγμα ώστε να τον προειδοποιήσει σε να μην 
πλησιάσει άλλο. 
Συνήθως όμως το φίδι στη θέα ενός ανθρώ-
που τρέπεται σε φυγή. 
 
Τι πρέπει να κάνουμε εάν μας δαγκώσει ένα φίδι

Εάν μας δαγκώσει κάποιο φίδι και  έχουμε 
την ευκαιρία, φωτογραφίζουμε το φίδι και 
πάμε κατευθείαν στο πιο κοντινό νοσοκομείο 
για εύκολη αναγνώριση του φιδιού και περε-
ταίρω διάγνωση και περίθαλψη. 
Συνήθως εάν το φίδι που μας δάγκωσε είναι 
δηλητηριώδες, δηλαδή φίνα, βλέπουμε στο 
σημείο του δαγκώματος μία ή δύο τρύπες. 
Σε περίπτωση δαγκώματος από φίνα δεν πα-
νικοβαλλόμαστε και με ήρεμες κινήσεις, για 
να μη δώσουμε την ευκαιρία στο δηλητήριο 
να κυκλοφορήσει στο αίμα, πάμε κατευθείαν 
στο πλησιέστερο νοσοκομείο χωρίς να κά-
νουμε τίποτα στη περιοχή του δαγκώματος. 
Σε όποιο σημείο της Κύπρου και αν βρισκόμα-
στε, έχουμε αρκετό χρόνο για να μεταβούμε 
στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
 
Τι πρέπει να κάνουμε εάν δούμε κάποιο φίδι 
στην αυλή μας ή ακόμα μέσα στο σπίτι μας 

Σε περίπτωση που θα δούμε κάποιο φίδι στην 
αυλή μας ή ακόμα μέσα στο σπίτι μας, δεν 
χρειάζεται πανικός. 
Τα φίδια που βρίσκονται σε κατοικημένες πε-
ριοχές μπαίνουν από αυλή σε αυλή αναζητώ-
ντας τροφή. 
Εάν το φίδι μπει μέσα στο σπίτι ειδοποιούμε 
την Πυροσβεστική η τους ειδικούς ιδιώτες οι 
οποίοι αναλαμβάνουν την απομάκρυνση των 
φιδιών. 
Εμείς στην  Ερπετολογική ομάδα  καταλήγει 
ο βιολόγος Δανιήλ Κουρίδης δεχόμαστε δε-
κάδες τηλεφωνήματα για την απομάκρυνση 
φιδιών από κατοικημένες περιοχές καθώς και 
για ενημέρωση σχετικά με τα ερπετά της Κύ-
πρου. 

Daniel (Dannys) Kourides
MSc Biology

Ότι πρέπει να ξέρουμε
Για τα φίδια τα οποία έκαναν ξανά την εμφάνισή τους
και σε κατοικημένες  περιοχές… 

Στη φωτογραφία είναι η φίνα ή οχιά ή κοντονούρα με το επιστημονικό όνομα Macrovipera lebetina 
το μοναδικό επικίνδυνο από τα 8 είδη φιδιών  της Κύπρου για τον άνθρωπο.

Για δική σας διευκόλυνση και για τη προστασία 

των φιδιών μπορείτε να σημειώσετε τα τηλέ-

φωνα της Ερπετολογικής ομάδας (99160847, 

99554801, 99828901) η οποία είναι πάντα 

πρόθυμη να  σας βοηθήσει.
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Β ρήκα ετούτο τον τίτλο γιατί ο εβδομη-
νταπέντε χρονών νους μου έχει κου-
ραστεί από ατάκες σχετικών περί… και 

ασχέτων για ούλα. Οι «εξυπνάδες» των «σχε-
τικών» γιατί θα κερτίσουν από κείνο το κάτι! 
Για προσωπικά (υλικά κυκλικά της αντιπαρο-
χής πράματα) των φίλων γειτόνων και όσων 
θα δώσουν πάρουν και να δώσουν λίγο μα 
τόσο λίγο που δεν φαίνεται! 
Των «ασχέτων» χωρίς ειδικά προσόντα που 
δεν τάχω, ουδέν σχόλιο, αλλά ούτε και σχο-
λείο να τους πάρω διότι και εδώ πρόβλημα, 
δασκάλους με ειδικές γνώσεις για τούτους 
δεν έχουμε. (εξειδικευμένους με ντοκτορά 
λαλώ!). Ο χρόνος περνά και μάλιστα σε αν-
θρώπους που λαλούν, άτε να ξημερώσει, 
μεγάλη ή νύκτα το σκότος ή μαυρίλλα και τα 
λοιπά μίζερα!
2017 Πολιτιστική πρωτεύουσα!
Χάρηκε, ιδιαιτέρως εκεί πούναι η ΜΕΓΑΛΗ 
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. Κούτσα κούτσα ετελεί-
ωσε, καλώς ή και πολύ καλά για τους «σχε-
τικούς» περί των «πολιτιστικών»! Η επιτροπή 
των «σοφών» περί οργάνωσης (γέννηση γνώ-
σεων) πολιτισμού (που θα τον βρούνε) υπάρ-
χει μεσ’ τα πράματα λόγω ατασθαλιών του 
νου των σχετικών και άσχετων. 
Σήμερα πέντε χρόνια μετά το μιάλο παναϋρι 
του 2017 με τα πολλά έργα στολίδια συνεχί-
ζουν να «κτίζουν» την έξυπνη πόλη να ‘ναι 
όξυπνα ούλες τις ώρες νύκτα, μέρα, αργίες, 
εθνικές, πράσινες, μπλε και μη! Μην ξεχνού-
με τις στάσεις και την ΑΤΑ του μόνου πατριω-
τικού κόμματος!
Το φως υπάρχει. Ο κόσμος είναι εδώ, έρχονται 
και πολλά Πανεπιστήμια! Τα ψηφιδωτά ασκέ-
παστα θα τα φάει ο αέρας, θάλασσα, ήλιος.
Το ψαροχωριό και οι ενώσεις των τσιμπων, 
αγκαθιών και φάρων πολιτισμού κάποια ώρα 
θα τελειώσουν, εκείνο που ‘ναι σίγουρο το 
2040 μπορεί να τελειώσει και το «αμφιθέα-
τρο» (τόχουν στο νου τους;) και μετά θα γυ-
ρέψουν κόσμο να το γιομήσουν! Το Λιμανάκι 
κάθε χρόνο και νέα «εξέλιξη»! (κτίσιμο, χάλα-
σμα, αισθητική, διατηρητέα, αρχαιολογικά, 
λιμενικά). 
Ξεκίνησαν με τους μπετονένιους μαντρότοι-
χους (πρόχειρα λαλήσανε μέχρι…..) και τον 
πλατειακό χώρο που το κάνανε πάνω από 
δκυο τρεις φορές, τα πήρανε τα κύματα της 
Παφιακής θάλασσας!
Οι ψαρόβαρκες πάνε. Πάνε και οι παλιοί ψα-

ράδες, έλειψαν και τα ψάρια κλπ. Τώρα θα 
νοικιάζουν τον χώρο για «πολιτισμό»! Δεν 
ξέρουμε κάθε χρόνο κάθε πενήντα χρόνια; Ο 

Θεός να τους φωτίσει! Τα περιπτεράκια εκεί 
και περιμένουν. Η περιοχή άλλαξε το λιγό-
τερο τρεις φορές με ριάλια χοντρά! (όχι βέ-
βαια δικά τους από την πούγκα τους αλλά του 
λαού!).
Ακούστηκε, (τα λύσανε όλα) ότι οι φοίνικες 
ενοχλούν! Μα και η φοινικιά θέλει φροντίδα. 
(Μου ξέφυγε). Το περί 23 το χάος θα λυθεί 
και θα βγούνε στο ξέφωτο οι σχετικο-άσχετοι! 
Γνωρίζουν τι είναι φως; 
H πόλις μας πάντως κτίζεται «ομορφαίνει», 
«λειτουργική» με πασσάλους, μωσαϊκούς, 
μεταλλικούς, μαρμάρινους, γρανιτένιους για 
τους άτακτους και περιφρονούντες τους δια-
βάτες που χρησιμοποιούν πεζοδρόμια. Έλα 
και εκείνα έχουν τα χάλια τους. Αλλά με πολ-
λές πινακίδες σήμανσης δέντρα του χαμού 
(χαμηλά, χοντρόκωλα) και με «κουτιά» έξυ-
πνων υπηρεσιών. Έλα μωρέ, κύριε Ανδρέα 
μουρμούρη! 
Όλα μαύρα τα βλέπεις, μου το υπενθυμίζει ο 
Μιχαλάκης μου. Πήγαινε του λέω μια βόλτα 
στο Μούτ! Πήγαινε σε καμμιά εκδήλωση πο-
λιτική, κοινωνική, πολιτιστική και έλα να πού-
με, βγάλουμε το ρεζουμέ. 
Έτσι και όπως το λες μουρμουρκό είναι και 
κοινωνικό φαινόμενο. Κάτι θα βγει, όπως βγή-
κε η Μαρίνα της Πάφου. Πρώτη ήτο και θα 
γίνει η τελευταία όταν οι κρουαζιέρες γίνουν 
τόσο ακριβές λόγω καυσίμων! Και εκείνος ο 
δρόμος που είναι σιόρ είτε της Πόλης είτε του 
αεροδρομίου; 
Πάντως ο τελευταίος είναι για γελιόκλαμα! 
Οι μαντόρες πάνε δεν είναι εμπορεύσιμες! 
Τα φιστίκια το ίδιο. Οι πατάτες κρομμύδκια 
ας είναι καλά η Αίγυπτος και η Ολλανδία. Τα 
σταφύλια πάνε προ καιρού. Έχουμε από πα-
ντού και λίγο μαυροστάφυλο και ξυνηστέρι 
του Στατού, Κάθηκα. 
Ο λαός αγωνίζεται για το σωστό, δίκαιο και η 
βρώμικη πολιτική τα δικά της και μόνον. Έχουν 
γίνει αστείο με τους καθαρούς λογαριασμούς 
(δηλώσεις φόρου εισοδήματος). «Εφτακόσια 
ευρώ στη Τράπεζα έχω». Άκουσον το «πόθεν 
έσχες». 
Εκουράστηκα λαλώ σου κόρη Ελλού! Χαμηλό-
τερος μισθός «οκτακόσια».
Ενοίκιο εκατόν πενήντα, Πεζίνες πενήντα, Φα-
γητό τρακόσια, Εσώρουχα, ρούχα παπούτσια 

κλπ. πενήντα. Ταμιευτήριον «δκιακόσια», 
Φραπεδάπια πενήντα. Βκάλε λοαρκασμό Τεύ-
κρο μου εάν στέκουν τούτα που μου είπε ο 
Χαμπής. Μήπως τραπέζια, σεντούτζια, δανει-
κά. «Κράτος μη φιλικό στο λαό του «Λαλώ»! 
Ευχές κάνω ναρτει μια μέρα η νέα γενιά με 
αγώνες, γνώση, να στρώσει τα αδιέξοδα να 
εξαλείψει αδικίες και να δώσει διέξοδα στους 
έχοντες ανάγκη με πρώτα: Την ύπαιθρο που 
γεννά. Την μαμμού, τον δάσκαλο, τον παπά 
(οποιασδήποτε θρησκείας ή ……..) 
Τον μουχτάρη με τους συμβούλους του, τον 
καφενέ, τον μανάβη, τον φούρναρη (αρκατέ-
να) τον ψωμά και όλα τ’ άλλα θαρτουν μόνα 
τους γιατί ο κόσμος μας είναι καλός, νούσι-
μος, εργατικός. 
Την πάτησε και άκουσε «βκάλε τα αμπέλια 
τζιαι κατέβα στις υπηρεσίες»! (πλυντήρια 
βρατζιών, σεντονιών, καθάρισμα δωματίων 
και καλάθων!) 
Το χαλλούμι ασχολούνται ακόμη. Η κουμαν-
δαρία σιγά-σιγά πάει. Η ζιβανία το ίδιο. Τζιή-
νος ο τραχανάς της Ππινούς; Kαι εδώ πάει ένα 
κομμάτι ποιητικό της Πίτσας Γαλάζη: 

«Πουλιά Ελληνικά, Με το παπούτσι του Γρη-
γόρη για φωλιά, Και τ’ άλλα που ξαστόχη-
σαν, Και πρόσφυγες καρτέραγαν.

Στο ποίημα να μιλήσουν» Και εκεί πιο πά-
νω-κάτω: Το «Έψιλον της Ελένης» της Ελένης 
Φωκά της δασκάλας του Έθνους τη σύγχρονη 
ηρωϊδα που αψηφά τον κίνδυνο και αντιστέ-
κεται στον Τούρκο κατακτητή ως προαιώνιο 
σύμβολο (χωροχρόνος) αντίστασης απέναντι 
στις εχθρικές (μη φιλικές) επιβολές. 
Την φώναξαν καμιά φορά να μας μιλήσει για 
τα απλά και τα δύσκολα, πως περνά τι κάνει; 
Αντε σιόρ τζιαι σου. Στη πόλη των θαυμάτων 
θαύματα δεν σηκώνει! Στην ανηφόρα με-
τρούν οι δυνάμεις εσωτερικές εξωτερικές με 
ή χωρίς βοήθεια. 
Ο δεκαεφτάρης έπιαε τις ανηφοριές και τα 
μονοπάτια που οδηγούν στην λευτεριά του 
και των γειτόνων και των συμπολιτών του και 
του έθνους του. Ο άλλος δεν έχει ντροπή έχει 
συμφέρον. 
Η μαύρη τρύπα ετοιμάζεται να καταβροχθίσει 
τα γύρω και ο στροβιλισμός της πιάνει τέτοια 
«ταχύτητα» που όπως λέει και ο παρουσια-
στής επιστήμονας «νομίζεις» ότι δεν κινείται. 
Τέλος, αρχή, τέλος;  
Και τι να πούμε; Η δασκάλα ρωτά με το ανά-
λογο ύφος τα οκτάχρονα παιδιά: Τι γιορτά-
ζουμε τα Χριστούγεννα. Η απάντηση άμεσα, 
τον Αη Βασίλη, τα δώρα του για μας. Η ερώ-
τηση ελαφρά να την πάρουμε ως κλάππα για 
τα παιδάκια. 
Εκτός εάν (εκείνη/εκείνος) που ρωτά δεν γνω-
ρίζει τι είναι τα Χριστούγεννα (Γέννα ΧΡΙΣ-
ΤΟΥ)!  Ήμαρτον. Πάλιν άρχισα το μουρμουρ-
κό. Σας αφήνω στη κούνια σας όσοι έχετε. 
Καλό Καλοκαίρι με φρέσκα πράμματα και ψά-
ρια και καλό Χειμώνα που θα ‘χει εκπλήξεις 
με τραχανά!

Ανδρέας Λοϊζάς 
Πάφιος Δημότης Δήμου Πάφου

Κόμπος η καρκιά μου όπως και σ’ άλλους.

Τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα
Η Άνοιξη ήλθε στη Κύπρο μας...

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Από τον 
κατευνασμό 
στην επιβάρυνση
Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της Βουλής
Των Αντιπροσώπων

Ο Νέβιλ Τσάπερλεν ήταν πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου από το 1937 μέχρι 

το 1940. Έμεινε στην ιστορία ως ο 
πολιτικός ηγέτης που εφάρμοσε 
την περιβόητη πολιτική του κατευ-
νασμού. Δηλαδή την προσπάθεια 
καλών σχέσεων με τη ναζιστική 
Γερμανία. Το 1938 υπέγραψε την 

συμφωνία του Μονάχου μαζί με την Ιταλία, τη 
Γαλλία και τη Γερμανία με την οποία η Τσεχο-
σλοβακία θα έδινε τα ανατολικά εδάφη της 
Σουδητίας στη Γερμανία, υπό την λογική να μη 
γίνει εισβολή στην υπόλοιπη χώρα. Ο Τσάπερ-
λεν συνέχισε την προσπάθεια συμβιβασμού με 
τον Χίτλερ με στόχο να αποτρέψει κάθε κίνδυνο 
πολέμου. Ανακοινώνοντας την Συμφωνία του 
Μονάχου δήλωσε “Peace for our time” (Ειρήνη 
στην εποχή μας). Κάτι που διαψεύσθηκε αργό-
τερα κατά τραγικό τρόπο με το ξέσπασμα του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Τσάπερλεν έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα 
προς αποφυγήν. Η πολιτική του εξευμενισμού 
του ναζιστικού θηρίου αποτεφρώθηκε μέσα 
στις στάχτες και τα ερείπια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ένα σχεδόν αιώνα μετά από αυτό το 
εξόχως διδακτικό «ιστορικό επεισόδιο», η Τουρ-
κία, παραβάτης του διεθνούς δικαίου κατά συρ-
ροή και κατ’ εξακολούθηση, η χώρα που κατέχει 
στρατιωτικά το 37% των εδαφών ενός Ευρωπα-
ϊκού κράτους, της Κύπρου, που εισβάλλει κατά 
το δοκούν στη Συρία και στο Ιρακινό Κουρδι-
στάν, που παραβιάζει νυχθημερόν τον εναέριο 
χώρο της Ελλάδας, που καταδικάζει τον Οσμάν 
Καβάλα σε ισόβια κάθειρξη επειδή άσκησε το 
δημοκρατικό δικαίωμα να διαδηλώσει, που κα-
ταδικάζει τον Σενέρ Λεβέντ επειδή άσκησε το δι-
καίωμα της ελευθεροτυπίας, που φυλακίζει δε-
κάδες χιλιάδες τούρκους πολίτες χωρίς τήρηση 
των στοιχειωδέστερων ανθρωπίνων δικαιωμά-
των που κατοχυρώνουν διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
συμβάσεις, αυτή η χώρα-όνειδος της διεθνούς 
κοινότητας επιβραβεύεται με θωπείες.
Με αφορμή την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 
για την οποία η Τουρκία τηρεί στάση «επιτήδει-
ου ουδέτερου», ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες, προτού επισκεφθεί το Κίεβο 
και τη Μόσχα, επισκέπτεται τον Ερτογάν για «να 
υποβάλει τα σέβη του». Μετά δε την επίσκεψη 
του στις εμπόλεμες χώρες τηλεφωνεί στον Τούρ-
κο πρόεδρο για να τον ενημερώσει.
Οι δε ΗΠΑ, εις επιβράβευσίν της άρνησης της 
Τουρκίας να υιοθετήσει κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας, στέλνει νομοσχέδιο στο Κογκρέσο για 
αποστολή των αμερικανικών F16 στην Τουρκία, 
ακυρώνοντας προηγούμενη απαγορευτική νο-
μοθεσία. Η δε μονίμως παραπαίουσα, άτολμη 
και αναξιόπιστη Ε.Ε αρνείται να επιβάλει κυρώ-
σεις στην αδικοπραγούσα εις βάρος ευρωπαϊ-
κών χωρών, και όχι μόνο, Τουρκία.
Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται κατά 
επονείδιστο και τραγικό τρόπο. Μόνο που αυτή 
τη φορά η ακολουθούμενη πολιτική δεν είναι 
αυτή του «κατευνασμού» αλλά της θωπείας και 
της επιβράβευσης του παραβάτη, ταραξία, ει-
σβολέα και κυνικού βιαστή του διεθνούς δικαί-
ου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει προσωπικό 
για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

SPA TRAINERS-MASSAGE THERAPIST
SPA RECEPTIONIST-HAIR DRESSER 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
•Κάτοχος πτυχίου ή απόφοιτος αντίστοιχης σχολής
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
•2 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 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, Κύπρος:

ΘΕΣΗ: Σερβιτόρους/Σερβιτόρες 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών, λήψη παραγγελιών, επεξήγηση μενού 
ποτών, κρασιού και φαγητού, προώθησης πωλήσεων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δίπλωμα Ξενοδοχειακής Σχολής ή τριτοβάθμιας σχολής στον ξενοδοχειακό τομέα.
Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
Προϋπηρεσία δύο χρόνων σε ανάλογη θέση σε 3, 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο.
Προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων.
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην πιο κάτω διεύθυνση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Constantinou Bros Hotels Ltd
C/O Διευθυντή Προσωπικού
Τ.Κ.60182, Πάφος 8011
Τηλ.26964898, Φαξ.26964503
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com

CONSTANTINOU BROS HOTELS
Currently is seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,
 
Reservations Officer
 Duties:
•Answer, screen and forward incoming phone calls
•Provide basic and accurate information in-person and via phone/email
•Receive and organize all business correspondence
•Enter reservation in the computer system
•Perform other administrative duties such as filing, photocopying, and transcribing
 Requirements:
•Prior experience as a reservation officer 
•Solid written and verbal communication skills
•Excellent organizational skills
•Customer service attitude
•Competency in Microsoft Office Suite including Word, Excel, and Outlook
 Attractive remuneration package offered, according to skills and experience.
If you are interested, we would love to hear from you. Please send us your CV to:
 Constantinou Bros Hotels Ltd
Personnel Manager
Τ.Κ.60182, Paphos 8011
Tel.26964898, FAX.26964503
e-mail. : hr@cbh-cyprus.com

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

Receptionist
Duties:
•Answer, screen and forward incoming phone calls
•Provide basic and accurate information in-person and via phone/email
•Receive and organize all business correspondence
•Keep updated records 
•Perform other administrative and receptionist duties such as filing, photocopying and 
transcribing
Requirements:
•Prior experience as a receptionist or in related field
•Consistent, professional dress and manner
•Solid written and verbal communication skills in English plus one other language, preferably 
German, Russian or Greek
•Excellent organizational skills
•Customer service attitude
•Competency in Microsoft Office Suite including Word, Excel, and Outlook
Attractive remuneration package offered, according to skills and experience.
If you are interested, we would love to hear from you. Please send us your CV to:

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

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

P.A to the General Manager
Περιγραφή καθηκόντων:
•Γραμματειακή υποστήριξη
•Καθημερινή οργάνωση και διαχείριση εισερχόμενης / εξερχόμενης αλληλογραφίας, 
τηλεφωνικών κλήσεων και e-mail
•Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείων
•Σύνταξη επιστολών και αναφορών
•Οργανωτική υποστήριξη του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
•Κάτοχος πτυχίου
•Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
•Άριστη γνώση Η/Υ
Η εταιρία προσφέρει:
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
•Πολύ ευνοϊκούς όρους απασχόλησης
•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•Διαμονή και ημιδιατροφή
•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
•Mακροχρόνια απασχόληση
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

e-mail: hr@cbh-cyprus.com
Ref.: Προϊσταμένη Γραφείου
Constantinou Bros Hotels
Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101, Πάφος
www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για άμεση εργοδότηση 
για τις ξενοδοχειακές της μονάδες στην Πάφο:

Μεταφράστριες
Καθήκοντα:
•Μεταφράσεις
•Αρχειοθέτηση
•Αλληλογραφία
•Προετοιμασία εγγράφων
•Γραφειακή οργάνωση και υποστήριξη
Απαιτούμενα προσόντα:
•Απόφοιτος λυκείου.
•Πολύ καλή γνώση της  Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας ή Γερμανικής, ή Ρωσικής. 
•Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
•Να έχει εργαστεί για 3 συνεχόμενα χρόνια ως γραμματέας ή μεταφράστρια.
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλης τριτοβάθμιας σχολής, κατά προτίμηση 
οικονομικό κλάδο ή διοίκηση επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
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
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Ανακοινώσεις

ΤΗΛ 26 811 336-ΦΑΞ 26 952 999

ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ!!!

ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ 

ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ!!!

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 

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

Ανακοίνωση
Το κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας Πάφου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, 
χωραφιών και τεμαχίων και ανοικτών χώρων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγίας 
Βαρβάρας και στην Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού όπως προβούν άμεσα  στον 

καθαρισμό τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά 
ή αντικείμενα επίσης να κλαδέψουν δέντρα που τυχών εμποδίζουν σε δημόσιους 

δρόμους το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.

Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προβεί στον καθαρισμό 
των οικοπέδων/τεμαχίων όσο και χωραφιών που θα κριθεί αναγκαίο και το Κοινοτικό 

Συμβούλιο θα απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες να καταβάλουν 
τα  έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί για τον εν λόγω σκοπό.

Συναφώς διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
(α) Αν ο καθαρισμός που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη κριθεί ως μη 

ικανοποιητικός, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε συμπληρωματικό 
ή ολικό  καθαρισμό του χώρου. 

(β) Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου έστω 
και αν έχουν τοποθετηθεί /απορριφθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

Προσωπικές επιστολές-ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποτείνονται στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στα τηλέφωνα 

26422591 ή στο 99896309.

Ζητείται
Ο ιερός ναός Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα ζητά νεοκόρο για πλήρη απασχόληση στον ναό.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 99647530-99034901 

Λειτουργίες-Κηρύγματα Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, την προσεχή Κυριακή 15 Μαΐου θα 

λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο, όπου στη 

συνέχεια θα προστεί του εθνικού μνημοσύνου των σφραγισθέντων κατά τη Γενοκτονία του 

Ποντιακού Ελληνισμού. Ο θεολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Γεώργιος Σαββίδης 

την προσεχή Κυριακή 15 Μαΐου θα κηρύξει τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ιακώ-

βου του Αδελφοθέου στα Κονιά. Ο Θεολόγος κ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης την προσεχή Κυριακή 

15 Μαΐου θα κηρύξει τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ανώγυρα.



Formula 1: Κυρίαρχος ο Max Verstappen στο GP του Μαϊάμι
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Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου

Σελίδα 22

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

Αδεσμευτος

Τρίτη νίκη για το Max Verstappen μπρο-
στά από τον μεγάλο του αντίπαλο Charles 
Leclerc, ο οποίος προσπάθησε στους τελευ-
ταίους γύρους να “αρπάξει” τη νίκη από τον 
Ολλανδό πρωταθλητή. Το βάθρο στο GP 
του Μαϊάμι συμπλήρωσε ο Carlos Sainz.

Α υτός που τελικά πανηγύρισε τη νίκη στο 
GP του Μαϊάμι ήταν ο πρωταθλητής Max 
Verstappen ο οποίος μετά την επικράτη-

ση του στην Imola κατέκτησε την τρίτη νίκη του 
αυτή τη φορά σε Αμερικάνικο έδαφος, μειώνο-
ντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τον 
πρωτοπόρο Charles Leclerc.
Ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari προσπάθη-
σε στα τελευταία στάδια του αγώνα ελέω αυ-
τοκινήτου ασφαλείας να πάρει τη νίκη από τον 
Verstappen, ωστόσο αρκέστηκε στη δεύτερη 
θέση. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο 
teammate του στην Ferrari Carlos Sainz ο οποί-
ος «άντεξε» μπροστά από τον Sergio Perez με τη 
δεύτερη Red Bull. Με το που έσβησαν τα κόκκινα 
φώτα ο Charles Leclerc έκανε αυτό που έπρεπε με 
την F1-75. Εκμεταλλεύτηκε τη  pole position κρα-
τώντας με άνεση την πρώτη θέση, ενώ πίσω του 
ο teammate του Carlos Sainz δεχόταν την επίθε-
ση από τον Max Verstappen. Ο πρωταθλητής με 
αρκετή αυτοπεποίθηση σημείωσε ένα καθορι-
στικό προσπέρασμα που έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη συνέχεια του αγώνα, καθώς αν οι Ferrari ήταν 

στο 1-2, θα είχαν με το καλημέρα μεγάλο πλεονέ-
κτημα. Για τις πίσω θέσεις ο Lewis Hamilton έπε-
σε στην 8η θέση, ενώ οι δύο Aston Martin βρέθη-
καν στις τελευταίες θέσεις καθώς ξεκίνησαν από 
το pitlane ύστερα από πρόβλημα που αφορούσε 
στη θερμοκρασία του καυσίμου. Ο Charles Leclerc 
φτάνοντας στον 8 γύρο, είχε καταφέρει να απο-
κτήσει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Max 
Verstappen, ωστόσο αυτό θα άλλαζε πολύ γρή-
γορα στη συνέχεια. Ο πρωταθλητής εκμεταλλευ-
όμενος το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Charles 
Leclerc με το εμπρός δεξί ελαστικό του, κατάφερε 
να τον πλησιάσει ταχύτατα. Στον 9ο γύρο ο Ολλαν-

δός χρησιμοποιώντας το DRS “βούτηξε” στην εσω-
τερική της στροφής 1, ανεβαίνοντας στην πρώτη 
θέση. Ο Charles Leclerc είχε στη συνέχεια το πλεο-
νέκτημα του DRS, ωστόσο η μεγάλη διαφορά τελι-
κής ταχύτητας  της Red Bull έκανε την προσπάθεια 
του Μονεγάσκου για προσπέραση αδύνατη.
Ο Verstappen έπειτα από την προσπέραση του 
στον Leclerc, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμέ-
νη και με συνεχόμενους ταχύτερους γύρους άνοιξε 
τη διαφορά του από τον πιλότο της Ferrari στα 3,5 
δευτερόλεπτα. Πίσω τους ο Carlos Sainz προσπα-
θούσε να κρατήσει τον Sergio Perez, o οποίος με 
τη σειρά του είχε μπει και αυτός στη ζώνη DRS του 
Ισπανού πιλότου της Ferrari. Μπορεί η μάχη των 
Red Bull-Ferrari να ήταν αυτή που μονοπωλούσε το 
ενδιαφέρον, ωστόσο στο GP του Μαϊάμι οι μάχες 
για τις πίσω θέσεις ήταν αρκετά συναρπαστικές. 
Ο George Russell για ακόμη ένα GP έδειχνε εκπλη-
κτικά δείγματα γραφής με την W13, έχοντας βρεθεί 
στην πέμπτη θέση, με τον Valtteri Bottas να προ-
σπαθεί να μείνει κοντά στον Βρετανό με την Alfa 
Romeo. Από την έβδομη θέση και πίσω είδαμε τους 
Hamilton-Ricciardo-Ocon να παλεύουν σε μία μάχη 
“σώμα με σώμα” ώστε να ανέβουν στην κατάταξη.
H Ferrari, κάλεσε τον Charles Leclerc στα pits στον 
25ο γύρο για αλλαγή ελαστικών. 
Ο Μονεγάσκος έβαλε τη σκληρή γόμα της Pirelli, 
ενώ μετά την έξοδο του στην πίστα βρέθηκε στην 
τέταρτη θέση. Άμεση ήταν η απάντηση της Red 
Bull, ο Max Verstappen μπήκε στον επόμενο γύρο 
τοποθετώντας και αυτός τη σκληρή γόμα. Μετά 
την ολοκλήρωση των pitstop, η διαφορά μεταξύ 
Verstappen-Leclerc είχε φτάσει σχεδόν στα 8 δευτε-
ρόλεπτα υπέρ του Ολλανδού πιλότου της Red Bull.
Για τη μάχη του βάθρου, ο Carlos Sainz παρά το 
πρόβλημα που αντιμετώπισε στο δικό του pitstop 
δεν έχασε την τρίτη θέση από τον Sergio Perez. 
Ο Μεξικανός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το 
πρόβλημα του Sainz, καθώς ελάχιστους γύρους 
πριν έκανε παράπονα στο team radio για υστέρη-
ση στην απόδοση της RB18. Πίσω από τον Μεξικα-
νό, στην πέμπτη θέση βρισκόταν ο George Russell ο 
οποίος έδειχνε πως θα πετύχαινε ένα ακόμη θετικό 
αποτέλεσμα για την ομάδα της Mercedes. 
Βέβαια ο Βρετανός θα έπρεπε να κρατήσει πίσω 
του για το υπόλοιπο του αγώνα τον μαχητικό σε 
ακόμη ένα GP Valtteri Bottas. Με τους γύρους να 
περνούν, ο Max Verstappen συνέχιζε να κρατά με 

άνεση την πρωτοπορία με 16 γύρους να απομέ-
νουν για το πέσιμο της καρό σημαίας στο GP του 
Μαϊάμι. Ωστόσο στον 41ο γύρο θα είχαμε την επα-
φή Pierre Gasly-Lando Norris, με τον πιλότο της 
McLaren να καταλήγει στις μπαριέρες και το εικο-
νικό αυτοκίνητο ασφαλείας να κάνει την εμφάνι-
ση του. 
Με το μονοθέσιο της McLaren να βρίσκεται εντός 
πίστας και αρκετά θραύσματα να έχουν βρεθεί 
διάσπαρτα στην αγωνιστική γραμμή, η είσοδος 
του αυτοκινήτου ασφαλείας κρίθηκε απαραίτητη, 
ώστε να απομακρυνθούν αυτά με ασφάλεια. Με 
το αυτοκίνητο ασφαλείας να μηδενίζει τις διαφο-
ρές άπαντες έσπευσαν στα pits για αλλαγή ελαστι-
κών.
Οι πρωτοπόροι επέλεξαν να τοποθετήσουν στα 
μονοθέσια τους τη σκληρή γόμα και πάλι πλην του 
Sergio Perez ο οποίος έβαλε τη μεσαία γόμα της 
Pirelli. Κερδισμένοι από το αυτοκίνητο ασφαλείας 
ήταν οι Valtteri Bottas και Lewis Hamilton οι οποί-
οι κατάφεραν να βρεθούν εμπρός από τον George 
Russell. Με την επανεκκίνηση του αγώνα ο Max 
Verstappen κατάφερε να κρατήσει τη θέση του βά-
ζοντας πλώρη για την τρίτη νίκη της χρονιάς. Ωστό-
σο ο μεγάλος του αντίπαλος Charles Leclerc δεν 
είχε πει ακόμη την τελευταία του κουβέντα. Ο Μο-
νεγάσκος πιλότoς της Ferrari με 5 γύρους να απο-
μένουν έκανε την τελική επίθεση του με σκοπό να 
πάρει τη νίκη μέσα από τα χέρια του Ολλανδού 
πρωταθλητή. Φυσικά ο Verstappen δεν θα άφηνε 
τον Leclerc να του στερήσει μία νίκη που αν δεν 
είχαμε το αυτοκίνητο ασφαλείας θα είχε έρθει με 
μεγάλη άνεση. Ο Ολλανδός έβαλε το κεφάλι κάτω 
και με συνεχόμενους γύρους άνοιξε τη διαφορά 
κατακτώντας εν τέλει την πολυπόθητη τρίτη νίκη 
της σεζόν. Με τη νίκη του αυτή κατάφερε επιπρό-
σθετα να μειώσει τη βαθμολογική διαφορά από 
τον πρωτοπόρο Charles Leclerc. Ο Μονεγάσκος πι-
λότος της Ferrari δεν μπόρεσε να επικρατήσει ούτε 
σε αυτό το GP ωστόσο κατάφερε να συλλέξει πολύ-
τιμους βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήμα-
τος. Το βάθρο στον αγώνα του Μαϊάμι συμπλήρω-
σε ο ομόσταυλος  του Carlos Sainz. 
Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari, κατάφερε να αντέξει 
στην πίεση του Sergio Perez, μαζεύοντας βαθμούς 
για την Ιταλική ομάδα στην κούρσα του πρωταθλή-
ματος κατασκευαστών. Από την άλλη ο μαχητικός 
Sergio Perez, πάλεψε ολοκληρώνοντας τον αγώ-
να στην τέταρτη θέση. Αισιοδοξία για τη συνέχεια 
στην ομάδα της Mercedes, η οποία είδε τους οδη-
γούς της να κατακτούν την 5η και 6η θέση αντίστοι-
χα. Ο George Russell βρέθηκε στην πέμπτη θέση 
μπροστά από τον Lewis Hamilton ο οποίος μπορεί 
να τερμάτισε έκτος, ωστόσο για ακόμη έναν αγώνα 
παραπονέθηκε στην ομάδα του για την απόδοση 
της W13. Στην έβδομη θέση ολοκλήρωσε την εμφά-
νιση του ο Valtteri Bottas με την Alfa Romeo. 
Ο Φινλανδός δεν μπόρεσε να βρεθεί εμπρός από 
τις Mercedes, παρόλα αυτά η επίδοση του μόνο θε-
τικό αντίκτυπο είχε. Στην όγδοη θέση τερμάτισε ο 
Esteban Ocon με τον Fernando Alonso να κάνει το 
«8-9» για την ομάδα της Alpine. Τη δεκάδα συμπλή-
ρωσε ο Alexander Albon ο οποίος έδωσε έναν πο-
λύτιμο βαθμό στην πολύπαθη ομάδα της Williams. 
Επόμενη στάση για τη Formula 1 είναι το GP Ισπανί-
ας το οποίο θα διεξαχθεί στις 20-22 Μαΐου.

St John Κουμανδαρία Vintage 1984
Η Κουμανδαρία St. John της ΚΕΟ Vintage 1984 χαρακτηρίζεται με δι-
αφορά για τη γεύση και το πλούσιο άρωμα της. Με χαρακτηριστικά το 
έντονο πλούσιο σκούρο κεχριμπαρί χρώμα, τα δυνατά αρώματα ξηραμέ-
νων βερίκοκων, φρούτων και μπαχαρικών και αίσθηση καπνού στο υπό-
στρωμα είναι τα αντιπροσωπευτικά σημάδια της Κουμανδαρίας. Πλούσια 
γλυκιά βελουδένια γεύση που συνδυάζει τη γλυκύτητα της καραμέλας και 
των μελένιων σταφίδων με αίσθηση δρύινου βαρελιού. 

Τρίτη νίκη για τον Max Verstappen...
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Σάββατο 14/05/2022 Πρωτάθλημα CYTA

ΠΑΕΕΚ     Ομόνοια        18:00
ΑΕΚ      Πάφος FC          19:00

Σε
λ.
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Κυριακή 15/05/2022
ΑΠΟΕΛ     Ανόρθωση     19:00
Άρης      Απόλλωνας          19:00

Έ χασε και τις τελευταίες του ελ-
πίδες να στεφθεί πρωταθλητής 

ο Ακρίτας Χλώρακας, μετά την ήττα 
που δέχτηκε την προηγούμενη 
αγωνιστική από τον Οθέλλο στην 
Αθηαίνου. Με 55 βαθμούς η ομά-
δα της Χλώρακας υποχώρησε στην 
4η θέση της βαθμολογίας η οποία 
οδηγεί στην άνοδο στην πρώτη κα-
τηγορία, αλλά και πέντε βαθμούς 
μακριά από την πρώτη θέση με 
μία μόνο αγωνιστική να απομένει 
για το τέλος του πρωταθλήματος. 
Καρμιώτισσα και Νέα Σαλαμίνα 
που βρίσκονται στην πρώτη θέση 
με 60 βαθμούς θα τα δώσουν όλα 
για τη νίκη της τελευταία αγωνιστι-
κή, όπου αντιμετωπίζουν Αλκή και 
Ομόνοια 29ης Μαΐου αντίστοιχα.
Τους δύο πρωτοπόρους ακολου-
θεί 57 βαθμούς η Ένωση Νέων 
Παραλιμνίου η οποία επίσης έχει 
εξασφαλίσει την άνοδο στην πρώ-
τη κατηγορία. Ο Ακρίτας μετά την 
ήττα της προηγούμενη αγωνιστι-
κής, χωρίς βεβαίως άγχος καλείται 
να αποχαιρετίσει σήμερα με νίκη 
της αγωνιστικές υποχρεώσεις του 
στη Β΄ κατηγορία απέναντι στον 
Ονήσιλλο Σωτήρας, γιορτάζοντας 
στην έδρα του την επίτευξη του με-
γάλου στόχου της ανόδου στα σα-
λόνια της Α΄ κατηγορίας για πρώτη 

φορά στην ιστορία του. Ο αγώνας 
αρχίζει στις 5:00 μ.μ.

Γενική Συνέλευση
Με επιτυχία και μετά από αρκετά 
χρόνια με μεγάλη συμμετοχή με-
λών και φίλων του Σωματείου, ολο-
κληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 
η Εκλογική Συνέλευση του Ακρίτα 
Χλώρακας. Κατά τη διάρκεια της 
συνέλευσης έγινε αποτίμηση της 
αγωνιστικής περιόδου που ολο-
κληρώνεται από μέρος του απερ-
χόμενου Διοικητικού συμβουλίου, 
τονίζοντας την ιστορική επιτυχία 
της ανόδου στην Α ‘ Κατηγορία του 
Κυπριακού Πρωταθλήματος.
Ακολούθησε γενική συζήτηση με 
απόψεις και ιδέες εκ μέρους των 
παρευρισκόμενων σχετικά με τη 
συνέχεια και εν τέλη δόθηκε από 
τα μέλη η εντολή στον πρόεδρο 
του Σωματείου Βασίλη Θεοδώρου 
για το σχηματισμό νέου Δ.Σ του 
οποίου θα ηγηθεί. Η πιο σημαντι-
κή εξέλιξη της συνέλευσης ήταν 
η ανακοίνωση από πλευράς της 
Διοίκησης για προχωρημένες συ-
ζητήσεις με χορηγούς-επενδυτές, 
οι οποίες διεξάγονται εδώ και αρ-
κετούς μήνες και αναμένονται σύ-
ντομα εξελίξεις για τις οποίες θα 
υπάρξει και επίσημη ενημέρωση. 

Μόνο άνοδος για Ακρίτα

Δευτέρα 16/05/2022
ΑΕΛ      Δόξα                    19:00
Ολυμπιακός    Εθνικός      19:00

Οι 14 ομάδες του 
νέου πρωταθλήματος

Με δύο ομάδες η Πάφος στην Α΄ κατηγο-
ρία μετά από πάρα πολλά χρόνια…

Οριστικά ο Εθνικός Άχνας είναι 
η δεύτερη ομάδα που θα ακο-

λουθήσει την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας στον 
υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγο-
ρία, ενώ από τη νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο η επαρχία μας, θα αγωνίζεται 
με δύο ομάδες στην Α΄ κατηγορία 
του πρωταθλήματος, μετά την άνο-
δο του Ακρίτα Χλώρακας για πρώτη 
φορά στην ιστορία του. 

Αναλυτικά οι 14 ομάδες του νέου 
πρωταθλήματος: 

ΑΕΚ-ΑΕΛ-Ακρίτας-Ανόρθωση
Απόλλωνας-ΑΠΟΕΛ-Άρης
Δόξα-ΕΝΠ-Καρμιώτισσα
Νέα Σαλαμίνα
Ολυμπιακός-Ομόνοια-Πάφος

Τρελά σενάρια για 
την έξοδο της Πάφος 
f.c. στην Ευρώπη…

 

Ν ίκη που τον φέρνει ένα βήμα 
από την κατάκτηση του τίτ-
λου, 16 χρόνια μετά, πέτυχε 

ο Απόλλωνας κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Οι 
γαλάζιοι της Λεμεσού, επέστρεψαν 
στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά 
από τρεις μήνες και έπειτα από εν-
νέα διαδοχικά παιχνίδια, αφήνοντας 
τον σύλλογο της Λευκωσίας στο -4, 
δύο στροφές πριν από το τέλος της 
σεζόν.
Την ίδια ώρα, η Ανόρθωση με τη νίκη 
της επί της Πάφου μπήκε στο κόλπο 
της 2ης θέσης, η οποία οδηγεί στα 
προκριματικά του Champions League, 
ενώ η ομάδα της Πάφου παρέμεινε 
κολλημένη στην έκτη θέση του πρώ-
του ομίλου με 43 βαθμούς και για να 
καταφέρει να πετύχει το στόχο της 
εξόδου στην Ευρώπη θα πρέπει να 
πετύχει μόνο νίκες στα εναπομείνα-
ντα παιχνίδια, ενώ θα πρέπει και οι 
ομάδες που βρίσκονται σε απόσταση 
λιγότερη των έξι βαθμών να χάσουν. 
Αρχής γενομένης βεβαίως από την 
ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει σήμερα 

στη Λάρνακα, ενώ στον τελευταίο της 
αγώνα αντιμετωπίζει μέσα στο Στέλι-
ος Κυριακίδης τον ΑΠΟΕΛ. 
Δυστυχώς το ένα θα τα καταφέρει δεν 
είναι μόνο στα πόδια των ποδοσφαι-
ριστών της, καθώς δεν είναι αρκετό 
να κερδίσουν και τα δύο εναπομεί-
ναντα παιχνίδια, αλλά θα πρέπει ΑΕΚ 
Ανόρθωση και Άρης να ηττηθούν και 

στους δύο αγώνες που απομένουν.
ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση τίθενται αντιμέτω-
ποι την ερχόμενη Κυριακή και υπάρ-
χει και το ενδεχόμενο να προκύψει 
τριπλή ισοβαθμία. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί εάν η 
Ανόρθωση και ΑΕΚ κερδίσουν ΑΠΟΕΛ 
και Πάφο, αντίστοιχα.
Επιπλέον, υπάρχει και το σενάριο ο 
Απόλλωνας να στεφθεί πρωταθλη-
τής, καθώς χρειάζεται ένα βαθμό, 
ώστε να κατακτήσει και μαθηματικά 
την κούπα του πρωταθλητή. 
Σε αντίθεση περίπτωση που η ομάδα 
της Λεμεσού, ηττηθεί από τον Άρη 
και ο ΑΠΟΕΛ κερδίσει την Ανόρθωση, 
τότε θα χρειάζεται νίκη την τελευταία 
αγωνιστική στο τελευταίο παιχνίδι 
κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ ο ΑΠΟΕΛ για 
να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα 
πρέπει να κερδίσει τα δύο παιχνίδια 
που απομένουν και την ίδια ώρα ο 
Απόλλωνας να φέρει, τουλάχιστον, 

ισοπαλία με Άρη και να ηττηθεί από 
την ΑΕΚ. Ένα άλλο σενάριο, είναι ο 
Άρης να σκαρφαλώσει στην 3η θέση, 
νοουμένου ότι θα κερδίσει τον Απόλ-
λωνα, η Πάφος να πάρει το τρίποντο 
απέναντι στην ΑΕΚ και ο ΑΠΟΕΛ να 
κερδίσει την Ανόρθωση. Έτσι, η ομά-
δα της Λεμεσού, θα ανέβει μόνη στην 
3η θέση με 50 βαθμούς.

Παρελθόν ο Μίλανιτς

Στο μεταξύ, ο Ντάρκο Μίλανιτς από 
την Τρίτη, αποτελεί παρελθόν από 
την Πάφο η οποία τον αποχαιρέτισε 
ουσιαστικά με την πιο κάτω σχετική 
ανακοίνωση. 

Αναλυτικά:

‘’Ο Darko Milanic απαλλάσσεται από 
τα καθήκοντα του ως επικεφαλής 
προπονητής της Πάφος FC, με άμεση 
ισχύ.
Το Σωματείο μας θα ήθελε να εκφρά-
σει την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη 
προς τον Darko Milanic για το έργο 
του. 
Ευχαριστούμε τον Darko που συνέ-
βαλε σημαντικά στην επιτυχία της 
ομάδας αυτή τη σεζόν και που ήταν 
ο πρώτος προπονητής που οδήγησε 
τον σύλλογο στα play offs του Κυπρι-
ακού Πρωταθλήματος.
Αν και ο Darko έχει επιτελέσει εξαιρε-
τική δουλειά, η ομάδα μας πιστεύει 
ότι είναι καιρός να επιδιώξει άλλες 
ευκαιρίες.
 Οι στόχοι μας είναι υψηλότεροι από 
το να είμαστε στην πρώτη εξάδα του 
πρωταθλήματος και πιστεύουμε ότι 
αυτή τη στιγμή, η ομάδα χρειάζεται 
ένα σοκ για να πετύχει αυτούς τους 
στόχους και να ολοκληρώσει τη σεζόν 
σε μια θέση που θα της αξίζει.

Θέλει δύο νίκες



Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 

η Πάφος μετά από το τέλος της 30ης 
αγωνιστικής τη βρίσκει στην 6η θέση, 

πέντε βαθμούς μακριά από την 4η θέση, η 
οποία εξασφαλίζει την έξοδο της ομάδας στην 
Ευρώπη. Οι δύο αγώνες που μένουν για να 
ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα δεν αφήνουν 
άλλο δρόμο για την ομάδα από αυτόν του δι-
πλού στην έδρα της ΑΕΚ. 
Είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στους κιτρι-
νοπράσινους, έτσι ώστε η Πάφος να παραμεί-
νει ζωντανή στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού 
εισιτηρίου. 
Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα από αυτό 
της νίκης, τα όνειρα για την Ευρώπη «σβή-
νουν» οριστικά. H Πάφος fc, παίζει σήμερα το 
τελευταίο της χαρτί για να μειώσει την από-
σταση από τις προνομιούχες θέσεις στους δύο 
βαθμούς. 
Μόνο με αυτό το σενάριο, θα έχουν τη δυνα-
τότητα να παλέψουν στην τελευταία αγωνιστι-
κή για την ολική ανατροπή και να μπουν στην 
τετράδα. Εάν θέλουν να έχουν στο τέλος του-
λάχιστον τη δυνατότητα να έχουν μαθηματικές 
ελπίδες, τότε η νίκη με την ΑΕΚ είναι ο μοναδι-
κός τρόπος.
Η ιδιαιτερότητα του αγώνα είναι πως και ο 
αντίπαλος παίζει για τον ίδιο στόχο, οπότε ο 
βαθμός δυσκολίας θα είναι μεγάλος. Το θετικό 
για την ομάδα είναι πως σε τρία παιχνίδια με 

τους Λαρνακείς μετράει δύο νίκες και μία ισο-
παλία. Μάλιστα έχει πάρει και ένα σπουδαίο 
διπλό με 3-1 στον πρώτο γύρο. Αυτό το παι-
χνίδι δείχνει πως πρέπει να προσεγγίσουν τον 
αγώνα οι παίκτες. Τη συνταγή την έχουν, αρκεί 
να την ακολουθήσουν σωστά και πιστά έστω 
και με άλλον προπονητή.

Δωρεάν μεταφορά

Στο μεταξύ η Πάφος ανακοίνωσε πως θα διευ-
θετήσει τη δωρεάν μεταφορά των οπαδών της 
στη Λάρνακα για το σημερινό της αγώνα (7:00 
μ.μ.) με την ΑΕΚ: Η διοίκησης της ομάδας, σε 
συνεργασία με τον σύνδεσμο φιλάθλων Πάφος 
Θύρα 5, θα διευθετήσουν για άλλη μια φορά 
δωρεάν μεταφορά των φίλων της ομάδας για 
τον αγώνα αυτού του Σαββάτου απέναντι στην 
ΑΕΚ Λάρνακας. 
Η μεταφορά θα είναι δωρεάν και περιλαμβά-
νει σνακ και ποτό, ενώ η αναχώρηση θα γίνει 
αυστηρά στις 16:30 από το στάδιο “Στέλιος 
Κυριακίδης”.

Βραβεύτηκε ο Jairo

Ο επιθετικός της ομάδας Jairo, βραβεύτηκε 
ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας του φετι-
νού πρωταθλήματος στα ετήσια βραβεία του 
ΠΑΣΠ!

Αδεσμευτος  Σάββατο 14 Μαΐου  2022

Σελίδα 24

Πώς θα παραμείνει ζωντανός ο στόχος  
της Πάφος fc για έξοδο στην Ευρώπη…
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