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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Σ. Σεργίδης

Η πανδημία ανέδειξε την ανθεκτικότητα και τη 
μεταλλαξιμότητα της αγοράς των ναρκωτικών 
και στην Κύπρο…

Σελ. 07

Χ. Πάζαρος

Ο Υπουργός Υγείας αντιμετωπίζει θετικά την 
πρόταση για ένταξη των εξωσωματικών στο 
ΓεΣΥ και αναμένει τα στοιχεία…

Σελ. 06

Χ. Αλεξάνδρου

Δεκατρία εναέρια πυροσβεστικά μέσα έχει στη 
διάθεση του το Τμήμα Δασών για την κατάσβε-
ση πυρκαγιών το φετινό Καλοκαίρι…

Σελ. 07

Παρουσιάστηκαν χτες τα σχέδια της Αρχής Λιμένων Κύπρου για επέ-
κταση του Λιμανιού του Λατσιού. Η επέκταση περιλαμβάνει ακόμη πε-
ρίπου 350 θέσεις ελιμμενισμού και πρόκειται για μια μεγάλη αναβάθ-
μιση και ένα μεγάλο έργο σημαντικό τόσο για την τοπική κοινωνία 
όσο και για τον τουρισμό...

Σελ. 04

Από την ερχόμενη εβδομάδα τα συνεργεία του Δήμου Πάφου θα κα-
ταγγέλλουν όσους παρανομούν σχετικά με τη μετάδοση μουσικής και 
θα κατάσχονται οι μεγαφωνικές τους εγκαταστάσεις. Δέχθηκε απει-
λές ο Δήμαρχος Πάφου από ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής σχετικά με 
την εκστρατεία για πάταξη της ηχορύπανσης…

Σελ. 05

Μ ε γ α λ ώ ν ε ι  τ ο  Λ α τ σ ί
Παρουσίαση της επέκτασης του Λιμανιού από την Αρχή Λιμένων 

Σελ. 14 -15

“Θα επαναδιεκδικήσω 
το 2024”…
Τα παιδικά του 
χρόνια στον 
Πωμό, ο ξενιτε-

μός και η περιπέτεια στην 
Αμερική και η πορεία του 
στην τοπική αυτοδιοίκηση 
μέσα από μια άκρως εν-
διαφέρουσα συνέντευξη 
του δημάρχου Πόλεως 
Χρυσοχούς…

Γ. Παπαχριστοφή Άρχισαν χτες τα έργα για την κατασκευή του δρόμου
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Ιστορική χαρακτήρισε τη χτεσινή μέρα ο Υπ. Μεταφορών 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος, ο οποίος 
βρέθηκε το πρωί μεταξύ των κοινοτήτων Άρμου και Επι-
σκοπής όπου οι μπουλντόζες της Ελληνικής εργοληπτικής 
εταιρείας “Intrakat” πήραν μπρος σηματοδοτώντας την 
έναρξη των έργων για την κατασκευή του αυτοκινητόδρο-
μου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς...

Σελ. 06

Σμήνη κατσαρίδων εμφανίστηκαν τις 
τελευταίες μέρες σε υποστατικά στην 
Πάφο, τη Γεροσκήπου και σε τουριστι-
κές μονάδες. 

Από τις καταγγελίες που δέχθηκε το 
Radio Cosmos, προκύπτει ότι οι κατσα-
ρίδες βγαίνουν από φρεάτια των όμ-
βριων υδάτων και από το αποχετευτικό 
δίκτυο.

Σελ. 05

Κατσαρίδες

Η χ ο ρ ύ π α ν σ η
Αυστηρές συστάσεις και προειδοποιήσεις 

Σελ. 03

Σελ. 06

Κ. Καδής

Σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι  ο ι  κ ό ν τρ ε ς 
γ ι α  Α κ ά μ α … 

Αντικρουόμενα συμφέροντα και 
ένθεν και ένθεν καταγγελίες για 
το Τοπικό σχέδιο του Ακάμα. Τα 
τέσσερα αγροκτήματα που προνο-
ούνται στο αναθεωρημένο τοπικό 

σχέδιο, είναι απόλυτα συμβατά με τη λειτουρ-
γία της περιοχής Νατούρα 2000 λέει ο Κώστας 
Καδής...

Αναπάντεχα ευρήματα στη Γεροσκήπου 

Έκπληκτοι 
οι αρχαιολόγοι… 

Αλλάζουν τα δεδομένα τα γιγαντιαία κτήρια που εντοπίστηκαν… 
Τι αποκάλυψε στο Radio Cosmos o υπεύθυνος των αρχαιολογικών 
ανασκαφών  Ευστάθιος Ράπτου…
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Μεμονωμένο περιστατικό στη Γεροσκήπου
Σποραδικό και παροδικό φαινόμενο στην Κύπρο…

Μ εμονωμένο χαρακτηρίζεται από το Τμήμα 
Αλιείας το περιστατικό εντοπισμού Μεδου-
σών στη θαλάσσια περιοχή της Γεροσκή-

που. Σύμφωνα με τον λειτουργό του τμήματος Γιάννη 
Ιωάννου δεν υπάρχουν αναφορές για παρουσία Με-
δουσών σε άλλες παραλίες και το φαινόμενο όπως 
είπε που παρουσιάστηκε στην Γεροσκήπου ήταν πα-
ροδικό. Το τμήμα αλιείας είπε παρακολουθεί την κα-
τάσταση και δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας. Ο κ Ι-
ωάννου εξήγησε ότι οι Μωβ μέδουσες παρασύρονται 
από τα ρεύματα, δεν επιτίθενται και η παρουσία τους 
σε μια παραλία μπορεί να διαρκέσει κάποιες ώρες ή 
μέρες. Ο λειτουργός του τμήματος αλιείας επεσήμα-
νε ότι σε περίπτωση τσιμπήματος από μέδουσα πλέ-
νουμε το σημείο με μαγειρική σοδα και θαλασσινό 
νερό, δεν ξεπλένουμε με καθαρό νερό και δεν την α-
πομακρύνουμε με το χέρι. Εάν κατέληξε ο πόνος δεν 
υποχωρεί ή αν υπάρχει ιστορικό με αλλεργίες επικοι-
νωνούμε με γιατρό. Σύμφωνα με πληροφορίες το α-
πόγευμα της Παρασκευής κορίτσι ηλικίας 11 ετών τσι-
μπήθηκε από Μέδουσα σε παραλιακή περιοχή της Γε-
ροσκήπου  με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε ιδιώτη 
γιατρό όπου επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για άγγιγ-
μα Μέδουσας. Στην 11χρονη που παρουσίαζε πρήξιμο 
και κάψιμο στο αριστερό της χέρι χορηγήθηκε ειδική 
αλοιφή και φαρμακευτική αγωγή. Για το περιστατικό 
ενημερώθηκε ήδη το Τμήμα Αλιείας.

Συστάσεις 

Τι πρέπει να κάνετε (και τι όχι) αν σας τσιμπήσει μέ-
δουσα. Αν και είναι τρομερά επίπονο, το τσίμπημα της 
μέδουσας σπανίως είναι επικίνδυνο και αντιμετωπίζε-
ται σχετικά εύκολα. Ο πόνος εκδηλώνεται περίπου πέ-
ντε λεπτά μετά το τσίμπημα και υποχωρεί μέσα σε με-
ρικές ώρες (όχι περισσότερες από 24).

Οδηγίες: 1. Βγείτε από 
το νερό. Απομακρυν-
θείτε άμεσα από τη θάλασσα για να αποφύγετε ένα 
νέο τσίμπημα.
2. Μην ξεπλύνετε το δέρμα με πόσιμο νερό. Οι νημα-
τοκύστες, μικροσκοπικά αγκάθια της μέδουσας που ει-
σέρχονται στο δέρμα κατά το τσίμπημα, απελευθερώ-
νουν περισσότερο δηλητήριο όταν έρχονται σε επαφή 
με το καθαρό νερό κι έτσι ο πόνος γίνεται πιο έντονος.
3. Τα ούρα δεν βοηθούν να υποχωρήσει ο πόνος. Εί-
ναι μύθος ότι η επαφή τα ούρα ανακουφίζει από τον 
πόνο του τσιμπήματος. Η ακριβής προέλευση του μύ-
θου είναι άγνωστη, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι ότι 
το συγκεκριμένο «κόλπο» δεν φέρνει το επιθυμητό α-
ποτέλεσμα.
4. Το ξίδι ίσως είναι βοηθητικό. Οι πλύσεις με ξίδι, χά-
ρη στο pH του, σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθούν να 
υποχωρήσει ο πόνος από το τσίμπημα.
5. Και ο αφρός ξυρίσματος «λειτουργεί». Ακούγεται 
παράδοξο, όμως ο αφρός ξυρίσματος είναι ένα αποτε-
λεσματικό «γιατροσόφι» για το τσίμπημα της μέδου-
σας. Η σύνθεσή του βοηθά ώστε να μην σπάνε οι νη-
ματοκύστες μέσα στο δέρμα κι έτσι να μην απελευθε-
ρώνουν επιπλέον δηλητήριο.
6. Η θερμότητα «κλειδί» για να υποχωρήσει ο πόνος
Το ζεστό νερό ή μια ζεστή κομπρέσα για περίπου 20 λε-
πτά είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να αντιμε-
τωπιστεί ο πόνος, η φλεγμονή, η βλάβη των ιστών και 
τα άλλα συναφή συμπτώματα του τσιμπήματος της μέ-
δουσας, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημο-
σιεύεται στην επιθεώρηση Toxins. Ο λόγος είναι ότι το 
δηλητήριο της μέδουσας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη 
θερμότητα, οπότε το ζεστό νερό το «απενεργοποιεί». Το 
τσίμπημα της μέδουσας συνήθως προκαλεί ήπιες ενο-
χλήσεις, όπως ερεθισμό, τσούξιμο και αίσθημα «τρα-
βήγματος» τοπικά στο δέρμα. Σε περίπτωση που εκδη-
λωθούν σοβαρότερα συμπτώματα, όπως εμετός, δυσκο-
λία στο περπάτημα, ναυτία, πονοκέφαλος ή σπασμοί, 
συνιστάται η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Ό σο περνούν οι μέρες και οι μήνες και η 
προεκλογική εκστρατεία των υποψηφί-

ων μπαίνει στην τελική της ευθεία τόσο τα 
πράγματα θα μπερδεύονται και τόσο, οι ψη-
φοφόροι δηλαδή όλοι εμείς θα μπερδευόμα-
στε και δεν θα μπορούμε να βγάλουμε άκρη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, μέχρι σήμερα δεν 
έχουμε δει ολοκληρωμένο πρόγραμμα από 
κανένα υποψήφιο και αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να μη γνωρίζουμε και τις θέσεις του 
και το πώς θα χειριστούν μια σειρά από σο-
βαρότατα θέματα που επηρεάζουν τη ζωή 
μας, όπως το Κυπριακό (γι’ αυτό ξέρουμε λίγο 
πολύ, τι υποστηρίζει ο καθένας) την οικονο-
μία, το ΓεΣΥ και γενικότερα την κοινωνική 
πολιτική και άλλα. Μιλάμε για το πρόγραμ-
μα και όχι για απλές αναφορές διότι σε κάθε 
προεκλογική συνήθως οι υποψήφιοι μας λένε 
αυτό ακριβώς που θέλουμε να ακούσουμε.
Σε κάθε προεκλογική περίοδο δυστυχώς η 
αλήθεια θάβεται συνήθως μέσα στον συνεχή 
βομβαρδισμό μας, με ανακοινώσεις και με σω-
ρεία δηλώσεων των υποψηφίων που κυριολε-
κτικά δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω σε 
μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. 
Αλήθεια είναι επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
των ψηφοφόρων (ίσως και το μεγαλύτερο) 
ψηφίζουν απλά αυτόν που υποστηρίζει το 
κόμμα τους χωρίς ποτέ να μπουν στη διαδι-
κασία να κρίνουν κάθε υποψήφιο ανάλογα με 
τις θέσεις, τα προσόντα και τις δυνατότητές 
του. Πικρή αλήθεια, είναι και το γεγονός ότι 
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ελπίζουμε 
αυτή τη φορά να είναι μικρότερο δεν παρου-
σιάζονται καν για να ψηφίσουν, αφήνοντας 
την τύχη τους στα χέρια των υπολοίπων.
Κάθε λαός κυβερνάται από αυτούς που του 
αξίζουν λέει μια σοφή ρήση και σαφώς αυτό 
ισχύει σε μια δημοκρατία όπως τη δική μας, 
καθώς η πλειοψηφία επιλέγει αυτόν που θα 
μας κυβερνήσει ως Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας. Πώς όμως μπορούμε να επιλέξουμε 
τον καλύτερο, όταν δεν υπάρχει πραγματικό 
μέτρο σύγκρισης και ένα σωρό από αστάθ-
μητους παράγοντες που διαμορφώνουν μια 
εικόνα για τον καθένα που δεν ξέρουμε αν 
είναι και η πραγματική; 
Αλήθεια στην Κύπρο ζούμε και γνωρίζουμε 
πολύ καλά και αν όχι μπορούμε να μάθουμε 
τον πρότερο βίο του κάθε υποψηφίου.
Ας βάλουμε λοιπόν τις θέσεις του κάθε υπο-
ψηφίου, τις ικανότητές και δυνατότητές του 
και ας επιλέξουμε τον καλύτερο. 

Ποια είναι η αλήθεια;

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
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 02/07-08/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 02/07/22
Μανώλης Ευάγγελος
Αριστοτέλη Σάββα 49
Κυριακή 03/07/22
Ηρακλέους Μαίρη
Ακαμαντίδος 31 Α
Δευτέρα 04/07/22
Γκλάρα Ιωάννα
Λεωφ. Ελλάδος 11

Τρίτη 05/07/22
Μακαρίου Γεώργιος
Νεαπόλεως 20

Τετάρτη 06/07/22
Περικέντη Λεία-Απ. Παύλου 44 Β
Φιλιππίδου Κωνσταντία
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93

Πέμπτη 07/07/22
Κουτέπας Βασίλειος
Αμάλθειας 2
Παρασκευή 08/07/22
Καπουδιώτη Άντρη
Θεσσαλονίκης 4

Δρόμος νοσοκομείου

600 μ. από TIME OUT

Στο ύψος εκκλησ. Απ. 
Πέτρου και Παύλου

Τέρμα δρόμου 
εκκλησ. Απ. Πέτρου 
και Παύλου
 Έναντι ZIPEX

Έναντι ΝΟΥΜΕΡΟ

Φώτα ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Έναντι Πυροσβεστικής

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου 
για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7/2022-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ. 99465386
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/7/2022-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΖΗΝΩΝΑΣ ΤΗΛ. 95988634

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

1823: Με το νόμο ΚΣΤ επιβάλλεται 
από το Εκτελεστικό αναγκαστική 
εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων 
για τις ανάγκες της Επανάστασης.
1839: Θεμελιώνεται το νέο κτίριο 
του Οθωνείου Πανεπιστημίου της 
Αθήνας (μετέπειτα Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο). 
1912: Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερ-
βία συνάπτουν συμμαχία κατά της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

1976: Μετά τον πόλεμο του Βιετ-
νάμ, το Βόρειο και το Νότιο Βιετ-
νάμ ενώνονται, δημιουργώντας έ-
να ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα 
το Ανόι. 
1998: Κύμα καύσωνα πλήττει την 
Ελλάδα. 
Στο Άργος ο υδράργυρος αγγίζει 
τους 45 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα 
Φιλαδέλφεια τους 44 βαθμούς 
και στο Τατόι, τα Χανιά, τα Κύθη-

ρα, την Καλαμάτα και την Τανάγρα 
τους 43 βαθμούς.
2000: Με την επανεκλογή του Νί-
κου Κωνσταντόπουλου στην προ-
εδρία του Συνασπισμού, ολοκλη-
ρώνονται οι εργασίες του 3ου Τα-
κτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο 
κ. Κωνσταντόπουλος συγκεντρώνει 
το 83,8% των ψήφων, εξασφαλίζο-
ντας 912 ψήφους σε σύνολο 1.088 
μελών.

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
Η ομάδα του ΑΚΡΙΤΑ 
Χλώρακας βρίσκεται 
σε συζητήσεις με τον 
νεαρό τερματοφύλα-
κα, Γκιγιέρμε Καστε-
λάνι, πρώην της Κο-

ρίνθιανς...
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-Παιδεία
Πιο πολλοί από 1.000 
μαθητές δημοτικών σε 
Λεμεσό και Πάφο ενη-
μερώθηκαν για τους 
Γύπες της Κύπρου και 
την ανάγκη προστασί-

ας και διατήρησης τους…
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 ενδιαφέ-
ρουν σε ένα δισέλιδο...

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Εξηγήσεις και συστάσεις 
από το Τμήμα Αλιείας για Μέδουσες
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Αναπάντεχα ευρήματα στη Γεροσκήπου 
Έκπληκτοι οι αρχαιολόγοι… 
Αλλάζουν τα δεδομένα τα γιγαντιαία κτήρια που εντοπίστηκαν… 
Τι αποκάλυψε στο 
Radio Cosmos o 
υπεύθυνος των 
αρχαιολογικών 
ανασκαφών 
Ευστάθιος Ράπτου…
“ Τα ευρήματα α πό τα 
κατά λοι πα των κτηρίων 
της Ελληνισ τι κής περιό δ ου 
παρ α πέμπουν σε κτιρια κό 
συγκρ ότημα τερ ασ τίων 
διασ τάσεων με του ς 
αρχαιολόγου ς να εξ ετά ζουν 
το ενδεχόμενο να πρ όκειται 
για  νέα πόλη ανάμεσα σ την 
Πα λαί παφ ο και  τη Νέα Πάφ ο…” 

Ο ι ανασκαφές στο ακρωτήρι Παχύ-
αμμου στην Γεροσκήπου στα τεμά-
χια της Αρχιεπισκοπής συνεχίζονται 

και επεκτείνονται προς την νοτιοανατολική 
πλευρά, όπου εντοπίζεται η συνέχεια των ε-
ντυπωσιακών σε μέγεθος κτηρίων. 
Ο υπεύθυνος της ανασκαφής, αρχαιολόγος 
Ευστάθιος Ράπτου, αποκάλυψε στο Radio 
Cosmos ότι το μέγεθος των κτηρίων αλλά-
ζει σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές εκτιμήσεις 
για την χρήση τους, αλλά και γενικότερα την 
σημασία του αρχαιολογικού χώρου. 
Το μόνο σίγουρο όπως είπε, είναι πως τα 
κτήρια ανάγονται στην εποχή των Πτολε-
μαίων και το γεγονός ότι αναγέρθηκαν την 
ίδια περίοδο που ήταν ισχυρή η παρουσία 
και ανθούσε η Νέα Πάφος και η Παλαίπα-
φος. Αποκάλυψε επίσης ότι η ανασκαφή θα 
επεκταθεί και στην περιοχή μεταξύ του Ξε-
νοδοχείου Φαέθων και της Πλαζ του ΚΟΤ 
στη Γεροσκήπου. 
Μέχρι τώρα είπε ο κ. Ράπτου, δεν έχουν 
βρεθεί επιγραφές ή κάποια άλλα στοιχεία 
που να βοηθήσουν ώστε να εξαχθούν α-
σφαλή συμπεράσματα για την χρήση αυτών 
των κτηρίων που για την εποχή τους είναι 
πολύ εντυπωσιακά και αριστοκρατικά. Πρό-
κειται πρόσθεσε για ένα ενιαίο οικοδόμημα 
περίκλειστο.  
Ο κ. Ράπτου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο 
να είναι κατάλοιπα μιας άλλης αρχαίας πό-
λης. Λόγω της έκτασης των ευρημάτων εί-
πε, το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα λάβει πιο αυ-
στηρά μέτρα για τη διακίνηση οχημάτων 
στην περιοχή, όμως ο χώρος θα μείνει ελεύ-
θερος για τους πεζούς.

 Εν τυπω σ ια κά ευρήματα 

Σε συνέντευξη του στο «Radio Cosmos» ο 
κ. Ράπτου, χαρακτήρισε  εντυπωσιακά και 
ανέλπιστα τα ευρήματα, καθώς πρόκειται 
για ένα κτηριακό συγκρότημα. 
Ένας από τους στόχους της αρχαιολογικής 
ομάδας, είναι η συσχέτιση του με το περι-
βάλλον και το χρόνο, καθώς βρίσκεται δί-

πλα από τη Πάφο, η οποία ήταν πρωτεύου-
σα κατά την περίοδο των Πτολεμαίων και ε-
πίσης εξέφρασε έναν από τους προβλημα-
τισμούς του «γιατί ένα τόσο μεγάλο κτήριο 
όπως αυτό, να είναι στο σημείο αυτό και όχι 
στην πρωτεύουσα που ήταν η Πάφος;  Στην 
περιγραφή του ανασκαφικού έργου ανέφε-
ρε: Ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων εί-
ναι πάνω από τη θάλασσα καθώς οι έρευ-
νες πλησιάζουν την ακτογραμμή, 5 με 10 
μέτρα από τη θάλασσα.  
Στη Νοτιοδυτική πλευρά βρέθηκαν φερτά 
υλικά όπως άμμος, βότσαλα της θάλασσας. 
Στο σημείο αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά, 
ότι το κτήριο ήταν περίκλειστο, χαρακτη-
ρίζοντας το «οχυρό» καθώς  υπάρχουν και 
ενδείξεις για σημεία «πολυτελούς διαβίω-
σης». Τα αρχιτεκτονικά μέλη δεν δικαιολο-
γούνται σε ένα οχυρωματικό έργο καθώς εί-

ναι πολύ λεπτή αρχιτεκτονική με κονιάμα-
τα, με χρώματα, τα οποία μαρτυρούν μια 
διαβίωση αριστοκρατική.  
Το κτήριο φαίνεται ότι μοιάζει με ένα οχυ-
ρωμένο ανακτορικού τύπου και όχι απαραί-

τητα ένα ανακτορικό παλάτι, το οποίο σύμ-
φωνα με τις ενδείξεις ιδρύθηκε μαζί με τη 
Πάφο.  Φαίνεται επίσης να είχαν καταστρα-
φεί όλα τα πατώματα και όλο το υλικό γιατί 
δεν υπάρχουν ευρήματα. Κατά την έρευνα, 
εντοπίστηκαν μόνο θεμελιώσεις των τειχών. 
Σε ορισμένα άλλα σημεία υπάρχουν επιφά-
νειες διακίνησης αλλά δεν δικαιολογούν πο-
λυτελή κτήρια. Η μνημειακή φάση, τα αρχι-
τεκτονικά μέλη που εντοπίζονται, τα θραύ-
σματα των αγγείων-παραπέμπουν στον 2ο 
-1ο  αιώνα, μαρτυρούν ακμή και είναι μεγά-
λο ερώτημα πως συνδέονται με την σημα-
ντικότερη περίοδο της αρχαίας Πάφου.

Επέκτασ η ανασ καφ ών 
ανατολι κά 

Η επέκταση των ανασκαφών μεταξύ του ξε-
νοδοχείου Φαέθον -πλαζ του ΚΟΤ, κρίνεται 
απαραίτητη καθώς διαπιστώνεται ότι η νο-
τιοδυτική πλευρά κλείνει, διότι εντοπίζεται 
μια διαδοχή δωματίων. 
Πρόκειται όπως το χαρακτήρισε για γιγά-
ντιο κτήριο για τα δεδομένα της εποχής. Εί-
ναι όπως είπε χαρακτηριστικά, το μεγαλύ-
τερο κτήριο που εντοπίζεται κατά την Ελλη-
νιστική περίοδο στην Πάφο. 

Ευστάθιος Ράπτου: 

“Πρόκειται για γιγάντιο κτήριο για τα 

δεδομένα της εποχής και είναι το 

μεγαλύτερο κτήριο που εντοπίζεται 

κατά την Ελληνιστική περίοδο στην 

Πάφο…”

“…το μέγεθος των κτηρίων αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές εκτιμήσεις για τη 
χρήση τους, αλλά και γενικότερα τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου.”
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Δ ύο συγκεντρώσεις και αντίστοιχες πο-
ρείες πραγματοποιήθηκαν το περα-
σμένο Σάββατο στο κέντρο της Πάφου 

για τον Ακάμα. Οι εκδηλώσεις εξελίχθηκαν χω-
ρίς να υπάρξουν εντάσεις και διαπληκτισμοί 
παρότι οι διαμαρτυρόμενοι είχαν αντικρουό-
μενους στόχους. 
Στην πρώτη εκδήλωση κάτοικοι των κοινοτή-
των του Ακάμα διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας 
από την κυβέρνηση να μην επηρεάζεται από 
τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και να συ-
μπεριλάβει πρόνοιες στο Τοπικό Σχέδιο για 
αξιοποίηση των περιουσιών τους. 

Περιβαλλοντιστές 
Από την άλλη οι Οικολογικές Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις, ζήτησαν να προστατευτεί αποτε-
λεσματικά ο Ακάμας και να μην τσιμεντωθεί. 
Μαζική για τα δεδομένα της Πάφου και δυ-
ναμική ήταν η εκδήλωση διαμαρτυρίας που 
οργάνωσαν στο κέντρο της Πάφου μέλη και 
φίλοι οικολογικών και περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων με σύνθημα τη διάσωση του Ακάμα. 
Οι συγκεντρωθέντες ήταν περίπου 100 και με 
πορεία κατευθύνθηκαν στην Επαρχιακή Διοί-
κηση όπου επέδωσαν ψήφισμα καταγγέλλο-
ντας ότι επιχειρείται με το Τοπικό Σχέδιο το 
τσιμέντωμα και η υποβάθμιση του Ακάμα. Στη 
διάρκεια της πορείας και έξω από την Επαρ-
χιακή Διοίκηση είχαν παραταχθεί ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις καθώς οι δύο πορείες 
συνέπεσαν. 
Παρά τη στιγμιαία ένταση δεν υπήρξε κανένα 
επεισόδιο παρά μόνον κάποιες μεμονωμένες 
φραστικές αντεγκλήσεις.

Διαβεβαιώσεις 
Ακούγονται πολλές υπερβολές, που δεν έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα για το εθνικό 
πάρκο στον Ακάμα και το Τοπικό Σχέδιο δή-
λωσε ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής. 
Ανέφερε επίσης ότι μέσα στο δίκτυο Νατούρα 
2000, που καλύπτει περιοχή πέραν των 100 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, δεν προνοείται 
καμία οικιστική ανάπτυξη. Ωστόσο επισήμανε 
πως προβλέπονται κιόσκια και χώροι υγιεινής. 
Ο κύριος Καδής επέμεινε πως τα τέσσερα 
αγροκτήματα που προνοούνται στο αναθεω-

ρημένο τοπικό σχέδιο Ακάμα, είναι απόλυτα 
συμβατά με τη λειτουργία της περιοχής Να-
τούρα 2000. 
Τόνισε ότι η προστασία της φύσης αποτελεί 
απαράβατο όρο για το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και την Κυβέρνηση και δεν πρόκειται να 
τεθεί σε κίνδυνο η μοναδική βιοποικιλότητα 
του Ακάμα.  
«Όλα όσα ακούγονται περί ξενοδοχείων και 
κέντρων αναψυχής εντός του Εθνικού Πάρκου 

Ακάμα, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγ-
ματικότητα», δήλωσε από την πλευρά του ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής.  Ανα-
φερόμενος στις φωνές που ακούγονται το τε-

λευταίο διάστημα, είπε ότι εάν συγκεραστούν 
οι δηλώσεις των ιδιοκτητών και των διαμαρ-
τυρομένων, κάπου στη μέση θα βρίσκεται η 
αλήθεια. 
Είπε, δε, ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο «έχει 
ισορροπήσει προ πολλού και αφού έχουμε 
αφουγκραστεί και τις ανησυχίες όσων δια-
μαρτύρονται, για την αναγκαιότητα-την οποία 
θα ήθελα να υπερτονίσω-της προστασίας του 
εθνικού πάρκου Ακάμα, αλλά την ίδια ώρα 
και την ανάληψη εκ μέρους της Κυβέρνησης 
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, για να αποδο-
θεί-επιτρέψτε μου να πω-κοινωνική δικαιοσύ-
νη και για όσους πλήττονται τα συμφέροντά 
τους».

Μυριάνθους 
Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους 
τάσσεται υπέρ της δημοσίευσης του Τοπικού 
Σχεδίου για τον Ακάμα και υποστηρίζει ότι με 
αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει ένα μεγάλο 
βήμα ώστε να απεγκλωβιστούν οι ιδιωτικές 
περιουσίες από τις το καθεστώς των λευκών 
ζωνών που επιβλήθηκαν το 1989. 
Για την κοινότητα της Ίννιας είπε που δεν είναι 
ικανοποιητικές οι πρόνοιες του Τοπικού Σχε-
δίου μπορεί να αξιοποιηθεί η διαδικασία των 
ενστάσεων μετά τη δημοσίευση του Τοπικού 
Σχεδίου. 
Για τις ιδιωτικές περιουσίες που θα κριθεί ότι 
πρέπει να ενταχθούν σε ζώνες προστασίας ο 
κ. Μυριάνθους πρότεινε την αποζημίωση του 
ιδιοκτητών.

Η φαγούρα συνεχίζεται για Ακάμα 
Αντικρουόμενα συμφέροντα 

“…οι Οικολογικές 
Περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις, ζήτησαν 
να προστατευτεί 

αποτελεσματικά ο Ακάμας 
και να μην τσιμεντωθεί.”

  Ριπές
Τα ευρήματα βοούν …
Τι περιμένει το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων;

Ο ι συνεχιζόμενες ανασκαφές από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων στο παραλιακό 

τεμάχιο της Αρχιεπισκο-
πής στην Γεροσκήπου, 
καταδεικνύουν ότι πρό-
κειται για έναν αρχαιολο-
γικό χώρο η σημασία του 
οποίου είναι παγκόσμιας 
εμβέλειας. Τα γιγαντι-
αία για την εποχή κτήρια 
που εντοπίστηκαν είναι 
αντικείμενο μελέτης από 
τους αρχαιολόγους οι 
οποίοι χαρακτηρίζουν τα 

ευρήματα αναπάντεχα. Δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι οι ανασκαφές έφτασαν στη 
νότια πλευρά μέχρι τη θάλασσα και τώρα 
ετοιμάζονται να κάνουν ανασκαφή και στην 
ανατολική πλευρά μεταξύ του ξενοδοχείου 
Φαέθων και της πλαζ του ΚΟΤ. 
Πρόκειται για μια τεράστια έκταση στην 
οποία εκτείνονται τα κατάλοιπα της ελ-
ληνιστικής περιόδου όμως για τους αρ-
χαιολόγους υπάρχουν πολλά αναπάντητα 
ερωτήματα και σκοτεινά σημεία, τα οποία 
ελπίζουν ότι θα φωτίσουν κάποια από τα 
ευρήματα τους. 
Η αξία αυτή της περιοχής και η σημασία 
των ευρημάτων καταδεικνύουν και την 
αναγκαιότητα να κηρυχθεί ο χώρος ως μνη-
μείο με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι τρομα-
κτικό να σκεφθεί κανείς, ότι όλα αυτά τα 
ευρήματα θα είχαν χαθεί αν υλοποιούνταν 
τα σχέδια της Αρχιεπισκοπής για την ανά-
πτυξη του τεμαχίου δίχως να προηγηθούν 
οι ανασκαφές. Η αντίδραση φορέων της Γε-
ροσκήπου του Δήμου, αλλά και της Πάφου 
ευρύτερα, διέσωσαν για την ώρα αυτό τον 
αρχαιολογικό χώρο. 
Τα ευρήματα καταδεικνύουν ακόμη ότι σω-
στά το Τμήμα Αρχαιοτήτων είχε κινηθεί και 
είχε χαρακτηρίσει ως μνημείο τον χώρο. 
Δυστυχώς στη συνέχεια, υπό το βάρος των 
αντιδράσεων της Αρχιεπισκοπής, το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο κατόπιν και σχετικής γνω-
μάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, αποχα-
ρακτήρισε το μνημείο. 
Με δεδομένα πλέον τα ευρήματα από τις 
συνεχιζόμενες ανασκαφές θα πρέπει να 
επανεξεταστεί το θέμα και να αξιολογηθεί 
από την αρχή και η σημασία του αρχαιολο-
γικού χώρου. 
Είναι τουλάχιστον παράδοξο από τη μια το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων να χαρακτηρίζει σπου-
δαίας σημασίας τα ευρήματα και την ίδια 
στιγμή να συναινεί στην αξιοποίηση του τε-
μαχίου για την ανέγερση ξενοδοχείου. 
Όλα αυτά βέβαια έγιναν πριν να ολοκληρω-
θούν οι ανασκαφές. Όμως με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα και βάσει των νέων εκτι-
μήσεων για την σημασία το αρχαιολογικού 
χώρου, επανέρχεται το ερώτημα σχετικά με 
την κήρυξη του χώρου σε αρχαίο μνημείο. 
Αυτό είναι το καθήκον της πολιτείας και αν 
η Αρχιεπισκοπή επικαλεστεί το Σύνταγμα 
που προνοεί ότι χρειάζεται η συναίνεση 
της, τότε υπάρχουν άλλα εργαλεία για να 
εξασφαλίσει ότι η περιοχή αυτή θα μείνει 
ελεύθερη από αναπτύξεις. Υπάρχει βέβαια 
και η επιλογή της τροποποίησης του Συ-
ντάγματος αν παραστεί ανάγκη. 
Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που έχει ση-
μασία είναι να προστατευθεί ο πλούτος της 
αρχαιολογικής μας κληρονομίας. 
Τα ευρήματα βοούν για την ανάγκη προ-
στασίας αυτής της περιοχής και το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων θα πρέπει να αναλάβει τις ευ-
θύνες που του αναλογούν. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Μεγαλώνει το Λατσί
Παρουσίαση της επέκτασης του 
Λιμανιού από την Αρχή Λιμένων... 

Παρουσιάστηκαν χτες τα σχέδια της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου για επέκταση του Λιμα-

νιού του Λατσιού, στις Παλιές Αποθήκες Αρχής 
Λιμένων Κύπρου, στο Λιμάνι του Λατσιού από 
τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρο 
Άνθιμο Χριστοδουλίδη.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο 
Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 
Γιάννης Καρούσος ανέφερε πως το έργο δρο-
μολογείται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου με 
προϋπολογισμό της τάξης γύρω στα 45 εκατομ. 
ευρώ το οποίο θα καλυφτεί από το αποθεματι-
κό της Αρχής Λιμένων και  αναμένεται να ανα-
βαθμίσει την Πόλη Χρυσοχούς και το τουριστικό 
προϊόν.
Επεσήμανε επίσης πως πρόθεση του Υπουρ-
γείου είναι όπου δημιουργούνται τέτοιες υπο-
δομές να γίνονται προσπάθειες ώστε να λει-
τουργήσουν Τελωνείο και άλλες υποδομές για 
να μπορούν να προσελκύσουν και κρουαζιερό-

πλοια. Η επέκταση περιλαμβάνει ακόμη περί-
που 350 θέσεις ελιμμενισμού και  πρόκειται για 
μια μεγάλη αναβάθμιση και ένα μεγάλο έργο 
σημαντικό τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και 
για τον τουρισμό.
Ο πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου Αντώ-
νης Στυλιανού χαρακτήρισε ιστορική την ημέρα 
για τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις ευρύτε-
ρες περιοχές, γιατί, όπως είπε η Αρχή Λιμένων 
ανακοινώσει τη μεγαλύτερη επένδυση και ανά-
πτυξη των τελευταίων δεκαετιών στην ιστορία 
της Αρχής Λιμένων. 
Πρόκειται, για μια επένδυση η οποία ουσιαστικά 
θα τριπλασιάσει την υφιστάμενη λιμενολεκάνη 
του Λιμανιού του Λατσιού και θα το καταστή-
σει το πρώτο Πράσινο Λιμάνι της Κύπρου. Με 

ανάπτυξη, η οποία θα είναι εντελώς βιώσιμη, 
και θα σέβεται την οικολογία και την παράκτια 
ιστορία του τόπου και πρωτίστως θα βασίζεται 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για διαχείρι-
ση των υδάτων των αποβλήτων και ούτω καθ’ 
εξής. Εκτίμησε πως θα υπάρξουν πέραν των 350 
καινούργιων θέσεων ελιμμενισμού ενώ θα δη-
μιουργηθεί επίχωση πέραν των 25 χιλιάδων τ.μ. 
και άλλες αναπτύξεις οι οποίες θα προσφέρουν 
ακριβώς τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά ευρύ-
τερα και στον τόπο μας.
Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσο-
χούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε ότι η πα-
ρουσίαση γίνεται σε έναν ζωτικής σημασίας για 
τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς χώρο, στις πετρό-
κτιστες αποθήκες στο Λατσί, οι οποίες παλαιό-
τερα λειτουργούσαν σαν αποθήκες χαρουπιών 
και έχουν σημαντική ιστορία. 
Μετά την παραχώρηση τους συνέχισε, από την 
Αρχή Λιμένων στον Δήμο έναντι συμβολικού 
ενοικίου ο Δήμος έχει προχωρήσει στην ανα-
βάθμιση και στον εξωραϊσμό τους.
Στην παρουσίαση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, 
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, η 
Έπαρχος Πάφου Μαίρη Λάμπρου, ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Θάνος Μιχαηλίδης, κοινο-
τάρχες της περιοχής, και διάφοροι φορείς.

“Όλα όσα ακούγονται περί 
ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής 
εντός του Εθνικού Πάρκου Ακάμα, 
ουδόλως ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα…”
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Αυστηρές συστάσεις 
και προειδοποιήσεις για ηχορύπανση 

Υπάρχει ατζέντα;

Το έχουμε πει πολλές φορές, η Πά-
φος δεν είναι ο φτωχός συγγενής 

αναφορικά με τον τρόπο που αντιμε-
τωπίζεται από τους εκάστοτε κυβερνώ-
ντες. Δυστυχώς όμως για πολλά χρόνια 
δεν υπήρχε στην επαρχία μας μια κοινή 
πολιτική ή μάλλον στρατηγική για τη 
διεκδίκηση των διαφόρων έργων με 
αποτέλεσμα κάθε δήμος, κοινότητα ή 
περιφέρεια να λειτουργεί ανεξάρτητα 
και ξεχωριστά και στο τέλος να μην πε-
τυχαίνουν τίποτε.
Η τακτική αυτή συνεχιζόταν για χρό-
νια μέχρι που ιδρύθηκε η Συντονιστική 
Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώσεων 
(ΣΕΚΟ) Πάφου, η οποία όμως και πάλι 
δεν λειτουργούσε σωστά με αποτέλε-
σμα και πάλι να χάνεται η ουσία.
Σαφέστατα και κάθε τοπική αρχή μπο-
ρεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα, δι-
εκδικώντας κονδύλια και έργα που θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξή της αλλά τα 
κύρια έργα, τα λεγόμενα υπερτοπικής 
σημασίας θα πρέπει να προωθούνται 
οργανωμένα και από όλους, ώστε να 
έχουμε περισσότερες πιθανότητες ως 
επαρχία. Κακά τα ψέματα αλλιώς σε 
αντιμετωπίζουν οι κυβερνώντες και οι 
διάφοροι κρατικοί λειτουργοί ως μια 
τοπική αρχή ακόμα και αν είσαι Δήμος 
και αλλιώς όταν εμφανίζεσαι έχοντα 
πίσω σου μια ολόκληρη επαρχία.
Καλό θα ήταν λοιπόν, μέσα από επαφές 
και σκληρή δουλειά να ετοιμαστεί μια 
ατζέντα και να τεθούν προτεραιότητες 
οργανωμένα.
Αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα 
θα πρέπει να λειτουργήσει ως μπούσου-
λας και για το μέλλον με τις τοπικές αρ-
χές, κόμματα και οργανώσεις μέσα από 
την ΣΕΚΟ, να παρουσιάζονται ως μια 
γροθιά διεκδικώντας το καλύτερο για 
την επαρχία μας, είτε αυτό είναι ο αυτο-
κινητόδρομος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, 
είτε ο δρόμος αεροδρομίου-Κόλπου των 
Κοραλλίων, είτε η θωράκιση του παρα-
λιακού μετώπου Πάφου-Γεροσκήπου 
από τη διάβρωση, είτε οτιδήποτε άλλο. 
Η βελτίωση άλλωστε των υποδομών 
βοηθά ολόκληρη την επαρχία και κατ’ 
επέκταση του κατοίκους της. 
Μπορεί βεβαίως κάθε φορά να έχουμε 
μικρές αντιδράσεις, από κάποιους το 
κόμμα των οποίων βρίσκεται στην εξου-
σία αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο. 
Παρεμπιπτόντως ένα πρόβλημα που θα 
μπορούσε να τεθεί μέσω της ΣΕΚΟ και 
να προωθηθεί προς επίλυση είναι και 
αυτό των στεγάστρων των ψηφιδωτών 
της Κάτω Πάφου τα οποία παραμένουν 
εδώ και χρόνια εκτεθειμένα με ακατάλ-
ληλα στέγαστρα ή και καθόλου, με απο-
τέλεσμα να κινδυνεύει ένα πολύτιμο 
κομμάτι της αρχαιολογικής μας κληρο-
νομιάς να καταστραφεί. 
Ας μπει και αυτό στην ατζέντα για να 
προωθηθεί μαζί με τα άλλα θέματα. 
Ισχύς εν τη ενώσει…

‘‘η σύνταξη’’

Πρόστιμα κατασχέσεις και αφαίρεση 
αδειών για τους παραβάτες… 

Δέχθηκε απειλές ο Δήμαρχος Πάφου 
από ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής 
σχετικά με την εκστρατεία για πάταξη 
της ηχορύπανσης…

Α πό την ερχόμενη εβδομάδα τα συνερ-
γεία του Δήμου Πάφου θα καταγγέλλουν 
όσους παρανομούν σχετικά με τη μετά-

δοση μουσικής και θα κατάσχονται οι μεγαφω-
νικές τους εγκαταστάσεις. 
Παράλληλα ο Δήμος Πάφου προειδοποίησε ότι 
θα αφαιρεί και άδειες για χρήση δημοσίων χώ-
ρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από 
τα υποστατικά των παραβατών. Ο Δήμος Πάφου 
με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου θα λάβει δραστικά μέτρα για να πατάξει τα 
φαινόμενα ηχορύπανσης στο κέντρο της πόλης 
και στην τουριστική περιοχή. 
Μιλώντας στο Radio Cosmos o Δήμαρχος Πά-
φου προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει να 
κλείσει και κέντρα αναψυχής, τα οποία δεν θα 
συμμορφωθούν. Αποκάλυψε επίσης ότι κάποιοι 
ιδιοκτήτες τον απείλησαν ότι αν λάβει δραστικά 
μέτρα για να περιορίσει την ηχορύπανση θα του 
προκαλέσουν πολιτικό κόστος. 
Ο κ. Φαίδωνος προανήγγειλε ότι μετά τη σύσκε-
ψη που συγκάλεσε και στην οποία κλήθηκαν οι 
ιδιοκτήτες όλων των κέντρων αναψυχής θα ξεκι-
νήσει εκστρατεία ώστε να υπάρξει συμμόρφω-
ση. 
Από την ερχόμενη εβδομάδα είπε όσοι δεν συμ-
μορφωθούν θα καταγγέλλονται και δεν θα δι-
στάσει να αφαιρέσει από αυτά τα καταστήματα 

και το δικαίωμα χρήσης δημόσιων χώρων για 
τραπεζοκαθίσματα. 
Ο Δήμος Πάφου ανέφερε ο Φαίδωνας Φαίδω-
νος έγινε δέκτης πολλών αρνητικών σχολίων για 
την ηχορύπανση και διαμήνυσε ότι δεν πρόκει-
ται να επιτρέψει να μετατραπεί το κέντρο της 
Πάφου σε ζούγκλα. 

Αψήφησαν τις προειδοποιήσεις 

Ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ Αγγελος Ονησιφόρου μι-
λώντας στο Radio Cosmos ανέφερε ότι όλοι οι 
συνάδελφοι του που παρευρέθηκαν στη συνά-
ντηση δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν με τη νο-
μοθεσία και ζήτησαν μάλιστα να μπουν κόφτες 
στο κάθε ηχοσύστημα ξεχωριστά. 
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν και θέματα που αφο-
ρούν την καθαριότητα και την αποκομιδή των 
σκυβάλων από το εμπορικό κέντρο καθώς και 
επαναφορά των τραπεζοκαθισμάτων στα όρια 
που υπήρχαν πριν την πανδημία. 

Ωστόσο έντονη ηχορύπανση παρατηρήθηκε το 
βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Πάφου με 
αποτέλεσμα πολίτες να προβαίνουν σε καταγγε-
λίες στην Αστυνομία. 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε λίγες μόνο 
ώρες μετά τη σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο 
και τις αυστηρές προειδοποιήσεις και συστά-
σεις που έκανε ο Δήμαρχος Πάφου προς τους 
ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής.

Ντεσιμπέλ και στη Γεροσκήπου

Μέτρα για πάταξη της ηχορύπανσης λαμβά-
νονται και στη Γεροσκήπου. Σύμφωνα με τον 
δημαρχεύοντα Κυριάκο Χατζηβασίλη στους ιδι-
οκτήτες και διαχειριστές των υποστατικών επι-
δόθηκαν επιστολές, ενώ έγιναν και προσωπικές 
επαφές και συστάσεις. 
Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση τότε όπως είπε 
δόθηκαν οδηγίες στον τροχονόμο του Δήμου για 
να επιβάλλει πρόστιμα.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Σμήνη κατσαρίδων σε Πάφο και Γεροσκήπου 

Ο Δήμος Πάφου θα λάβει δραστικά μέτρα για να πατάξει τα φαινόμενα 
ηχορύπανσης στο κέντρο της πόλης και στην τουριστική περιοχή... 

Δεν υπήρξε καλός συντονισμός από 
ΣΑΠΑ...

Σμήνη κατσαρίδων εμφανίστηκαν τις τελευ-
ταίες μέρες σε υποστατικά στην Πάφο, την 

Γεροσκήπου και σε τουριστικές μονάδες. 
Από τις καταγγελίες που δέχθηκε το Radio 
Cosmos, προκύπτει ότι οι κατσαρίδες βγαίνουν 
από φρεάτια των όμβριων υδάτων και από το 
αποχετευτικό δίκτυο. 
Σύμφωνα με πληρoφορίες ανάλογες καταγγελί-
ες έγιναν στους δύο Δήμους και το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεως Πάφου (ΣΑΠΑ) στο οποίο επιρ-
ρίπτονται ευθύνες για προβληματική συντήρη-
ση του δικτύου αποχετεύσεων και των όμβριων 
υδάτων. 
To ΣΑΠΑ υποστηρίζει ότι τις τελευταίες εβδο-
μάδες γίνονται ψεκασμοί από ιδιωτική εταιρία 
στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση για την κα-
ταπολέμηση τρωκτικών και κατσαρίδων. 
Επίσης όπως υποστηρίζεται το ΣΑΠΑ με ανακοί-
νωση του κάλεσε τους ιδιοκτήτες υποστατικών 
να ψεκάζουν στα φρεάτια του αποχετευτικού 

συστήματος των κατοικιών τους. Ωστόσο αυτό 
που προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι πως δεν 
υπήρξε ο αναγκαίος συντονισμός από το ΣΑΠΑ 
ώστε οι ψεκασμοί στα ιδιωτικά υποστατικά να 

γίνονται ταυτόχρονα με τους ψεκασμούς στο 
δημόσιο δίκτυο αποχετεύσεων και τους κεντρι-
κούς αγωγούς. 
Την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και ενημέ-
ρωση των πολιτών επισήμαναν με δηλώσεις του 
ο Δημαρχεύον στη Γεροσκήπου Κυριάκος Χατζη-
βασίλης και το μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου του ΣΑΠΑ Ανδρέας Χρυσάνθου. 
Καλύτερο συντονισμό και πιο αυστηρή επιτήρη-
ση του εργολάβου που ανάλαβε για λογαριασμό 
του ΣΑΠΑ τους ψεκασμούς για την καταπολέ-
μηση τρωκτικών και κατσαρίδων συνέστησε 
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας 
Χρυσάνθου. 
Ο κ. Χρυσάνθου τόνισε ότι χρειάζεται καλύτερος 
συντονισμός από το ΣΑΠΑ και ενημέρωση των 
πολιτών ώστε οι ψεκασμοί στα αποχετευτικά 
των κατοικιών να γίνονται ταυτόχρονα. 
Σχολιάζοντας εξάλλου τη δυσοσμία που επικρα-
τεί σε ορισμένα σημεία του κεντρικού αποχετευ-
τικού συστήματος στην τουριστική περιοχή ο κ. 
Χρυσάνθου ανέφερε ότι το πρόβλημα παρατη-
ρείται σε 4 περιοχές και καταβάλλονται προσπά-
θειες για την επίλυση του.

Σμήνη κατσαρίδων εμφανίστηκαν 
τις τελευταίες μέρες σε υποστατικά 
στην Πάφο, την Γεροσκήπου και σε 
τουριστικές μονάδες. 
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Οι εξωσωματικές 
στο ΓεΣΥ

Παρέμβαση από τον 
Χαράλαμπο Πάζαρο…

Ε νεργώντας στο πλαίσιο της 
πρότασης του που αγκαλιά-

στηκε από όλα τα 
κόμματα και εκκρε-
μεί στην Επιτροπή 
Υγείας για ένταξη 
της εξωσωματικής 
θεραπείας στο ΓεΣΥ 

και σε συνέχεια συναντήσεων 
του με τους επικεφαλής του 
ΟΑΥ, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χα-
ράλαμπος Πάζαρος, συναντήθη-
κε μέσα στην εβδομάδα με τον 
Υπουργό Υγείας κύριο Μιχάλη 
Χατζηπαντέλα και συζήτησαν 
για τις προθέσεις του υπουργεί-
ου του.   
Σύμφωνα με τον κ. Πάζαρο, ο 
Υπουργός Υγείας αντιμετωπί-
ζει θετικά την πρόταση, και θα 
αναμένει τόσο τα αναγκαία 
στοιχεία όσο και τα επίσημα 
αποτελέσματα της μελέτης του 
ΟΑΥ, και εάν και το υπολογιζό-
μενο κόστος δεν είναι απαγο-
ρευτικό, υπάρχει η βούληση να 
υλοποιηθεί.   
Όπως ανέφερε ο κ. Πάζαρος, 
η ένταξη της εξωσωματικής 
θεραπείας στο ΓεΣΥ, σε πρώτη 
φάση για μία φορά μόνο, θα 
απαλλάξει τα υπογόνιμα ζευγά-
ρια από το μεγάλο οικονομικό 
κόστος που έχουν και ειδικά αν 
ληφθεί υπόψη ότι πολλές φο-
ρές απαιτείται δεύτερη, τρίτη ή 
και τέταρτη εξωσωματική θερα-
πεία. 
Ενδεικτικά, στην Κύπρο υπολο-
γίζεται πως ποσοστό 5% υπο-
βάλλεται σε θεραπείες εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης και σε 
θεραπείες υπογονιμότητας, ένα 
ποσοστό ψηλό για τα δεδομένα 
του τόπου μας. 
Μεγάλος στόχος  παραμένει η 
σταδιακή ένταξη ολόκληρου 
του κύκλου εξωσωματικών θε-
ραπειών στο ΓεΣΥ.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Μέχρι το Στρουμπί 
η πρώτη φάση, με 
κόστος 86 εκ. ευρώ 
και διάρκεια 42 
μήνες… 

Γ. Καρούσος: Ήδη 
άρχισε η ωρίμανση 
της δεύτερης φάσης 
του έργου ώστε να 
φτάσει μέχρι την 
Πόλη Χρυσοχούς… 

Ι στορική χαρακτήρισε τη χτεσι-
νή μέρα ο Υπουργός Μεταφορών 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης 

Καρούσος, ο οποίος βρέθηκε το πρωί 
μεταξύ των κοινοτήτων Άρμου και Επι-
σκοπής όπου οι μπουλντόζες της Ελλη-
νικής εργοληπτικής εταιρείας “Intrakat” 
πήραν μπρος σηματοδοτώντας την 
έναρξη των έργων για την κατασκευή 
του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης 
Χρυσοχούς.
Ένα έργο που εξαγγέλθηκε από το 2002 
επί κυβέρνησης Κληρίδη και Υπουργίας 
Αβέρωφ Νεοφύτου και το οποίο πέ-
ρασε από χίλια μύρια κύματα άρχισε 
επιτέλους, σκορπώντας την αισιοδοξία 
ιδιαίτερα στους κατοίκους της περιο-
χής Πόλεως Χρυσοχούς για ένα καλύτε-
ρο αύριο για τους ίδιους και τα παιδιά 
τους.

Οι μπουλντόζες της Ελληνικής εργολη-
πτικής εταιρείας Intrakat που έχει ανα-
λάβει το έργο πήραν μπρος γύρω στις 8 
χτες το πρωί στην παρουσία του Υπουρ-
γού Μεταφορών, του προέδρου του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, του Δημάρ-
χου Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχρι-
στοφή, του βουλευτή του ΔΗΣΥ Πάφου 
Χαράλαμπου Πάζαρου και πλήθος υπη-
ρεσιακών της εταιρείας αλλά και του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πρώτη 
φάση του έργου μέχρι το Στρουμπί με 
δύο λωρίδες κυκλοφορίας θα κοστίσει 
γύρω στα 86 εκατομμύρια ευρώ και δι-
άρκεια του συμβολαίου είναι 42 μήνες, 
ενώ αρχίζουν άμεσα οι διαδικασίες ωρί-
μανσης και της Δεύτερης φάσης από το 
Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς, 
ώστε να αρχίσουν τα έργα αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. 
Το πρώτο αυτό τμήμα του αυτοκινητό-
δρομου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς 
ο δρόμος που θα κατασκευαστεί μέχρι 
το Στρουμπί θα είναι δύο λωρίδων κυ-
κλοφορίας και θα έχει μήκος 15,1 χι-
λιόμετρα, θα περιλαμβάνει κυλαδογέ-
φυρες, και σήραγγες, ενώ η πρόβλεψή 
του και οι απαλλοτριώσεις που έγιναν 
είναι για τέσσερις λωρίδες, που όταν 
ολοκληρωθεί το κόστος του θα ξεπε-
ράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως επεσήμανε ο κ. Καρούσος είναι 
ένα έργο που αναβαθμίσει ολόκληρη 
την επαρχία μας και θα βελτιώσει την 
συνδεσιμότητα, ενώ ερωτηθείς εάν 
έχουν αρχίσει οι διαδικασίες ωρίμαν-

σης της δεύτερης φάσης του έργου, 
απάντησε ότι έχουν αρχίσει.

Ωριμάζει και η δεύτερη φάση

Ο κ. Καρούσος δεν παρέλειψε να δώ-
σει και τα συγχαρητήριά του στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων το οποίο σήμερα έχει 
υπό την επίβλεψή του έργα 1,2 δις σε 
ολόκληρη την Κύπρο και το οποίο συνέ-
βαλε τα μέγιστα στην δρομολόγηση του 
έργου. 
Ήδη είπε ο κ. Καρούσος άρχισε η μελέ-
τη της δεύτερης φάσης του έργου και η 
επικαιροποίηση κάποιων μελετών που 
είχαν γίνεις το παρελθόν. Τώρα συνέχι-
σε που άρχισε η πρώτη φάση οι πόροι 
και το προσωπικό που ασχολείται με 
την Πάφο θα δουλέψει πάνω στην ωρί-
μανση και της επόμενης φάσης γιατί 
για να έχουμε όλα τα ωφελήματα του 
έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η 
σύνεση αν φτάσει μέχρι την Πόλη Χρυ-
σοχούς.

Γιώτης Παπαχριστοφή

Με έκδηλη τη συγκίνησή του ο Δήμαρ-

χος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχρι-
στοφή, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την έναρξη των εργασιών για την 
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πά-
φου-Πόλης Χρυσοχούς που θα βοηθή-
σει την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και 
τους νέους να παραμείνουν στον τόπο 
τους. Χαρακτήρισε το έργο υπερτοπι-
κής σημασίας που θα βοηθήσει ολό-
κληρη την επαρχία μας και ιδιαίτερα 
την περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, τονίζο-
ντας την ανάγκη να προχωρήσουν τάχι-
στα οι διαδικασίες και για την δεύτερη 
φάση ώστε να φτάσει ο δρόμος μέχρι 
την πόλη του.
Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η υπόσχε-
ση για έναρξη και της δεύτερης φάσης 
του έργου, αμέσως μετά τη λήξη της 
πρώτης θα τηρηθεί , ώστε να δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις να παραμεί-
νουν οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι 
αφού με την ολοκλήρωση του δρόμου η 
απομόνωση της περιοχής θα αρθεί.

Αβέρωφ Νεοφύτου

Σημαντική μέρα για την Πάφο χαρα-
κτήρισε την χτεσινή και πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, επί Υπουργί-
ας του οποίου είχε εξαγγελθεί το έργο 
του 2002.
Παρά τις κρίσεις που πέρασε ο τόπος 
μας ανέφερε ο κ. Νεοφύτου συμπληρώ-
νεται σιγά, σιγά το εθνικό οδικό δίκτυο, 
έστω και μετά από 20 χρόνια από την 
σχεδίαση της όδευσης του δρόμου.
Ένα δίδαγμα που αντλείται από το ιστο-
ρικό του συγκεκριμένου έργου σύμφω-
να με τον κ. Νεοφύτου, είναι ότι “εάν 
το έργο άρχιζε το 2002 θα τέλειωνε με 
50, 60 εκατομμύρια, ενώ τώρα για να 
τελειώσει ίσως να μην φτάσουν ούτε 
400 εκατομμύρια”. Ότι καθυστερεί στη 
λήψη απόφασης και την υλοποίηση 
κοστίζει επεσήμανε ο πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ, “όπως κόστισε στον τόπο μας και 
η καθυστέρηση της αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης, αλλά πρέπει να 
βλέπουμε μπροστά”.
Καταλήγοντας κατέδειξε ότι ο τόπος μας 
έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης 
όταν παίρνονται οι σωστές αποφάσεις 
στο σωστό χρόνο.

Πήραν μπρος οι μπουλντόζες για τον 
δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς

“…εάν το έργο άρχιζε το 
2002 θα τέλειωνε με 50, 
60 εκατομμύρια, ενώ τώ-
ρα για να τελειώσει ί-
σως να μην φτάσουν ούτε 
400 εκατομμύρια”.

“Ιστορική μέρα για την 
Πάφο και την Κύπρο χα-
ρακτήρισαν τη χτεσινή 
μέρα, Υπουργός Μεταφο-
ρών και δήμαρχος Πόλης 
Χρυσοχούς…”

Έρευνα για παρέμβαση 

στη δίκη Πογιατζή
 

Έρευνα διέταξε η νομική υπηρεσία 
προκειμένου να διερευνηθούν σε 

βάθος οι λόγοι που ο βασικός μάρτυρας 
κατηγορίας για την δολοφονία του Λεό-
ντιου Πογιατζή, το καλοκαίρι του 2021,  
αναίρεσε με ένορκη δήλωση του κατά-
θεση που είχε δώσει στην αστυνομία. 
Με βάση την  κατάθεση αυτή η αστυνο-
μία είχε προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, 

δυο Ελληνοκυπρίων και ενός Σύρου που 
έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιων του 
κακουργιοδικείου Πάφου. 
Η νομική υπηρεσία έδωσε οδηγίες στην 
αστυνομία να διερευνήσει όχι μόνο τους 
λόγους της μεταστροφής της θέσης του 
μάρτυρα αλλά και το πώς η ένορκη του 
δήλωση κατέληξε στα χέρια του συνηγό-
ρου υπεράσπισης του Σύρου κατηγορού-
μενου στην υπόθεση. Η ένορκη αυτή δή-
λωση κατατέθηκε σήμερα στο δικαστήριο 
που είχε προγραμματίσει να ακούσει τις 
απαντήσεις των τριών κατηγορουμένων 
στις έξι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, 

ανάμεσα σε αυτές και του φόνου εκ 
προμελέτης.  Ο εκπρόσωπος της κατη-
γορούσας αρχής ανέφερε ότι αυτό που 
εξετάζεται είναι το κατά πόσο υπήρξε πα-
ρέμβαση στην δικαστική διαδικασία και 
ζήτησε όπως δοθεί χρόνος στην αστυνο-
μία να διερευνήσει την υπόθεση πριν το 
δικαστήριο ακούσει τις απαντήσεις των 
κατηγορουμένων.  
Οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων 
έφεραν ένσταση στο αίτημα της κατη-
γορούσας αρχής να παραμείνουν υπο-
κράτηση οι πελάτες τους, για ένα ακόμη 
μήνα, μέχρι τις 29 Ιουλίου οπόταν και θα  

ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα, αίτη-
μα το οποίο απορρίφθηκε από το δικα-
στήριο.  Η σορός του Λεόντιου  Πογιατζή 
είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη, μέσα σε 
αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταστραφεί 
ολοσχερώς από πυρκαγιά, το πρωί της 
15ης Ιουλίου 2021, σε περιοχή του χω-
ριού Αναρίτα. Από τις εξετάσεις που έγι-
ναν  διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχημα 
είχε τεθεί κακόβουλα. Η νενομισμένη νε-
κροτομή που διενεργήθηκε στη σορό, κα-
τέδειξε ότι ο θάνατος του 62χρονου προ-
ήλθε από τραύματα στην κοιλιακή χώρα, 
που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο.



“Αδέσμευτος” 02 Ιουλίου 2022 Σελίδα 07ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Θλιβερές διαπιστώσεις 
Αυξάνεται η χρήση και η διακίνηση ναρκωτικών

Σ ε δηλώσεις του, με αφορμή τη 
διάσκεψη Τύπου, που δόθηκε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
ναρκωτικών (26η Ιουνίου), ο υποδι-
οικητής της ΥΚΑΝ Στέλιος Σεργίδης, 
είπε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
μια τέτοια πιθανότητα, ωστόσο, ση-
μείωσε πως αυτό το αποδεικνύουν 
εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων.

Πιο φθηνό Crystal Ice 
στην αγορά

Αναφέρθηκε στην καλλιέργεια μεθαμ-
φεταμίνης, η οποία όπως είπε, παρα-
σκευάζεται πλέον στο Αφγανιστάν, για 
να προσθέσει πως «αυτό σημαίνει ότι 
είναι πολύ πιο φθηνή από την παρα-
σκευή μεθαμφεταμίνης στην Ευρώπη 
και υπάρχει ο φόβος ότι θα διοχετευ-
τεί στην αγορά πιο φθηνό Crystal Ice». 
Ερωτηθείς πως επηρεάζεται η Κύπρος, 
ο κ. Σεργίδης εξήγησε πως πλέον η 
Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και 
η Τουρκία χρησιμοποιούνται ως δίο-
δοι, για να σημειώσει ότι λόγω του πο-
λέμου, «η Ουκρανία δεν μπορεί πλέον 
να χρησιμοποιηθεί ως δίοδος ναρκω-
τικών προς την Ευρώπη, άρα υπάρχει 
πιθανότητα να έρθουν ναρκωτικά μέ-
σω Τουρκίας στα κατεχόμενα».

Ανθεκτικότητα και τη 
μεταλλαξιμότητα της 
αγοράς ναρκωτικών
Σύμφωνα με τον Στέλιο Σεργίδη η 
πανδημία ανέδειξε την ανθεκτικότη-

τα και τη μεταλλαξιμότητα της αγο-
ράς των ναρκωτικών, για να σημει-
ώσει πως παρατηρείται αύξηση της 
παραγωγής, της διακίνησης και δι-
αθεσιμότητας των ναρκωτικών στην 
Ευρώπη, η οποία επηρεάζει και την 
Κύπρο. 
Επιπλέον, ανέφερε πως έχει παρα-
τηρηθεί αύξηση της παραγωγής της 
κοκαΐνης, με αντίκτυπο την αύξηση 
των κατασχέσεων και στην Κύπρο, ε-
νώ τόνισε ότι με την πανδημία αυξή-
θηκε η χρήση του διαδικτύου για α-
γορά παράνομων ουσιών, κάνοντας 
λόγο για «ψηφιακή αγορά ναρκωτι-
κών». 
Εξάλλου, ανέφερε πως η θαλάσ-
σια οδός γίνεται ολοένα και πιο δη-
μοφιλής, για τη διακίνηση ναρκωτι-
κών από τις ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος, ενώ υπογράμμισε πως 

παρατηρείται εξάπλωση των συνθε-
τικών ναρκωτικών, τάση που, παρα-
τηρείται στην Ευρώπη. Ο Υποδιοικη-
τής της ΥΚΑΝ είπε ότι τους πρώτους 
πέντε μήνες του 2022 καταγράφηκαν 
424 υποθέσεις ναρκωτικών, με 460 
ενεχόμενα άτομα, με το ποσοστό 
αύξησης να ανέρχεται στο 16,5%. 
Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως οι 
υποθέσεις αφορούν 289 Ελληνοκύ-
πριους και 174 αλλοδαπούς. 
Επιπροσθέτως, ο κ. Σεργίδης είπε ότι 
το 2022 κατασχέθηκαν 58 φυτά κάν-
ναβης, πέραν των 174 κιλών κάννα-
βης, πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης 
και ενός κιλού μεθαμφεταμίνης, 55 
δισκία ecstasy και 14 χαρτάκια LSD. 
Αναφερόμενος σε στοιχεία, είπε ότι 
το 2021 καταγράφηκαν 861 υποθέ-
σεις ναρκωτικών με 945 ενεχόμενα 
άτομα, ενώ το ίδιο έτος καταγγέλθη-

καν 622 υποθέσεις με κάνναβη, 46 
με κοκαΐνη, 122 με μεθαμφεταμίνες, 
25 με φυτά κάνναβης και 25 με ουσί-
ες ντοπινγκ. 
Στο μεταξύ, ο Υποδιοικητής της Υ-
ΚΑΝ είπε πως το 2021 κατασχέθηκαν 
190 φυτά κάνναβης, πέραν των 240 
κιλών κάνναβης, πέραν των 5 κιλών 
κοκαΐνης και 3 κιλών μεθαμφεταμί-
νης, 62 δισκία ecstasy, καθώς επίσης 
13 χαρτάκια LSD.

Αυξήθηκαν οι 
παραγγελίες στο 
διαδίκτυο
Αναφερόμενος στην αύξηση πώλη-
σης ναρκωτικών μέσω διαδικτύου, ο 
κ. Σεργίδης είπε πως «αυτό είναι έ-
να μάθημα από την πανδημία, αφού 
φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται ψη-
φιακές πλέον αγορές». «Αυτό έγινε 
σε όλη την Ευρώπης, δυστυχώς και 
στην Κύπρο. Δεν έχουμε στατιστικά 
στοιχεία κατά πόσον έχει αυξηθεί, 
αλλά είναι και μια παρατήρηση του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμη-
σης Ναρκωτικών ότι έχουν αυξηθεί 
οι παραγγελίες μέσω του διαδίκτυ-
ού και μέσω των διαδικτυακών πλατ-
φόρμων», ανέφερε. 
Σημείωσε ότι πλέον χρησιμοποιού-
νται οι ιδιωτικές εταιρείες/ταχυδρο-
μεία, αφού οι παραγγελίες γίνονται 
μέσω διαδικτύου, για να σημειώ-
σει πως η ΥΚΑΝ έχει μια άψογη συ-
νεργασία με το Τμήμα Τελωνείων και 
τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, ώστε να 
μπορούν να αναχαιτίσουν αυτό το 
φαινόμενο.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Πυρκαγιές

13 εναέρια πυροσβεστικά 

μέσα στη διάθεση του 

Τμήματος Δασών 

Από χτες 1η Ιουλίου τα δυο 
νέα μισθωμένα αεροπλάνα 

που έφτασαν στην Κύπρο για να 
χρησιμοποιηθούν για την κατά-
σβεση Πυρκαγιών είναι σε επιχει-
ρησιακή ετοιμότητα. 
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του 
Τμήματος Δασών Χαράλαμπο Αλε-
ξανδρου συνολικά 6 αεροπλάνα 
είναι στη διάθεση του τμήματος, 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικα-
σία και για δυο πυροσβεστικά ελι-
κόπτερα. 
Στη διάθεση του τμήματος σε πε-
ρίπτωση ανάγκης θα είναι και ε-
λικόπτερα της αστυνομίας, της 
Εθνικής Φρουράς και των Βρετα-
νικών Βάσεων.   
Δυο από τα αεροπλάνα θα βρί-
σκονται στο αεροδρόμιο Λάρνα-
κας, δύο στο Ακρωτήρι και δύο 
στο αεροδρόμιο Πάφου όπου θα 
εδρεύουν και τα δυο ελικόπτερα.  
Στο μεταξύ, έκταση 12 εκταρίων 
καλυμμένη με σπαρτά, δέντρα, 
αποκάλαμα και μπάλες σανού 
κάηκαν από την πυρκαγιά που 
ξέσπασε αργά το απόγευμα της 
Πέμπτης βόρεια του χωριού Χρυ-
σοχού που βρίσκεται στην είσοδο 
της Πόλης Χρυσοχούς.
Από την φωτιά που επεκτάθηκε 
γρήγορα λόγω των ανέμων που 
έπνεαν στη περιοχή αλλά και της 
πλούσιας βλάστησης κινδύνευ-
σαν και δυο κτηνοτροφικά υπο-
στατικά με αιγοπρόβατα και πτη-
νά. Κάηκαν επίσης συστήματα 
άρδευσης και πάσσαλοι της ΑΗΚ.    
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο 
μετά τις 7 το βράδυ αφού τόσο η 
πυροσβεστική υπηρεσία όσο και 
το τμήμα δασών χρησιμοποίησαν 
ισχυρές εναέριες και επίγειες δυ-
νάμεις πυρόσβεσης. 
Στη μάχη για την κατάσβεση της 
φωτιάς συμμετείχε επίσης η υπη-
ρεσία θήρας αλλά και ιδιώτες με 
τρακτέρ και εκσκαφείς.  
Με βάση τα πρώτα στοιχεία που 
συνέλεξε η πυροσβεστική υπηρε-
σία και η αστυνομία η φωτιά κα-
τά πάσα πιθανότητα τέθηκε κα-
κόβουλα. 
Στόχος των εμπρηστών ήταν ε-
κτάσεις με σπαρτά στην εύφορη 
κοιλάδα της Χρυσοχούς που δεν 
έχουν ακόμη θεριστεί. 
Αρμόδια πηγή δήλωσε στο ΡΙΚ ό-
τι τις τελευταίες μέρες υπήρξαν 
και άλλες παρόμοιες απόπειρες 
και οι φωτιές είχαν κατασβησθεί 
άμεσα χωρίς να προκαλέσουν ζη-
μιές.   

Έχουν αυξηθεί οι παραγγελίες μέσω διαδικτύου και αυτό έγινε σε όλη την Ευρώπη...

Φως στα αίτια θανάτου του 
27χρονου ΣΥΟΠ Καταδρο-

μέα Παναγιώτη Γιαννιού, ο οποίος 
τραυματίστηκε θανάσιμα την Δευ-
τέρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτι-
κής άσκησης της Εθνικής Φρουράς 
στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, 
θα ρίξει όπως εκτιμάται η εξακρίβω-
ση της θέσης του ελικοπτέρου την 
ώρα της μοιραίας πτώσης του άτυ-
χου νεαρού στο κενό, ο οποίος επι-
χειρούσε άλμα στη θάλασσα. 
Σε δηλώσεις, ο Υπουργός Άμυνας 
ανέφερε  ότι είναι πολύ σημαντικό 
να αποδειχθεί από ποιο υψόμετρο 
πραγματοποιήθηκε η μοιραία πτώ-
ση του άτυχου 27χρονου ΣΥΟΠ κα-
ταδρομέα και το κατά πόσο η πτή-
ση του ελικοπτέρου διεξήχθη με 
βάση τους προβλεπόμενους κανο-
νισμούς. 

Έρευνα για απόδοση 
τυχόν ευθυνών 
Ο Υπουργός Άμυνας διαβεβαίωσε ό-
τι η έρευνα των Αρχών για το δυστύ-
χημα συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς 
και ότι “δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις”, 
ενώ τόνισε ότι οι ερευνητές της Εθνικής 
Φρουράς και οι ανακριτές της Αστυνο-
μίας Κύπρου έχουν ενώπιον τους “αρ-
κετά δεδομένα. Ερωτηθείς εάν επρό-
κειτο για προγραμματισμένη άσκηση 
ή άλλη δραστηριότητα που θα οπτικο-
γραφούνταν για σκοπούς προβολής της 
Εθνικής Φρουράς, ο Υπουργός Άμυνας 
ανέφερε ότι επρόκειτο για εκπαιδευ-
τική άσκηση για την οποία τηλεοπτικό 
συνεργείο εξασφάλισε άδεια κινημα-
τογράφησης. Ο κύριος Πετρίδης εξή-
γησε ότι δεν μπορεί να υπεισέλθει σε 
λεπτομέρειες για τη νέα τραγωδία στις 

τάξεις της ΕΦ λόγω της έρευνας και ό-
τι ενώπιον των ερευνητών υπάρχουν 
στοιχεία για την μοιραία πτήση του ε-
λικοπτέρου και διαθέσιμο οπτικοακου-
στικό υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες 
οι σχετικοί κανονισμοί της ΕΦ για τέ-
τοιου είδους άλματα από ελικόπτερο, 
γίνονται από ύψος 15-20 ποδών ή 6,6 
μέτρα. Οι αρμόδιοι εστιάζουν στον κα-
ταγραφέα του ελικοπτέρου (γνωστό ως 
μαύρο κουτί) για να εντοπίσουν το α-

κριβές ύψος της μοιραίας πτώσης του 
Παναγιώτη καθώς υπάρχουν στοιχεία 
για όλα τα δεδομένα. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία πτώσης από ελικόπτερο ο-
νομάζεται Helicas και ο 27χρονος ΣΥΟΠ 
καταδρομέας περιγράφεται ως έμπει-
ρος σε τέτοιους είδους άλματα. 
Η εν λόγω εκπαιδευτική άσκηση συν-
δράμει σε απόκτηση δεξιοτήτων από 
μέλη της ΕΦ για διασώσεις και άλλες ε-
πιχειρήσεις.

Αναπάντητα ερωτήματα για το νέο θανατηφόρο ατύχημα στην Εθνική Φρουρά

Αναζητούνται ευθύνες
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Στα πάνω ο Δήμαρχος της 
Πάφου που αντέδρασε ά-
μεσα και έλαβε μέτρα και 
αποφάσεις για πάταξη της 
ηχορύπανσης που παρατη-
ρείται στο κέντρο της πόλης 
αλλά και στην τουριστική 
περιοχή, διαμηνύοντας ότι 
η Πάφος δεν θα μετατραπεί 
σε ζούγκλα…  

Στα πάνω ο Δημοτικός 
Σύμβουλος της Αλληλεγ-
γύης στον Δήμο Πάφου, 
που τα είπε για άλλη μια 
φορά στον ΣΑΠΑ για τους 
χειρισμούς του στα θέμα-
τα των ψεκασμών για τις 
κατσαρίδες αλλά και για τη 
δυσοσμία στις τουριστικές 
περιοχές…

Στα πάνω ο ευρωβουλευ-
τής του ΔΗΣΥ που βραβεύ-
τηκε ως ευρωβουλευτής της 
χρονιάς σε θέματα υγείας α-
πό το περιοδικό Parliament 
Magazine. Είναι η πρώτη φο-
ρά από την ένταξη της Κύ-
πρου στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση που βραβεύεται Κύπριος 
ευρωβουλευτής από το πε-
ριοδικό...

Στα κάτω ο γενικός Διευ-
θυντής και οι αρμόδιοι λει-
τουργοί του Συμβουλίου Α-
ποχετεύσεων Πάφου που 
αποφάσισαν να προχωρή-
σουν σε ψεκασμούς των κε-
ντρικών αγωγών του συμ-
βουλίου με αποτέλεσμα να 
γεμίσουν με κατσαρίδες τα 
ιδιωτικά συστήματα… 

Στα κάτω ο περιφερειακός 
διευθυντής των νοσοκο-
μείων Πάφου και Λεμεσού 
που δεν έπραξε τα δέοντα 
με αποτέλεσμα τα τμήμα-
τα πρώτων βοηθειών των 
δυο νοσηλευτηρίων να εί-
ναι και πάλι υποστελεχω-
μένα…

Ερώτηση
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Ποιον περιμένετε;

Ε

Φαίδωνας Φαίδωνος 
 

Ανδρέας Χρυσάνθου Λουκάς Φουρλάς ΣΑΠΑ Χρήστος Νικολάου 

Μ εγάλη αναστάτωση επικρα-
τεί μεταξύ επαγγελματιών 

τουριστικών επιχειρήσεων και κα-
ταλυμάτων, από τα προβλήματα 
που δημιουργούν κάποιοι ασυ-
νείδητοι ιδιοκτήτες clup στην του-
ριστική περιοχή Γεροσκήπου και 
αλλού, επιτρέποντας τη μετάδο-
ση μουσικής σε επίπεδα ρεκόρ. 
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πλη-
ροφορίες, παρά το ότι υπάρχουν 
πολλές καταγγελίες, τόσο στην α-
στυνομία όσο και στις τοπικές αρ-
χές, δεν έχει γίνει τίποτε μέχρι 
στιγμής και οι παραβάτες συνε-
χίζουν απτόητοι το καταστροφικό 
έργο τους αφού ειδικά οι ιδιοκτή-
τες τουριστικών καταλυμάτων δέ-
χονται καθημερινά δεκάδες παρά-
πονα, για αλλαγή δωματίων, ακό-
μα και ακυρώσεις διαμονών, από 
αγανακτισμένους τουρίστες οι ο-
ποίοι δεν μπορούν να κλείσουν 
μάτι μέχρι και τις πρωινές ώρες.
Οι τοπικές αρχές όμως, γνωρίζουν 
ποιοι διαθέτουν, άδειες για μετά-
δοση μουσικής, μέχρι ποιαν ώρα 
και σε ποια επίπεδα. Οι τοπικές 
αρχές μάλιστα, πριν λίγο καιρό 
διαφήμιζαν τα ντεσιμπελόμετρα 
που απέκτησαν και τα οποία τους 
δίνουν τη δυνατότητα να μετρούν 
τα επίπεδα της ηχορύπανσης από 
τη μετάδοση μουσικής και να επι-
βάλλουν το νόμο και την τάξη. 
Γιατί λοιπόν έχει δημιουργηθεί το 
πρόβλημα; Μήπως τελικά τα ερ-
γαλεία αυτά παραμένουν σε α-
χρησία και οι διάφοροι επιτήδειοι 
αφήνονται να λειτουργούν ανεξέ-
λεγκτα;
Από τη στιγμή που υπάρχουν πα-
ράπονα δεν θα έπρεπε να υπάρ-
χουν και καταγγελίες;
Ας μας απαντήσουν λοιπόν οι αρ-
μόδιοι για την τήρηση του νόμου. 
Πόσοι έλεγχοι και πόσες καταγγε-
λίες έγιναν το τελευταίο διάστη-
μα, αφ’ ότου προέκυψαν και τα 
παράπονα;  
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:

Όσο και να έχει προχωρήσει η Πάφος με τα έρ-
γα στο κέντρο της και σε άλλες περιοχές, υ-

πάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν να γίνουν, 
πράγματα μικρά που δεν χρειάζεται να τετραγωνί-
σουμε το κύκλο για να τα λύσουμε. Για παράδειγ-
μα, οι καππαρκές (κάπαρη) που συναντάμε σε πολ-
λούς ακόμα και κεντρικούς δρόμους της Πάφου (ι-
διαίτερα στις συνοικίες) μπορεί να είναι χαριτωμέ-
νες με τα λευκά τους άνθη και τους καρπούς τους 
αυτή την εποχή, αλλά ας τις κλαδεύουμε τουλάχι-
στον. Ή μπορούμε να μαζεύουμε τον εκλεκτό μεζέ 
και να τον εκμεταλλευόμαστε ως Δήμος. Όπως και 
να ‘χουν τα πράγματα όμως και πέρα από χιούμορ 

σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία τους προκαλεί 
προβλήματα και κάτι πρέπει να γίνει… 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Την επαρχία μας και όλους τους Παφίτες, 
που αυτή την περίοδο θα αποτελούν τον 
πιο δημοφιλή προορισμό στην Κύπρο…

Την τροχαία στην Πάφο που δεν αστειεύ-
εται καθόλου και μοιράζει αβέρτα εξώδικα 
πρόστιμα σε οδηγούς που παρανομούν…

Την επιμονή ορισμένων λειτουργών των 
τοπικών αρχών να πηγαίνουν κόντρα στα 
θέλω των δημοτών τους, ακόμα και όταν 
τίθεται θέμα ασφάλειας τους…

Τον Υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο 
που χτες επισκέφτηκε την Πάφο και επιλή-
φθηκε όλων των σοβαρών θεμάτων των αρ-
μοδιοτήτων του που δεν είναι και λίγα…

Τους παραμελημένους Παφίτες και ιδιαίτερα 
τους κατοίκους της περιοχής Π. Χρυσοχούς 
που ζήσαμε να δούμε την έναρξη των εργα-
σιών για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης 
Χρυσοχούς. Θα τον δούμε τελειωμένο;

Τις παραλίες μας που σφύζουν από ζωή 
αυτή την περίοδο, αλλά εμείς δεν μπορού-
με ακόμα να τις επισκεφτούμε…

Την προστασία του παραλιακού μετώπου 
Πάφου-Γεροσκήπου από τη διάβρωση που 
ελπίζουμε ότι μετά τη χτεσινή σύσκεψη με 
τον αρμόδιο Υπουργό θα ξεκολλήσει επιτέ-
λους…

Το αεροδρόμιο της Πάφου που είναι ένα 
από τα μικρά ευρωπαϊκά αεροδρόμια που 
ανακάμπτουν πιάνοντας επιδόσεις του 
2019 από πλευρά κίνησης…

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που σύντο-
μα θα έρθει και πάλι στην Πάφο, όχι για 
εγκαίνια, αλλά για κατάθεση θεμέλιων λί-
θων. Ο πληθυντικός δεν είναι ευγενείας…

Το Πάρκο των Χρωμάτων που είναι σχεδόν 
έτοιμο αλλά κάτι μου λέει ότι θα εγκαίνιά 
του θα περιμένουν, λόγω… εκλογών…

Τους καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς 
στην Πάφο που συνεχίζουν να ανεβαίνουν 
τον Γολγοθά τους, καθώς μπορεί τα έργα να 
τελειώνουν, αλλά το πρόβλημα της σκίασης 
παραμένει άλυτο και μεγάλο αγκάθι…

Τους δημάρχους της επαρχίας μας που 
άρχισαν να τα παίρνουν στο κρανίο με την 
ηχορύπανση καθώς κάποιοι επαγγελματίες 
δεν λένε να καταλάβουν ότι με την ανευθυ-
νότητά τους προκαλούν μεγάλη ζημιά στο 
τουριστικό μας προϊόν…

Τους τυχερούς που άρχισαν ήδη να φεύγουν 
για διακοπές, ενώ εμείς παραμένουμε στη 
ρουτίνα της δουλειάς και της νοσταλγίας…

Τον κορωνοϊό που δεν λέει να μας εγκατα-
λείψει με τίποτε και θα πρέπει να προσέχου-
με όλοι εάν δεν θέλουμε να επιστρέψουμε 
πίσω στη θλιβερή εικόνα του πρόσφατου 
παρελθόντος…

Τις τιμές των καυσίμων που μας έχουν κυ-
ριολεκτικά κάψει τις τσέπες και δυστυχώς 
δεν φαίνεται φως στο βάθος της σήραγγας 
για να γλιτώσουμε…

Τους λειτουργούς του Υπουργείου Εμπορί-
ου, που δεν μας τα λένε καλά για τον τρό-
πο καθορισμού των τιμών και κάτι μας λέει 
ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών κάνουν ότι 
τους καπνίσει…   

... να προμηθευτώ ηρεμιστι-
κά για να ανοίγω πλέον τους 

λογαριασμούς...

... να συνεχίσω να φοράω 
τη μάσκα σε χώρους με συνω-

στισμό, ο ιός καραδοκεί...

... ότι τώρα με τις υψηλές 
θερμοκρασίες ο κίνδυνος για 
πυρκαγιά μεγαλώνει...

… να κάνω φραγή τους υπο-
ψήφιους προέδρους αφού θα 

με θυμηθούν ένας-ένας με τη 
σειρά...

Το καππάρι…
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Γ ια όσους πιστεύουν ότι τα όσα ακούγο-
νται για την ηχορύπανση στην Πάφο εί-

ναι υπερβολή, θα τους καλούσαμε να επι-
σκεφτούν έστω για λίγη ώρα βράδυ, είτε την 
παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου όπου λει-
τουργεί club ακριβώς απέναντι και δίπλα α-
πό μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής, είτε το 
κέντρο της Πάφου κατά τις νυχτερινές ώρες.
Τότε θα δουν με τα μάτια τους και θα ακού-
σουν με τα αυτιά τους, τι ακριβώς γίνεται. 
Οι εντυπώσεις επισκεπτών από άλλη επαρ-
χία, όταν τους ξεναγήσαμε στο ανανεωμένο 
κέντρο της Πάφου, χαρακτηριστική της όλης 
κατάστασης.
Καλά, πώς ανέχεστε μια τόσο όμορφη ατμό-

σφαιρα να χαλά από τρεις τέσσερεις ανεύ-
θυνους οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να 
συμπεριφέρονται όπως γουστάρουν;

Από την αρχή του χρόνου έχασαν τη 
ζωή τους 24 συνάνθρωποί μας στην ά-

σφαλτο, σε 22 θανατηφόρα δυστυχήματα 
στην Κύπρο.
Ένας αριθμός που ζαλίζει και ενώ κάθε χρό-
νο λέμε ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να 
μειώσουμε τον αριθμό των τροχαίων δυ-
στυχημάτων, κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνα-
τον.

Παρά το γεγονός ότι εντοπίζονται τα μελα-
νά σημεία του οδικού μας δικτύου, διορθώ-
νονται στρεβλώσεις και η αστυνόμευση αυ-
ξάνεται ο αριθμός των τροχαίων και ιδιαίτε-
ρα των δυστυχημάτων δεν λέει να μειωθεί.
Ίσως αυτό που απομένει να είναι η ολική 
αλλαγή τόσο της νομοθεσίας όσο και στον 
τρόπο εκπαίδευσης των οδηγών και την α-
πόκτηση άδειας οδηγού στον τόπο μας… 

Όχι άλλο

Θα βγάλουμε νάμι…

Υποψήφιοι
Με τόσους υποψήφιους με τόσες αντιθέσεις 

κι ακόμα δεν ακούστηκαν προγράμματα και θέσεις…

Κι όλοι αναρωτιόμαστε, ποιος τάχα θα κερδίσει, 

ποιος είναι ο κατάλληλος, ποιος θα μας βοηθήσει;

Όποιος κι αν θα ‘ναι ο νικητής στις εκλογές του Μάη, 

αυτός που δεν έχει δουλειά δεν θα ‘χει και να φάει…

Αυτό μου λέει η πείρα μου και τα πολλά μου χρόνια, 

κι όποιος πιστεύει αντίθετα, στο νου του μακαρόνια.

Γι’ αυτό ζυγίστε τους καλά, κοιτάξτε τους στα μάτια, 

έστω και να σας τάζουνε, φούμαρα και παλάτια…

Κι όποιος δεν έμαθε ποτέ καιρός είναι να μάθει, 

κάθε που έρχονται εκλογές να ‘χει μικρό καλάθι… 

Θαύμα στην παραλιακή περιοχή Γεροσκή-
που. Στο τεμάχιο όπου ο Αρχιεπίσκοπος ή-
θελε να ανεγείρει πύργου και ξενοδοχείο 
και στο οποίο η διευθύντρια του Τμήμα-
τος αρχαιοτήτων διαβεβαίωνε τη Βουλή ό-
τι δεν υπάρχουν σημαντικές αρχαιότητες, 
ξαφνικά εμφανίζονται τεράστιας σπουδαι-
ότητας ευρήματα, τα οποία βεβαίως θα 
θάβοντας κάτω από τόνους τσιμέντου, εάν 
δεν συνεχίζονταν οι ανασκαφές. Ε, δε μπο-
ρεί! Μόνο σε θαύμα θα μπορούσαν να α-
ποδοθούν αυτά…

Την ώρα που στην Ουκρανία πέθαιναν χι-
λιάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευ-
ρές, αυτός ο αναμαλλιάρης πρωθυπουρ-
γός της Βρετανίας, έκανε χιούμορ στη συ-
νάντηση των G7 προτείνοντας στους άλ-
λους έξι ηγέτες να γδυθούν για να δείξουν 
ότι είναι πιο σκληροί από τον Πούτιν…   

Δηλαδή τώρα που το ΔΗΚΟ ανακοίνωσε 
την υποστήριξη του στον Χριστοδουλίδη, 
θα αυξηθεί και το ποσοστό τους στις δη-
μοσκοπήσεις;

Καλή δουλειά θα ευχηθούμε στον Κυριά-
κο Κούσιο που ανέλαβε το Υπουργείο Ερ-
γασίας στη θέση της αείμνηστης Ζέτας Αι-
μιλιανίδου όπως και σε αυτόν που αντικα-
τέστησε τον Κ. Κούσιο και τον άλλον που 
αντικατέστησε τον αντικαταστάτη του και 
πάει λέγοντας…

Κάθε φορά που έχει μπελάδες στο εσω-
τερικό της η Τουρκία, δύο είναι που βρί-
σκουν σίγουρα το μπελά τους. Ελλάδα και 
Κύπρος…

Εκπρόσωπος κόμματος που δεν έχει ακό-
μα αποφασίσει ποιον θα υποστηρίξει στις 
επερχόμενες προεδρικές δήλωσε, ότι η κα-
θαριότητα του υποψηφίου θα παίξει σημα-
ντικό ρόλο στην απόφασή τους. Θα τους ρω-
τήσετε δηλαδή πόσες φορές λούζονται την 
εβδομάδα, αν κόβουν τα νύχια τους κλπ;

“Όλα όσα ακούγονται περί ξενοδοχείων 
και κέντρων αναψυχής εντός του Εθνικού 
Πάρκου Ακάμα, ουδόλως ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα”, δήλωσε ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Ε, καλά 
μην ορκίζεσαι κιόλας και προπάντων μην 
“δεσμεύεσαι”…

Την αισιοδοξία του ότι «πριν τη λήξη της 
θητείας του Προέδρου θα μπορέσουμε να 
έχουμε μια συμφωνία για τον Εθνικό Κα-
τώτατο Μισθό», εξέφρασε ο νέος Υπουρ-
γός Εργασίας Κυριάκος Κούσιος, δηλώντας 
ότι θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε 
η αείμνηστη Ζέτα Αιμιλιανίδου. Ελπίζου-
με ο κ. Κούσιος να έχει τις ίδιες ευαισθη-
σίες με τη Ζέτα όσο αφορά τους εργαζό-
μενους…

Οι G7 εξέδωσαν ολόκληρη ανακοίνωση 
καταδίκης γιατί σκοτώθηκαν 13 άμαχοι κα-
τά τον βομβαρδισμό εμπορικού κέντρου 
από τους Ρώσους εν μέσω πολέμου στην 
Ουκρανία. Την ίδια ώρα όμως δεν άρθρω-
σαν λέξη όταν εντοπίστηκαν 46 πτώματα 
σε ρυμουλκό φορτηγού στο Τέξας εν και-
ρώ ειρήνης, οι οποίοι πέθαναν από θερμο-
πληξία στην προσπάθειά τους να φτάσουν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες…

Το σίριαλ με το χαλούμι συνεχίζεται και 
ασχολείται μάλιστα και ο ίδιος ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας με το θέμα, ο οποί-
ος προεδρεύει συσκέψεων μέχρι αν υπάρ-
ξει κατάληξη και συμφωνία για το χαλού-
μι ΠΟΠ. Μετά ας ασχοληθούν και με τον 
τραχανά…

Ι. Κασουλίδης
Προβληματισμό για τη συμφωνία Σουη-
δίας, Φινλανδίας και Τουρκίας, εξέφρα-

σε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Ιωάννης Κασου-
λίδης, ο οποίος ανέφε-
ρε ότι υπάρχουν πρό-
νοιες στη συμφωνία, 
οι οποίες δημιουργούν 
ευνοϊκό κλίμα όσον α-

φορά το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ά-
γκυρας στη Μόνιμη Διαρθρωτική Συνερ-
γασία, Pesco.
Την ίδια ώρα βέβαια η Ελλάδα εξέφραζε 
την ικανοποίησή της και διαβεβαίωνε ό-
τι δεν επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη 
συμφωνία.
Αργότερα το ίδιο βράδυ, Δένδιας και Κα-
σουλίδης είχαν τηλεφωνική επικοινω-
νία, η οποία σύμφωνα με ανάρτηση του 
κυρίου Δένδια, στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 
στενού συντονισμού των δυο χωρών. 
Ελπίζουμε η συνεννόηση να μην ήταν… 
«μπουζούκι» όπως λέγαμε και στο στρα-
τό.

Γ. Σαββίδης

Η πολύκροτη υπόθεση με το κατασκο-
πευτικό βαν φαίνεται ότι έφθασε ορι-

στικά στο τέλος της και 
για ακόμη μια φορά 
το σοβαρό περιστατι-
κό «κουκουλώθηκε» α-
παλλάσσοντας από τις 
κατηγορίες και τους ε-
πτά Αστυνομικούς που 

ελέγχονταν για παράνομες δοσοληψίες 
με τον πρώην ιδιώτη συνάδελφο τους. 
Το περιστατικό που συντάραξε το αίσθη-
μα ασφάλειας των Κυπρίων πολιτών δεν 
έτυχε της δέουσας προσοχής και διερεύ-
νησης και όλοι εμείς, δεν ενημερωθήκα-
με ποτέ για τις δραστηριότητες της Ισρα-
ηλινής εταιρείας, τις σχέσεις της με τα 
κόμματα, την Αστυνομία και άλλες κρα-
τικές υπηρεσίες.
Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που 
σκάνδαλα και τέτοιου είδους υποθέσεις 
αρχειοθετούνται στα συρτάρια χωρίς οι 
αρμόδιοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
που τους αναλογούν. Τι έχει να πει γι’ 
αυτό ο Γενικός Εισαγγελέας;

Χ. Πετρίδης
Τη διαβεβαίωση ότι «δεν θα υπάρξουν 
εκπτώσεις» στην απόδοση δικαιοσύ-

νης σε σχέση με το πε-
ριστατικό που οδήγησε 
στον θάνατο του ΣΥΟΠ 
Παναγιώτη Γιαννιού, έ-
δωσε την Πέμπτη ο Υ-
πουργός Άμυνας Χα-
ράλαμπος Πετρίδης, σε 

δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας.
Το τραγικό γεγονός έρχεται να προστεθεί 
στα άλλα δύο που σημειώθηκαν τους τε-
λευταίους 13 μήνες και έχει συγκλονίσει 
την οικογένεια της Εθνικής Φρουράς, το 
Υπουργείο Άμυνας, αλλά και ολόκληρη 
την κοινή γνώμη.
Ο Υπουργός Άμυνας, είπε ακόμα ότι α-
πό την πρώτη στιγμή έχουν διαταχθεί έ-
ρευνες τόσο από την Εθνική Φρουρά, ό-
σο και από την Αστυνομική Δύναμη Κύ-
πρου για πλήρη διερεύνηση της υπόθε-
σης. 
Πλην όμως οι νεαροί εθνοφρουροί μας 
δεν επιστρέφουν πίσω δυστυχώς. Ελπί-
ζουμε τουλάχιστον να δικαιωθούν…

Ο Δίκαιος

Έργο πνοής

Ξ εκίνησαν  οι κατασκευαστικές εργασίες 
για τον παραλιακό πεζοδρόμο της Πέ-

γειας που θα εκτείνεται από την είσοδο του 
δήμου, στην περιοχή Πότιμα, μέχρι και το 
αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Γεωργίου.
Πρόκειται βεβαίως για ένα πολυσύνθετο 
και πολυλειτουργικό πάρκο το οποίο θα α-
πολαμβάνουν ντόπιοι και ξένοι και όχι απλά 
για ένα πεζόδρομο, καθώς σε όλες τις περι-
οχές του έργου θα τοποθετηθεί αστικός ε-
ξοπλισμός και φωτισμός, ενώ στα πλαίσια 

του έργου και μεταξύ των οχθών του ποτα-
μού Ξερού, θα ανεγερθεί πεζογέφυρα σύν-
δεσης του πεζόδρομου με τη μελλοντική 
Μαρίνα Πάφου. 
Κύριος στόχος  είναι η δημιουργία χώρου 
περιπάτου, άθλησης και αναψυχής κατά 
μήκος των ήδη αναπτυγμένων περιοχών 
του παραλιακού μετώπου του Δήμου και 
πρόσβασης προς την παραλία για τους κα-
τοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Η 
πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε 15 μήνες.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Παραδέχονται αποτυχία 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥ-
πΥ) Μάριος Παναγίδης, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ο Οργα-

νισμός να ζητήσει επέκταση από ένα έως τρία χρόνια της κρατικής 
χορηγίας προς τα δημόσια νοσηλευτήρια, που ολοκληρώνεται την 
1η Ιουνίου 2024, επικαλούμενος την πανδημία του κορωνοϊού και 
τα έργα στον Οργανισμό, με το Υπουργείο Υγείας να απαντά ότι η 
πανδημία δεν αποτελεί δικαιολογία. 
Κατά τη συνέχιση της συζήτησης της έκθεσης για τον διαχειριστικό 
έλεγχο του ΟΚΥπΥ από την Ελεγκτική Υπηρεσία, ενώπιον της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής Ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μι-
χαηλίδης επανέλαβε τους ενδοιασμούς του για τη δυνατότητα του 
οργανισμού να πετύχει τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού το 
2024, ενώ οι ιατροί του δημοσίου σημείωσαν ότι το χρονοδιάγραμ-
μα της οικονομικής αυτονομίας είναι δύσκολο.

Αποστάσεις Μυριάνθους απ’ όλους 

Αν και η αντιπαράθεση στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ κλιμακώνεται 
και όλα δείχνουν πως το κόμμα αργά ή γρήγορα θα διασπα-

στεί, σε  παράγοντας που μπορεί να διαδραματί-
σει ρόλο αναδεικνύεται ο Βουλευτής της Πάφου 
Ηλίας Μυριάνθους. 
Το τελευταίο διάστημα σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του Αδέσμευτου, ο κ. Μυριάνθους κρατάει 
αποστάσεις και από τους διαφωνούντες με τους 
οποίους συμβάδιζε τον τελευταίο χρόνο. 
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στη συγκέντρωση 
που έγινε στη Λευκωσία των διαφωνούντων δεν 

παρέστη, ενώ απέφυγε τις επόμενες μέρες και δημόσιες δηλώσεις. 
Σε ότι αφορά τις σχέσεις του με την ηγεσία του κινήματος η διαφω-
νία του για τους χειρισμούς που έγιναν είναι δεδομένη, όμως γενι-
κότερα παρουσιάζεται πολύ προβληματισμένος και απογοητευμέ-
νος. Για την ώρα τουλάχιστον κρατάει όπως φαίνεται αποστάσεις 
από όλους.

Νέα περιπέτεια ΟΣΥΠΑ 

Νέα καθυστέρηση θα σημειωθεί στη διαδικασία κατακύρωσης 
της σύμβασης για τις αστικές συγκοινωνίες στην Πάφο. Αν και 

ο ΟΣΥΠΑ είχε κερδίσει την τελευταία δικαστική διαδικασία και προ-
βλέπονταν η υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες 
του Radio Cosmos η Ισπανική κοινοπραξία έκανε προσφυγή απαι-
τώντας να μην προχωρήσει η υπογραφή της, προβάλλοντας διάφο-
ρες δικαιολογίες. Η ένσταση της αυτή θα εξεταστεί και μέχρι τότε η 
σύμβαση δεν θα υπογραφεί. 
Αν πετύχει σε αυτό, τότε θα πρέπει να αναμένεται η αξιολόγηση 
των ενστάσεων και της προσφυγής της. Σε μια τέτοια περίπτωση η 
εκκρεμότητα μπορεί να παραμείνει για αρκετούς μήνες, με ότι αυ-
τό συνεπάγεται γενικότερα για την ανάπτυξη και βελτίωση των α-
στικών συγκοινωνιών στην Επαρχία μας. 

Υιοθετήθηκε πρόταση του ΤΕΠΑΚ στο Λατσί 

Την πρόταση του ΤΕΠΑΚ για την αξιοποίηση των αποθηκών της 
ΑΛΚ στο Λατσί υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης 

Χρυσοχούς. Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον επικεφαλής του 
Τμήματος του ΤΕΠΑΚ Διόφαντο Χατζημιτσή προβλέπει την αξιοποί-
ηση των αποθηκών ως μουσείο ιστορίας της θαλάσσιας ζωής με 

εκθέματα αλλά και ηλεκτρονική παρουσίαση. Το κόστος του έργου 
ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
Η επιλογή της πρότασης αυτής εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προ-
σέλκυση ντόπιων και ξένων επισκεπτών στην περιοχή. Με δεδομέ-
νη την επιστημονική προσέγγιση του ΤΕΠΑΚ για τα εκθέματα και 
την αξιοποίηση των διατηρητέων αποθηκών μπορούμε να πούμε 
πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν σοφή. Το αποτέ-
λεσμα βέβαια θα δείξει. 

Έρευνα για επηρεασμό μάρτυρα 

Έρευνα διέταξε η νομική υπηρεσία προκειμένου να διερευνηθούν 
οι λόγοι που ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας για τη δολοφονία του 

Λεόντιου Πογιατζή, το καλοκαίρι του 2021, αναίρεσε με ένορκη δήλω-
ση του κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία. Η νομική υπηρεσία 
έδωσε οδηγίες στην αστυνομία να διερευνήσει όχι μόνο τους λόγους 
της μεταστροφής της θέσης του μάρτυρα αλλά και το πώς η ένορκη του 
δήλωση κατέληξε στα χέρια του συνηγόρου υπεράσπισης του Σύρου 
κατηγορούμενου στην υπόθεση. Η ένορκη αυτή δήλωση κατατέθηκε 
την Πέμπτη στο δικαστήριο που είχε προγραμματίσει να ακούσει τις α-
παντήσεις των τριών κατηγορουμένων στις έξι κατηγορίες που αντιμε-
τωπίζουν, ανάμεσα σε αυτές και του φόνου εκ προμελέτης.  

Έρχονται Πάφο πτητικά μέσα 

Από χθες είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα δύο νέα μισθωμένα αε-
ροπλάνα που έφτασαν στην Κύπρο για να χρησιμοποιηθούν για την κα-

τάσβεση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών 
Χαράλαμπο Αλεξάνδρου συνολικά 6 αεροπλάνα είναι στην διάθεση του 
τμήματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται  διαδικασία και για δυο πυροσβεστι-
κά ελικόπτερα. Στη διάθεση του τμήματος σε περίπτωση ανάγκης  θα  εί-
ναι  και ελικόπτερα της αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και των Βρε-
τανικών Βάσεων. Δυο από τα αεροπλάνα θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας, δύο στο Ακρωτήρι και δύο στο αεροδρόμιο Πάφου όπου θα ε-
δρεύουν και τα δυο ελικόπτερα. Συνολικά μαζί με τα πρωτεύοντα και τα 
δευτερεύοντα μέσα σε περίπτωση ανάγκης η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
διαθέτει 13 αεροπλάνα και ελικόπτερα για κατάσβεση πυρκαγιών εκ 
των οποίων τα 4 θα έχουν βάση τους την Πάφο.

Ακατάχνωτα
Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο κα-
ταδρομέας ΣΥΟΠ που τραυματίστηκε θανάσι-
μα τη Δευτέρα έκανε το άλμα για να καταγρα-
φεί τηλεοπτικά για λογαριασμό της Ε.Φ. τότε 
θα πρόκειται για μια πολύ τραγική και τρομα-
κτική εξέλιξη για την οποία κάποιοι θα πρέπει 
να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Για την ώ-
ρα ακούμε τις παραινέσεις να περιμένουμε ό-
λοι τι θα καταδείξει η έρευνα όμως, ελπίζου-
με να είναι και πραγματικά ανεξάρτητη για να 
μας πείσει και κυρίως τους συγγενείς και φί-
λους του 27χρονου... 

Ρέει ασταμάτητα το αίμα στην άσφαλτο λό-
γω τροχαίων δυστυχημάτων. Το τίμημα που 
πληρώνει η χώρα μας είναι δυσανάλογο του 
μεγέθους της. Αν δεν ευαισθητοποιηθούμε ό-
λοι μας να γίνουμε κοινωνικά πιο υπεύθυνοι, 
δυστυχώς η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί όσα 
μέτρα και αν επιβληθούν...

Ειρηνικά κύλησαν οι δύο εκδηλώσεις που έγι-
ναν το περασμένο Σάββατο για τον Ακάμα και 
αυτό δεν οφείλεται μόνον στην παρουσία της 
Αστυνομίας, αλλά και τη στάση των διοργανω-
τών. Ιδιαίτερα από την πλευρά των Οικολογι-
κών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, έγινε 
ότι ήταν δυνατόν για να μην υπάρξει κανένα 
επεισόδιο ούτε καν φραστικό. Από την άλλη 
πλευρά υπήρχαν ορισμένοι θερμόαιμοι αλλά 
ευτυχώς δεν παρεκτράπηκαν περισσότερο... 

Δεν βγαίνουν οι βάρδιες στο ΤΑΕΠ Πάφου κα-
ταγγέλλουν οι γιατροί και οι συντεχνίες τους, 
αλλά στον ΟΚΥπΥ δεν δείχνουν να αντιλαμβά-
νονται το πρόβλημα και βλέπουν άλλες σκοπι-
μότητες. Αν όμως χρειαστεί να πάει στο ΤΑΕΠ 
κανένας συγγενής τους ή οι ίδιοι, τότε θα κα-
ταλάβουν τι σημαίνει να εργάζεται σε νυχτε-
ρινή ή απογευματινή βάρδια μόνον ένας για-
τρός...

Η στήλη δεν προλαβαίνει να κάνει αποτίμη-
ση της συνάντησης της ΣΕΚΟ με τον Υπ. Με-
ταφορών για την προστασία του παραλιακού 
μετώπου από τη διάβρωση. Ελπίζουμε ότι ο 
αρμόδιος Υπουργός που είμαστε βέβαιοι ό-
τι κατανοεί πλήρως το πρόβλημα και η πίεση 
που θα ασκηθεί από τους εκπροσώπους των 
φορέων της επαρχίας θα έχουν αποτέλεσμα, 
ώστε το έργο να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστη-
κε. Το ίδιο ελπίζουμε και για τον δρόμο αε-
ροδρομίου τουριστικής περιοχής. Αν επιτευ-
χθούν αυτοί οι δύο στόχοι θα είναι όλοι άξιοι 
συγχαρητηρίων... 

Εκτός από τους θαμώνες των κέντρων ανα-
ψυχής που τους αρέσει να ακούνε μουσική 
στη διαπασών υπάρχουν πολλαπλάσιοι πολί-
τες και εν δυνάμει πελάτες τους, που ενοχλού-
νται από την μετάδοση μουσικής σε υψηλή έ-
νταση. Πολλοί μάλιστα ενοχλούνται σε τέτοιο 
βαθμό που αποφεύγουν την επίσκεψη τους 
γενικότερα στο κέντρο της πόλης. 
Για να μην αναφερθούμε σε όσους διαμένουν 
μόνιμα στην περιοχή που ψάχνουν υποστατι-
κά για να μετακομίσουν. Τέτοιες συμπεριφο-
ρές επιδείκνυαν κάποιοι παλαιότερα και στην 
Αγίου Αντωνίου και την κατάντησαν σήμερα έ-
ρημη... 

Προσοχή στις παραλίες εκτός από τις Μέδου-
σες κυκλοφορούν και αχάμπαροι με ταχύπλοα. 
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Η “μούγια”
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Άρχισε η ωοτοκία-Αφήστε ήσυχες τις χελώνες 
Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές 
πολιτών για την έντονη παρουσία των 
θαλασσίων χελωνών στα ρηχά ύδατα 
μας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών (ΤΑΘΕ) σε ανακοίνωση 
ενημερώνει το κοινό ότι η θέαση των 
χελωνών στα ρηχά ύδατα της Κύπρου 
είναι κάτι φυσιολογικό για την 
περίοδο αυτή και δεν προκαλεί καμία 
ανησυχία η παρουσία τους. 

Σ ύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο είναι έντονη η 
παρουσία των θαλασσίων χελωνών στα 

παράκτια ύδατα μας και κυρίως σε ρηχά νερά, 
όπου ζευγαρώνουν αλλά και τρέφονται κυρί-
ως με θαλάσσια φυτά η Πράσινη Χελώνα και 
με καρκινοειδή (δηλ καβούρια κλπ) και ψάρια 
η Χελώνα Καρέτα. Στα νερά τις Κύπρου και τις 
παραλίες μας, κατά την περίοδο ωοτοκίας, 
έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε 2 από τα 7 
είδη θαλασσίων χελωνών στον κόσμο. 
Τα δυο αυτά είδη είναι η Καρέτα (Caretta caretta) 
και η Πράσινη χελώνα (Chelonia mydas). Και τα 
δυο είναι θεαματικά και εμβληματικά είδη και 
η παρουσία τους στις περιοχές μας αποτελεί 
μέρος του κύκλου ζωής τους τόσο για τροφολη-
ψία, όσο και για ζευγάρωμα και ωοτοκία. 
Οι θαλάσσιες χελώνες είναι μεταναστευτικά 
είδη. Χρησιμοποιούν τις παραλίες της Κύπρου 

για την φωλεοποίηση τους και ακολούθως, με 
το τέλος της περιόδου ωοτοκίας, οι περισσό-
τερες από αυτές, ξεκινούν το ταξίδι τους για 
άλλες περιοχές της Μεσογείου που αποτελούν 
μέρη τροφοληψίας τους και στα οποία θα πα-
ραμείνουν μέχρι να ξανακάνουν το ταξίδι για 
την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα. 

Συστάσεις 

Το Τμήμα αλιείας συστήνει: Να παρατηρούμε 
τις θαλάσσιες χελώνες από απόσταση, χωρίς 
να τις αγγίζουμε, ούτως ώστε να μην τους 
προκαλούμε την οποιαδήποτε όχληση.

-Να μην προσφέρουμε φαγητό στις θαλάσσι-
ες χελώνες. Αυτό επηρεάζει τη φυσική συμπε-
ριφορά των ζώων και επίσης ενδεχομένως να 
έχει αρνητικές συνέπειες ως προς το φυσικό 
ένστικτο σίτισης τους. Τα θαλάσσια ζώα έχουν 
την ικανότητα να τρέφονται από μόνα τους.

-Σε φωτογραφίσεις, περιορίστε τον αριθμό 
των φωτογραφιών μεμονωμένων ζώων ειδικά 
σε περίπτωση χρήσης φλας.
Οι θαλάσσιες χελώνες ζουν ελεύθερες στο φυ-
σικό τους περιβάλλον και εμείς είμαστε απλώς 
επισκέπτες στο δικό τους σπίτι.
Η στιγμή της συνάντησης μας με ένα τέτοιο 
είδος, όπως η θαλάσσια χελώνα, μας καθιστά 
μάρτυρες της φύσης στην πιο αγνή της μορφή 
και οφείλουμε, στο μέτρο του δυνατού, ο κα-
θένας με τις ενέργειες και τις πράξεις του, να 
τη διατηρήσουμε ως τέτοια.
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού 
τραυματισμένης θαλάσσιας χελώνας, το κοινό 
μπορεί να επικοινωνήσει με (ΤΑΘΕ) στα στα-
θερά τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω εντός 
των κανονικών ωρών του Δημοσίου. 
Σημειώνεται ότι εκτός ωρών εργασίας, το κοινό 
μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω υπηρε-
σιακά τηλέφωνα: Λευκωσία: 22 807 853, Λάρ-
νακα: 24 304 294/24 422 888, Αμμόχωστος: 
23 834 172, Λεμεσός: 25 306 800/25 306 804, 
Πάφος: 26 821 680. 
Καθημερινές απογεύματα και σαββατοκύ-
ριακο Λάρνακα: 99 48 96 45, Αμμόχωστος: 99 
48 96 43, Λεμεσός: 99 48 96 51, Πάφος: 99 48 
96 42. 
Οι τραυματισμένες χελώνες μεταφέρονται 
από προσωπικό του ΤΑΘΕ ή εξουσιοδοτημέ-
νους φορείς για περίθαλψη στο Κέντρο Διά-
σωσης Θαλασσίων Χελωνών που λειτουργεί 
στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλ-
λιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο Με-
νεού.

Στα νερά τις Κύπρου και τις παραλί-
ες μας, κατά την περίοδο ωοτοκίας, 
έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε 2 
από τα 7 είδη θαλασσίων χελωνών 
στον κόσμο. 
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“Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα 

σήμερα είναι η έλλειψη θέσεων 

εργασίας με αποτέλεσμα κυρί-

ως οι νέοι της περιοχής μας να 

αναγκάζονται να φύγουν όπως 

και εγώ τότε για  αναζήτηση 

δουλειάς. Πρέπει να γίνουν 

έργα υποδομής ώστε να ανοι-

χθούν θέσεις εργασίας…”

Τα  π α ι δ ι κ ά  τ ο υ  χ ρ ό ν ι α  σ τ ο ν  Π ω μ ό ,  ο  ξ ε ν ι τ ε μ ό ς  σ τ η ν 
Α μ ε ρ ι κ ή  κ α ι  η  π ο ρ ε ί α  τ ο υ  σ τ η ν  τ ο π ι κ ή  α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η 
μ έ σ α  α π ό  μ ι α  ά κ ρ ω ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η … 

“Θα επαναδιεκδικήσω 
τη δημαρχεία το 2024”…

Γιώτης Παπαχριστοφή
Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς

Από τον Ακριτικό Πωμό βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση 
δουλειάς. Εργάστηκε σε εστιατόρια, έκανε τις δικές του επιχειρή-
σεις και μετά από οκτώ χρόνια επιστέφει για μόνιμη εγκατάσταση 
στην Κύπρο και αρχίζει να δραστηριοποιείται στο Λατσί. 
Ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, δηλώ-
νει στον «Αδέσμευτο» ότι δεν ήταν όνειρο του να γίνει Δήμαρ-
χος, αλλά για να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της 
περιοχής που δραστηριοποιείται επαγγελματικά, αποφάσισε να 

διεκδικήσει μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το 2006 απέτυχε 
να εκλεγεί, το 2011 εκλέγεται και αναλαμβάνει καθήκοντα αντι-
δημάρχου, ενώ το 2016 εκλέγεται Δήμαρχος χωρίς τη στήριξη 
κανενός κόμματος. 
Αποκαλύπτει μάλιστα, ότι θα διεκδικήσει και το 2024 τη δημαρ-
χεία του μεγάλου πλέον Δήμου της Πόλης Χρυσοχούς «οφείλω να 
συνεχίσω την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για τον Δήμο και 
την ευρύτερη περιοχή να μην την αφήσω στη μέση…»  

“Η εμπειρία της 
Αμερικής με βοήθησε 
να δημιουργήσω 
τις δικές μου επιχει-
ρήσεις στην Πόλη…”

-Ήταν όνειρό σας να γίνετε Δήμαρχος; 
Όχι ποτέ δεν ήταν όνειρο μου να γίνω Δήμαρ-
χος.  Το  2006  αποφάσισα  να  διεκδικήσω  θέ-
ση  δημοτικού  συμβούλου,  ωστόσο  απέτυχα 
και το 2011 αποφάσισα να διεκδικήσω ξανά 
εκλογή και οι δημότες με εξέλεξαν με μεγάλο 
αριθμό ψήφων. 
Το τότε Δημοτικό Συμβούλιο με εξέλεξε αντι-
δήμαρχο και ως μέλος του Συμβουλίου είδα 
τα λάθη, τις παραλείψεις, τον τρόπο που λει-
τουργούσαν  τα  Δ/Σ  τα  προηγούμενα  χρόνια 
και είναι για αυτό νομίζω πως η Πόλη Χρυσο-
χούς και η ευρύτερη περιοχή έμεινε πίσω. 
Για αυτό αποφάσισα το 2016 να διεκδικήσω 
τη Δημαρχεία, ώστε να  προωθήσω τα πράγ-
ματα της περιοχής μας. 
Η περιοχή μας είναι μικρή, ο κόσμος μας γνω-
ρίζει όλους και παρόλο που κανένα κόμμα δεν 
με στήριξε, κατάφερα να εκλεγώ Δήμαρχος. 
-Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να ε-
μπλακείτε με τα κοινά; 
Από το 1993 δραστηριοποιούμαι επαγγελμα-
τικά στο Λατσί και βλέποντας τις προοπτικές 
ανάπτυξης που έχει η περιοχή μας σε συνδυ-
ασμό με  τις  προσπάθειες που  γίνονταν από 
τα  προηγούμενα Δημοτικά  Συμβούλια,  οι  ο-
ποίες δυστυχώς δεν έφεραν το επιθυμητό α-
ποτέλεσμα ως προς την υλοποίηση μεγάλων 
αναπτυξιακών  έργω  και  στην  ανάπτυξη  της 
περιοχής, αποφάσισα να διεκδικήσω εκλογή 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να βοηθήσω 
την περιοχή μου να αναπτυχθεί και συνακό-
λουθα  να  βελτιωθεί  το  βιοτικό  επίπεδο  των 
δημοτών.  
-Τα παιδικά σας χρόνια  πώς ήταν;  
Γεννήθηκα στον Πωμό απ΄ όπου κατάγονται 
και οι δυο μου γονείς και αποφοίτησα από το 
Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας μου και ακο-
λούθως φοίτησα στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πόλε-
ως Χρυσοχούς απ’ όπου αποφοίτησα το 1980 
και αμέσως κατατάγηκα στην Εθνική φρουρά 
όπου υπηρέτησα για 26 μήνες. 
Με  την  ολοκλήρωση  της  στρατιωτικής  μου 
θητείας άρχισα να ψάχνω για εργασία, αφού 
η νοοτροπία ήταν ότι όποιος σπούδαζε δεν έ-
βρισκε  δουλειά  για αυτό  κι  εγώ όπως  και  η 
πλειοψηφία των συμμαθητών μου τότε, δεν 
πήγαμε να σπουδάσουμε. 

Το 1984 αποφάσισα να πάω στην Αμερική για 
εργασία,  όπου  και  παρέμεινα  για  8  χρόνια. 
Αρχικά εργάστηκα σε εστιατόρια και στη συ-

νέχεια με κάποιους συγγενείς έκαμα τις δικές 
μου επιχειρήσεις. 
Το 1990 αρραβωνιάστηκα  και  το  92 αποφά-
σισα να επιστρέψω στην Κύπρο για μόνιμη ε-
γκατάσταση. Βρήκα χώρο στο Λατσί και από 
το 1993 ξεκίνησα να δραστηριοποιούμαι στην 
περιοχή. 
-Ποιες είναι οι θύμισες από τα παιδικά σας 
χρόνια στον Πωμό, πώς ήταν η ζωή εκείνα 
τα χρόνια; 
Ο Πωμός αν και ήταν απομακρυσμένο χωριό 
της  επαρχίας,  ήταν  ένα μεγάλο  και  ζωντανό 
χωριό.  Στο  Δημοτικό  σχολείο  που  δυστυχώς 
σήμερα  έχει  κλείσει,  φοιτούσαμε  τότε  περί 
τα 130 παιδιά. 
Μεγαλώσαμε  βοηθώντας  τους  γονείς  μας 
στις γεωργικές τους ασχολίες και στα ζώα που 
η κάθε οικογένεια είχε στην αυλή της για κά-
λυψη των αναγκών της. 
Αν και τα χρόνια ήταν δύσκολα για τα παιδιά 
της ηλικίας μου, ήταν ευχάριστα και καλά και 

οι θύμισες τους σήμερα μας γεμίζουν με εν-
θουσιασμό και υπερηφάνεια. Ήταν χρόνια γε-
μάτα αγάπη και συνεργασία με τους γείτονες, 
τους φίλους και τους συγγενείς…   
-Έχετε φίλους από τότε. Διατηρείτε φιλίες 
μέχρι και σήμερα με παλιούς συγχωριανούς 
και συμμαθητές; 
Συνεχίζω να διατηρώ φιλικές σχέσεις με τους 
φίλους που είχα τότε στο Δημοτικό, αλλά και 
στο Γυμνάσιο, καθώς και με τους συγχωρια-
νούς μου στο σύνολο τους, παρόλο που βρι-
σκόμαστε εκτός χωριού πλέον. 
-Στην Αμερική ποιες ήταν οι πρώτες σας ε-
ντυπώσεις αφού φύγατε από ένα μικρό χω-
ριό και πήγατε σε μια μεγαλούπολη; 
Όταν φεύγεις από ένα μικρό χωριό και πηγαί-
νεις σε μια μεγαλούπολη των εκατομμύριων 
όπως η Νεα Υόρκη, η διαφορά είναι πολύ με-
γάλη και πολύ διαφορετική απ’ ότι συνηθίσα-
με. 
Μόνο  από  το  χωριό  μου  την  περίοδο  του 
1980,  βρίσκονταν  στην  Αμερική  40  περίπου 
άτομα, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές στην Κύ-
προ. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η ταχύτη-
τα στον τρόπο σκέψης, αλλά και της λειτουρ-
γίας. 
Ο  ανταγωνισμούς  ήταν  μεγάλος  και  για  να 
επιβιώσεις  άπρεπε  να  δουλέψεις  σκληρά.   
Το ωράριο εργασίας ήταν 60 ώρες την εβδο-
μάδα, δουλεύαμε σκληρά αλλά αμειβόμαστε. 
Η εμπειρία της Αμερικής με βοήθησε να δημι-
ουργήσω τις δικές μου επιχειρήσεις στην Πό-
λη.  
-Με τα καθήκοντα σας στη Δημαρχεία έχετε 
ελεύθερο χρόνο για τις επιχειρήσεις σας; 
Πλέον  δεν  έχω  σχεδόν  καθόλου  χρόνο  για 
τις επιχειρήσεις μου που τις έχουν αναλάβει 
πλήρως η σύζυγος και ο γιος μου. Αποκλειστι-
κά αφιερώνω τον χρόνο μου στον Δήμο Πόλε-
ως Χρυσοχούς αφού και 24ωρες το 24ωρο να 
δουλεύεις δεν είναι αρκετό... 

-Ποια είναι τα χόμπι σας; 
Μου  αρέσει  πολύ  η  θάλασσα  και  το  κολύ-
μπι και τώρα το καλοκαίρι σχεδόν καθημερι-
νά πάω για μια περίπου ώρα στη θάλασσα. 
Στον βαθμό που μου επιτρέπουν τα καθήκο-
ντα μου, βοηθώ και το ποδοσφαιρικό σωμα-
τείο της ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυσοχούς, αφού για 
αρκετά χρόνια ήμουν μέλος του Διοικητικού 
της Συμβουλίου. 
-Πέρα από τα Διοικητικά έχετε άλλες σχέσεις 
με τον αθλητισμό; 
Μου αρέσει ο αθλητισμός και μικρός είχα πά-
ρει κύπελλο στα 100 μέτρα στο κολύμπι, ενώ 
όταν  ήμουν  μαθητής  στο  δημοτικό  σχολείο 
διακρίθηκα στο άλμα εις μήκος.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος που ε-
πισκέπτεστε τακτικά;   
Ιδιαίτερα αγαπημένο μέρος είναι η περιοχή α-
πό τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι και το χω-
ριό μου τον Πωμό και το λιμανάκι στο Λατσί, 
μια  πανέμορφη περιοχή  που  την  επισκέπτο-
νται καθημερινά δεκάδες ντόπιοι και ξένοι.
-Θα μπορούσατε να ζήσετε μακριά από την 
Πόλη; 
Όχι και το 1990 όταν αποφάσισα να επιστρέ-
ψω από την Αμερική, είχα πει πως εάν δεν κα-
ταφέρω να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά 
σε αυτή την περιοχή θα επέστρεφα στη Νέα 
Υόρκη. Η Πόλη είναι μια περιοχή που με ελκύ-

ει και είμαι πολύ ευχαριστημένος που ζω σε 
αυτή την πανέμορφη περιοχή.
-Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμε-
ρα στην περιοχή σας; 
Το μεγαλύτερο μας  πρόβλημα σήμερα  είναι 
η  έλλειψη θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα 
κυρίως οι νέοι της περιοχής μας να αναγκά-
ζονται  να φύγουν  όπως  και  εγώ  τότε  για α-
ναζήτηση  δουλειάς.  Πρέπει  να  γίνουν  έργα 
υποδομής ώστε να ανοιχθούν θέσεις εργασί-
ας. 
-Οι σχέσεις σας με τους δημότες ποιες είναι; 
Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλές, αρκετοί είναι 
αυτοί που πιστεύουν ότι γίνονται καλά πράγ-
ματα στην περιοχή μας, όμως υπάρχουν και 
αυτοί  που  θεωρούν  ότι  δεν  γίνεται  τίποτα. 
Νιώθω ήσυχος με τη συνείδηση μου γιατί κά-
νω ότι μπορώ για να βοηθήσω την περιοχή, 
χωρίς σκοπιμότητες και ευτυχώς τα τελευταία 
χρόνια  έχουμε  καταφέρει  να  υλοποιήσουμε 
αρκετά πράγματα για την περιοχή μας. 

     Μεγαλώσαμε βοηθώντας τους 

γονείς μας στις γεωργικές τους 

ασχολίες και στα ζώα που η κάθε 

οικογένεια είχε στην αυλή της για 

κάλυψη των αναγκών της…
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-Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο έρ-
γο που γίνεται στην περιοχή σας; 
Το σημαντικότερο έργο που θα βοηθήσει πολύ 
την περιοχή μας είναι ο αυτοκινητόδρομος Πά-
φου-Πόλεως που και με τη δική μας πίεση, βρί-
σκεται τμηματικά σε εξέλιξη, η επέκταση του λι-
μανιού στο Λατσί, η ανάπλαση των πλατειών σε 
Πόλη Χρυσοχούς και Προδρόμι και τα έργα για 
την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.
-Η Πόλη Χρυσοχούς είναι ένα μεγάλο χωριό ή 
ένας μικρός σύγχρονος Δήμος; 
Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, με τη μεγάλη του 
ιστορία και παράδοση έπρεπε να ήταν ένας με-
γάλος Δήμος. Δυστυχώς όμως τα τελευταία 50 
χρόνια δεν έχουμε κάμει όλα όσα έπρεπε να 
κάνουμε με αποτέλεσμα να ονομαζόμαστε Δή-
μος αλλά στη συμπεριφορά των κατοίκων να εί-
μαστε Χωριό, και εδώ πρέπει να πω ότι έχουμε 
ευθύνη και εμείς που για πολλά πράγματα δεν 
τους αναγκάζουμε να αποκτήσουν τη σχετική 
νοοτροπία. 
Με την πρόσφατη ψήφιση της μεταρρύθμισης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνένωση 13 
κοινοτήτων στο Δήμο, μπορεί να δημιουργηθεί 
ένας ισχυρός Δήμος, αφού θα αποτελεί το με-
γαλύτερο σε έκταση Δήμο της επαρχίας Πάφου, 
ίσως και παγκύπρια. 
Χρειάζεται να συνεχίσουμε με πνεύμα συνεργα-
σίας και συλλογικότητας με όλες τις κοινότητες, 
ώστε να πετύχουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού 
Δήμου και να φανούμε αντάξιοι των προσδοκι-
ών, όσων εμπιστεύτηκαν το Δήμο μας για την ε-
πίτευξη αυτού του δύσκολου αλλά και συνάμα 
πολλά υποσχόμενου εγχειρήματος. 
-Που αποδίδετε εσείς προσωπικά τη μεγάλη ε-
πισκεψιμότητα της περιοχής κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες; 
Η ομορφιά της περιοχής μας  σε σύγκριση με τις 
άλλες επαρχίες είναι ασύγκριτη. Η Πόλη Χρυσο-
χούς, είναι η πιο όμορφη περιοχή ανά το παγκύ-

πριο και αγαπημένος προορισμός για τους Κύ-
πριους. Μειονέκτημα της περιοχής, η έλλειψη 
τουριστικών κλινών.
-Έχετε άλλα δυο χρόνια στο τιμόνι του Δήμου, 
έχετε πάρει τις αποφάσεις σας, θα επαναδιεκ-
δικήσετε εκλογή, θέλετε να γίνεται ο πρώτος 
Δήμαρχος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς με τη 
νέα του μορφή; 

Είναι νωρίς ακόμα για να ανακοινώσω τις ο-
ποιεσδήποτε αποφάσεις, όμως η παρότρυνση 
αρκετών συμπολιτών μου, είναι ότι οφείλω να 
συνεχίσω την προσπάθεια που έχουμε ξεκινή-
σει για τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή να 
μην την αφήσω στη μέση. Αν και είναι ακόμη 
πολύ νωρίς πιστεύω ότι θα είμαι υποψήφιος το 
2024 για τη δημαρχεία του μεγάλου Δήμου της 
Πόλης Χρυσοχούς. 
Ήταν όραμα μου να έρθουν και οι κοινότητες 
στον Δήμο και όλοι μαζί να συναποφασίζουμε 
για την περιοχή μας… 
-Κλείνοντας ποιο είναι το μήνυμα σας για τους 
κατοίκους της Πόλης; 
Η Πόλη Χρυσοχούς προχωρά, δημιουργούμε 
μέλλον και ελπίδα και καλούμε τους επιχειρη-
ματίες να έρθουν και να επενδύσουν στην περι-
οχή μας που θα αλλάξει προς το καλύτερο… 

Άννα Κυριάκου

“Δυστυχώς τα τελευταία 
50 χρόνια δεν έχουμε κάμει 
όλα όσα έπρεπε να κάνουμε 
με αποτέλεσμα να ονομαζό-
μαστε Δήμος αλλά στη συ-
μπεριφορά των κατοίκων 

να είμαστε Χωριό…”

“Ο Βάσος Λυσσαρίδης 
μιλά για τον  
Δώρο ΛΟΪΖΟΥ”

Χαιρετισμός από τον Α. Σιήκκη 
στην παρουσίαση του βιβλίου…  

Χαιρετισμό στην παρουσίαση του 
βιβλίου του Άθου Ερωτικρίτου “οι 

μνήμες που δεν κοιμήθηκαν ποτέ-ο 
Βάσος Λυσσαρίδης μιλά για τον Δώρο 
ΛΟΪΖΟΥ”, που πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις απηύθυνε ο 
Α΄ αντιπρόεδρος της EΔΕΚ Ανδρέα Σι-
ήκκης.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Σιήκκης εξή-
ρε το συγγραφικό ταλέντο του Άθου 
Ερωτοκρίτου και επεσήμανε την ακρι-
βή παράθεση των γεγονότων της δο-
λοφονίας του Δώρου Λοΐζου και την 
απόπειρα κατά της ζωής του Βάσου 
Λυσσαρίδη από οπλοφόρους της ΕΟ-
ΚΑ Β΄ με οδηγίες της CIA.     
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Ν τοκιμαντέρ για τον πολιτιστικό 
θησαυρό της Κύπρου θα προ-
βληθεί προσεχώς από το BBC, 

ύστερα από ενέργειες της πρώην προ-
έδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ξεναγών (WFTGA) και πολύ 
καλής φίλης της Κύπρου Ντέμπορας 
Άντριους. 
Η κ. Άντριους ανακηρύχθηκε το από-
γευμα της Δευτέρας, επίτιμο μέλος του 
Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου ως ελά-
χιστη εκτίμηση για την αγάπη της για 
την Κύπρο και την υποστήριξή της στη 
μεγάλη οικογένεια των ξεναγών. Η τελε-
τή πραγματοποιήθηκε έξω από την αί-
θουσα «Ειρήνη» στην οδό Λήδρας στη 
Λευκωσία,  δίπλα στην «Πράσινη Γραμ-
μή». Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου Λέλια Μυ-
λωνά, η ταινία/ντοκιμαντέρ-“Treasures 
of Cyprus”-θα αποτελέσει μέρος της 
σειράς ντοκιμαντέρ “Treasures of the 
World” που προβάλλεται από το Cannel 
4 του BBC με παρουσιάστρια τη δημοσι-

ογράφο Μπέττανυ Χιούς. H σειρά αυτή 
αποτελείται από ταινίες που έχουν πα-
ραχθεί σε διάφορες χώρες, όπως στην 
Ελλάδα, Αίγυπτο, Μάλτα, Γιβραλτάρ, 
Ιορδανία, Τουρκία κ.ά. 
Η Bettany Hughes έχει ήδη ασχολη-
θεί με την Κύπρο, με την ταινία Venus 
Uncovered: Ancient Goddess of Love» 

στην αγγλική, που γυρίστηκε στην 
Κύπρο το 2017, αναδεικνύοντας την 
Θεά Αφροδίτη και συνδέοντας την με 
τις θεότητες της Ανατολικής Μεσογεί-
ου και την Ελλάδα. Τα γυρίσματα του 
ντοκιμαντέρ “Treasures of Cyprus” 
επρόκειτο να πραγματοποιηθoύν την 
άνοιξη του 2021, όμως λόγω των προ-

βλημάτων της Covid-19, αλλά και ανε-
παρκούς χρηματοδότησης της αναβλή-
θηκε. 
Έγιναν φέτος τον Μάρτιο και έχει ήδη 
επιβεβαιωθεί από το Channel 4 ότι 
μόλις ετοιμαστεί η ταινία θα την προ-
βάλουν σε ώρα αιχμής και θα τη δια-
νέμουν μέσω των διεθνών διανομέων 
τους, σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα 
η ταινία αυτή θα προβληθεί και μέσα 
από τα κοινωνικά δίκτυα.
Η Ντέμπορα Άντρους, που χρηματοδό-
τησε μέρος της δαπάνης του ντοκιμα-
ντέρ, ανέφερε ότι «το ντοκιμαντέρ στό-
χο έχει να διαφωτίσει το κοινό για την 
Κύπρο και είμαι χαρούμενη που απο-
τελώ μέρος του γιατί νομίζω η Κύπρος 
είναι ένας κρυμμένος θησαυρός». Η 
ίδια μιλώντας σε σπασμένα Ελληνικά, 
λέει ότι η ψυχή της είναι στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. 
Αναφερόμενη στη ζωή της αποκάλυψε 
ότι είναι μισή Ελληνίδα και μισή Αμε-
ρικάνα.

Ντοκιμαντέρ για τον πολιτισμό 
της Κύπρου στο BBC

Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας
«Μόνη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμου-
διές του Ομήρου».  (Οδυσσέας Ελύτης)

Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην 
Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής και Μέ-

σης Εκπαίδευσης, καταγράφει 
λάθη στη χρήση της γλώσσας 
μας, μέσα σε προτάσεις, οι οποί-
ες αναφέρονται σε θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος. «Η γλώσ-
σα δεν είναι απλές λέξεις, αλλά 

η σκέψη μας. Κάθε ποιότητα στη γλώσσα είναι 
και ποιότητα στη σκέψη μας και τανάπαλιν». 
(Γ. Μπαμπινιώτης, 2018) Σήμερα, όμως, περ-
νούμε μια περίοδο γλωσσικής αδιαφορίας. 
Πολλοί από εμάς αδιαφορούμε για την εύ-
στοχη επιλογή λέξεων ή  αγνοούμε βασικούς 
κανόνες της γραμματικής και της σύνταξης. 
Ακούσαμε από την τηλεόραση ή διαβάσαμε 
σε εφημερίδες τα πιο κάτω γλωσσικά λάθη:
1.  Ξεκίνησε η κατανομή των διδακτικών βιβλί-
ων στους μαθητές Γυμνασίου. Το σωστό είναι: 
Ξεκίνησε η διανομή των διδακτικών βιβλίων 
στους μαθητές Γυμνασίου. 
Ανακοινώθηκε η διανομή των θέσεων στα 
Α.Ε.Ι. της Ελλάδας. Το σωστό είναι: Ανακοι-
νώθηκε η κατανομή των θέσεων στα Α.Ε.Ι. 
της Ελλάδας. Ν.Β. (Σημειώστε): διανομή η 
(distribution) (διανέμω = χωρίζω κάτι σε μικρό-
τερα τμήματα για τους δικαιούχους): 1. η δι-
ανομή συσσιτίου/διαφημιστικών φυλλαδίων/
φαγητού κατ’ οίκον. 2. η παροχή σε διαφορε-
τικούς αποδέκτες: η διανομή ρεύματος. Vs κα-
τανομή η (allocation) (κατανέμω=υποδιαιρώ): 
ο καταμερισμός, το μοίρασμα: η κατανομή της 
διδακτέας ύλης/αρμοδιοτήτων/εργασίας. 
Ποια είναι η γεωγραφική διανομή/κατανομή 
των νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού;  Η Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ ξεκίνησε τη(ν)  κατανο-
μή/διανομή ρούχων σε πρόσφυγες. Οι εφη-
μερίδες έχουν προβλήματα στη(ν) διανομή/
κατανομή τους. Οι πολίτες ζητούν δικαιότερη 
κατανομή/διανομή του εθνικού πλούτου. 
2. «Ο ρόλος του προπονητ-ού είναι πολύ σο-
βαρός». Το σωστό είναι:  Ο ρόλος του προπο-
νητ-ή είναι πολύ σοβαρός. -«Οι ευθύνες της 
Κυβερνήσεως απέναντι στην πανδημία είναι 
τεράστιες». Το σωστό είναι:  Οι ευθύνες της 
Κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία είναι 
τεράστιες. Ν.Β. (Σημειώστε): Τα ουσιαστικά 
κλίνονται με τις καταλήξεις της δημοτικής: ο 
προπονητ-ής, του προπονητ-ή, οι προπονητ-
ές, τους προπονητ-ές/η κυβέρνηση, της κυ-
βέρνησ-ης, οι κυβερνήσεις, των κυβερνήσε-
ων/η θάλασσα, της θάλασσας (το δίκαιο της 
θάλασσας, μέσω θαλάσσης)-ο/η ταμίας, του 
ταμία, των ταμιών, οι ταμίες, τους ταμίες. 
3. «Η διακόσμηση της εκκλησίας είναι απλή». 
Το σωστό είναι:  Ο διάκοσμος της εκκλησίας 
είναι απλός. -«Έξυπνες ιδέες για διάκοσμο 
του σπιτιού σας».  Το σωστό είναι:  Έξυπνες 
ιδέες για διακόσμηση του σπιτιού σας. Ν.Β. 
(Σημειώστε):  διακόσμηση η (decoration):  η 
διαδικασία στολισμού ενός χώρου, το στόλι-
σμα (συνών. ο διάκοσμος): πρόσεχε, μη χαλά-
σεις τη διακόσμηση του σπιτιού/δωματίου/
βιτρίνας. Vs διάκοσμος ο (decoration):  τα στο-
λίδια: γύψινος/χριστουγεννιάτικος/εορταστι-
κός/αποκριάτικος διάκοσμος.  Ποιος ανέλαβε 
τον διάκοσμο/την διακόσμηση της Αίθουσας 
Δεξιώσεων; -Τι αναπαριστάνει ο γλυπτός δι-
άκοσμος/διακόσμηση του Παρθενώνα; -Οι βι-
τρίνες των καταστημάτων έχουν ωραίο διάκο-
σμο/διακόσμηση. Η διακόσμηση/διάκοσμος 
του σπιτιού σας είναι καλόγουστη-ος.

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Για την εκπόνηση μελέτης 
της αρχαιολογίας και ιστορί-
ας του λόφου του Χάρβικα...

Μ ε απόφαση του το δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Πάφου στη 

συνεδρία του ημερ. 13.12.2021 απο-
φάσισε όπως ο Δήμος Πάφου προχω-
ρήσει στη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
του Δήμου Πάφου και του Πανεπιστη-
μίου Avignon της Γαλλίας το οποίο θα 
εκπονήσει επιστημονική Μελέτη με 
τίτλο «Η Ακρόπολη της Νέας Πάφου: 
Αρχαιολογία και Ιστορία του λόφου του 
Φάμπρικα». Η συμφωνία θα ισχύει για 
περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών και ο 
Δήμος Πάφου θα ενισχύει οικονομικά 

την αποστολή με €5,000 ετησίως. Η 
πρώτη επιταγή των €5,000 δόθηκε από 

τον Δήμαρχο Πάφου κ. Φαίδωνα Φαί-
δωνος στις  20 Ιουνίου στην καθηγή-

τρια του Πανεπιστημίου Avignon Claire 
Balladier η οποία είναι η επικεφαλής 
της αποστολής του πανεπιστημίου 
στην Πάφο. Η Αρχαιολογική Αποστολή 
του Πανεπιστημίου της Avignon, διε-
νεργεί ανασκαφές στην Πάφο από το 
2008. Στο διάστημα αυτό έφερε στο 
φως σπουδαία αρχαιολογικά ευρήμα-
τα τα οποία χρονολογούνται από τον 
4ο αιώνα Π.Χ., μέχρι τη Βυζαντινή και 
Φράγκικη περίοδο. Ως πλέον σημαντι-
κά θεωρούνται τα υπόγεια λατομεία 
της περιοχής τα οποία χρησιμοποιού-
νταν από τους Ελληνιστικούς Χρόνους 
έως τον 20ο αιώνα Μ.Χ., μεγάλο οικι-
στικό συγκρότημα της Ρωμαϊκής περι-
όδου, καθώς και υπόγειο υδραγωγείο 
και ναός της ίδιας περιόδου.

Οικονομική στήριξη αρχαιολογικής αποστολής

Οι τομείς της 
Έρευνας και 
Καινοτομίας… 
Στο μικροσκόπιο της συνάντησης του 
Πρέσβη του Ισραήλ με το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου…

Ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. ΄Ορεν Ανό-
λικ επισκέφθηκε την περασμένη 

Παρασκευή 24/6 το Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, όπου 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον 
Πρόεδρο κ. Γιώργο Μάη, τους Αντιπροέ-
δρους κ. Παντελή Ευαγγέλου, κ. Χαράλα-
μπο Παπαντωνίου, κ. Στέφανο Στεφάνου, 
το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχάλη Μίτα και τον 

τέως Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δημητριάδη, 
καθώς και τον Γραμματέα /Διευθυντή 
του Επιμελητηρίου κ. Μαρίνο Στυλια-
νού. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος 
Γιώργος Μάης αφού καλωσόρισε τον 
κ. Ανόλικ αναφέρθηκε, στις πολύ καλές 
σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και την 
ανάγκη περεταίρω αναβάθμισης των 

για αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αναπτύσσονται στην περιοχή και της γε-
νικότερης αστάθειας συνεπεία του Ρώσ-
σο-Ουκρανικού πολέμου. Σημαντικό 
σημείο συζήτησης ήταν η ανάγκη ισχυ-
ροποίησης των οικονομικών δεσμών 
μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας 
της Πάφου και της επιχειρηματικής κοι-

νότητας του Ισραήλ, τη διάνοιξη προο-
πτικών συνεργασίας και την εξεύρεση 
τρόπων αξιοποίησης της Ισραηλινής 
εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας 
σε όλο το φάσμα της εμποροβιομηχανι-
κής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε στους τομείς της ΄Ερευνας και 
Καινοτομίας  της εκπαίδευσης, της υγεί-
ας και ειδικότερα στην προώθηση της 
εξωστρέφειας υφιστάμενων αλλά και 
νεοφυών επιχειρήσεων της Επαρχίας. 
Όπως διαπιστώθηκε υπάρχει πρόσφο-
ρο έδαφος για συνεργασίες στον το-
μέα του τουρισμου,  του εμπορίου, της 
Ενέργειας, της Ναυτιλίας της Γεωργίας 
και ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύ-
σεων και εγκατάσταση στην Πάφο, Εται-
ρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων.
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Αυξήθηκαν οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο

Αιτήσεις για στήριξη 
των ορεινών κοινοτήτων
Σ χέδιο Χορηγιών για την αναβί-

ωση περιοχών της υπαίθρου, 
ορεινών και απομακρυσμένων 

περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθε-
ντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊό-
ντος, ανακοινώθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού ανακοινώνει πρόσκλη-
ση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο 
του «Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβί-
ωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών 
και απομακρυσμένων περιοχών μέσω 
της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειρι-
ών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση 
του Τουριστικού Προϊόντος».
Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
του Μέτρου C3.1I10 «Εμπλουτισμός 
του τουριστικού προϊόντος σε αγρο-
τικές, ορεινές και απομακρυσμένες 
περιοχές» του Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου 
και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχα-
νισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή 
στήριξης για:
(α) περιορισμένης κλίμακας αποκα-

τάσταση δημόσιων και ιδιωτικών κτι-
ρίων και ανοικτών χώρων για, μετα-
ξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίησή 
τους προκειμένου να καταστούν επι-
σκέψιμα/κατάλληλα για βιωματικές 
δραστηριότητες στους τομείς, της γα-
στρονομίας, της δημιουργίας και της 
μεταποίησης, φιλοξενώντας, μεταξύ 
άλλων, καλλιτέχνες, χειροτέχνες, επι-
σκέψιμα εργαστήρια παραδοσιακών 
προϊόντων, κλπ.,

(β) βελτίωση της αισθητικής και της 
προσβασιμότητας των ανοικτών χώ-
ρων,
(γ) ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού 
τουρισμού (όπως θρησκευτικός τουρι-
σμός, πολιτιστικός τουρισμός, παρατή-
ρηση χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία, 
κλπ.) και δραστηριοτήτων υπαίθρου 
(όπως τουρισμός περιπέτειας, αναρ-
ρίχηση, ποδηλασία, δασική αναψυχή 
κλπ.)

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για 
τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης 
ανέρχεται στα € 2,050,000.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξα-
σφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχε-
δίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι 
λεπτομέρειες, μαζί και τα Παραρτήμα-
τα, περιλαμβανομένου του εντύπου 
της Αίτησης, στη σελίδα του Υφυπουρ-
γείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy 
(link is external)στα «Κίνητρα & Επιχο-
ρηγήσεις».
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 
και τις 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 
15.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέ-
σιμου προϋπολογισμού.
Η σειρά προτεραιότητας θα καθορί-
ζεται με βάση τη σειρά υποβολής των 
προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και 
το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα 
ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογι-
σμό της πρόσκλησης.Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες 
Λειτουργούς στο τηλέφωνο 22691127 
και μέσω email στο: 
GalatiaLoizou@visitcyprus.com(link 
sends e-mail) ή στο τηλέφωνο  22691309  
και μέσω email στο:  AnthieGabrielides@
visitcyprus.com

Σημαντική ανακοίνωση 
ΣΙΚΑΠ

Ο  Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων 
Αναψυχής Πάφου ενημερώνει 

τα μέλη του ότι, ενόψει των επικεί-
μενων Προεδρικών εκλογών δεν έχει 
τοποθετηθεί υπέρ κανενός υποψη-
φίου Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Οι αναρτήσεις του προέδρου της Πα-
γκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Ιδιοκτητών Κέντρων αναψυχής-ΟΣΙΚΑ-
Νεόφυτου Θρασυβούλου υπέρ συ-
γκεκριμένου υποψηφίου Προέδρου, 
δεν έχουν καμία σχέση με τον ΣΙΚΑΠ. 
Ο Σύνδεσμός μας λειτουργεί για την 
προώθηση των πολλών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα κέντρα ανα-
ψυχής.
Εμείς, είμαστε σε επαφή με όλα τα 
πολιτικά κόμματα, κάνουμε συναντή-
σεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με 
αυτά,  με σκοπό την επίλυση των προ-
βλημάτων μας. 
Αυτή η πολιτική του ΣΙΚΑΠ θα συνε-
χιστεί και στο μέλλον. Έτσι λειτουρ-
γούσαμε και συνεχίζουμε να λει-
τουργούμε. 
Δεν τασσόμαστε υπέρ κανενός κόμ-
ματος, υπέρ κανενός υποψηφίου 
προέδρου της Δημοκρατίας, υπέρ 
κανενός προέδρου. 
Μιλάμε με όλους για να μπορέσου-
με να αναδείξουμε τα προβλήματα 
του κλάδου μας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 
15.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού...

Σημαντικά αυξημένες σε σχέση με 
πέρυσι ήταν οι αφίξεις τουριστών 

τον Μάιο, ωστόσο παραμένουν μειω-
μένες σε σχέση με τον Μάιο του 2019 
και με εμφανείς τις απώλειες από την 
ρωσική και ουκρανική αγορά. Σύμφω-
να με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 
οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 2022 
ανήλθαν σε 315.018 σε σύγκριση με 
100.852 αφίξεις που καταγράφηκαν 
κατά τον Μάιο 2021. Ωστόσο οι αφίξεις 
αυτές είναι μειωμένες κατά 119.560 σε 
σχέση με τον Μάιο του 2019, που ήταν 
οι τελευταίος Μάιος κατά τον οποίο 
δεν υπήρχαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
λόγων COVID. Τον Μάιο του 2019 οι 
αφίξεις τουριστών είχαν ανέλθει στις 
434.578, εκ των οποίων οι 104.221 προ-
ήλθαν από τη Ρωσία και την Ουκρανία. 
Αντίθετα οι αφίξεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχουν ουσιαστικά ανακάμψει 
και υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρι-

σμού για τον Μάιο 2022, αφού απο-
τέλεσαν το 40,1% (126.324) των συνο-
λικών αφίξεων. Συγκριτικά τον Μάιο 
του 2019 οι αφίξεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο έφτασαν τις 156.820. Καμιά 
άλλη αγορά δεν φαίνεται να έχει σημα-

ντικά συμβολή στις τουριστικές αφίξεις, 
ωστόσο παρατηρήθηκε κάποια αύξηση 
στις αφίξεις από την Πολωνία που απο-
τέλεσε το 7,4% (23.197) των συνολικών 
αφίξεων, όταν τον Μάιο 2019 οι αφίξεις 
από τη χώρα είχαν ανέλθει σε 10.427. 

Ακολουθούν οι αφίξεις  από το Ισραήλ 
που ήταν το 6,9% των συνολικών αφίξε-
ων (21.749), οι αφίξεις από τη Γερμανία 
το 6,5% (20.592), οι αφίξεις από τη Σου-
ηδία το 5,1% (15.943) και οι αφίξεις από 
την Ελλάδα το 4,4% (13.905). Για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, οι 
αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 849.058 
σε σύγκριση με 156.825 την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021, με 246.556 την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020, καθώς 
και με 1.121.361 αφίξεις κατά την περί-
οδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019.
Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2022 ήταν 
για ποσοστό 79,5% των επισκεπτών 
οι διακοπές, για 12,5% η επίσκεψη σε 
φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 
7,9% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για 
τον Μάιο 2021, ποσοστό 80,7% επισκέ-
φθηκε την Κύπρο για διακοπές, 9,8% 
για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 
9,4% για επαγγελματικούς λόγους.

Προστατέψτε την 
περιουσία σας στην παραλία
Οι συστάσεις της Αστυνομίας προς 
τους λουόμενους... 

Συμβουλές προς τους λουόμενους 
για τις ξέγνοιαστες στιγμές των 

διακοπών τους δίνει η Αστυνομία 
Κύπρου. Όπως δημοσίευσε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, προτρέπει το 
κοινό να αποφεύγει να μεταφέρει 
αχρείαστα και μεγάλης αξίας αντι-
κείμενα, να επιβλέπει τα πράγματά 
του, έχοντας τα στο οπτικό του πεδίο, 
και να συνεργάζεται με τους άλλους 
λουόμενους για αλληλοεπιτήρηση.

Ασφαλίζουμε την περιουσία μας στην 
παραλία

•Αποφεύγουμε να μεταφέρουμε αντι-
κείμενα αξίας που δεν θα μας χρεια-
στούν.
•Μεταφέρουμε μόνο το απαραίτητο 
χρηματικό ποσό που χρειαζόμαστε.
•Δεν αφήνουμε ανεπιτήρητα τα πράγ-
ματά μας.
•Η περιουσία μας να βρίσκεται συ-
νεχώς στο οπτικό πεδίο μας.
•Συνεργαζόμαστε με άλλους λουσμέ-
νους για αλληλοεπιτήρηση της περι-
ουσίας μας.

Κατά ένα τρίτο για να καλύψει την 
αεροπορική συνδεσιμότητα που 

είχε το 2019 απέχει για φέτος η Κύ-
προς, με την Ελλάδα να δείχνει τον 
δρόμο για την ανάκαμψη ή μάλλον κα-
λύτερα, το… δίαυλο απογείωσης.
Έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Αε-
ροδρομίων κατατάσσει 30 ευρωπαϊκές 
χώρες (όχι απαραίτητα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες όλες, 
πλην της Ελλάδας, έχουν αρνητικό 
πρόσημο στη σύγκριση μεταξύ 2022 
και 2019, αναφορικά με τις αλλαγές 
για την αεροπορική συνδεσιμότητα.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που 
έχει συλλέξει το Συμβούλιο, η Ελλάδα 
είναι η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώ-
πη που καταγράφει στα αεροδρόμια 
της ποσοστά του 2019 χωρίς αρνητική 
απόκλιση (0%). Ακολουθούν, η Νορβη-
γία και η Πορτογαλία για να συμπλη-
ρωθεί η πρώτη τριάδα. Η Κύπρος, βρί-
σκεται στο μέσο ακριβώς και στη 15η 
θέση, με -29% διαφοράς από την αε-
ροπορική συνδεσιμότητα που είχε το 
2019, σε σύγκριση με φέτος (μέχρι τις 
αρχές Ιουνίου 2022). Το ποσοστό αυτό, 
δείχνει πως η Κύπρος έχει αρκετό δρό-

μο ακόμα για να αναπληρώσει την αε-
ροπορική της συνδεσιμότητα-άμεση ή 
έμμεση-που είχε με άλλα αεροδρόμια 
με βάση τα στοιχεία του 2019.

Στις καλύτερες επιδόσεις η… Πάφος

Στα νησιωτικά αεροδρόμια και εκείνα 
που εξυπηρετούν δημοφιλείς του-
ριστικούς προορισμούς, καθώς και 
τα δευτερεύοντα αεροδρόμια που 
φιλοξενούν μεγάλες εταιρείες χαμη-
λού κόστους (LCC-Low Cost Carriers) 
έχουν δει την άμεση συνδεσιμότητα 
τους να ξεπερνά τα επίπεδα πριν από 

την πανδημία. Αντιθέτως, πολλά άλλα 
μικρότερα και περιφερειακά αεροδρό-
μια εξακολουθούν να αγωνίζονται να 
ανακάμψουν. Στα παραδείγματα των 
μικρότερων, περιφερειακών και δευτε-
ρευόντων αεροδρομίων που κατέγρα-
ψαν καλύτερη επίδοση προς ανάκαμ-
ψη, ξεχωρίζει η παρουσία αυτού της 
Πάφου. Συγκεκριμένα, η κατάταξη έχει 
ως εξής: Τίρανα (+35%), Χανιά (+28%), 
Φουντσάλ (+24%), Ρόδος (+23%), Πά-
φος (+16%), Τορίνο (+14%), Τρόντχαϊμ 
(+14%), Μιλάνο-Μπέργκαμο (+9%) και 
Βρυξέλλες-Σαρλερουά (+8%).

Η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Όταν είσαι 
προσκολλημένος
«Δίπλα στη μοναξιά μου, μου ζωγράφισες, ένα 
κήπο με γιασεμιά»

Ό ταν είσαι προσκολλημένος, σε τι είσαι προ-
σκολλημένος; Αν υποθέσουμε ότι κάποιος εί-

ναι προσκολλημένος σε ένα τραπέζι, 
τι συνεπάγεται αυτό; Ευχαρίστηση, 
αίσθηση ιδιοκτησίας, εκτίμηση της 
χρησιμότητας του, το αίσθημα ότι πρό-
κειται για ένα θαυμάσιο τραπέζι κ.λ.π. 
Όταν  ένας άνθρωπος προσκολλιέται 

σε έναν άλλο, τι συμβαίνει; Όταν κάποιος είναι προ-
σκολλημένος σε σένα, ποιο είναι το συναίσθημα 
του άλλου που είναι προσκολλημένος σε σένα; 
Σε αυτή τη προσκόλληση υπάρχει η περηφάνεια 
της ιδιοκτησίας, μια αίσθηση κυριαρχίας, ο φόβος 
μη χάσεις αυτό το πρόσωπο, άρα ζήλεια και κατά 
συνέπεια μεγαλύτερη προσκόλληση, μεγαλύτερη 
κτητικότητα, ανησυχία τώρα: όταν δεν υπάρχει προ-
σκόλληση σημαίνει και ότι δεν υπάρχει αγάπη, δεν 
υπάρχει υπευθυνότητα. 
Για τους περισσότερους από εμάς, αγάπη είναι αυτή 
η φοβερή σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους 
και έτσι οι σχέσεις μετατρέπονται σε μια διαρκή 
ανησυχία. Και αυτό το ονομάζουμε αγάπη. Και για 
να ξεφύγουμε από αυτή τη βασανιστική ένταση εκεί-
νου που ονομάζουμε αγάπη, έχουμε κάθε είδους 
διασκέδαση, από τηλεόραση μέχρι θρησκείες. Μα-
λώνουμε και τρέχουμε στις εκκλησίες η στους ναούς 
και γυρνάμε πίσω και ξαναρχίζουμε. Αυτό συμβαίνει 
συνέχεια. Μπορούν οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι 
από όλο αυτό η είναι αδύνατο; Αν δεν είναι δυνατό, 
τότε η ζωή μας είναι μια διαρκής κατάσταση ανησυ-
χίας, και απ΄αυτό το γεγονός γεννιώνται κάθε είδους 
νευρωτικές συμπεριφορές, πίστης και πράξης.
Η προσκόλληση προσφέρει μεγάλη ασφάλεια, πράγ-
μα που είναι ψευδαίσθηση, έτσι δεν είναι; Είναι 
ψευδαίσθηση να είσαι προσκολλημένος σε κάτι, για-
τί αυτό το κάτι μπορεί να πάψει να υπάρχει. Επομέ-
νως αυτό στο οποίο είσαι προσκολλημένος, είναι η 
εικόνα, που έχεις χτίσει γι αυτό το πράγμα. Και όταν 
δεν υπάρχει προσκόλληση, τότε τι είναι η αγάπη; 
Αν είσαι προσκολλημένος σε μια εθνότητα, λατρεύ-
εις την απομόνωση της εθνότητας, που θα είναι μια 
μορφή ωραιοποιημένου ρατσισμού. Τι προκαλεί 
αυτό; Χωρίζει έτσι δεν είναι; Αν είμαι τρομακτικά 
προσκολλημένος στη καταγωγή μου σαν χριστια-
νός και οι άλλοι είναι προσκολλημένοι, στην Ελ-
λάδα, στην Αγγλία είμαστε χωρισμένοι και έτσι οι 
πόλεμοι και οι διακρίσεις συνεχίζονται. Όταν είσαι 
προσκολλημένος, αυτό σου προκαλεί χωρισμό. Εγώ 
είμαι προσκολλημένος στη δική μου πίστη και εσύ 
προσκολλημένος στη δική σου, αυτό προκαλεί και 
υπάρχει χωρισμός. Επομένως υπάρχει σύγκρουση. 
Και όπου υπάρχει σύγκρουση δεν μπορεί να υπάρξει 
αγάπη. Όταν δεν υπάρχει εθνικισμός και προσκόλλη-
ση σε οποιοδήποτε ιδανικό, τότε ο άνθρωπος είναι 
ένας ελεύθερος άνθρωπος και η σχέση του με τους 
άλλους πηγάζει από την ελευθερία, από την αγάπη, 
από τη συμπόνια. Αυτό αποτελεί μέρος της επίγνω-
σης. Πρέπει να αναλύσεις, για να δεις τι σημαίνει 
προσκόλληση με όλες τις επιπτώσεις της, ή μπορεί να 
την παρατηρήσεις στο σύνολο της μέσα σε μια στιγ-
μή και μετά να την αναλύσεις. Αυτό είναι το σωστό. 
Έχουμε συνηθίσει την ανάλυση, η ανάλυση είναι μέ-
ρος της εκπαίδευσης και έτσι ξοδεύουμε πολύ χρόνο 
σε αυτή. Τι προτείνουμε; Να παρατηρείτε, να βλέπε-
τε πρώτα κάτι στο σύνολο του και μετά να αναλύετε. 
Για να παρατηρήσεις όμως, κάτι στην ολότητα του, 
σημαίνει να μην έχεις κατεύθυνση γιατί έτσι η ανάλυ-
ση γίνεται είτε σημαντική, είτε ασήμαντη οπότε είτε 
αναλύσεις είτε δεν αναλύσεις είναι το ίδιο.

Περισσότεροι από 1.000 μαθητές δη-
μοτικών σχολείων ενημερώθηκαν για 
τους Γύπες της Κύπρου και την ανάγκη 
προστασίας και διατήρησης τους…

Σ το πλαίσιο των μαθημάτων τους, και παρά 
τις δυσκολίες και τους περιορισμούς της 
πανδημίας, 20 συνολικά δημοτικά σχολεία 

από τις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, άνοιξαν τις 
αίθουσες τους στην ομάδα του Έργου Ζωή με τους 
Γύπες και συγκεκριμένα στους λειτουργούς του 
Terra Cypria-Του Κυπριακού Ιδρύματος Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος για να ενημερωθούν για 
την κατάσταση του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο. 
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία του 
γύπα για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστή-
ματα του νησιού, εντόπισαν πιέσεις και απειλές 
αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και πρότειναν 
δράσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στο είδος αυτό 
να συνεχίσει να βασιλεύει στους αιθέρες του νη-
σιού. Η ανταπόκριση, κατανόηση και ευαισθησία 
των μαθητών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική και 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και 
τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα και ενόψει της 
απελευθέρωσης των πρώτων 15 γυπών, οι οποίοι 
έχουν έρθει από την Ισπανία με στόχο την ενίσχυ-
ση του εξαιρετικά μειωμένου κυπριακού πληθυ-

σμού, επιλέχθηκαν πιλοτικά 4 δημοτικά σχολεία 
(Πάχνας, Παλώδιας, Επισκοπής και Πισσουρίου) 
για να υιοθετήσουν συμβολικά από ένα γύπα. Οι 
μαθητές των σχολείων αυτών έδωσαν ονόματα σε 
τέσσερις ισπανικούς γύπες και θα έχουν την ευκαι-
ρία, σε συνεργασία με την ομάδα του έργου Ζωή 
με τους Γύπες, να παρακολουθούν τις κινήσεις 
τους, αλλά και να ενημερώνονται για την κατά-
σταση της προσαρμογής τους στο νησί, τους προ-
σεχείς μήνες. Η δράση ενημέρωσης των μαθητών 
έγινε στο πλαίσιο του έργου Ζωή με τους Γύπες 

(LIFE with Vultures), το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από την ΕΕ και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση 
των σημαντικότερων απειλών που αντιμετωπίζει 
ο Πυρόχρους Γύπας στην Κύπρο, όπως η χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Στην προσπάθεια 
αυτή, το BirdLife Cyprus, η Υπηρεσία Θήρας και 
Πανίδας, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του 
Περιβάλλοντος-Terra Cypria και ο διεθνής οργα-
νισμός Vulture Conservation Foundation, ενώνουν 
δυνάμεις για να διασώσουν το πιο απειλούμενο 
αρπακτικό της Κύπρου.

Μαθητές στη μάχη για τη διατήρηση του Γύπα

Αρωματικά 
και Φαρμακευτικά φυτά

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Εορτασμός 
Ολυμπιακής Ημέρας 
Οργανώθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στην Πάφο

Μ ε μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 
πέραν των 200 δρομέων κάθε ηλικίας, 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουνίου ο 
Νυκτερινός Αγώνας Δρόμου 2 και 5 χιλιομέ-
τρων για τον εορτασμό της Ολυμπιακής Ημέ-
ρας. 
Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στην πλατεία 
Κέννετυ από τον Πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Γεώρ-
γιο Χρυσοστόμου και τον Δήμαρχο Πάφου κ. 
Φαίδωνα Φαίδωνος. Απευθυνόμενος στους 

συμμετέχοντες ο κ. Χρυσοστόμου ευχαρίστη-
σε τον Δήμαρχο Πάφου για την προθυμία που 
επέδειξε ώστε για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις 

εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας να διεξα-
χθούν εκτός Λευκωσίας.  
Από την πλευρά του ο κ. Φαίδωνος ευχαρίστη-
σε την ΚΟΕ για την επιλογή διεξαγωγής των εκ-
δηλώσεων στην Πάφο, σημειώνοντας πως το 
πιο ευχάριστο είναι ότι βγαίνει πια ο κόσμος 
έξω από τα σπίτια του, ξαναζωντανεύει το 
κέντρο της πόλης και πως μικροί και μεγάλοι 
αγκαλιάζουν τέτοιες εκδηλώσεις συμμετέχο-
ντας ενεργά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απένειμε 
τιμητική πλακέτα στο Δήμαρχο Πάφου για τη 
συνεισφορά του στην οργάνωση της εκδή-
λωσης και παρουσιάστηκε μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από το 
συγκρότημα «Νησιώτες».

ΘΥΜΑΡΙ
(Thymus vulgaris), Ανήκει στην οικογένεια 

labiatae - χειλάνθων

Είναι μικρός θάμνος που το ύψος του δεν ξεπερνά τα 40 εκ. Χρώ-
μα φύλλων γκριζωπό πράσινο. Στελέχη ξυλώδη ανορθωμένα πολύ 
διακλαδισμένα φύλλα μικρά ωοειδή ρόδινα σε κόρυμβο. Αναπτύσσεται και ευ-
δοκιμεί σε ημιορεινές περιοχές σε ποικιλία εδαφών με καλή αποστράγγιση και 
πλούσια σε οργανική ουσία. Σε καλλιεργημένες ποικιλίες φυτεύεται στο χωράφι 
το Φθινόπωρο ή νωρίς την Άνοιξη και σε αποστάσεις φύτευσης 45 εκ. μεταξύ των 
γραμμών και μεταξύ των φυτών. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο και παραφυάδες 
και ανθίζει τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Οι καλλιεργητικές φροντίδες που 
πρέπει να εφαρμόζονται είναι η καταπολέμηση των ζιζανίων, το σκάλισμα, η άρ-
δευση που στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ως φρέσκο χρειάζεται συστη-
ματική άρδευση και ως λίπανση χρησιμοποιούνται μικτά λιπάσματα 20-10-10 
που εφαρμόζεται νωρίς την Άνοιξη. Η συλλογή γίνεται όταν τα φυτά ευρίσκονται 

σε πλήρη άνθιση και το αιθέριο έλαιο παραλαμβάνεται δι’ αποστάξεως και 
χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, στη σαπωνοποιία, στη βιομηχανία 

τροφών, σαν ρόφημα, στην παρασκευή οδοντόπαστας και στην ομοιο-
παθητική.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το θυμάρι από θεραπευτικής απόψεως εί-

ναι αντισπασμωδικό, τονωτικό, καταπολεμά το άγχος τη νευρασθένεια 
και την κατάθλιψη. Χρησιμοποιείται κατά της ατονίας του πεπτικού συστή-

ματος, της υπότασης, της λευκόρροιας και των παθήσεων του εντερικού σωλή-
να. Οι καπνοί του θυμαριού κατευνάζουν το «λουμπάγκο» ενώ θεωρείται και 
φυτό κατά της δυσπεψίας και των αερίων. Παράλληλα είναι αντισηπτικό, κατευ-
ναστικό στη βρογχίτιδα, τον κοκίτη και το άσθμα. Καταπραύνει τον πονόδοντο 
και βοηθά στον ύπνο. Με γαργάρες είναι ευεργητικό για το λάρυγγα.  Ακόμη 
σταματά την τριχόπτωση, επουλώνει πληγές και εγκαύματα, καταπολεμά τους 
ρευματισμούς και τα αρθριτικά και θεωρείται απαραίτητο για αναιμικά και ρα-
χιτικά παιδιά, όπου τους δίνεται θυμάρι σε μορφή τσάι (15-20 γρ. άνθη σε ένα 
λίτρο νερό). Στην περίπτωση που έχουμε πονόλαιμο μασάμε θυμάρι. Ενώ για 
τους ρευματισμούς χρησιμοποιούμε κομπρέσες.
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Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων

Η Τουρκία κλιμακώνει τις απειλές της 
κατά της Ελληνικής κυριαρχίας στα 
νησιά του Αιγαίου με επίκληση ανερ-

μάτιστων και ανήκουστων ισχυρι-
σμών και αιτιάσεων. 
Βεβαίως το νομικό δόγμα «Res 
inter alios acta” σημαίνει ότι μια 
σύμβαση δεν μπορεί να επηρε-
άσει δυσμενώς τα δικαιώματα 

κάποιου που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. 
Κατά λαϊκότερη έκφραση «ένα θέμα μεταξύ 
άλλων δεν είναι δική μας δουλειά».
Η Τουρκία ωστόσο κατά παγία συνήθεια της 
να ασελγεί επί του Διεθνούς Δικαίου εγείρει 
ζήτημα αποστρατικοποίησης των νήσων του 
Αιγαίου που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα 
με τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947. 
Η Τουρκία δεν είναι μέρος αυτής της Συνθή-
κης. Γράφει ο διακεκριμένος καθηγητής Δη-
μοσίου Δικαίου, τέως Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
«Σε μια από τις πιο πρόσφατες προκλήσεις 
της η Τουρκία άρχισε, πάντα στο πλαίσιο της 
πάγιας τακτικής της να προσθέτει ανύπαρ-
κτα ζητήματα προς διαπραγμάτευση με την 
Ελλάδα-και, συνακόλουθα, ν’ αμφισβητεί την 
αδιαπραγμάτευτη Εθνική μας Θέση, ότι με-
ταξύ μας υφίσταται μια, και μόνη, διαφορά, 
εκείνη της οριοθέτησης της νησιωτικής υφα-
λοκρηπίδας και των αντίστοιχων θαλάσσιων 
ζωνών-να εγείρει εκ νέου και ζήτημα ως προς 
το αν η Ελλάδα έχει δικαίωμα να θωρακίζει 
αμυντικώς όλα, ανεξαιρέτως, τα νησιά της 

στο Αιγαίο, και μάλιστα ανεξαρτήτως του 
ποια είναι η έκταση τους και αν κατοικούνται 
ή όχι. Είναι δε άκρως χαρακτηριστικό της 
προκλητικότητας της, το ότι η Τουρκία εγείρει 
το ζήτημα αυτό είτε διαστρεβλώνοντας πλή-
ρως το νόημα συγκεκριμένων διατάξεων της 
Συνθήκης της Λωζάνης. 
Είτε-ακόμη χειρότερα-επικαλούμενη Διε-
θνείς Συμβάσεις, στις οποίες δεν είναι συμ-
βαλλόμενο μέρος, όπως π.χ. την Σύμβαση 
των Παρισίων του 1947 για τα Δωδεκάνησα, 
που αποτελεί για την Τουρκία «res inter alios 
acta”. 
Στις αδιανόητες, θεσμικώς και πολιτικώς, αυ-
τές προκλήσεις της Τουρκίας η Ελλάδα παγίως 
απαντά, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο-και 
ενεργώντας επιπλέον και για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το έδαφος και τα 
σύνορα της Ελλάδας είναι έδαφος και σύνο-
ρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ότι έχει όχι 
μόνο θεμελιωμένο δικαίωμα αλλά και εξίσου 
θεμελιωμένη υποχρέωση αμυντικής θωράκι-
σης όλων, ανεξαιρέτως και δίχως οιαδήποτε 
διάκριση, των Νησιών της στο Αιγαίο».
Αλλά η έωλη και εξωφρενική επιχειρημα-
τολογία της Τουρκίας για απογύμνωση των 
νήσων του Αιγαίου για να αποτελούν ανυ-
περάσπιστο στόχο στις τουρκικές ορέξεις κα-
ταρρίπτεται και κονιορτοποιείται από το πε-
ριεχόμενο  του άρθρου 51 του Καταστατικού 
Χάρτη του ΟΗΕ.
Πρόκειται για το δικαίωμα της «νόμιμης άμυ-
νας» κάθε κράτους-μέλους του ΟΗΕ, σε περί-
πτωση «επικείμενης απειλής» και «απειλής 
χρήσης βίας». 
Και βέβαια η Ελλάδα κέκτηται αδιαμφισβή-
τητα αυτό το δικαίωμα, αφού είναι πασίδη-
λα και αυτόδηλα και «πέραν πάσης λογικής 

αμφιβολίας» οι εκ Τουρκίας προερχόμενες 
και επικείμενες απειλές και απειλές χρήσης 
βίας.

Ιδού τα αμάχητα τεκμήρια

Η Τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτοτε 
παγιωθείσα στρατιωτική κατοχή του 37% της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι μεν η Κύπρος 
είναι ανεξάρτητο κράτος πλην όμως η Ελλάδα 
είναι συνδεδεμένη με την Κύπρο με την Συν-
θήκη Εγγυήσεως και την Συνθήκη Συμμαχίας. 
Στις 8 Ιουνίου 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέ-
λευση υιοθέτησε το περίφημο casus belli σε 
περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χω-
ρικά της ύδατα από 6 στα 12 ναυτικά μίλια. 
Συνεχείς είναι οι τουρκικές ενέργειες αμφι-
σβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας στο Αιγαίο. Με επιθετικές ενέργειες 
και παραβιάσεις τόσο του εναέριου όσο και 
του θαλάσσιου Ελληνικού χώρου. Το έωλο 
«τουρκολυβικό μνημόνιο» αποτέλεσε οιονεί 
επιθετική πράξη και διαρκή απειλή κατά της 
Ελλάδας, δεδομένης της κατάφωρης παραβί-
ασης της σύμβασης του ΟΗΕ για το θαλάσσιο 
Δίκαιο του 1982. Η οποία κατέστη μέρος του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου με νομοθετική πράξη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Στρατιά του Αιγαίου ή άλλως η τέταρτη 
τουρκική στρατιά σε επιθετική διάταξη απέ-
ναντι στα νησιά του Αιγαίου συνιστά διαρκή 
και ευθεία απειλή κατά της Ελλάδας. 
Με βάση αυτά τα τεκμήρια η συνεχώς πα-
ραβιάζουσα το διεθνές δίκαιο Τουρκία δεν 
νομιμοποιείται να προβάλλει εώλους ισχυρι-
σμούς και αιτιάσεις που προσβάλλουν κάθε 
έννοια διεθνούς νομιμότητας και νομικού 
πολιτισμού.

Έωλες ακροβασίες της Τουρκίας για τα 
νησιά του Αιγαίου

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ΓΕΣΥ: Μηχανισμός 
Λεηλασίας

Η εισαγωγή του ΓΕΣΥ το 2019 στόχευε σε ένα 
σύστημα που θα παρείχε πραγματική φρο-

ντίδα στους ασθενείς, ανατροπή 
των λιστών αναμονής αλλά και του 
γενικότερου χάους που επικρατούσε 
στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα χώρο 
όπου τα κόμματα, που κατέστρεψαν 
την Κύπρο, διόριζαν συνήθως αναξι-

οκρατικά τους δικούς τους, από γιατρούς μέχρι 
και την τελευταία καθαρίστρια. Η μειοψηφία των 
καλών γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων αγω-
νίζονταν να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο, 
κάποιοι όμως μιμούνταν τους Ελλαδίτες. Η πλει-
οψηφία των διοριζόμενων γιατρών ήταν παρό-
ντες-απόντες και ανεπαρκείς.
Στον αντίποδα υπήρχε ο ιδιωτικός τομέας που κυ-
νηγούσε τους ασθενείς με τα κιάλια, ειδικά όσους 
κατείχαν ιδιωτικές ασφάλειες υγείας. Οι καλοί 
και έμπειροι ιδιώτες γιατροί έβγαζαν καλό μερο-
κάματο, γενικά όμως πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία 
ευρίσκονταν στον αναπνευστήρα. Σε χείριστη οι-
κονομική κατάσταση ευρισκόταν η πλειοψηφία 
των ιδιωτών γιατρών, που δύσκολα τα έφερναν 
βόλτα παρόλο που εκλιπαρούσαν συναδέλφους 
τους να παίζουν πινγκ-πόγκ «εχούμενους» ασθε-
νείς για να βγάλουν και αυτοί μεροκάματο. Υπήρ-
χαν σύμφωνα με μαρτυρίες  ιδιώτες γιατροί που 
για ολόκληρους μήνες δεν έβλεπαν πελάτη!
Το κράτος ανανέωνε δυστυχώς σε όλους τους 
γιατρούς την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, 
ακόμη και σε γιατρούς που εγκατέλειψαν ουσι-
αστικά το επάγγελμα, παρόλο που στην Ευρώπη 
πρέπει να αποδείξει κάποιος ότι τυγχάνει επιμόρ-
φωσης για να του ανανεωθεί η άδεια. Δεν είναι 
λίγοι επίσης όσοι εξασκούν ιατρική της εποχής 
που πήραν πτυχίο, που μπορεί να αφορά τη δε-
καετία του 1970 και χωρίς να προσθέσουν τίποτα 
στις γνώσεις τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που 
οι επώνυμοι δεν εμπιστεύονται την ιατρική της 
Κύπρου και τρέχουν με «ψύλλου πήδημα» στο 
εξωτερικό!
Σήμερα το ΓΕΣΥ εξελίχτηκε δυστυχώς σε ένα 
απρόσωπο οργανισμό ταλαιπωρίας των ασθενών 
και σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Σήμερα οι ώρες 
αναμονής των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία 
μεταφέρθηκαν στα ιδιωτικά ιατρεία και ιδιωτικά 
νοσοκομεία. Όλος ο λαός τρέχει στο «μούχτι» 
των ιδιωτών γιατρών ξεχνώντας ότι πληρώνει με 
το αίμα του το ΓΕΣΥ. Σήμερα ο λαός κατέληξε να 
είναι «ίσος στην ταλαιπωρία». Κατά γενική ομο-
λογία παρατηρείται ένα πλιάτσικο, μια βουλιμία 
για να γεμίζουν οι τσέπες όλων. Το ΓΕΣΥ σώζει 
από την πείνα του παρελθόντος πολλούς ιδιώ-
τες γιατρούς και πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία από 
την πτώχευση. Σήμερα χρειάζεται «μέσον» όλος 
ο λαός -φτωχοί και πλούσιοι- για να εξασφαλί-
σουν σύντομο ραντεβού σε ειδικούς γιατρούς. 
Τα φακελάκια επανέρχονται. Όλα τα λεφτά του 
κράτους, δηλαδή του φορολογούμενου πολίτη, 
μετατρέπουν σε εκατομμυριούχους σχετικούς 
και άσχετους.
Τα κρατικά νοσοκομεία άδειασαν πλέον. Εκεί 
στέλνουν οι ιδιώτες γιατροί μόνο τα δύσκολα πε-
ριστατικά μπας και πεθάνουν στα χέρια τους και 
«βγει το όνομά τους»! Η φροντίδα των ασθενών 
που ονειρεύονταν οι εγκέφαλοι της Λευκωσίας 
κατέληξε «όνειρο θερινής νυκτός». ΓΕΣΥ ολοτα-
χώς προς κατάρρευση.

Μιχάλης Χ’’Μιτσής
Πρόεδρος Κίνησης Σωτηρία της Πάφου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου

*του Βαλεντίνου Φακοντή, 
Βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου

Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό 
θέμα, το οποίο το κυπριακό κρά-
τος θα έπρεπε να έχει ως προμε-
τωπίδα στην κοινωνική πολιτική 
που εφαρμόζουμε. Λόγω της ση-
μασίας του, το θέμα συζητήθηκε 

σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων.
Το βασικότερο συμπέρασμα που εξάγεται από 
τη συνεδρία είναι η αδυναμία του κράτους να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, οι οποί-
ες απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  
Αναπάντητες παραμένουν από το 2017 και 
οι συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών που παρακολουθεί την πορεία υλοποί-
ησης της Σύμβασης.
Είναι πλέον παραδεκτό από όλους, ότι οι ξε-

χωριστές ανάγκες των ΑμεΑ δεν μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από το ΕΕΕ και τα επιδόμα-
τα, ούτε με διάσπαρτες νομοθεσίες, γι΄ αυτό 
και απαιτείται η εκπόνηση νέου νομοθετικού 
πλαισίου για τα ΑμεΑ, το οποίο να έχει αφε-
τηρία τις ανάγκες που η κάθε αναπηρία δη-
μιουργεί. 
Ως ΑΚΕΛ έχουμε τονίσει κατ΄ επανάληψη την 
ανάγκη ετοιμασίας ξεχωριστής νομοθεσίας 
για τα άτομα με αναπηρίες, η οποία να συ-
νάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαι-
ώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και 
την ανάγκη συμμόρφωσης της Κύπρου με τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ ώστε να διασφαλιστεί η 
αξιοπρεπής διαβίωσης, η εξάλειψη του απο-
κλεισμού και των διακρίσεων και η ένταξη 
των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της 
πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτι-
στικής ζωής.
Σημειώνω ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δι-
καιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (United 
Nations Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities) θεωρείται «χάρτης πορείας» 
των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. 

Ο χάρτης πορείας διευκρινίζει τον τρόπο με 
τον οποίο όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες 
θα εφαρμόζονται για τα άτομα με αναπηρί-
ες. 
Στόχος της είναι να προωθήσει, να προστα-
τεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση 
απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και θεμελιωδών ελευθεριών για τα άτο-
μα με αναπηρίες. 
Καθορίζει επίσης, τις υποχρεώσεις των κρα-
τών μελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει μέτρα 
για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρίες.
Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση να τηρήσει 
τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται και έστω 
μετά από 8 χρόνια καθυστέρηση να προχω-
ρήσει στην ετοιμασία του σχετικού νομοσχε-
δίου. 
Είναι καιρός πια οι πολιτικές στήριξης των 
ατόμων με αναπηρίες να σταματήσουν να εν-
σωματώνονται σε πολιτικές τύπου ΕΕΕ και τα 
ΑμεΑ να σταματήσουν να βιώνουν την ταλαι-
πωρία, τις καθυστερήσεις, τον εξευτελισμό 
και την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. 

Άτομα με αναπηρίες: οδικός χάρτης και νομοσχέδιο



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 02 Ιουλίου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

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

Αποθηκάριος

Περιγραφή Εργασίας: 
•Τήρηση και φύλαξη των αποθεμάτων της αποθήκης, 
•Παραγγελίες, παραλαβές, και χρεώσεις στα επιμέρους τμήματα των ξενοδοχείων. 

Προσόντα:
•Απολυτήριο Λυκείου.                                                                                                                    
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.                                                                                                                                    
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή .                                                                                            
•3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε υπεύθυνη θέση σε ξενοδοχείο.          

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

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

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει

προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων (Guest Services)

Περιγραφή Εργασίας: 

•Προσωπική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πελατών 

για της υπηρεσίες του ξενοδοχείου, εκδρομές και τα αξιοθέατα περιοχής. 

•Διευθέτηση κρατήσεων σε εστιατόρια εντός ή εκτός του ξενοδοχείου, κρατήσεις σε θέατρα 

ή παρατάσεις κτλ. 

Προσόντα:

•Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο                                                                        

•θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.                                                                                          

•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

•Γνώση Γερμανικής, Ρωσικής ή άλλης γλώσσας                                                                        

•θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

•2 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση ή θέση λειτουργού υποδοχής.

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 

διεύθυνση:

e-mail: hr@cbh-cyprus.com

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση στα ξενοδοχεία της 
στην Πάφο, Κύπρος:
Room Division Manager
Περιγραφή Εργασίας: 
•Καθοδήγηση, έλεγχος και επίβλεψη της ρεσεψιόν, των κρατήσεων του ξενοδοχείου, του 
τμήματος δημοσίων σχέσεων και τμήματος οικιακής οικονομίας. 
•Συνεργασία με το τμήμα κεντρικών κρατήσεων. 
•Υπεύθυνος για την κατανομή των δωματίων βάση των κρατήσεων, την γρήγορη 
διεκπεραίωση των αφίξεων και αναχωρήσεων. 
•Χειρισμός παραπόνων πελατών. 
•Παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας των τμημάτων, έτσι ώστε να είναι σε 
συμμόρφωση με τα εγχειρίδια λειτουργίας της εταιρίας. 
•Μεγιστοποίηση της ποιότητας του σέρβις και της ικανοποίησης των πελατών.   
Προσόντα:
•Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευση στην Διεύθυνση Ξενοδοχείων ή συναφή κλάδο θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο                                                                                           
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.                                                                                                                                    
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή                                                                                                  
•5 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σαν Διευθυντής Υποδοχής (F/O Mgr) ή RDM.         
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com



“Αδέσμευτος” 02 Ιουλίου 2022 Σελίδα 21α νακο ι νώσ ε ι ς

Το Ράδιο Κόσμος και η εφημερίδα Αδέσμευτος της Πάφου ζητούν...

Λειτουργό Marketing 

για το Τμήμα Πωλήσεων και Διαφήμισης 

Καθήκοντα: 
1.Οργάνωση και Ανάπτυξη υπάρχοντος και νέου πελατολογίου

2.Υλοποίηση της στρατηγικής του τμήματος μάρκετινγκ και διαφήμισης

3.Ενημέρωση πελατολογίου και εξεύρεση νέων συνεργατών

4.Υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό συναντήσεων με πιθανούς ή και υφιστάμενους πελάτες

Απαιτούμενα προσόντα:
1.Προϋπηρεσία στον τομέα μάρκετινγκ και διαφήμισης

2.Ευχάριστη προσωπικότητα και οργανωτικές ικανότητες

3.Ικανότητες εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον

4.Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

5.Γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων 

6.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

7.Ικανότητα εντοπισμού των επικοινωνιακών αναγκών των πελατών, ικανότητα δημιουργίας σύνθετων 

λύσεων και προτάσεων σε πελάτες, ικανότητα διαπραγμάτευσης 

Απολαβές:
Προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση

e-mail:chrchran@cytanet.com.cy

Λεωφόρος Ποσειδώνος 96
Christiana Shopping Center
1oς όροφος Πάφος

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, 
Λάρνακα 24650525, Πάφος 26953725, 

Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια 97743185

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.

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

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

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

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

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 και ώρα 8.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά 

στα Κούκλια το ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Πέντε Αετών στα Κούκλια.   

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αθηνά Φλωράκη-Παιδιά: Ελένη και Στεφανία Φλωράκη-Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Μέσα Χωριό
Πέμπτη 14 Ιουλίου ώρα 8:00 μ.μ. στην Παλιά Βρύση της κοινότητας

“Παρουσίαση Κυπριακών Παραδοσιακών Φωνών” Από το Μουσικό Σχήμα του Λαογραφικού 

Ομίλου “ΚΤΗΜΑ” /Παρουσίαση, ερμηνεία Γιώργος Σαξατέ. Είσοδος Δωρεάν

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Παρουσιάζει την πρώτη καλοκαιρινή συναυλία της την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 και ώρα 8:00 

μ.μ., με το σύνολο Pulsar Band.

Κέντρο Τεχνών, Third Space-Εικαστική έκθεση του Βασίλη Μιχαηλίδη με τίτλο: «Η Ανεράδα» 

-Μόνο με ραντεβού στο τηλέφωνο 99216088 (Κέντρο Τεχνών, Third Space, οδός Ελευθέριου 

Βενιζέλου 94, Πάφος)

Κυριακή 3/07/2022-Θα προβληθεί το -Patchwork (2021) του Πέτρου Χαραλάμπους, με τους 

Αγγελική Παπούλια, Joy Rieger, Ανδρέα Γ. Τσέλεπος. Η ταινία είναι κατάλληλη για άτομα άνω 

των 12 ετών. Διάρκεια: 87’-Κέντρο Τεχνών Κίμωνος 26102180 / 99478162



Η Toyota πέτυχε το 1-2-3-4
Κυριάρχησε στο Ράλλυ Safari με τον Kalle Rovanpera να φτάνει στην 4η φετινή του νίκη…

Tο Ράλλυ Safari εί-
χε ονειρική εξέλιξη, 
για την Toyota Gazoo 
Racing, η οποία πανηγύ-
ρισε το εμφαντικό 1-2-
3-4 έχοντας ως νικητές 
του Kalle Rovanpera-
Jonne Halttunen.

Σ το βάθρο, τους Φινλανδούς πλαισίωσαν 
οι Elfyn Evans-Scott Martin και Takamoto 
Katsuta-Aaron Johnston, ενώ οι Sebastien 

Ogier-Benjamin Veillas οδήγησαν ακόμη ένα υβρι-
δικό Toyota GR Yaris Rally1 στην 4η θέση.
Απολύτως πειστικά ήρθε η επικράτηση της Toyota 
στο φετινό Ράλλυ Safari , καθώς τα αυτοκίνητα της 
ομάδας αντιμετώπισαν ελάχιστα προβλήματα, σε 
αντίθεση με εκείνα των ανταγωνιστών.
Ενδεικτικά, ενώ σχεδόν όλα τα πληρώματα των 

Hyundai και M-Sport Ford εγκατέλειψαν και επέ-
στρεψαν υπό καθεστώς SupeRally, εκείνα της ιαπω-
νικής ομάδας, δυσκολεύτηκαν κυρίως από κλατα-
ρίσματα.
Το μέγεθος της επιτυχίας ενός τερματισμού στις 4 
πρώτες θέσεις του Ράλλυ Safari, αλλά και οι δι-
αφορές που υπήρχαν, δεν άφηναν περιθώρια… 
παρεκκλίσεων, οπότε άπαντες φρόντισαν να ολο-
κληρώσουν χωρίς προβλήματα. Με τη νίκη στο 
Safari, που είναι η 4η φετινή και 6η στην καριέρα 

του, ο Rovanpera έκανε σαφές άλμα τίτλου, αφού 
η βαθμολογική του διαφορά από τον δεύτερο 
Thierry Neuville, έχει φτάσει στους 65 βαθμούς. 
Αντίστοιχα, η Toyota προηγείται με 62 βαθμούς της 
Hyundai, στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Elfyn Evans-Scott 
Martin /Toyota GR Yaris Rally1, που πέτυχαν το συ-
γκεκριμένο αποτέλεσμα για δεύτερη φορά φέτος, 
μετά από την Πορτογαλία. Σταθερός και χωρίς να 
κάνει λάθη, ο Ουαλός διατήρησε έναν ρυθμό απο-
φυγής προβλημάτων σε όλη τη διάρκεια του αγώ-
να. Μπορεί να μην κατάφερε να ανταγωνιστεί τον 
Φινλανδό teammate του, όμως πρόσθεσε στο ενερ-
γητικό του ένα θετικό αποτέλεσμα, που μπορεί να 
λειτουργήσει ως ένεση ηθικού για τη συνέχεια. 
Το βάθρο που έχασαν οριακά στην Πορτογαλία, 
ήρθε για τους Takamoto Katsuta-Aaron Johnston 
/Toyota GR Yaris Rally1 στην Κένυα. Το πλήρωμα 
της Toyota Gazoo Racing Next Generation καρδιο-
χτύπησε όταν διαπιστώθηκε διαρροή λαδιού από 
τον κινητήρα του αυτοκινήτου. 
Ευτυχώς για τον Ιάπωνα, στο πρόγραμμα υπήρχε 
ενδιάμεσο σέρβις, οπότε η ζημιά επισκευάστηκε 
και ο Katsuta ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά στο βάθρου του Ράλλυ Safari.Το τέλειο απο-
τέλεσμα της Toyota, διαμόρφωσαν οι Sebastien 
Ogier-Benjamin Veillas /Toyota GR Yaris Rally1. Στην 
πραγματικότητα, ο αγώνας των Γάλλων οριοθετή-
θηκε στην τελευταία ειδική διαδρομή της πρώτης 
ημέρας, όταν έχασαν δύο λεπτά αλλάζοντας ένα 
κλαταρισμένο ελαστικό, ενώ προηγούνταν. 
Σε εκείνο το σημείο υποχώρησαν στην 6η θέση, με 
τον Ogier να χάνει σημαντικό μέρος από το κίνητρό 
του. Ο 8 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής κέρδισε 
δύο θέσεις έπειτα από προβλήματα των πληρω-
μάτων της Hyundai, διαμορφώνοντας το καλύτερο 
αποτέλεσμα της Toyota στη σύγχρονη ιστορία του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.
Ο λόγος για τους Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe 
/Hyundai i20 N Rally1, οι οποίοι επέστρεψαν έπει-
τα από εγκατάλειψη λόγω εξόδου, ενώ νωρίτερα 
είχαν αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων. Προφα-
νώς, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τον Βέλγο και 
την ομάδα του, ο οποίος εμφανίστηκε απογοητευ-
μένος στον τερματισμό, παρά τον ταχύτερο χρόνο 
και τους 5 βαθμούς στην Power Stage. Μακάρι, οι 
επόμενοι αγώνες να βοηθήσουν ώστε η Hyundai να 
διεκδικήσει νίκες, αφού ο έντονος συναγωνισμός 
είναι αυτό που επιθυμούν όλοι οι φίλοι του σπορ.
Το ίδιο ισχύει και για την M-Sport Ford, κορυφαίο 
πλήρωμα της οποίας αναδείχθηκαν οι Craig Breen-
Paul Nagle/Ford Puma Rally1, που τερμάτισαν 
στην 6η θέση. Όπως συνέβη και με τους Neuville-
Wydaeghe, οι Breen-Nagle επέστρεψαν υπό καθε-
στώς Super Rally, μετά από την εγκατάλειψη της 
πρώτης ημέρας λόγω ζημιάς στο σύστημα διεύθυν-

σης. Τα προβλήματα δεν έλειψαν, με τον Breen να 
κινείται αργά στις ειδικές διαδρομές, αναφέροντας 
πως δε μπορούσε να καταλάβει το λόγο και προ-
σθέτοντας πως ένιωθε ότι είχε κλατάρισμα, χωρίς 
αυτό να συμβαίνει. Στο ίδιο μήκος κύματος με την 
Hyundai, η M-Sport Ford θα θέλει να ξεχάσει το 
Ράλλυ Safari, όπου σχεδόν όλα της τα πληρώματα 
τερμάτισαν κάνοντας χρήση του Super Rally και να 
είναι ανταγωνιστική στους επόμενους αγώνες.
Γράφουμε “σχεδόν”, γιατί το μοναδικό πλήρωμα 
με Ford Puma Rally1, που έφτασε στον τερματι-
σμό καλύπτοντας όλα τα αγωνιστικά χιλιόμετρα, 
ήταν οι Ιορδάνης Σερδερίδης-Frederic Miclotte, 
που ολοκλήρωσαν στην 7η θέση, που αποτελεί 
την καλύτερη επίδοση του οδηγού στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Ράλλυ. Στην 8η θέση, έχοντας κάνει 
χρήση Super Rally μετά από την εγκατάλειψη της 
πρώτης ημέρας από πρόβλημα στον κινητήρα του 
Ford Puma Rally1, τερμάτισαν οι Sebastien Loeb-
Isabelle Galmiche. Το γαλλικό πλήρωμα σημείωσε 
2 ταχύτερους χρόνους, συμπεριλαμβανομένου του 
δεύτερου χρόνου της Power Stage. 
Ως ένα βαθμό, αυτό συνέβη αφού όσοι βρίσκο-
νταν πιο ψηλά στην κατάταξη δεν ήθελαν να ρι-
σκάρουν, όμως σε κάθε περίπτωση, η ικανότητα 
και η ταχύτητα του Loeb δεν αμφισβητούνται. 
Στην 9η θέση, έχοντας πραγματοποιήσει έναν 
άψογο αγώνα και αντιμετωπίζοντας ελάχιστα 
προβλήματα, τερμάτισαν οι Kajetan Kajetanowicz-
Maciej Szczepanjak /Skoda Fabia Rally2, οι οποίοι 
επικράτησαν και στο WRC 2, για αυτοκίνητα προ-
διαγραφών Rally2.

Τη βαθμολογούμενη δεκά-
δα συμπληρώνουν μετά κό-
πων και βασάνων, οι Oliver 
Solberg-Elliott Edmondson/
Hyundai i20 N Rally1. 

Το πλήρωμα της Hyundai ξεκίνησε την ημέρα από 
την 6η θέση, με τον 20χρονο οδηγό να τονίζει πως 
το μόνο που ήθελε, ήταν να φτάσει στον τερματι-
σμό. Δυστυχώς για εκείνους, σε ένα πέρασμα από 
σημείο με άμμο  στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή 
της Κυριακής, αυτή εισήλθε στον κινητήρα και το 
Hyundai i20 N Rally1 και κόλλησε. Αυτό επέφερε 
ακύρωση της διαδρομής για τα επόμενα πληρώ-
ματα και κόστισε περίπου 14 λεπτά στους Solberg-
Edmondson. Στο δεύτερο πέρασμα από το ίδιο 
σημείο, το αυτοκίνητο δεν κόλλησε ωστόσο ο κινη-
τήρας αντιμετώπισε ξανά πρόβλημα, με αποτέλε-
σμα οι Solberg-Edmondson να πραγματοποιήσουν 
δύο τελευταίες ειδικές σε “road mode”, χάνοντας 
περίπου 10 λεπτά αλλά φτάνοντας στον πολυπό-
θητο στόχο, που ήταν ο τερματισμός.
Από πληρώματα που είχαν εγκαταλείψει χθες, 
σήμερα επέστρεψαν ακόμη οι Ott Tanak-Martin 
Jarveoja (Hyundai i20 N Rally1), Adrien Fourmaux-
Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) και Gus 
Greensmith-Jonas Andersson/Ford Puma Rally1. 
Οι Εσθονοί σημείωσαν έναν ταχύτερο χρόνο πριν 
εγκαταλείψουν ξανά, με πρόβλημα στο σύστημα 
διεύθυνσης και συγκεκριμένα, στο υδραυλικό τι-
μόνι. Τα πληρώματα της M-Sport Ford, που συμ-
μετείχαν στην επισκευή των αυτοκινήτων τους 
κατόπιν εντολής του Malcolm Wilson, επέστρεψαν 
στον αγώνα  για να αυξήσουν την αγωνιστική τους 
εμπειρία στο Ράλλυ Safari.
Επόμενος αγώνας το Ράλλυ Εσθονίας 14/17-07-22 
με 43 συμμετοχές με όλες της ομάδες παρούσες  
και έτοιμες για το καλύτερο αποτέλεσμα.
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Τη δεύτερη της μετα-
γραφική κίνηση από 
τη Βραζιλία έκανε η 
Πάφος με την απόκτη-
ση του Μαρσινιό...

Σ ε ρυθμούς λάτιν χορεύει η Πάφος στη 
μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. 
Μετά τον Ζοάο Πέδρο που απέκτησε με τη 

μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Παραναένσε, 
προχώρησε και σε δεύτερη κίνηση από τη χώρα 
του «καφέ». Με ανακοίνωση τους οι γαλάζιοι της 
Πάφου, αναφέρονται στην απόκτηση του διεθνή 
Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Μάρσιο Αλμέιδα 
Ντε Ολιβέιρα (Μαρσίνιο). Ο Μαρσίνιο είναι 26 
ετών (16/05/1996) και αγωνίζεται στο δεξί άκρο 
της άμυνας αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και στην 
δεξιά πτέρυγα της επίθεσης. Ξεκίνησε την καριέ-
ρα του στα τμήματα υποδομής της Μποταφόγκο 
φτάνοντας μόλις στα 19 του στην Α’ ομάδα του 
συλλόγου. Με τα χρώματα της Μποταφόγκο κα-
τέκτησε το 2018 το Campeonato Carioca. Επόμε-
νος του σταθμός η επίσης Βραζιλιάνικη Ατλέτικο 
Παραναένσε με την οποία κατέκτησε το Copa 
Sudamericana.
Είναι μέλος της Εθνικής ομάδας ανδρών της Βρα-
ζιλίας, λαμβάνοντας μέρος στις επίσημες προπο-
νήσεις της ομάδας, ενώ κλήθηκε να αγωνιστεί 
σε τέσσερεις φιλικούς αγώνες της «σελεσάο», 
όντας ο αντικαταστάτης του Ντάνι Άλβες, μαζί 
με αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όπως 
οι Νεϊμάρ, Βινίσιους, Κασεμίρο, Κουτίνιο και άλ-

λους παγκόσμιας φήμης διεθνείς με τη φανέλα 
της Εθνικής Βραζιλίας. Είναι η πρώτη φορά στο 
κυπριακό ποδόσφαιρο που εν ενεργεία Βραζι-
λιάνος διεθνής εντάσσεται στο πρωτάθλημα».
Σύμφωνα με το transfermarkt τη σεζόν που τελεί-
ωσε είχε μόλις τρεις συμμετοχές, αν και συνολικά 
μέτρησε 54 συμμετοχές με την Ατλέτικο Παρανα-
ένσε και 70 με την Μποταφόγκο. Εάν επιβεβαιώ-
σει στο γήπεδο τις περγαμηνές που έχει, τότε η 
ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα ανέβει επίπεδο. 
Η ομάδα εκμεταλλεύτηκε το μνημόνιο συνεργα-
σίας που έχει με την Ατλέτικο Παραναένσε, το 
οποίο συμφωνήθηκε μετά την επίσκεψη και επί-
σημη συνάντηση του κ. Ρομάν Ντουμπόφ και του 
επικεφαλής του τμήματος scouting της ομάδας 
μας κ. Ροδόλφο Βαζ, με τη διοίκηση της Βραζιλιά-
νικης ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Και Δημητρίου
Ποδοσφαιριστής της Πάφος Fc και επίσημα ο 
Μάριος Δημητρίου. Ο διεθνής φουλ μπακ ο οποί-
ος έκανε εξαιρετική σεζόν με την φανέλα της ΠΑ-
ΕΕΚ, συμφώνησε εδώ και καιρό με την παφιακή 
ομάδα. Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοίνωσε και την απόκτη-
ση του διεθνή Κύπριου ποδοσφαιριστή Μάριου 
Δημητρίου. Ο Μάριος Δημητρίου είναι 29 ετών 
(25/12/1992) και αγωνίζεται στο δεξί άκρο της 
άμυνας αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και στην δε-
ξιά πτέρυγα του κέντρου και της επίθεσης.
Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ομόνοια Λευ-
κωσίας και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Αλκή, 
Ερμή Αραδίππου και Νέα Σαλαμίνα. Κατά την 
περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με τα 
χρώματα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας στην Α’ Κατηγο-
ρία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Ο Δημη-
τρίου αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες Νέων και 

Ελπίδων της Κύπρου και είναι διεθνής με την 
Εθνική ομάδα ανδρών. Καλωσορίζουμε το Μά-
ριο στη μεγάλη οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία.»

Μεταγραφικά
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πάφος 
FC, Πολύβιο Παλιούρα, οι  Κοβάσεβιτς και Τόμε-
τσακ: Ήταν δύο δανεικοί ποδοσφαιριστές που 
δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα, ενώ αναμένεται 
τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσουν οι προσθέ-
σεις ποδοσφαιριστών. Πολύ πιθανόν να υπάρ-
ξουν ανακοινώσεις για μία ανανέωση και άλλα 
δύο νέα ονόματα πριν η ομάδα αναχωρήσει για 
προετοιμασία στη Λετονία. 
Μιλάμε για ξένους ποδοσφαιριστές που θα αγω-
νίζονται σε άμυνα και επίθεση. Η ανανέωση συμ-
βολαίου αφορά τον Μπάιριτς, με τον οποίο οι 
συζητήσεις πηγαίνουν πολύ καλά και βρίσκονται 
κοντά στην συμφωνία για επέκταση της συνερ-
γασίας. «Θέλουμε να κρατήσουμε το μεγαλύτε-
ρο μέρος του ρόστερ της περσινής χρονιάς, να 
χτίσουμε σε αυτό και να πάμε καλύτερα από την 

περσινή χρονιά. Να διεκδικήσουμε δηλαδή ένα 
ευρωπαϊκό εισιτήριο».
Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο οι κινήσεις είναι 
επιλογές Μπεργκ: είπε ότι «Όλες οι μεταγραφι-
κές κινήσεις γίνονται συλλογικά, όλοι έχουν την 
άποψή τους σε κάθε θέμα και δεν παίρνονται 
από ένα μόνο άτομο».
Ποιοι άλλοι αποχωρούν: «Ο Ταλίς ήδη αποχώρη-
σε και από εκεί και πέρα, είναι πιθανό να έχουμε 
και άλλη μία αποχώρηση. Έχουμε αποχαιρετήσει 
και τον Πάνιτς, που βρίσκεται στη Λετονία».
Για τερματοφύλακα: «Πρέπει να τρέξουμε και 
το θέμα του τερματοφύλακα, καθώς έχουμε τους 
δύο νεαρούς μας και θέλουμε ακόμα έναν που 
να είναι ο βασικός μας. Ο Ρούτκο άφησε βαριά 
κληρονομιά κάτω από τα δοκάρια της ομάδας 
μας».
Για τον Τάνκοβιτς: «Δεν μας έχει δοθεί αυτό το 
όνομα. Όμως σίγουρα μας ενδιαφέρουν ποιοτι-
κοί ποδοσφαιριστές».
Για πρόταση Βαλακάρι: «Υπάρχει ενδιαφέρον, 
υπάρχουν προτάσεις τις οποίες αξιολογεί η διοί-
κηση. Δύσκολα θα παραχωρηθεί, όμως ποτέ δεν 
λέμε ποτέ».

Άρωμα Καριόκας

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακρίτας-Φορτσάρει για μεταγραφές

Ο πρόεδρος του Ακρίτα Χλώρακας, Βάσος Θε-
οδώρου, μιλώντας για όλα τα θέματα που 

αφορούν την ομάδα του, αναφέρθηκε και στα 
μεταγραφικά. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδώρου, το 
πλάνο προχωρά κανονικά, και είναι κοντά στην 
ολοκλήρωση του ρόστερ. Η ομάδα βρίσκεται 
σε συζητήσεις με τον νεαρό τερματοφύλακα, 
Γκιγιέρμε Καστελάνι, πρώην της Κορίνθιανς, ο 

οποίος έχει  υπογράψει και ο ποδοσφαιριστής 
θα είναι μέλος της ομάδας τη νέα σεζόν. «Εί-
μαστε πολύ κοντά στην απόκτηση ακόμη δύο 
παικτών, απομένει να υπογράψουμε τα συμ-
βόλαια. Θα μου επιτρέψετε να μην αναφέρω 
τα ονόματά τους. Ο κ. Μπαντία έχει κάποιους 
παίκτες που επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό 
του Ακρίτα, αν είναι εφικτές μετεγγραφές σε οι-

κονομικά πλαίσια, τότε γιατί όχι. Υπάρχουν και 
παίκτες με πέρασμά τους από την Κύπρο».
Για Κύπριους: «Πήραμε τους Κατσιάμη και Κα-
ραγιάννη. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κάτι 
άλλο. Προσπαθήσαμε αλλά δεν είχαμε θετική 
κατάληξη με τους παίκτες που μας απασχόλη-
σαν. Θα κάνουμε προσεγμένες κινήσεις, όχι 
εντυπωσιασμού. Το όνομα το Ανδρέα Χριστο-
δούλου είχε παίξει σε κάποια σενάρια, δεν προ-
χώρησε και δεν θα προχωρήσει γι’ αυτό κοιτά-
ξαμε σε άλλες λύσεις».

Συνεχίζει ο Θέμης
Ο Ακρίτας Χλώρακας έχει ήδη ανακοινώσει την 
συνέχιση της συνεργασίας με τον κ. Θέμη Αγα-
θοκλέους, στη θέση του Γενικού Αρχηγού του πο-
δοσφαιρικού τμήματος. Ο Θέμης Αγαθοκλέους 
υπήρξε ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης Αμμο-
χώστου και του ιστορικού Ευαγόρα Πάφου, ενώ 
αγωνίστηκε για σειρά ετών στην ενοποιημένη 
ομάδα της Πάφου, ΑΕ Πάφος, όντας εκ των αρ-
χηγών της ομάδας. Διετέλεσε επίσης Γενικός Αρ-
χηγός στην ΠΑΦΟΣ FC. Ευχόμαστε στο Θέμη κάθε 
επιτυχία στο έργο που καλείται να αναλάβει.

Κίνηση με κέρδη
Η νέα σεζόν που θα βρει τον Ακρίτα στα μεγάλα 
σαλόνια, θα έχει μεγάλες απαιτήσεις και υψηλό 
ανταγωνισμό. Οπότε σημαίνει πως η ομάδα της 
Χλώρακας πρέπει να πετύχει τις μεταγραφές που 
θα κάνει για να αποφύγει τις περιπέτειες.
Έτσι επέλεξε έναν σπουδαίο άνθρωπο για τη 
θέση του τεχνικού διευθυντή. Συγκεκριμένα έφε-
ρε τον Μπολιβάρ Σιλβέιρα, ο οποίος διετέλεσε 
σκάουτερ στην Ατλέτικο Παραναένσε για τρία 
χρόνια (2018-21). 
Στην περίοδο αυτή η ομάδα του έβγαλε κέρδος 
50 εκατομμυρίων. Στη συνέχεια εργάστηκε στην 
Ιντερνασιονάλ. Πρόκειται για δύο σημαντικά πα-
ράσημα που δίνουν κύρος στον νέο τεχνικό διευ-
θυντή του Ακρίτα. 
Είναι η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να 
κάνει η ομάδα. Ακόμα και από μία μεταγραφή, 
καθώς ο Βραζιλιάνος θα δίνει και τον «τόνο» στη 
φιλοσοφία της ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι. 
Μπορεί να προσφέρει πολλά στο απώτερο αλλά 
και στο σύντομο μέλλον στον Ακρίτα. Εάν επιλέ-
ξει παίκτες «λαβράκια» από τη Βραζιλία μπορεί 
να φέρουν πολλά λεφτά στα ταμεία.
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Ό πως έχει γίνει γνωστό εδώ και 2,5 μή-
νες, το Δ.Σ του ΚΟΑ ενέκρινε την προ-
κήρυξη διαγωνισμού, για την αντικα-

τάσταση του συνθετικού τάπητα στίβου του 
Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης», έτσι ώστε να 
τεθεί στη συνέχεια στη διάθεση των αθλητών/
τριών στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Κό-
ροιβος στην Πάφο.
Η προεκτίμηση του έργου ανέρχεται στο 
€1.530,000 και η ολοκλήρωση του αναμένεται 
να επιτευχθεί εντός του 2023.
Το νεότερο που προκύπτει είναι ότι όταν ξεκι-
νήσουν οι εργασίες θα πρέπει να παραμείνει 
κλειστό το στάδιο για 8 μήνες!
Ως εκ τούτου, σε μία τέτοια περίπτωση θα ψά-
χνουν γήπεδο Πάφος FC και Ακρίτας!
Και για να παραχωρηθεί το κονδύλι που έχει 
εγκριθεί από τον ΚΟΑ, οι εργασίες πρέπει να 
αρχίσουν εντός του 2022!

Να βρεθεί λύση
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Πολύβιος 
Παλιούρας, μιλώντας στον Super Sport FM 
104,0 για την εξέλιξη που προέκυψε με το κλεί-
σιμο του σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» για 8 
μήνες, όπως ανακοινώθηκε από τον ΚΟΑ, ανέ-
φερε ότι:

«Είναι αδύνατο, δύο μήνες πριν ξεκινήσει η 
χρονιά να μαθαίνουμε πως δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί το γήπεδο! 
Από θέματα ασφαλείας θα μπορούσαν να γί-
νουν πολλά άλλα, και στον χώρο του ταρτάν. 
Πέρα του ποδοσφαίρου, υπάρχει αρκετό ταλέ-
ντο στην Πάφο και στον κλασικό αθλητισμό.
Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και τρόποι. 
Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι να 
συζητήσουμε και να δούμε πως θα γίνει να 
πραγματοποιηθούν τα έργα, παράλληλα με τη 
διεξαγωγή αγώνων. Μπορεί να βρεθεί ο τρό-
πος για να γίνει αυτό.
Είναι κρίμα για αυτόν τον κόσμο που περιμένει 
τη νέα χρονιά. Υπάρχει ενθουσιασμός για να 
δείξει η ομάδα περισσότερα πράγματα τη νέα 
σεζόν. 
Υπάρχει και η νέα ομάδα στην Α’ Κατηγορία, ο 
Ακρίτας Χλώρακας που και εκεί υπάρχει ενθου-
σιασμός. Και ξαφνικά μαθαίνουμε πως για 8 
μήνες θα κλείσει το γήπεδο. 
Ο αθλητισμός της Πάφου πληγώνεται με αυτήν 
την απόφαση.
Αν εγκαταλείψουμε την πόλη μας, φέρνει και 
άλλες απώλειες, γιατί θα μειωθούν τα εισιτή-
ρια, ο κόσμος δεν θα μπορεί να ακολουθήσει. 
Θέλουμε να αγωνιστούμε στη φυσική και ιστο-
ρική μας έδρα».

Πρόβλημα έδρας για Πάφο και Ακρίτα
 Αναμένεται να προκύψει τη νέα σεζόν ένεκα της αλλαγής ταρτάν στο Στέλιος Κυριακίδης… 

Η προεκτίμηση 
του έργου ανέρχε-
ται στο €1.530,000 
και η ολοκλήρωση 
του αναμένεται να 
επιτευχθεί εντός του 
2023.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

