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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χ. Πιττοκοπίτης

Θερμή έκκληση προς τα οινοποιεία να ανακοι-
νώσουν άμεσα τις τιμές παραλαβής της φετινής 
εσοδείας σταφυλιών…

Σελ. 07

Χ. Πάζαρος

Διαβεβαιώσεις από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ, ότι 
υπάρχει καλή θέληση να βρεθεί λύση στο πρό-
βλημα του “Στέλιος Κυριακίδης”…

Σελ. 02

Β. Φακοντής

Υποστελέχωση και έλλειψη κλινών τα σημα-
ντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου…

Σελ. 04

Η πολύ άσχημη επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο με 4 θανάτους 
και 14.914 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χτες, ήρθε να επι-
βεβαιώσει τις ανησυχίες των αρμοδίων και του ίδιου του Υπουργού 
Υγείας ο οποίος ανακοίνωσε την επαναφορά της χρήσης προστατευτι-
κής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Δείτε ποιοι χώροι εξαιρούνται…

Σελ. 04

Υπήρξε καλή θέληση για υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές για την 
προστασία του παραλιακού μετώπου Πάφου-Γεροσκήπου όσο και για 
τον δρόμο αεροδρομίου-τουριστικής περιοχής στην σύσκεψη της πε-
ρασμένης εβδομάδας με τον Γιάννη Καρούσο…

Σελ. 05

Ε π έ σ τρ ε ψ α ν  ο ι  μ ά σ κ ε ς
Ποιοι χώροι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μάσκας…

Σελ. 15

Άρωμα από Παρίσι
Μια άρτια και 
φαντασμαγορι-
κή εκδήλωση 
επαγγελματικού 

επιπέδου στο Μαρκίδειο 
Θέατρο, που έδειξε ότι 
όταν υπάρχει όρεξη, δου-
λειά και ταλέντο και η 
Πάφος μπορεί. Δείτε φω-
τογραφίες από την εκδή-
λωση…

Λ. Κωνσταντινίδου Απειλούν να κλείσουν τον Κατασκηνωτικό

Πό
λη
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Ακόμα και με κλείσιμο απειλεί τον Κατασκηνωτικό Χώρο 
Π. Χρυσοχούς η Πυροσβεστική Υπηρεσία εάν ο διαχειρι-
στής του δεν συμμορφωθεί με τους όρους που του υπέ-
δειξαν.
Καταγγελίες ότι ο διαχειριστής δεν διαθέτει ούτε και ά-
δεια λειτουργίας και δεν πληρούνται οι κανόνες ασφα-
λείας.

Σελ. 06

Σοκαριστικά είναι τα φετινά στοι-
χεία για τα θανατηφόρα δυστυ-
χήματα, με τον Ιούνιο να χαρακτη-
ρίζεται «μαύρος» μήνας, αφού 
χάθηκαν 11 ζωές στην άσφαλτο, 
δηλαδή κάθε τρεις ημέρες περί-
που είχαμε και έναν νεκρό…

Σελ. 14

Θανατηφόρα

Α ι σ ι ο δ ο ξ ί α
Για κυματοθραύστες και δρόμος αεροδρομίου

Σελ. 11

Α. Ελευθερίου

Ε π α ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί 
ο  Θ ά λ α μ ο ς  C O V I D

Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 
ο θάλαμος Covid  στο γενικό νο-
σοκομείο Πάφου λόγω της έξαρ-
σης κρουσμάτων κορωνοϊού που 
καταγράφεται στην επαρχία τις τε-

λευταίες ημέρες, ενώ από σήμερα αναμένεται 
να λειτουργήσουν και τα εφημερεύοντα ιατρεία 
στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου...
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Λ ύση στο γνωστό πλέον πρόβλημα με την 
έδρα των ομάδων της Πάφου (Pafos fc και 
Ακρίτα Χλώρακας) που θα αγωνίζονται 

στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας της ΚΟΠ, 
προσπάθησε να βρει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πά-
φου Χαράλαμπος Πάζαρος. 
Ο κ. Πάζαρος είχε την Τρίτη 5/7/22 συνάντηση με 
τον πρόεδρο του ΚΟΑ κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη 
με αφορμή το θέμα που προέκυψε με το γήπε-

δο “Στέλιος Κυριακίδης” και τον κίνδυνο όπως οι 
δύο ομάδες της επαρχίας μας που θα αγωνίζο-
νται στην Α’ κατηγορία να δηλώσουν ως έδρα και 
να αγωνίζονται στη… Λάρνακα!!!!
Όπως ανέφερε ο κ. Πάζαρος, κατά τη συνάντηση 
διαπίστωσε ότι υπάρχει διάθεση εκ μέρους του 
ΚΟΑ για την εξεύρεση λύσης του προβλήματος 
που δημιουργήθηκε και οι δύο άνδρες, κατέλη-
ξαν σε δύο πιθανές εναλλακτικές λύσεις τις οποί-
ες θα επεξεργαστούν τις επόμενες μέρες προκει-
μένου να δοθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλες 
τις πλευρές.
Στόχος παραμένει άμεσα ν’ αντικατασταθεί το 
ταρτάν του γηπέδου για το κονδύλι του οποίου 
πραγματικά δόθηκε αγώνας δρόμου. Ταυτόχρο-
να, η Πάφος πέτυχε να εκπροσωπείται από δύο 
ποδοσφαιρικές ομάδες στην επόμενη σεζόν της 
Α’ κατηγορίας και είναι άδικο να μην μπορούν οι 
Παφίτες φίλαθλοι να τις παρακολουθήσουν από 
κοντά. 
Οι ομάδες μας τόνισε ο κ. Πάζαρος, δικαιούνται 
και απαιτούν ισότιμη μεταχείριση με τις υπόλοι-
πες ομάδες του πρωταθλήματος. 
Ειδικά η Paphos fc δεν στερείται σε τίποτα από 
τις μεγάλες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαί-
ρου, ούτε σε υποδομές, ούτε σε κόσμο, ούτε σε 
δυναμική, ούτε σε διοίκηση, ανήκει στους μεγά-
λους του κυπριακού ποδοσφαίρου και αυτό θα 
πρέπει να το εμπεδώσουν όλοι και να δείξουν το 
απαιτούμενο σεβασμό.
Ο κ. Πάζαρος έκανε τέλος ιδιαίτερη αναφορά 
στην στάση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου (ΚΟΠ) και την πλήρη απουσία και αδι-
αφορία της, ενώ όφειλε πρώτη να βγει μπροστά 
και να δώσει λύση στο πρόβλημα των ομάδων 
της.

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Ο πόνος ξεράθηκε σαν αίμα σε παλιά πλη-
γή. Τον ξύσαμε κι αυτός έγινε σκόνη και 

χάθηκε στο ζεστό αέρα του Καλοκαιριού.
Βλέπεις, 48 χρόνια δεν είναι λίγα. Είναι φορές 
που λες τέρμα δε θα μιλήσω ξανά για τα πα-
λιά, δε θα φέρω ξανά στη μνήμη μου τις ει-
κόνες που πληγώνουν. 48 χρόνια πόνου είναι 
πολλά, 48 χρόνια θλίψης και πένθους είναι 
αρκετά. 
Εύκολο το ‘χεις όμως; Εύκολο να διαγράψεις 
όλα εκείνα που θα σημαδεύουν για πάντα τη 
ζωή σου; Τα ξέγνοιαστα παιδικά χρόνια, τους 
ανθρώπους που χάθηκαν στο δρόμο;
Εύκολο να το λες! 48 χρόνια και όμως δεν μπο-
ρώ να εξηγήσω τι είναι εκείνο που κρατάει το 
μυαλό κολλημένο, στο παρελθόν; Για κάποιο 
ανεξήγητο λόγο κάθε που μπαίνει ο Ιούλης, 
το μυαλό, η ψυχή, οι αισθήσεις δραπετεύουν 
τρέχουν πετούν πάνω από οδοφράγματα και 
συρματοπλέγματα, χωρίς να δείξουν, χωρίς 
να τους ζητήσουν ούτε διαβατήρια, ούτε ταυ-
τότητες. Ένα ταξίδι χωρίς εισιτήριο, ένα ταξίδι 
που δεν μπορεί κανένας να σταματήσει.
Και πώς αναριγά η ψυχή, καθώς στα μάτια μας 
φαντάζουν όλα ίδια. Έτσι όπως τα αφήσαμε 
φεύγοντας, έτσι όπως τα αποτύπωσε η μνήμη 
μας σε κείνη την τελευταία ματιά που ρίξαμε 
πίσω μας φεύγοντας. Έτσι όπως παραμένουν 
ανεξίτηλα μέσα στο μυαλό και την ψυχή μας 
από τότε... Κλειδωμένες αναμνήσεις, μεθυ-
σμένα συναισθήματα, ευσεβείς πόθοι. Πολλά 
έχουν αλλάξει από τότε... Κάποιοι φρόντισαν 
γι’ αυτό, κρατώντας το λαό μας χωρισμένο και 
ακόμα και σήμερα προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι σε τούτο το μικρό κομμάτι γης υπάρ-
χουν λέει δύο λαοί!!!
Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, πολλά ξεχά-
στηκαν, πολλά συγχωρέθηκαν.
48 ολόκληρα χρόνια μετά. Ιούλης, πολλοί βρί-
σκονται σε διακοπές εκτός Κύπρου, άλλοι τις 
σκέφτονται και κάποιοι πολύ λίγοι ταξιδεύουν 
με το μυαλό στα πιο γνώριμα, στα πιο αγαπη-
μένα μέρη. Εκείνες τις μέρες πολύ λίγοι λεί-
πανε. Τότες οι διακοπές σήμαιναν θάλασσα, 
βουνό, περιβόλι, ξέγνοιαστες βόλτες και περι-
πέτειες στη φύση, καμιά μακρινή εκδρομή για 
προσκύνημα... Πόσοι είχαν τότε την ευχέρεια 
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό; Ελάχιστοι! Είχε 
προηγηθεί και το προμήνυμα της συμφοράς...
48 χρόνια μετά, στο μυαλό βρίσκεται καρφω-
μένο εκείνο το πρωινό. Με τον ήλιο να ανα-
δύεται από την ανοιχτογάλανη θάλασσα της 
Κερύνειας... 

Εκείνος ο Ιούλης 
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“Η διαφήμιση 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 09/07-15/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 09/07/22
Νικολαίδου Κωνσταντία
Γωνία Ν. Νικολ.και Γ.Χ. Ιωαννίδη
Κυριακή 10/07/22
Χατζηχαραλάμπους Δώρα
Ελλάδος 104
Δευτέρα 11/07/22
Ταλιώτου Μαρία
Αλεξάνδρου Παπάγου 57

Τρίτη 12/07/22
Ροίδη Σοφία
Αγίων Αναργύρων 21

Τετάρτη 13/07/22
Παναγιώτου Έλ.-Ιπποκράτους 21-23
Πετεινού Αμαρυλλίς
Ανδρέα Έλληνα 

Πέμπτη 14/07/22
Λεμονάρη Μιχαέλλα
Νίκου Αντωνιάδη 14
Παρασκευή 15/07/22
Χαραλάμπους Πηνελόπη
Ακαμαντίδος 4

Elysia Park

Έναντι ΔΑΣΟΥΔΙ

Προς ΡΙΟ ΣΙΝΕΜΑ

Έναντι εκκλησ. 
Αγ. Αναργύρων

 Στην Περβόλα

Δίπλα από Inter. 
School of Pafos

Συντεχνιακό 
Φαρμακείο ΠΕΟ

Δίπλα από TIME OUT

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου 
για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7/2022-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΗΛ. 97604677
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/7/2022-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΤΗΛ. 99675440

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

1821: Οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές 
Κυπρίων. Απαγχονίζεται ο αρχιεπίσκο-
πος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται 3 
αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.
1877: Αρχίζει το τουρνουά τένις του 
Γουίμπλεντον. 
1955: Εννέα επιστήμονες διεθνούς κύ-
ρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των 
κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Με-
ταξύ αυτών που υπογράφουν την έκ-
κληση περιλαμβάνονται ο άγγλος φι-

λόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλ-
μπερτ Αϊνστάιν. Τρεις ημέρες αργότε-
ρα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση 
από μια σύνοδο προσωπικοτήτων που 
έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ 
(Μανιφέστο Ράσελ-Αϊνστάιν).
1956: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήτ-
τει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 
άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και 
περισσότεροι από 100 να τραυματι-

σθούν. Από τον σεισμό προκαλείται τε-
ράστιο παλιρροϊκό κύμα, που απλώνε-
ται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, 
την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πε-
λοποννήσου.
1959: Αρχίζει στο διαρκές στρατοδι-
κείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέ-
ζου για «αδικήματα στρεφόμενα κατά 
της ασφαλείας του κράτους». Στις 22 
Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 
πέντε ετών.

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
Έδρα της ομάδας στο 
πρωτάθλημα θα είναι το 
Στ. Κυριακίδης, μέχρι να 
ετοιμαστεί το κοινοτικό 
Χλώρακας, το οποίο, ό-
πως όλα δείχνουν θα με-

τατραπεί σε στολίδι για την περιοχή...
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
Τζογάρουν οι Κύπριες 
9 στις 10 έχουν παίξει 
τυχερά παιχνίδια έ-
στω και μια φορά στη 
ζωή τους… Δείτε την 
έρευνα της Εθνικής 

Αρχής Στοιχημάτων...
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

Ψάχνουν λύση για Πάφο και Ακρίτα
Συνάντηση Πάζαρου με τον πρόεδρο του ΚΟΑ 
για το “Στέλιος Κυριακίδης”…
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Ε πανήλθε από χτες 8 Ιουλίου η υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς, εσω-
τερικούς χώρους στη ζωή μας μετά την 

ανακοίνωση του Υπουργού  Υγείας Μιχάλη 
Χατζηπαντέλα, με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου 
Υγείας, η απόφαση πάρθηκε μετά την αύξηση 
που καταγράφεται διεθνώς σε όλους τους επι-
δημιολογικούς δείκτες, όπως και στον αριθμό 
των νοσηλευόμενων στα νοσηλευτήρια. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του 
Υπουργείου Υγείας, από τις 25 Ιουνίου μέχρι 
τις 5 Ιουλίου 2022, καταγράφηκαν 19.503 θε-
τικά περιστατικά εντός της κοινότητας, από 
σύνολο 147.623 εξετάσεων (ποσοστό θετικό-
τητας: 13%).
Η επιδημιολογική πορεία των τελευταίων 
ημερών εγείρει την ανάγκη αναθεώρησης των 
προστατευτικών μέτρων σε μία προσπάθεια 
αναχαίτισης της διασποράς του ιού και δια-
σφάλισης της Δημόσιας Υγείας».
Ως εκ τούτου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε πρόταση του Υπουργείου Υγείας για 
επαναφορά του μέτρου υποχρέωσης χρήσης 
προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και 
κλειστούς χώρους για άτομα ηλικίας άνω των 
12 ετών, από τις 8 Ιουλίου 2022.
Από την πιο πάνω ρύθμιση, εξαιρούνται τα 
ακόλουθα:

•Οικίες,
•Άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε,
•Άτομα που ταξιδεύουν με προσωπικό όχη-
μα μόνοι ή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογέ-
νειάς τους (περιλαμβανομένων των ανήλι-
κων τέκνων),
•Άτομα κατά τη διάρκεια άθλησης/σωματι-
κής άσκησης (π.χ. γυμναστήρια, σχολές χο-
ρού, κτλ),
•Ψήστες/μάγειρες, μόνο κατά τη διάρκεια 
ψησίματος,
•Άτομα με ειδικές γνωσιακές ικανότητες/
ψυχικές/αναπτυξιακές διαταραχές που δεν 
συμμορφώνονται με την εφαρμογή μάσκας,
•Άτομα με σοβαρό νευρολογικό/νευρομυϊ-

κό νόσημα που δεν τους επιτρέπει να χειρι-
στούν τη μάσκα
•Άτομα με ανατομικές γναθοπροσωπικές πα-
ραλλαγές/δυσμορφίες ή/και τραυματισμό.

Υπενθυμίζεται πως η μη τήρηση των μέτρων 
αποτελεί παραβίαση Διατάγματος και το πρό-
στιμο των €300 βαραίνει τον ίδιο τον πολίτη 
και όχι την επιχείρηση/ υποστατικό.
Το Υπουργείο Υγείας απευθύνει εκ νέου έκ-
κληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων 
ατομικής προστασίας (μάσκα, απόσταση, υγι-
εινή χεριών) προκειμένου να αποτραπεί η πε-
ραιτέρω επιδείνωση της επιδημιολογικής ει-
κόνας. Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με 
τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής 
Επιτροπής αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα 
και όπου κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνονται μέ-
τρα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Οι μάσκες και πάλι στην καθημερινότητα
Ποιοι χώροι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μάσκας…

Πολύ άσχημη η 
επιδημιολογική 

κατάσταση και στην 
Κύπρο με 4 θανάτους και 
14.914 νέα κρούσματα 

την τελευταία εβδομάδα…

  Ριπές
Παράγοντες της πλάκας 

Η έλλειψη σοβαρότητας πολλών παρα-
γόντων της επαρχίας μας είναι γνωστή, 

όμως στην περίπτωση της 
Ιεροκηπίας η στάση ορι-
σμένων είναι σκανδαλώ-
δης. 
Προκειμένου να εξυπηρε-
τήσουν τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα της Αρχιεπι-
σκοπής για την εκμετάλ-
λευση των παραλιακών 
τεμαχίων σφυρίζουν αδι-
άφορα στις αποκαλύψεις 
και τις προειδοποιήσεις 

ακόμη και του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Βου-
λευτές και τοπικοί παράγοντες, δείχνουν να 
μην αντιλαμβάνονται ή να μην τους καίγεται 
καρφί για το γεγονός ότι τα αρχαιολογικά 
ευρήματα βρίσκονται στο έλεος του καιρού, 
αφού εντός του αρχαιολογικού χώρου κυκλο-
φορούν ελεύθερα οχήματα και πεζοί. 
Ο καθένας μπορεί να παίρνει πέτρες από το 
αρχαίο μνημείο της Ιεροκηπίας για σουβενίρ 
στο σπίτι του ή στη χώρα του. 
Η περιοχή, δεν διαθέτει ούτε στοιχειώδη πε-
ρίφραξη και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. 
Ο Αρχιεπίσκοπος πέτυχε εκβιάζοντας ουσια-
στικά το Τμήμα να δώσει άδεια για την έκδοση 
πολεοδομικής άδειας για το ξενοδοχείο ώστε 
να επιτρέψει την συνέχιση των ανασκαφών. 
Απείλησε μάλιστα ότι θα κτίσει είτε πάνω είτε 
δίπλα στα αρχαία. 
Έχει αποκαλυφθεί επίσης, ότι για δρόμους 
και πλατείες το κράτος μπορεί να απαλλοτρι-
ώσει εκκλησιαστική γη όμως αυτό δεν μπο-
ρεί να γίνει για αρχαιολογικούς σκοπούς. Στη 
νομική υπηρεσία συζητήθηκε το ενδεχόμενο 
τροποποίησης του συντάγματος ώστε να προ-
στατεύονται οι αρχαιότητες οπουδήποτε και 
αν εντοπίζονται χωρίς καμιά εξαίρεση. Για 
τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί ώστε 
να αποχαρακτηριστεί το τεμάχιο έχουν μέχρι 
τώρα ακουστεί πολλά. Ενώ Βουλευτές και το-
πικοί παράγοντες είχαν την ευκαιρία να μά-
θουν για όλα αυτά από πρώτο χέρι στην συνε-
δρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής και 
να παρέμβουν ώστε να προστατέψουν πολι-
τιστική κληρονομιά του τόπου και μάλιστα 
μοναδικών ευρημάτων σπουδαίας σημασίας, 
δεν τήρησαν ούτε τα προσχήματα. 
Από τους Βουλευτές στην τότε συνεδρίαση 
ήταν μόνον ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας 
Φακοντής και από το Κίνημα Οικολόγων ο 
Γιώργος Περδίκης. Οι υπόλοιποι Βουλευτές 
επικαλέστηκαν άλλες υποχρεώσεις και δεν 
παρέστησαν στην συνεδρίαση. Από τον Δήμο 
Γεροσκήπου στη συνεδρίαση παρέστη μόνον 
ο Δημοτικός Γραμματέας Κώστας Αναστασι-
άδης, ούτε Δήμαρχος, ούτε Αντιδήμαρχος. 
Για τη στάση τους αυτή όμως δεν υπάρχουν 
δικαιολογίες ή ελαφρυντικά. Είτε δεν αντι-
λαμβάνονταν τότε την σημασία της προστα-
σίας της αρχαίας Ιεροκηπίας λόγω χαμηλού 
επιπέδου κατανόησης, είτε εξυπηρετούσαν 
τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Αρχιεπι-
σκοπής και της κοινοπραξίας και μάλιστα με 
πολύ προκλητικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για 
άλλους πολιτικούς και κομματικούς παράγο-
ντες ή εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είτε 
αποφεύγουν επιμελώς να τοποθετηθούν επί 
του θέματος, είτε ανακατεύουν την λάσπη για 
να θολώσουν τα νερά.
Το θέμα δεν έκλεισε και θα επανέλθει προς 
συζήτηση καθώς τα ευρήματα που ήρθαν 
στο μεταξύ στο φως αλλάζουν τα δεδομένα 
και όλοι αυτοί, έχουν άλλη μια ευκαιρία να 
αποδείξουν τουλάχιστον ότι αντιλαμβάνο-
νται την σημασία προστασίας της αρχαίας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ή να κρατήσουν τα 
προσχήματα. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
εκτεθούν ανεπανόρθωτα.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Τα σημαντικότερα προβλήματα του 
Γενικού Νοσοκομείου Πάφου...

Την Παρασκευή η Κ.Ε. Υγείας επισκέφθηκε το 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου είχε την 

ευκαιρία να συζητήσει και να ενημερωθεί από 
τους Διευθυντές των Κλινικών του Νοσοκομεί-
ου, τους εκπροσώπους του ΟΑΥ και του ΟΚΥΠΥ, 
καθώς και τους εκπροσώπους των νοσηλευτών 
και της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων για τα προ-
βλήματα απασχολούν το νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Πάφου 
Βαλεντίνο Φακοντή, διαπιστώθηκε ότι τα ση-
μαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι εργαζόμενοι είναι υποστελέχωση του Τμήμα-
τος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, 
και η έλλειψη κλινών σε κλινικές όπως στην παι-
διατρική, στην ορθοπεδική και στην παθολογι-
κή, ενώ επιβάλλεται η κτιριολογική επέκταση 
και αναβάθμιση των δομών του Νοσοκομείου 
Πάφου.
Όσον αφορά στην Καρδιολογική Κλινική του Γε-
νικού Νοσοκομείου Πάφου μεταξύ άλλων τέθη-
κε η ανάγκη για δημιουργία Καρδιολογικής Μο-
νάδας για νοσηλεία των οξέων εμφραγμάτων 
και άλλων σοβαρών καρδιολογικών περιστατι-
κών, αφού σε ολόκληρη την επαρχία της Πάφου 
δεν λειτουργεί άλλη παρόμοια μονάδα. 

Όσον αφορά στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσο-
χούς, εδώ και ένα χρόνο περίπου, με απόφαση 
της κυβέρνησης και του ΟΚΥΠΥ, ο Παθολογικός 
Θάλαμος του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς 
παραμένει κλειστός, κάτι με το οποίο αναφέρει 
ο κ. Φακοντής, ως ΑΚΕΛ διαφωνήσαμε κάθετα 
από την πρώτη στιγμή.
Λάβαμε υποσχέσεις από τους αρμοδίους ότι θα 
προχωρήσει άμεσα η στελέχωση του Τμήματος  
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και 
θα γίνει ρύθμιση για την έλλειψη κλινών στις 
κλινικές που έχουν ανάγκη. Επιπλέον λάβαμε 
ενημέρωση για το πρόγραμμα κτιριολογικής 
αναβάθμισης του νοσοκομείου που πρόκειται 

να προχωρήσει με την μέθοδο μελέτη και κα-
τασκευή.
Καταλήγοντας ο κ. Φακοντής τόνισε ότι θα συ-
νεχίσουν να στηρίζουν τα δημόσια νοσηλευτή-
ρια τα οποία είναι η ραχοκοκαλιά της δημόσιας 
υγείας και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου θα παρακολουθούν τις διαδικασίες εκ-
συγχρονισμού και αναβάθμισής τους. Κάλεσε 
τέλος την κυβέρνηση, τον ΟΚΥΠΥ και τον ΟΑΥ 
να λάβουν τα δέοντα μέτρα για επίλυση των 
προβλημάτων που παρουσιάζονται τόσο στην 
Πάφο όσο και σε άλλες επαρχίες, ώστε να πα-
ρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας  σε όλους 
τους πολίτες. 

Υποστελέχωση και έλλειψη κλινών

Θα τους στέλνουν πίσω
17 από τους 49 πρόσφυγες 

που επέβαιναν ξύλινης βάρκας 

μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 

Πάφου...

Σ ε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για 
την επαναπροώθηση των προσφύγων 

που επιβαίνουν σε σκάφος που προσέγγισε 
της Πέμπτης τις ακτές της Κύπρου.
Στο σκάφος επιβαίνουν 49 πρόσφυγες και 
προσέγγισε το πρωί από δυτικά της ακτές της 
Πάφου, προερχόμενο από τα  παράλια του 
Λιβάνου και πρόθεση τους ως φαίνεται ήταν 
να ταξιδέψουν προς την Ιταλία.
Σύμφωνα με την Λιμενική Αστυνομία, στην 
ξύλινη βάρκα επιβαίνουν 24 άντρες, 9 γυναί-
κες και 16 ανήλικοι Συριακής και Λιβανέζικης 
καταγωγής, οι οποίοι, όπως ανέφεραν, ανα-

χώρησαν από την Τρίπολη του Λιβάνου στις 
4 Ιουλίου όμως για αδιευκρίνιστους μέχρι 
τώρα λόγους επέστρεψαν προς τα πίσω.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι με βάση τις διμε-
ρείς συμφωνίες που υπάρχουν είναι εφικτή 
η επαναπροώθηση τους στην χώρα από την 
οποία απέπλευσαν.
Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, 17 συνολι-
κά άτομα τα οποία επέβαιναν στο πλοιάριο, 
διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα στις Πρώτες 
βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.
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Αισιοδοξία για κυματοθραύστες 
Λίγo βάσανο 
παρακαλώ… 

Παρέλαση καλλιτεχνών έχουμε 
κάθε Καλοκαίρι στην πόλη μας, 

οι οποίοι συνήθως συνδυάζουν τις 
διακοπές τους με κάποιες εμφανί-
σεις οι οποίες τους εξασφαλίζουν 
και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο 
“χαρτζιλίκι”.
Ιδιαίτερα φέτος μετά από δύο χρό-
νια εγκλεισμού και στέρησης στον 
τομέα αυτό φέρνουμε επώνυμους  
καλλιτέχνες μέχρι και σε γάμους και 
βαπτίσεις.
Τώρα θα μου πείτε, “καλά, δεν εί-
σαστε εσείς που παραπονιέστε, 
ότι ”δεν έρχονται καλλιτέχνες στην 
Πάφο για παραστάσεις ενώ στις άλ-
λες πόλεις πάνε”;
Και βέβαια και αυτό δεν το παίρνου-
με πίσω, και ούτε έχουμε κανένα 
παράπονο από τους καλλιτέχνες που 
έρχονται έτσι ή αλλιώς στην Πάφο. 
Ούτε και με αυτούς που φέρνουν 
τους διάφορους καλλιτέχνες για συ-
ναυλίες έχουμε πρόβλημα.
Έχουμε πρόβλημα όμως όταν πρό-
κειται για οργανωμένα σύνολα, ή 
ακόμα περισσότερο με τοπικές αρ-
χές, οι οποίοι συνήθως ψωνίζουν 
από το... πανέρι με μοναδικό ή 
πρώτιστο κριτήριο την τιμή και μας 
κουβαλούν καλλιτέχνες οι οποίοι τί-
ποτα δεν έχουν να προσφέρουν στο 
κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στη 
νεολαία στην οποία απευθύνονται 
συνήθως.
Δε θα θέλαμε να αναφερθούμε σε 
ονόματα για να μην πλήξουμε καλλι-
τέχνες οι οποίοι στο κάτω, κάτω δεν 
φταίνε σε τίποτα εάν κάποιοι τους 
επέλεξαν (;) και τους κάλεσαν να έρ-
θουν.
Δεν μπορεί όμως από τόσους καλ-
λιτέχνες με υπόβαθρο, πλούσιο και 
αξιόλογο έργο να επιλέγουμε τα 
“απόνερα”.
Ως τοπικές αρχές ή ακόμα ως οργα-
νωμένα σύνολα του κοινωνικού μας 
συστήματος έχουμε ευθύνες και 
καθήκον ιδιαίτερα απέναντι στους 
νέους και θα πρέπει με περισσότερη 
σπουδή, να επιλέγουμε ποιους καλ-
λιτέχνες θα φέρουμε.
Θα μπορούσαμε λοιπόν με καλύτερο 
προγραμματισμό και έγκαιρες ενέρ-
γειες και όχι τις τελευταίας στιγμής, 
να εξασφαλίζουμε καλλιτέχνες με 
προδιαγραφές και όχι να φέρνουμε 
όποιον μας προτείνει ο κάθε ατζέ-
ντης που κοιτά να πληρώσει όσο γί-
νεται λιγότερα βγάζοντας βεβαίως 
περισσότερα...
Σε διαφορετική περίπτωση είναι κα-
λύτερα να επενδύουμε τα χρήματα 
που ξοδεύονται σε τοπικό επίπεδο 
ενισχύοντας δικούς μας καλλιτέχνες 
και ειδικά νέους...

‘‘η σύνταξη’’

Υπήρξε καλή θέληση για υποχωρήσεις 
από όλες τις πλευρές για την προστασία 
του παραλιακού μετώπου Πάφου-
Γεροσκήπου όσο και για τον δρόμο 
αεροδρομίου-τουριστικής περιοχής…

Η κατασκευή των κυματοθραυστών στο 
νοτιοδυτικό μέτωπο της Πάφου και της 
Γεροσκήπου, τα προβλήματα που προ-

έκυψαν, αλλά και το κομμάτι του δρόμου που 
απομένει για να ενώσει την τουριστική περι-
οχή με το αεροδρόμιο Πάφου, απασχόλησαν 
την σύσκεψη της Εκτελεστικής Γραμματείας της 
Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και Οργα-
νώσεων (ΣΕΚΟ) Πάφου που πραγματοποιήθηκε 
την περασμένη Παρασκευή στο Δημοτικό Μέ-
γαρο Πάφου, υπό την προεδρία του Υπουργού 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννη 
Καρούσου.

Κυματοθραύστες

Σε ό,τι αφορά τους κυματοθραύστες, ο κ. Κα-
ρούσος, είπε ότι έγιναν προτάσεις και εισηγή-
σεις από τα δύο τμήματα τα οποία είχαν κάποιες 
εντάσεις, δηλαδή το Τμήμα Αλιείας και το Τμή-
μα Αρχαιοτήτων. 
Οι συγκεκριμένες ενστάσεις, σημείωσε, έγιναν 
αποδεκτές και από τους φορείς και από τον ίδιο 
και τις επόμενες ημέρες θα καταλήξουν, ούτως 
ώστε να μπορούν να προχωρήσουν με την προ-
σπάθεια να γίνουν όλες οι κατάλληλες κινήσεις 
για την προκήρυξη του σημαντικού αυτού έργου 
για την Πάφο.
Ο Υπουργός Μεταφορών εξέφρασε την αισιο-
δοξία του για την εκτέλεση του έργου, λέγοντας 
πως υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι αποδεκτές 

από όλους, ούτως ώστε να μην υπάρχει ο επη-
ρεασμός του περιβάλλοντος ή των αρχαιοτήτων. 
Είπε ακόμη πως υπάρχουν πολλά παραδείγματα 
στο εξωτερικό που μπορούμε να υιοθετήσουμε 
και εμείς.

Δρόμος αεροδρομίου

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του δρόμου 
αεροδρομίου-τουριστικής περιοχής, που εκκρε-
μεί εδώ και δεκαετίες,  ο κ. Καρούσος, ανέφερε 

πως, το Υπουργείο Μεταφορών «έδειξε όλη την 
καλή θέληση, προτείνοντας εναλλακτική όδευ-
ση».
Πρόσθεσε πως η εναλλακτική αυτή όδευση 
εξετάζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
αναμένουν μέχρι το τέλος Αυγούστου την γνω-
μάτευση, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα 
να είναι θετική, αφού, όπως είπε, «δεν υπάρχει 
επηρεασμός πλέον από το Natura» και ενώ η 
νέα όδευση εμπίπτει μέσα στη ζώνη προστασίας 
της παραλίας. 
Εκτιμούμε, συνέχισε, πως η συγκεκριμένη πρό-
ταση μπορεί να καταλήξει θετικά.
Ακολούθως αναφέρθηκε και στη νέα σύσκεψη 
που θα γίνει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμ-
βρίου, η οποία θα λάβει υπόψη το αποτέλεσμα 
της εκτίμησης του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Αισιοδοξία Φαίδωνος

Ο πρόεδρος της ΣΕΚΟ, Δήμαρχος Πάφου, Φαί-
δωνας Φαίδωνος από την πλευρά του, έστειλε 
το μήνυμα ότι η σύσκεψη με τον Υπουργό Μετα-
φορών σφράγισε την οριστική πορεία για ωρί-
μανση ώστε να μπουν τα δυο έργα στην οδό της 
υλοποίησης. 
Είμαστε στην τελική φάση ωρίμανσης των δύο 
αυτών έργων, ανέφερε, προσθέτοντας πως 
υπήρχαν κάποια ζητήματα που έγειραν κάποια 
τμήματα. 
Σήμερα, συνέχισε, τα δύο αυτά έργα μπαίνουν 
ουσιαστικά στην οδό της υλοποίησης με κάποιες 
υποσημειώσεις που δεν μπορούν να ανατρέ-
ψουν την πορεία τους, κατέληξε.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του 
“Αδέσμευτου”, περιορίστηκε η αποδεκτή έκτα-
ση επηρεασμού των λιβαδιών Ποσειδωνίας, 
από το Τμήμα Αλιείας μέχρι τα 900 μέτρα και 
στο σημείο όπου επηρεάζονται οι φυτείες φυ-
κιών οι κυματοθραύστες θα μετακινηθούν ώστε 
να επηρεάζουν το λιγότερο δυνατό.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ο Υπουργός Μεταφορών εξέφρασε την 
αισιοδοξία του για την εκτέλεση του 
έργου, λέγοντας πως υπάρχουν λύσεις 
οι οποίες είναι αποδεκτές από όλους...

Πράσινο φως άναψε η περιβαλλοντική Αρχή 
για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχεί-

ου 5 αστέρων από την Αρχιεπισκοπή. 
Το ξενοδοχείο, αν τελικά εξασφαλίσει 
πολεοδομική άδεια, θα ανεγερθεί σε 
παραλιακό φιλέτο που ανήκει στην Αρ-
χιεπισκοπή, στην τοποθεσία Παχύαμ-
μος, Ττάπια για άλλους, στη Γεροσκή-

που. Το τεμάχιο, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, 
κατακλύζεται από αρχαιότητες οι οποίες βλέπουν 
για πρώτη φορά το φως του ήλιου και η σπουδαι-
ότητα τους για την τοπική ιστορία έχει ξεπεράσει 
κάθε προσδοκία.
Η τοποθεσία του τεμαχίου δικαιολογεί με τον κα-
λύτερο τρόπο την ύπαρξη σε αυτό τον χώρο ενός 
συγκροτήματος κτηρίων, αρχαίου ιερού της ελλη-
νιστικής εποχής, που σύμφωνα με αρχαιολόγους 
αποτελεί μοναδικό δείγμα για την Κύπρο. Πρόκει-
ται για μια περιοχή πραγματικό παρατηρητήριο, 
αφού από εκεί μπορεί κάποιος να αγναντέψει από 
το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, δυτικά, μέχρι και το 
Δασούδι της Τίμης ή το αεροδρόμιο, ανατολικά. 
Σήμερα, μέρος των αρχαιοτήτων προορίζεται να 
καταχωθεί στα θεμέλια του ξενοδοχείου ή να απο-
τελέσει μέρος του σαλονιού του! Για τα κεντρικά 
γραφεία της περιβαλλοντικής αρχής, του τμήματος 

αρχαιοτήτων και της πολεοδομίας στη Λευκωσία 
φαίνεται να αποτελούν ψιλά γράμματα οι αντιδρά-
σεις της τοπικής κοινωνίας. 
Ούτε όμως και οι αντιδράσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις προϋπο-
θέσεις ανέγερσης του ξενοδοχείου, φαίνεται να 
λαμβάνονται υπόψη. Τα αναθεωρημένα σχέδια 
που υποβλήθηκαν αφορούν την κατασκευή ξενο-
δοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 484 
κλινών, οκτώ ορόφων και επιπλέον ισογείου και κή-
που οροφής, συνολικού ύψους 40 μέτρων. 
Ας σημειωθεί ότι στην περιοχή επιτρέπεται η ανέ-
γερση κτηρίων μέχρι 6 ορόφων μαζί με το ισόγειο, 
ύψους περίπου 20 μέτρων.
Δίπλα από το ξενοδοχείο, στην ίδια περιοχή, θα 
ανεγερθούν και δύο δωδεκαώροφοι πύργοι 122 δι-
αμερισμάτων (Amethyst & Aquamarine Residential 
Towers). Οι δύο πύργοι ίσως προορίζονταν να απο-
τελέσουν «πεδίον δράσης» για το ΚΕΠ, το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα, η γνωστή πλέον υπόθεση 
με τον Αλ Τζιαζίρα και τα χρυσά διαβατήρια που 
ανέδειξαν την Κύπρο σαν το πιο διεφθαρμένο κρά-
τος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι πύργοι εξασφάλισαν ήδη πολεοδομική άδεια 
κατά παρέκκλιση του τοπικού σχεδίου Πάφου και 
μετά τις θετικές απόψεις του Δήμου Γεροσκήπου, 

με το γνωστό πλέον αποτέλεσμα 8-1 στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Ο ένας και μόνος που εναντιώθηκε 
στους δύο πύργους και στη θέληση της Αρχιεπισκο-
πής ήταν ο υποφαινόμενος.
Παρόλο που πολλοί αρχαιολόγοι στάθηκαν στο 
ύψος τους, το εν λόγω τμήμα στη Λευκωσία όπως 
και το Τμήμα Περιβάλλοντος απέδειξαν για ακόμη 
μια φορά ότι αποτελούν ουσιαστικά το μακρύ χέρι 
των εκάστοτε κυβερνώντων. 
Ως γνωστό ο Δήμος Γεροσκήπου δεν αποτελεί πο-
λεοδομική αρχή, αποτελεί ένα εκ των Δήμων από 
τους οποίους η πολεοδομία ζητά απλά απόψεις. 
Απόψεις φυσικά που δεν εισακούονται, όπως απο-
δείχτηκε σε όλες τις μεγάλες αναπτύξεις στη Γερο-
σκήπου.
Το τείχος με τα τρία ψηλά κτήρια που προγραμμα-
τίζει η Αρχιεπισκοπή θα μπλοκάρει τη θέα αλλά και 
την πρόσβαση προς τη θάλασσα και θα ανοίξει τον 
ασκό του Αιόλου για όλη την ακτογραμμή. Εντού-
τοις στη Νήσο των Αγίων έχει μεγάλη σημασία πλέ-
ον να έχει κάποιος σωστή αντίληψη για τον Θεό, 
ειδικά αν θέλει να σωθεί σαν άνθρωπος. Σύμφωνα 
όμως με τον προκαθήμενο της εκκλησίας της Κύ-
πρου: ο Θεός δεν σώζει κανένα δωρεάν! 

Α.Τρακκίδης, Κίνηση Σωτηρία της Πάφου

Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό  Έγκλημα
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Στη Βουλή η 
αδειοδότηση 
των γηπέδων 

Το ενέγραψε αυτεπάγ-

γελτα την ερχόμενη 

εβδομάδα μετά την 

εγγραφή του από τον 

Χρ. Σαββίδη...

Ο Βουλευτής του Δημοκρατι-
κού Κόμματος και Αναπλη-

ρωτής Πρόεδρος της 
Κο ιν ο β ο υλ ε υτ ι κ ή ς 
Επιτροπής Παιδείας, 
κ. Χρύσανθος Σαββί-
δης, ενέγραψε αυ-
τεπάγγελτο θέμα το 

οποίο θα εξεταστεί κατεπείγον 
την ερχόμενη βδομάδα στην Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, 
αναφορικά με την διαδικασία αδει-
οδότησης γηπέδων, στα οποία δι-
εξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Σαββίδης, τόνι-
σε ότι στόχος είναι να ενημερωθεί 
και να αναλυθεί ενώπιων της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Παιδεί-
ας η διαδικασία που εφαρμόζεται 
για αδειοδότηση γηπέδων αλλά 
και τα κριτήρια τα οποία πρέπει να 
τηρούνται. 
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των τα τελευ-
ταίων χρόνων, το πιο πάνω θέμα 
κατατάσσεται ως μείζον πρόβλημα 
για τον αθλητισμό.
Ο κ. Σαββίδης, επισήμανε ότι  γίνε-
ται μεγάλη προσπάθεια προκειμέ-
νου να δοθεί λύση στο συγκεκρι-
μένο ζήτημα, το οποίο δημιουργεί 
προβλήματα σε πολλές ομάδες. Εν 
κατακλείδι, ο Βουλευτής Πάφου, 
αναφορά έκανε και στο φλέγον ζή-
τημα, που αφορά το Στάδιο Στέλιος 
Κυριακίδης, το οποίο θα παραμεί-
νει κλειστό 8 μήνες, λόγω της επι-
διόρθωσης του ταρτάν. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα οι ομάδες Πάφος 
FC και Ακρίτας Χλώρακας, να πα-
ραμένουν χωρίς έδρα. Τόνισε ότι 
κύριος στόχος τους είναι να δοθεί 
εναλλακτική λύση και να αδειοδο-
τηθεί άλλο γήπεδο εντός Πάφου, 
ούτως ώστε να μην μείνουν οι ομά-
δες χωρίς στέγη. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Επιμένει η 
πλειοψηφία του 
Δ.Σ. για συνέχιση 
της δικαστικής 
μάχης στην Π. 
Χρυσοχούς…

Σ το Δικαστήριο θα επιλυθεί τε-
λικά το θέμα του Κατασκη-
νωτικού Χώρου στην Πόλη 

Χρυσοχούς, αφού στην πρόσφατη 
ολομέλεια του Δημοτικού Συμβου-
λίου, η πλειοψηφία των μελών απο-
φάσισε να συνεχιστεί η δικαστική 

διαδικασία και να μην γίνουν οποιεσ-
δήποτε προσπάθειες συμβιβασμού 
με τον διαχειριστή. Η απόφαση ανέ-
φερε στο Ράδιο Κόσμος ο δήμαρχος 

Γιώτης Παπαχριστοφή θα είναι αρκε-
τά χρονοβόρα και θα ζημιώσει με αρ-
κετές χιλιάδες τα ταμεία του Δήμου. 
Την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε σύ-

σκεψη με τη συμμετοχή όλων των 
αρμοδίων τμημάτων και υπηρεσιών, 
με στόχο την ομαλή λειτουργία του 
Κατασκηνωτικού Χώρου κατά την δι-
άρκεια του καλοκαιριού. Η απόφα-
ση της πλειοψηφίας στηρίζεται στο 
σκεπτικό ότι εάν προχωρήσουν σε 
συμβιβασμό με τον ενοικιαστή του 
Χώρου ο Δήμος θα χάσει ένα πολύ 
μεγάλο ποσών των μερικών εκατο-
ντάδων χιλιάδων ευρώ που οφείλε-
ται, και γι’ αυτό θέλουν να υποχρεώ-
σουν τον ενοικιαστή να το πληρώσει. 
Μια διαδικασία βεβαίως που πιθα-
νότατα θα κρατήσει σε μάκρος χωρίς 
να είναι βέβαια πότε και πόσα θα ει-
σπράξει ο Δήμος. Στο μεταξύ η ανα-
βάθμιση του Κατασκηνωτικού συ-
νεχίζει να παραμένει όνειρο με ότι 
αυτό συνεπάγεται για τον Δήμο.

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Κατασκηνωτικό 

Έτοιμο το Σεπτέμβριο 

το καινούργιο Α΄ 

Νηπιαγωγείο Πάφου…

Σ ε μεγάλο βαθμό μειώθηκαν οι 
βανδαλισμοί στα σχολεία της 

Πάφου μετά την απόφαση της Σχο-
λικής Εφορείας να αναθέσει σε 
ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας την 
φύλαξη τους κατά την διάρκεια της 
νύκτας. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Σχολι-
κής Εφορείας Πάφου Μιχάλη Χαρα-
λάμπους, οι βανδαλισμοί στα σχο-
λικά κτήρια μειωθήκαν στο 80%, γι’ 
αυτό και αποφασίστηκε οι περιπολί-

ες κατά τις νυχτερινές ώρες, από να 
συνεχιστούν και κατά την καλοκαι-
ρινή περίοδο. Μιλώντας στο Ράδιο 
Κόσμος ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε 
ότι περί τα τέλη Αυγούστου αναμέ-
νεται να ολοκληρωθούν και οι δια-
δικασίες μετακόμισης του Πρώτου 
Νηπιαγωγείου στο νέο κτήριο που 
ανεγέρθηκε επί της Νικολάου Νικο-
λαΐδη.
Στο μεταξύ σε εργασίες μόνωσης 
σχολικών κτηρίων, μπογιατίσμα-
τα, βελτιώσεις σε περιφράξεις και 
συντηρήσεις  αιθουσών και χώρων 
πρασίνου, γίνονται αυτή την περί-
οδο και μέχρι την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς από τη Σχολική 
Εφορεία.

... η αναβάθμιση του Κατασκηνωτικού συνεχίζει να παραμένει όνειρο...

Από τη Δευτέρα επανα-
λειτουργεί και ο θάλαμος 
ασθενών COVD…

Από το ερχόμενο Σαββατοκύρια-
κο 9 και 10 Ιουλίου αρχίζουν την 

λειτουργία τους τα εφημερεύοντα 
ιατρεία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 
του υπουργείου υγείας Κωσταντίνο 
Αθανασίου στην Πάφο τα ιατρεία θα 
λειτουργούν στα εξωτερικά ιατρεία 
του Γενικού Νοσοκομείου από τις 9 
το πρωί του Σαββάτου έως και τις 5 
το απόγευμα και την Κυριακή και τις 
αργίες από τις 3 έως τις 7 το από-
γευμα.  Αναφορικά με τη στελέχωσή 
τους αυτή θα γίνει με κυβερνητικούς 
γιατρούς οι οποίοι θα ενισχυθούν 
από ιδιώτες σε κάποιες ειδικότητες, 
ενώ αναμένονται λεπτομέρειες από 
στιγμής ε στιγμή που θα ανακοινώ-
σει ο Υπουργός Υγείας.
Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της ιστοσελίδας μας, επαναλει-
τουργεί από Δευτέρας ο θάλαμος 
COVID του Νοσοκομείου Πάφου.
Σύμφωνα τέλος με τον Αναπληρωτής 
Διευθυντής του ΟΑΥ, Αντρέας Πα-
πακωνσταντίνου, τα εφημερεύοντα 
ιατρεια: «Δεν θα είναι πρώτες βοή-
θειες, δηλαδή δεν θα τις αντικατα-

στήσουν. Ουσιαστικά, θα αντικαθι-
στούν την υπηρεσία του προσωπικού 
γιατρού. Δηλαδή εμείς θα παίρνουμε 
τον προσωπικό μας γιατρό, εάν αυτός 
δεν ανταποκρίνεται τότε θα έχουμε 
την δυνατότητα να απευθυνθούμε 
σε αυτά τα κέντρα.» Σύμφωνα με τον 
κ. Παπακωσνατντίνου, κάθε επαρχία 

θα έχει το δικό της Κέντρο, το οποίο 
θα στελεχώνεται από γιατρούς και 
νοσηλευτές.
Συγκεκριμένα, στα Κέντρα Λευκωσί-
ας και Λεμεσού, θα υπάρχουν δύο 
γιατροί για τους ενήλικες και ένας 
παιδίατρος ενώ στις υπόλοιπες 
επαρχίες θα υπάρχει ένας γιατρός 
για ενήλικες και ένας παιδίατρος. Τα 
Κέντρα θα στελεχώνονται επίσης με 
1-2 νοσηλευτές, ένα τηλεφωνική και 
ένα γραμματέα που θα κλείνει τα ρα-
ντεβού.
«Επίσκεψη σε ιατρείο θα γίνεται 
μόνο με ραντεβού. Είναι κάτι το 
οποίο θα δοκιμάσουμε και θα δούμε 
πως θα εξελιχθεί. Με την τηλεφωνι-
κή επαφή θα μπορεί να γίνεται ένα 
φιλτράρισμα σε περίπτωση που ο 
ασθενής είναι για πρώτες βοήθειες, 
θα τον παραπέμπουν εκεί, σε περί-
πτωση που θα είναι για υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας θα του κλείνουν ρα-
ντεβού».

Λειτουργούν από σήμερα τα εφημερεύοντα ιατρεία

Μειώθηκαν οι βανδαλισμοί στα σχολεία

Περί τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετακόμισης...
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5 Φεβρουαρίου οι Προεδρικές Εκλογές
Ρεκόρ με δεκατρείς υποψήφιους μέχρι στιγμής. Ποιοι είναι…

Τ ην Κυριακή 5 Φεβρουαρί-
ου θα διεξαχθούν οι εκλογές 
για την ανάδειξη νέου Προέ-

δρου της Δημοκρατίας και την Κυ-
ριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 η επα-
ναληπτική εκλογή, εάν δεν υπάρξει 
εκλογή από τον πρώτο γύρο, ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
Κατόπιν διαβούλευσης και με τα πο-
λιτικά κόμματα, έχουν ληφθεί σχε-
τικές αποφάσεις αναφορικά με τον 
καθορισμό της διεξαγωγής των επι-
κείμενων Προεδρικών Εκλογών του 
2023, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι να γνωρίζουν από τώρα τις 
σημαντικές ημερομηνίες, που αφο-
ρούν τη διεξαγωγή των εκλογών, α-
ναφέρει το ΥΠΕΣ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι η-
μερομηνίες αυτές βασίζονται στις 
σχετικές πρόνοιες του Συντάγμα-
τος και της οικείας νομοθεσίας και 
έχουν ως ακολούθως: την Παρα-
σκευή 23 Δεκεμβρίου θα εκδοθεί 
το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτε-
ρικών για προκήρυξη των εκλογών, 
η Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 θα α-
ποτελεί την τελευταία ημερομηνία 
εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, 
καθώς και υποβολής δήλωσης για 

ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα ε-
ξωτερικού. 
Για το θέμα αυτό θα υποβληθεί 
σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.
Επίσης, την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 
2023 θα γίνει η υποβολή των υπο-
ψηφιοτήτων για τις εκλογές, την Κυ-
ριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 θα διε-
ξαχθεί η ψηφοφορία (πρώτος γύρος 
εκλογών) και την Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου 2023 θα διεξαχθεί η ε-

παναληπτική εκλογή, εάν δεν υπάρ-
ξει εκλογή από τον πρώτο γύρο.

Ρεκόρ υποψηφίων

Οι περισσότεροι υποψήφιοι για 
την Προεδρία της Δημοκρατίας εί-
ναι καλά γνωστοί στο κοινό. Βρί-
σκονταν για χρόνια στην πολιτική ή 
στις παρυφές της ή τυγχάνουν ανα-
γνωρισιμότητας μέσω της επιτυχη-
μένης επαγγελματικής τους σταδι-

οδρομίας σε διάφορους τομείς. Σε 
μία εκλογική διαδικασία με διψή-
φιο αριθμό υποψηφίων όμως,  α-
ναπόφευκτα διεκδικούν την Προ-
εδρία και κάποια πρόσωπα που οι 
ψηφοφόροι ακούνε για πρώτη φο-
ρά.
Αν και αυτό δεν είναι καινούριο 
φαινόμενο, καθώς σε κάποιο βαθ-
μό συμβαίνει σε όλες τις εκλογικές 
αναμετρήσεις της τελευταίας εικο-
σαετίας, φαίνεται πως η ευχέρεια 
που προσφέρουν τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης για περαιτέρω έκθε-
ση, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος 
για κάποια πρόσωπα που επιθυ-
μούν να ασχοληθούν με την πολιτι-
κή έξω από τα όρια του συστήματος 
να τραβήξουν πάνω τους περισσό-
τερα βλέμματα από το παρελθόν.
Μέχρι στιγμής εξήγγειλαν την υπο-
ψηφιότητά τους δεκατρείς. Αβέρωφ 
Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης, Νίκος Χριστοδουλίδης, Χρίστος 
Χρίστου, Αχιλλέας Δημητριάδης, 
Γιώργος Κολοκασίδης, Μάριος Η-
λιάδης, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
Λουκάς Σταύρου, Αλέξης Σαββίδης, 
Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, Χαρά-
λαμπος Αριστοτέλους, Τσελεστίνα 
Ντε Πέτρο.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Την Πέμπτη 
για το ΤΕΠΑΚ

Αναμένεται να ψηφιστεί 

από την ολομέλεια της 

Βουλής η επέκτασή του 

στην Πάφο…

Την ερχόμενη Πέμπτη στην τε-
λευταία συνεδρία της βουλής 

πριν από τις καλοκαιριές διακο-
πές θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο 
για την επέκταση του ΤΕΠΑΚ 
στην Πάφο καθώς και οι κανονι-
σμοί λειτουργίας της σχολής, δι-
αβεβαίωσε μιλώντας στο Ράδιο 
Κόσμος ο αντιπρόεδρος της κοι-
νοβουλευτικής επιτροπής παιδεί-
ας, βουλευτής Πάφου Χρύσανθος 
Σαββίδης. 
Όπως ανέφερε τα νομοσχέδια 
δεν ψηφίστηκαν την περασμένη 
Πέμπτη λόγω του βαρυφορτω-
μένου προγράμματος της ολομέ-
λειας.

Mέχρι στιγμής εξήγγειλαν την υποψηφιότητά τους δεκατρείς...

Ανησυχίες για 
τις τιμές των 
σταφυλιών
Έκκληση στα οινοποιεία να 
ανακοινώσουν τις τιμές παραλαβής 

των φετινών σταφυλιών…

Έ κκληση στα οινοποιεία να ανα-
κοινώσουν άμεσα τις τιμές πα-

ραλαβής της φετινής εσοδείας στα-
φυλιών απηύθυνε μέσω του Ράδιο 
Κόσμος ο επαρχιακός γραμματέας 
της ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. 
Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνε-
δρία της κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής γεωργίας, οι οινοποιοί δεσμευ-
θήκαν ότι θα φροντίσουν οι τιμές 
να είναι αυξημένες σε σύγκριση με 
την περσινή χρονιά, καθώς οι τιμές 

των φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και 
καυσίμων φέτος έχουν εξ’ αιτίας της 
οικονομικής κρίσης και του πολέμου 
στην Ουκρανία έχουν εκτοξευθεί. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι φέτος παρά 
το γεγονός ότι θα εφαρμοστεί το μέ-
τρο του πράσινου τρυγητού, η παρα-
γωγή θα είναι πλεονασματική πέραν 
το δυνατοτήτων παραλαβής από τα 
οινοποιεία τα οποία κτυπημένα από 
την κρίση που προκάλεσε ο κορωνο-
ϊός έχουν τεράστια αποθέματα.

Ακυρώθηκε η επίσκεψή 
του στην Πόλη Χρυσο-
χούς για τα προβλήματα 
του νοσοκομείου…

Α κυρώθηκε η επίσκεψη του Υπουρ-
γού Υγείας στην Πόλη Χρυσοχούς 

που ήταν προγραμματισμένη για την 
Πέμπτη και η συνάντηση για συζήτηση 
των προβλημάτων του τοπικού νοσοκο-
μείου θα πραγματοποιηθεί τελικά την 
Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στην Λευ-
κωσία.  Ο δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Πα-
παχριστοφή ανέφερε ότι ήδη έχει ενη-
μερώσει τους βουλευτές της επαρχίας 
για να παραστούν, καθώς και τους κοι-
νοτάρχες της περιοχής.

Η συνάντηση είχε καθοριστεί για να 
συζητηθούν τα προβλήματα που εξα-
κολουθούν να υφίσταται στο Νοσοκο-

μείο Πόλεως Χρυσοχούς, καθώς όπως 
είχε δηλώσει ο  δήμαρχος Γιώτης Πα-
παχριστοφή, οι υποσχέσεις που τους 

είχε δώσει ο Υπουργός Υγείας για ενί-
σχυση και στελέχωση του. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αδέ-
σμευτου, η ακύρωση της επίσκεψης και 
η πρόσκληση για τη Λευκωσία προκά-
λεσε την οργή τοπικών παραγόντων οι 
οποίοι κάνουν λόγο για εμπαιγμό των 
κατοίκων της περιοχής και αποφυγή 
του υπουργείου να αναλάβει τις ευθύ-
νες του και να εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις του. Υπάρχει βεβαίως και η άλ-
λη άποψη που εκφράζει αισιοδοξία ότι 
στη σύσκεψη της Δευτέρας, θα υπάρ-
ξουν θετικές εξελίξεις και επί τέλους θα 
επιλυθούν τα πολλαπλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στο τοπικό νοσο-
κομείο, τόσο από άποψη ενίσχυσης με 
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ό-
σο και την αναβάθμισή του. 

Δεν τους έκανε τη χάρη ο Χατζηπαντέλας

Αισιοδοξία για θετικές εξελίξεις τη Δευτέρα...

Παρ’ ολίγον 
τραγωδία 
στην Πάφο
Τρεις τραυματίες από 
κατάρρευση μπαλκονιού…

Δ ιάβρωση του σίδερου και 
του μπετόν του μπαλκονιού 

το οποίο υποχώρησε το βράδυ 
της Πέμπτης με αποτέλεσμα τον 
σοβαρό τραυματισμό τριών νε-
αρών, είναι οι πρώτες ενδείξεις 
των ερευνών των αρμοδίων υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την αστυνο-
μία και την ηλεκτρομηχανολογική 
Υπηρεσία που ανέλαβαν την διε-
ρεύνηση του σοβαρού τραυμα-
τισμού τριών νεαρών από το Νε-
πάλ.
Ομάδα διάσωσης της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας προέβη σε ε-
κτεταμένη έρευνα στα χαλά-
σματα και στο καταπλακωμένο 
όχημα, χωρίς να ανευρεθεί άλλος 
τραυματίας.
Οι έρευνες που ξεκίνησαν από το 
πρωί συνεχίστηκαν προκειμένου 
να διαπιστωθεί γιατί κατέρρευ-
σαν τα μπαλκόνια.
Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι τόσο 
το σίδερο όσο και το μπετόν είχαν 
διαβρωθεί.
Η πολυκατοικία που έχει ανεγερ-
θεί πριν από σαράντα και πλέον 
χρόνια, δεν έτυχε καμίας συντή-
ρησης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο 
Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, για 
πολλά χρόνια.
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Στα πάνω ο υπουργός μετα-
φορών επικοινωνιών και έρ-
γων  για την αποφασιστικό-
τητα που επέδειξε για άλλη 
μια φορά για την ολοκλήρω-
ση του δρόμου προς το αε-
ροδρόμιο και την κατασκευή 
των έργων προστασίας των 
ακτών της Πάφου και της Γε-
ροσκήπου από τη διάβρω-
ση... 

Στα πάνω ο εκπρόσωπος τύ-
που της αστυνομικής διεύ-
θυνσης Πάφου για την άψο-
γη συνεργασία του με τους 
εκπροσώπους του τύπου, 
την ευγένεια και την καλο-
σύνη του…

Στα πάνω ο επαρχιακός 
γραμματέας της ΠΕΚ  που 
συνεχίζει να οργώνει την ε-
παρχία να καταγραφεί και 
να προωθεί προβλήματα 
των γεωργό-κτηνοτρόφων 
και κυρίως αμπελουργών 
της επαρχίας...

Στα κάτω ο υπουργός της 
παιδείας που αν και βρί-
σκεται στο συγκεκριμένο υ-
πουργείο για αρκετά χρόνια 
δεν «μαθαίνει» από τα λάθη 
του και από ότι φαίνεται για 
άλλη χρονιά θα ανοίξουν τα 
σχολεία χωρίς το απαραίτη-
το προσωπικό…

Στα κάτω η διευθύντρια του 
τμήματος αρχαιοτήτων που 
συνεχίζει να μην αντιδρά με 
κανένα τρόπο  στο θέμα των 
σημαντικών αρχαιολογικών 
ευρημάτων στην παραλιακή 
περιοχή της Γεροσκήπου...

Ερώτηση
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Πώς αποφασίζετε;

Ε

Γιάννης Καρούσος 
 

Μιχάλης Νικολάου Χαράλ. Πιττοκοπίτης Πρόδρ. Προδρόμου Μαρίνα Ιερωνυμίδου 

Το σημερινό ερώτημα μας προς 
τα διάφορα κυβερνητικά Τμή-

ματα που με τις αποφάσεις του ε-
πηρεάζουν συχνά πυκνά έργα υ-
περοπτικής σημασία στην επαρχία 
μας αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ να 
καταλάβουμε πώς αποφασίζουν.
Τμήματα όπως το Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, Αρχαιοτήτων, Περιβάλ-
λοντος, Αλιείας, πολλές φορές δυ-
στυχώς δίνουν αφορμές με τις απο-
φάσεις τους και κάνουν τους πολί-
τες να αναρωτιούνται εάν αποφα-
σίσουν με δύο μέτρα και δύο σταθ-
μά. 
Τα διάφορα αυτά Τμήματα φαίνε-
ται μάλιστα κάποτε να αποφασί-
ζουν, με υπερβολική αυστηρότητα 
(όπως και πρέπει) για κάποια έργα, 
αλλά να επιδεικνύουν ανεξήγητη ε-
πιείκεια για άλλα.
Για παράδειγμα στην περίπτωση 
της κατασκευής κυματοθραυστών 
για την προστασία του παραλιακού 
μετώπου Πάφου Γεροσκήπου. Τόσο 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων, όσο και το 
Τμήμα Αλιείας έχουν εγείρει ενστά-
σεις για πιθανές αρχαιότητες που 
μπορεί να υπάρχουν στη θάλασσα 
και για μερικές εκατοντάδες μέτρα 
φυκιών που θα επηρεαστούν, ενώ 
στην περίπτωση του παραλιακού 
τεμαχίου της Αρχιεπισκοπής στην 
ίδια περιοχή, το Τμήμα Αρχαιοτή-
των όχι μόνο δεν ενοχλείται και έ-
δωσε θετικές απόψεις για την κα-
τασκευή δύο πύργων και ενός ξενο-
δοχείο στο τεμάχιο στο οποίο ήδη 
εντοπίστηκαν σημαντικότατες αρ-
χαιότητες συναίνεσε μάλιστα να α-
φαιρεθεί από τον κατάλογο αρχαι-
ολογικών μνημείων!!! 
Την ίδια στιγμή το Ταμείο Θήρας, 
εγείρει ενστάσεις γιατί ο δρόμος 
τουριστικής περιοχής αεροδρομί-
ου θα επηρεάσει σε ένα σημείο την 
περιοχή Νατούρα στην Αχέλεια!!! 
Επιτέλους πώς αποφασίζετε και 
ποιος σας ελέγχει για τις αποφά-
σεις σας;
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Τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά για όλους 

σε σχέση με τις ανασκαφές και τα ευρήματα 

στο παραλιακό τεμάχιο της Αρχιεπισκοπής 

στη Γεροσκήπου, εκτός βέβαια από τους αρ-

μοδίους του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του 

Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ο ι πρώτοι βιάστηκαν να δώσουν γνωμά-
τευση πριν καν προχωρήσουν σε ανα-

σκαφές, απλά με μια τηλεπισκόπηση του χώ-
ρου, ενώ εγείρουν ενστάσεις για τους κυμα-

τοθραύστες που προβλέπονται στη θάλασσα 
στην ίδια περιοχή, γιατί ΠΙΘΑΝΟΝ να υπάρ-
χουν αρχαιότητες, ενώ δεν νοιάζονται για τις 
αρχαιότητες που ήδη βρέθηκαν στη ξηρά!!!
Οι μεν δεύτεροι σκίζονται για μερικές δεκά-
δες μέτρα ποσειδώνιας που θα επηρεαστούν 
για την κατασκευή των κυματοθραυστών για 
προστασία του παραλιακού μετώπου, και 
πάλι στην ίδια περιοχή, αλλά δεν τους ενδι-
αφέρει εάν καταστραφούν οι σημαντικότα-
τες αρχαιότητες που βρίσκονται στο τεμάχιο 
που θέλει ο Αρχιεπίσκοπος να ανεγείρει δύο 
πύργους και ένα ξενοδοχείο. 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Ιούλιο που όσα χρόνια και αν περά-
σουν δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε το 
κακό που πάθαμε από το κεφάλι μας το 
1974…

Τις μαύρες επετείους που πλησιάζουν 
και μας μαυρίζουν την ψυχή κάθε χρόνο 
τέτοια εποχή…

Τις αντικατοχικές εκδηλώσεις και τις 
εκδηλώσεις καταδίκης των μαύρων επε-
τείων που όσο περνούν τα χρόνια όλο 
και αραιώνουν…

Τους Παφίτες φιλάθλους της Pafos fc και 
του Ακρίτα Χλώρακας που ακόμα δεν 
γνωρίζουν εάν θα βλέπουν τις ομάδες 
τους φέτος, καθώς υπάρχει περίπτω-
ση να αγωνίζονται “εντός έδρας” στη… 
Λάρνακα…

Τις αεροπορικές εταιρείες που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα ιδιαίτερα στα 
πτήσεις τους από Βρετανία, με αποτέ-
λεσμα να επηρεάζονται και οι κρατήσεις 
στα ξενοδοχεία της Πάφου…

Τους ποδοσφαιρόφιλους που ετοιμάζο-
νται να επανέλθουν στους αγαπημένο 
τους καναπέ καθώς τα Ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα αρχίζουν σιγά, σιγά…

Τον άτιμο τον κορωνοϊό που δεν λέει να 
μας εγκαταλείψει και επανέρχεται δρι-
μύτερος και απειλητικός…

Την διάθεσή μας που όσο πλησιάζουν οι 
μέρες για τη θερινή άδειά μας ανεβαί-
νει. Ε άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Πρέπει 
να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας…

Την ζέστη που άρχισε να γίνεται ανυ-
πόφορη και ελπίζουμε να μην κρατήσει 
μέχρι και τον Οκτώβριο…

Τις διακοπές μας που φέτος όπως όλα 
δείχνουν θα είναι εντός αφού οι τιμές 
των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν 
εκτοξευθεί στο… διάστημα…

Τα θερινά σινεμά, τον πασατέμπο και τη 
μυρωδιά του γιασεμιού των παιδικών 
μας χρόνων που πολύ τα νοσταλγού-
με…

Τις διάφορες μουσικές ιδίως εκδηλώ-
σεις που είναι ότι καλύτερο τώρα το κα-
λοκαίρι και τις απολαμβάνουμε ιδιαίτε-
ρα όταν είναι σε ανοικτούς χώρους… 

Τον Μάριο που πολύ πεθύμησε να 
πάμε κανένα ψάρεμα και όλο μας βά-
ζει ιδέες, αλλά δυστυχώς αυτό το δι-
άστημα υπάρχει μια σχετική πίεση… 

Τους Δυτικούς που θέλουν να κρατήσουν 
όσο γίνεται τους Ουκρανούς στο πόλεμο 
με την Ρωσία χωρίς αν νοιάζονται για το 
πόσες ζωές θα χαθούν ακόμα…

Τους εργαζόμενους, μαζί και εμάς που 
περιμένουν εναγωνίως να έρθει ο Αύ-
γουστος για να ξεκουραστούν, να απο-
λαύσουν τα μπάνια τους, εκδρομές στο 
βουνό και γενικώς αυτό που λέμε δια-
κοπές…

Τις Κύπριες που αποδεικνύονται τζο-
γαδόρισσες αφού σύμφωνα με έρευνα 
9 στις 10 έχουν παίξει τουλάχιστον μια 
φορά στη ζωή τους τυχερά παιχνίδια…

... ότι οι απάτες παίρνουν 
συνεχώς νέα μορφή, μήνυμα, 

mail...

... ψηφίζοντας ότι υπήρχε, 
υπάρχει και θα υπάρχει πατρι-

ωτικό περιπαίξιμο...

... ότι ο ταξιδιωτικός μου 
προορισμός μπορεί να είναι η 
Μύκονος αλλά να βρεθώ στην 
Αθήνα...

… να κάνω rapid test γιατί ο 
covid καλά κρατεί...

Εκτός από τους αρμόδιους

Κύπρος
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Το γνωρίζατε ότι οι κρατικές υπηρεσί-
ες έχουν αποστείλει εγκύκλιο, σε όλους 

τους δημόσιους οργανισμούς, με την οποία 
τους καλεί στους διαγωνισμούς που προκη-
ρύσσουν να προσθέσουν όρο ότι σύμφω-
να με συγκεκριμένο κανονισμό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, σχετικά με τα περιοριστικά 
μέτρα κατά της Ρωσίας λόγω των ενεργειών 
της κατά της Ουκρανίας που αποσταθερο-
ποιούν την κατάσταση δεν επιτρέπεται η α-
νάθεση Σύμβασης όπου υπάρχει ρωσική α-

νάμειξη κατά τα διαλαμβανόμενα στις δια-
τάξεις του εν λόγω Κανονισμού;
Φανταστείτε λοιπόν σε κάποιο από τους δι-
αγωνισμούς που έχουν προκηρυχτεί από 
κάποια αρχή, να εμπλέκεται κάποια Ρωσι-
κών συμφερόντων εταιρεία και να τον ακυ-
ρώσουν; Και αυτό δηλαδή πώς θα το διαπι-
στώνουν; Ξέρετε σε πόσες εταιρίες εμπλέ-
κονται Ρώσοι ή τέλος πάντων Ρωσικά κεφά-
λαια; Γιατί οι εγκύκλιος έχεις και αναδρομι-
κή ισχύ από τον Απρίλιο.

Π ληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-

σιάδης, δεν θα έρθει τελικά στην Πάφο την ερ-
χόμενη Τρίτη 12 Ιουλίου  για την κατάθεση του 
θεμέλιου λίθου του ΤΕΠΑΚ και του Αμερικάνικου 
Πανεπιστημίου της Βηρυτού. Για τον ερχομό του 
Προέδρου στην Πάφο είχαν γίνει προετοιμασίες 
και η τοπική αρχή επένδυε σε αυτήν. Δεν έγιναν 
γνωστοί οι λόγοι για την ακύρωση της έλευσης 
του Προέδρου, η οποία πιθανότατα και να ωφε-
λείται στο βεβαρυμμένο του πρόγραμμα, αλλά 
αυτό δεν αποκλείει τους συνειρμούς. 

Δεν έρχεται ο Πρόεδρος;

Το γνωρίζατε;

Προεκλογικώς
Πέρασε κι ο Ιούνιος και μπήκε ο Ιούλης, 

που κάθε χρόνο χάνεται ο φίλτατος ο Φούλης.

Φέτος θα δώσει το παρόν σ’ όλες τις εκδηλώσεις, 

να μην σας πως ότι θα βγει κι σ’ έκτακτες εκδόσεις.

Ήδη προχθές εξέδωσε, πρόγραμμα και σημεία, 

των ψηφοφόρων ψάχνοντας να εύρει τη χημεία…

Άσχετα πως απέφυγε δεσμεύομαι να πει, 

θα επιχειρήσει σύντομα στα σπίτια μας να μπει.

Ότι και να σκεφτήκαμε το έχει κάνει ήδη, 

βάλλοντας ασταμάτητα κατά Χριστοδουλίδη…

Όλα καλά και Άγια έρμοι μου ψηφοφόροι, 

εμείς θα πάμε διακοπές και ας πνιγούν κι οι φόροι…

Το να πεις ένα γεια είναι ανθρώπινο, 
είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανα-
φερόμενος στις επικρίσεις της αντιπο-
λίτευσης γιατί ο Ερντογάν συνομίλησε 
με τον Αναστασιάδη σε δείπνο στη Μα-
δρίτη. Όπως και το να αιματοκυλίσεις έ-
να λαό είναι απάνθρωπο…

«Εμείς εδώ και 15-16 μήνες συζητάμε 
για τις εκλογές ωσάν η Κύπρος έχει α-
νάγκη από έναν μεσσία ή ωσάν η Κύ-
προς με το να εκλέξει έναν Πρόεδρο θα 
λύσει όλα της τα προβλήματα», ανέφε-
ρε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Κα-
ρογιάν… Μάγος είσαι…

Άτε ρε παιδκιά ρε! Αφήστε τον γέρη-
μον το Σιζόπουλο ήσυχο. Την μιαν με 
την ΕΔΕΚ την άλλην με την εταιρεία που 
είναι μέτοχος, δεν τον αφήνετε σε χλω-
ρό κλαρί…

Τους εκατόν άξονες πολιτικής του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού, οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τη βάση και το θεμέλιο, 
του ενδελεχούς και αναλυτικού προ-
γράμματος διακυβέρνησής του, παρου-
σίασε ο πρόεδρος και υποψήφιος του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Εκατάλαβα 
εν για να βαρκούμαστε να τους δκιαβά-
σουμε…

Προς υποψηφίους για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας (προς το παρόν εί-
ναι δεκατρείς). Πρόγραμμα κατανοητό 
στους ψηφοφόρους να καταθέσετε και 
όχι  ολόκληρο μανιφέστο που μέχρι τις 
εκλογές δεν θα προλάβουμε να το  δια-
βάσουμε και να το κατανοήσουμε…

Κουίζ: Με ποιο κριτήριο θα επιλέξετε 
τον υποψήφιο που θα ψηφίσετε στις 
ερχόμενες προεδρικές εκλογές;
Για τη γοητεία του; Για την εξυπνάδα 
του; Για το κόμμα του; Ή για το πρό-
γραμμα του;

Ωραίοι στο Τμήμα Περιβάλλοντος και 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Την ώρα που 
σκίζονται για μερικές εκατοντάδες μέ-
τρων φυκιών που θα επηρεαστούν α-
πό τους κυματοθραύστες για την προ-
στασία του παραλιακού μετώπου, δί-
νουν άδεια στον Αρχιεπίσκοπο να κτί-
σει πύργους πάνω σε σημαντικότατες 
αρχαιότητες στη Γεροσκήπου… 

Το να επικαλείται ο οποιοσδήποτε τον 
κομματικό πατριωτισμό για να μη χάσει 
ψήφους ο υποψήφιος του κόμματος 
δηλαδή είναι επιχείρημα;

Μια κλείνει μια ανοίγει ο θάλαμος 
COVID στο γενικό Νοσοκομείο Πάφου, 
με αποτέλεσμα ο διευθυντής της Πνευ-
μονολογικής Κλινικής Άδωνης Ελευθε-
ρίου, να αλλάζει θέση πιο γρήγορα και 
από υαλοκαθαριστήρα…

Τελικά ο Δήμος Πάφου την έπαθε με το 
Pafos Innovation. Τόσο όμορφες εγκα-
ταστάσεις, τις παραχώρησε σχεδόν δω-
ρεάν στους Ισραηλίτες για να φέρουν 
τάχα μεταπτυχιακούς φοιτητές και δύο 
χρόνια μετά δεν είδαμε φοιτητές ούτε 
να περνούν απ’ έξω…

Κάτι γίνεται εκεί στην οικία Επάρχου 
και ένα πουλάκι μας είπε ότι έχει άμεση 
σχέση με την επίσκεψη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στην Πάφο για την κα-
τάθεση του θεμέλιου λίθου του ΤΕΠΑΚ. 
Τι ακριβώς δεν μπορούμε ακόμα να α-
ποκαλύψουμε…

Προεδρικός εκνευρισμός

Εμφανής ήταν ο στιγμιαίος εκνευρι-
σμός του Προέδρου Αναστασιάδη λίγο 

πριν ανέβει στο βήμα 
για την εκδήλωση του 
Δημοκρατικού Συνα-
γερμού με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης 
46 χρόνων από την ί-
δρυση του, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ε-
λευθερίας.
Μέλη της Προεδρικής φρουράς επι-
χείρησαν, μάταια, να βοηθήσουν τον 
Πρόεδρο να σηκωθεί στο βήμα. 
Ο ίδιος αρνήθηκε και δεν παρέλειψε 
να το σχολιάσει λέγοντας σε έντονο ύ-
φος «Γίνατε μάρτυρες της προσπάθει-
ας δύο μελών της προεδρικής φρουράς 
να με υποβαστάξουν. Ούτε εγώ ούτε ο 
ΔΗΣΥ χρειαζόμαστε δεκανίκια.

Γκουτέρες

Σταθερός παρέμεινε και αυτή τη φο-
ρά ο ΓΓ του οργανισμού Αντόνιο Γκου-

τέρες στην Έκθεση Κα-
λών Υπηρεσιών του, 
μοιράζοντας το καρ-
πούζι, στη μέση και α-
ποφεύγοντας να κατα-
λογίσει ευθύνες. 
Δηλώνει ότι παραμέ-

νει ανήσυχος για τις εντάσεις μέσα και 
γύρω από την Κύπρο και την ευρύτερη 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και 
προτρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να αποφύγουν μονομερείς ενέργειες 
που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ε-
ντάσεις και επαναλαμβάνω την έκκλη-
σή του να καταβληθεί σοβαρή προσπά-
θεια για την εκτόνωση της έντασης.
Ναι αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν 
αβρόχοις ποσί.

Χατζηπαντέλας

Η αύξηση σε όλους τους επιδημιολο-
γικούς δείκτες, όπως και στον αριθμό 

των νοσηλευόμενων 
στα νοσηλευτήρια, α-
νησύχησαν τελικά και 
τα μέλη τις Συμβου-
λευτικής Επιστημονι-
κής Επιτροπής και τον 
ίδιο τον Υπουργό Υγεί-

ας. Έτσι εξηγείται και η απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε 
την Τετάρτη για χρήση μάσκας σε εσω-
τερικούς χώρους από χτες.
Ίσως μάλιστα να άργησε η εφαρμογή 
του μέτρου αυτού. Αυτό θα φανεί ξε-
κάθαρα την ερχόμενη εβδομάδα, με-
τά την εφαρμογή του μέτρου και την α-
νακοίνωση των νέων επιδημιολογικών 
δεδομένων.

Ο Δίκαιος

Τους έστησε

Μ εγάλες φουρτούνες έχει πάλι ο Υ-
πουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπα-

ντέλας. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμά-
των από τη μια και η εφαρμογή των εφημε-
ρευόντων ιατρείων από την άλλη του άνοι-
ξαν δουλειές με φούντες.
Αποτέλεσμα να ακυρώσει την επίσκεψη 
στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς που ήταν 
προγραμματισμένη για την Πέμπτη για τα 
προβλήματα του τοπικού νοσοκομείου και 
να καλέσει τους “πολίτες” στη Λευκωσία τη 
Δευτέρα.
Το γεγονός αυτό εξόργισε τους τοπικούς 

παράγοντες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι 
να μεταβούν σούπιτοι στη Λευκωσία για έ-
να θέμα που τους καίει. Την ενίσχυση και 
ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Πόλε-
ως Χρυσοχούς.
Γεγονός πάντως είναι ότι για άλλη μια φο-
ρά τους απογοήτευσαν οι κυβερνώντες, α-
φού οι υποσχέσεις που έλαβαν για ενίσχυ-
ση και επίλυσή των προβλημάτων δεν υλο-
ποιήθηκαν και τώρα πρέπει να γίνουν νέες 
διευθετήσεις και να δοθούν νέες υποσχέ-
σεις που ελπίζουμε όλοι ότι δεν θα μείνουν 
υποσχέσεις.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Νέο Χωριό, Αργάκα, Γυαλιά, 
και Πωμό στο πλαίσιο υλο-
ποίησης Σχεδιασμού  2021-
2023 Από την ΕΤΑΠ Πάφου…

Μ έσα στο πλαίσιο  για συνεχή ανα-
βάθμιση των προσφερόμενων υπη-

ρεσιών μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 
δεύτερη φάση αναβάθμισης επίπλωσης 
και λειτουργίας παραλιών. 
Η δεύτερη φάση περιλάμβανε μεταξύ άλ-
λων αντικατάσταση των ξαπλώστρων και 
των ομπρελών με εξοπλισμό που είναι 
φιλικός προς το περιβάλλον και συνάδει 
με τον περιβάλλοντα χώρο, τοποθέτηση 
κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
σε κάποιες περιπτώσεις, τοποθέτηση κα-
μπάνων παραλίας κ.α. 

Βάσει του προγραμματισμού αλλά και 
του σχεδίου χρήσης της κάθε παραλίας  
η  Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου, σε συ-
νεργασία με τις κοινότητες, το Υφυπουρ-
γείο τουρισμού και την  επαρχιακή διοί-
κηση  έχουν σε εξέλιξη την προσπάθεια 
πλήρους αναβάθμισης των παραλιών.  
Στην τρίτη φάση αναμένονται και άλλες 
παρεμβάσεις τόσο για την ασφάλεια 
λουομένων, προσβασιμότητα στις παρα-
λίες, προστασίας του περιβάλλοντος και 
ενημέρωση για την χλωρίδα και πανίδα 
όσο και για την προσφορά υπηρεσιών 
αποδυτηρίων, ντούς, αναψυκτηρίων κ.α 
όπου ενδείκνυται για την  καλύτερη δυ-
νατή οργάνωση και λειτουργία των παρα-
λιών. Πλέον ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες 
αλλά και μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών 
μπορούν να απολαμβάνουν παραλίες, 
αναβαθμισμένες αισθητικά και λειτουρ-
γικά  ενώ θα κολυμπάνε στα καθαρότερα 
νερά της Ευρώπης. 

Αναβάθμιση παραλιών 

Επαναλειτουργεί ο θάλαμος COVID
Αποφασίστηκε λόγω της αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες…

Ε παναλειτουργεί από τη Δευτέρα ο θάλαμος 
Covid  στο γενικό νοσοκομείο Πάφου λόγω 
της έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού που 

καταγράφεται στην επαρχία τις τελευταίες ημέρες, 
ενώ από σήμερα αναμένεται να λειτουργήσουν 
και τα εφημερεύοντα ιατρεία στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Πάφου. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο 
διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής Άδωνης 
Ελευθερίου, τις τελευταίες ημέρες δυο με τρεις 
ασθενείς καθημερινά παραπέμπονται για νοσηλεία 
στο νοσοκομείο Λεμεσού. Όπως ανέφερε ο κ. Ελευ-
θερίου σε σύσκεψη τη Δευτέρα, αποφασίστηκε η 
αύξηση των κλινών νοσηλείας ασθενών με covid  
παγκύπρια και επαναλειτουργία του θαλάμου της 
Πάφου με 10 τουλάχιστον κλίνες και επειδή υπάρ-
χει η απαραίτητη υποδομή, ο θάλαμος μπορεί να 
λειτουργήσει άμεσα. Στόχος επεσήμανε είναι να 
μην επηρεαστούν από την επαναλειτουργία του 
θαλάμου covid  οι υπόλοιποι θάλαμοι ασθενών.

Ποια είναι η κατάσταση  
Στο μεταξύ, την επόμενη βδομάδα αναμένεται 
να ζητήσει από τους ειδικούς εισηγήσεις και 

τις θέσεις τους για την πορεία της πανδημίας, 
ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα, 

την ώρα που το νέο καλοκαιρινό κύμα κορωνο-
ϊού, βρίσκεται σε έξαρση.  Ήδη, τα θετικά περι-

στατικά την περασμένη βδομάδα (25/06-1/07) 
ξεπέρασαν τις 11 χιλιάδες(11220), ενώ το Σαβ-
βατοκύριακο καταγράφηκαν σχεδόν 3,600 νέα 
περιστατικά, με τον αριθμό των κρουσμάτων 
να φτάνει σχεδόν τις 15 χιλιάδες και το ποσο-
στό θετικότητας να σκαρφαλώνει στο 11.42%, 
με αποτέλεσμα να ληφθεί απόφαση από το 
Υπουργικό Συμβούλιο για επαναφορά της χρή-
σης μάσκας σε κλειστούς χώρους.
Από τα στοιχεία προκύπτει πως από το συνο-
λικό αριθμό περιστατικών, περισσότερες από 
δύο χιλιάδες αφορούν επαναλοιμώξεις. Επί-
σης τα περισσότερα περιστατικά τη βδομάδα 
που πέρασε καταγράφηκαν στη Λευκωσία 
(5230), ακολουθεί η Λεμεσός (2236) και μετά 
η Λάρνακα (2143). Στην ελεύθερη Αμμόχωστο 
και στην Πάφο, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά 
ήταν λιγότερα από χίλια.
Παράλληλα, αλυσίδες μετάδοσης, όπως και τις 
προηγούμενες ημέρες, καταγράφηκαν κυρίως 
μεταξύ οικογενειών που συγκατοικούν στο 
ίδιο σπίτι και στους κοινωνικούς κύκλους που 
συναθροίζονται σε εκδηλώσεις και σε άλλους 
χώρους συγχρωτισμού.

... τις τελευταίες ημέρες δυο με τρεις ασθενείς καθημερινά παραπέμπονται για 
νοσηλεία στο νοσοκομείο Λεμεσού... 

Επιστολή στα Δημόσια Έργα 
για την επικινδυνότητα στο 
τμήμα Τίμης-Αχέλειας από 
τον Β. Φακοντή..

Μ ε στόχο την προώθηση των εργασιών κατα-
σκευής πεζοδρομίων και τοποθέτησης οδι-

κού φωτισμού στον παλαιό δρόμο Αεροδρομίου-

Πάφου, και ειδικότερα στο τμήμα Τίμη -Αχέλεια, ο 
Βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνος Φακοντής, 
απέστειλε επιστολή προς την Επαρχιακή Μηχανικό 
του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Στην επιστολή του 
ο κ. Φακοντής τονίζει ότι πρόκειται για ένα σημα-
ντικό δρόμο για την περιοχή, καθώς συνδέει το αε-
ροδρόμιο Πάφου και τις κοινότητες της ανατολικής 
περιοχής με το κέντρο της Πάφου. Επιπρόσθετα, 

στα τεμάχια που εφάπτονται του συγκεκριμένου 
δρόμου αναπτύσσονται εμπορικές δραστηριότη-
τες αυξάνοντας περισσότερο την κυκλοφοριακή 
κίνηση στην περιοχή. Ο ελλιπής οδικός φωτισμός 
στο συγκεκριμένο δρόμο αυξάνει περαιτέρω τον 
κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχη-
μάτων. Είναι παραδεκτό, αναφέρει ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ,  από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
ότι ο παλιός δρόμος Αεροδρομίου-Πάφου είναι 
πολύ επικίνδυνος και χρήζει άμεσα βελτίωσης. Ως 

εκ τούτου, και σε συνέχεια των επιστολών προς 
τους αρμόδιους Υπουργούς, μέσω της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ο κ. Φακοντής αποτάθηκε εκ νέου 
στο Τμήμα Δημοσίων Έργων Πάφου, σε μια προ-
σπάθεια για επίσπευση των διαδικασιών για βελτι-
ωτικές εργασίες στον παλιό δρόμος Αεροδρομίου-
Πάφου, ώστε να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια 
των χρηστών του οδικού δικτύου.

Αίτημα για πεζοδρόμια και φωτισμό 
στον δρόμο αεροδρομίου…

Ο ελλιπής οδικός 
φωτισμός στο συγκε-
κριμένο δρόμο αυ-
ξάνει περαιτέρω τον 
κίνδυνο πρόκλησης 
σοβαρών τροχαίων 
δυστυχημάτων.
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Ο λοκληρώθηκε η πεζογέφυρα μήκους 400 
περίπου μέτρων που συνδέει τους αρχαιο-
λογικούς χώρους της Κάτω Πάφου, έπειτα 

από μεγάλη καθυστέρηση, με τη δαπάνη να ξεπερνά 
τα δυο εκατομμύρια ευρώ.
Οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου είχαν αρ-
χίσει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων το 2015, οι ερ-
γασίες ξεκίνησαν το 2016, όμως διακόπηκαν το 2018 
λόγω διαφορών με τον εργολάβο. Τον Ιανουάριο του 
2019, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε την ολο-
κλήρωση του έργου μέσω των υπεργολάβων, όμως 
οι σχετικές εργασίες δεν προχώρησαν παραγωγικά 
και διακόπηκαν εκ νέου τον Φεβρουάριο του 2020. 
Στη συνέχεια, ο Δήμος Πάφου, κατόπιν συνεννόησης 
με τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Καρούσο, διεκδίκη-
σε και πήρε την εκχώρηση του έργου, το οποίο προ-
σφοροδότησε και τελικά ολοκλήρωσε. 
Ο Δήμαρχος Πάφου σημείωσε, ότι το έργο θα συμ-
βάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και επισκεψιμότη-
τα της περιοχής, η οποία αποτελεί μία από τις πιο 
ιστορικές της Μεσογείου, ενταγμένη στον κατάλογο 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Συμπλήρω-
σε ότι το συνολικό έργο εκτείνεται σε μία επιφάνεια 
20.000 τ.μ. περίπου και περιλαμβάνει, εκτός από την 

εναέρια πεζογέφυρα, τρεις πλατείες, πεζόδρομους, 
ειδικές διαδρομές κ.ά.

Εντυπωσιακή γέφυρα
Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν πάνω από 
την πολυσύχναστη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 
περνώντας από την περιοχή του αρχαιολογικού πάρ-
κου και των τάφων των Βασιλέων προς την περιοχή 
του λόφου της Φάμπρικας και της στήλης Αποστόλου 
Παύλου, και αντίστροφα, με άνεση και ασφάλεια.
Σημειώνεται επίσης πως με το έργο της ενοποίησης 
των αρχαιολογικών χώρων στην Κάτω Πάφο εξυπη-
ρετούνται πολλαπλοί στόχοι, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας 
του αρχαίου τοπίου, η υποβοήθηση της αρχαιολο-
γικής έρευνας και η προβολή των αποτελεσμάτων 
της στον επισκέπτη, η ενοποίηση και ο εμπλουτι-
σμός της αρχαιολογικής εμπειρίας και διασύνδεσή 
της με στρώματα της νεότερης ιστορίας και τη σύγ-
χρονη πόλη, καθώς επίσης και η αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος, σημειώνεται πως 
την πεζογέφυρα επισκέφτηκε κατά την πρόσφατη 
παρουσία του στην Πάφο ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος.

Σοκαριστικά είναι τα φετινά στοιχεία για τα 
θανατηφόρα δυστυχήματα, με τον Ιούνιο να 

χαρακτηρίζεται «μαύρος» μήνας, αφού χάθηκαν 
11 ζωές στην άσφαλτο, δηλαδή κάθε τρεις ημέρες 
περίπου είχαμε και έναν νεκρό. Η κατάσταση είναι 
τραγική και μας επιστρέφει στο 2018 όπου είχαμε 
και πάλιν αύξηση των θανάτων στους δρόμους, 
με τη διαφορά ότι τώρα υπάρχουν και οι κάμερες, 
που φαίνεται πως δεν έχουν προσφέρει τα αναμε-
νόμενα. Το πρώτο εξάμηνο του 2022 θρηνούμε 24 
νεκρούς σε σύγκριση με 16 πέρσι, ενώ αν προστε-
θούν και οι δύο νεκροί εντός των Βρετανικών Βάσε-
ων, τότε οι θάνατοι φτάνουν τους 26. Παρατηρεί-
ται δηλαδή μια αύξηση των θανατηφόρων οδικών 
συγκρούσεων κατά 33%. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι 
η κατάσταση έχει ξεφύγει, ωστόσο αυτό που προ-
κύπτει είναι πως έχουμε ξεμείνει από λύσεις. Η 
πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά 
τα απανωτά θανατηφόρα τον Ιούνη, απλώς δια-
πίστωσε το πρόβλημα, έγινε η ακτινογραφία των 
θανατηφόρων, ωστόσο δεν ανακοινώθηκαν νέα 
μέτρα που να ανατρέπουν την κατάσταση. 
Χαρακτηριστική της θλιβερής εικόνας φέτος με 
τα θανατηφόρα, είναι η ανάλυση που έκανε στην 
τελευταία σύσκεψη για το τροχαίο πρόβλημα, ο 
υπαρχηγός της Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου, 
ο οποίος διετέλεσε για χρόνια υπεύθυνος της Τρο-
χαίας. Ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι από την αρχή 
του έτους σημειώθηκαν 23 θανατηφόρες οδικές 
συγκρούσεις με 24 νεκρούς. 
«Υπάρχει μια αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο κατά 33% στις θανατηφόρες 
οδικές συγκρούσεις και κατά 38% στους νεκρούς. 
Σίγουρα υπάρχει μια έξαρση τον τελευταίο μήνα 
σε ό,τι αφορά στις θανατηφόρες οδικές συγκρού-
σεις. Ο μήνας Ιούνιος χαρακτηρίζεται μαύρος», 
αφού μετράμε 11 νεκρούς, έναν νεκρό κάθε τρεις 
μέρες.
Ειδικότερα για τη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά 
την οδήγηση, ο υπαρχηγός της Αστυνομίας είπε 
πως από τους εννιά οδηγούς και επιβάτες αυτοκι-
νήτων, οι έξι που έχασαν τη ζωή τους δεν έφεραν 
ζώνη ασφαλείας, ένα ποσοστό γύρω στο 66,33%. 
Και το πιο τραγικό, πρόσθεσε, ανάμεσα στους 
νεκρούς, οι ηλικίες τους είναι 20-39 χρονών, οι 

οποίοι δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας. Όσον αφορά 
στους μοτοσυκλετιστές, φέτος έχασαν τη ζωή τους 
οκτώ πρόσωπα, εφτά οδηγοί και ένας επιβάτης. 
Από αυτούς οι έξι δεν έφεραν προστατευτικό κρά-
νος ή ποσοστό 80% περίπου. 

Σκοτώνονται από τις 4-8 το βράδυ

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, φαί-
νεται ότι οι πλείστες ζωές χάνονται στην άσφαλτο 
μεταξύ των ωρών 4 το απόγευμα μέχρι τις 8 το 
βράδυ. Συγκεκριμένα, 10 από τους 24 νεκρούς 
φέτος, ή το 40% περίπου, έχασαν τη ζωή τους σε 
τροχαίες οδικές συγκρούσεις που συνέβησαν τα 
απογεύματα μέχρι και τις οκτώ το βράδυ. 
Επίσης, φαίνεται από τα στοιχεία ότι το 50% των 
νεκρών φέτος σε τροχαία είναι αλλοδαποί, είτε 
μόνιμα διαμένοντες είτε τουρίστες. Συγκεκριμέ-
να, 12 από τους 24 νεκρούς κατά τους έξι μήνες 
του 2022 είναι αλλοδαποί, γεγονός που θα πρέ-
πει να προβληματίσει τους αρμοδίους ώστε να 
αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους.

Εφαρμογή για μελανά σημεία

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Γιάννη 
Καρούσο, έρχεται σύντομα η προκήρυξη του 
σχεδίου επιχορήγησης για την αγορά αερόσακου 
σώματος για τους μοτοσυκλετιστές, «που εμείς 
θεωρούμε ότι θα βελτιώσει σημαντικά την οδι-
κή ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών». Επίσης, 
θα λειτουργήσει η εφαρμογή (application) όπου 
οι πολίτες θα καταγράφουν τα μελανά και προ-
βληματικά σημεία και θα ενημερώνεται άμεσα η 
αρμόδια Αρχή για να τα βελτιώνει. Παράλληλα, 
χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας περί Οδικής Ασφάλειας, 
όπου σε διαφημίσεις για υπηρεσίες ή προϊόντα 
που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, θα είναι 
υποχρεωτικό ένα ποσοστό της διαφήμισης να 
αναγράφει μήνυμα για την οδική ασφάλεια, κάτι 
που συμβαίνει με τα τσιγάρα όπου στο πακέτο 
υπάρχει η προειδοποίηση για τους κινδύνους 
του καπνιστή. Επίσης, θα αυξηθούν τα μηνύματα 
για την οδική ασφάλεια στα ΜΜΕ.

“Ένωση” επιτέλους των αρχαιολογικών χώρων
Ολοκληρώθηκε η πεζογέφυρα που ενώνει  το Χάβρικα 
με το αρχαιολογικό Πάρκο της Κ. Πάφου

Εκτόξευση των θανατηφόρων 
“Μαύρος”  μήνας ο Ιούνιος με 11 νεκρούς
Σοκαριστικά είναι  τα φετινά στοιχεία με τους 
οδηγούς που χάθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα…

Έτοιμη η πλατεία 
στην Επισκοπή

Σ τις 20 Ιουλίου ολοκληρώνονται τα έργα ανά-
πλασης της πλατείας Επισκοπής και στις 20 

Αυγούστου μαζί με το φεστιβάλ της κοινότητας 
θα τελεστούν και τα εγκαίνια του έργου από την 
έπαρχο Πάφου Μαίρη Λάμπρου. Όπως ανέφερε 
ο κοινοτάρχης Επισκοπής Χαράλαμπος Χαραλά-
μπους πρόκειται για την τρίτη φάση των έργων 
ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Κοινότη-

τας, που αφορούν την κατασκευή πεζοδρομίων, 
πλακόστρωτα, υπογειοποίηση καλωδίων ηλε-
κτροδότησης, ενώ δημιουργήθηκαν χώροι στάθ-
μευσης και πρασίνου. 
Στις προτεραιότητες πλέον του κοινοτικού συμ-
βουλίου, θα είναι η συντήρηση της παλιάς εκ-
κλησίας της κοινότητας που βρίσκεται στην 
πλατεία και έχει υποστεί μεγάλες ζημίες από τον 
σεισμό του 1953. Ήδη είπε ο κ. Χαραλάμπους το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει δώσει τη συγκατάθεση 
του για τη συντήρηση της εκκλησίας, ενώ ανα-
μένεται απάντηση από την Έπαρχο Πάφου.   
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Άρωμα από Παρίσι
Μια φαντασμαγορική παράσταση από το 
“School of Fine Arts” στο Μαρκίδειο
Τι είπε η χορογράφος και χοροδιδάσκαλος της Σχολής Λίνα Κωνσταντινίδου 
για τη συγκεκριμένη παράσταση και το χορό γενικότερα...

Με «άρωμα» από το Παρίσι 
ήταν η τελική εκδήλωση 
της σχολής “School of Fine 
Arts” που πραγματοποιή-
θηκε πρόσφατα με τεράστια 
επιτυχία στο Μακρίδειο 
Δημοτικό Θέατρο Πάφου. 

Μ ια άρτια παράσταση η οποία έδειξε ότι 
αφιερώθηκε πολύς χρόνος και ενέργεια 
με φαντασμαγορικά σκηνικά, κουστού-

μια και  φωτισμούς, σε συνδυασμό με την έμπνευ-
ση την εργατικότητα και το ταλέντο των δημιουρ-
γών και των ίδιων των παιδιών που έλαβαν μέρος. 
Η χορογράφος χοροδιδάσκαλος πρόεδρος του 
Dance Culture Pafos του Σωματείου που αντιπρο-
σωπεύει όλες τις Σχολές χορού και χορευτών στην 
πόλη της Πάφου Λίνα Κωνσταντινίδου στη συνέ-
ντευξη της στον «Αδέσμευτο» δηλώνει περήφανη 
για το αποτέλεσμα και τονίζει ότι το χειροκρότημα 
του κοινού στο τέλος της παράστασης είναι η αμοι-
βή για την  ίδια και τις συνάδελφους της, αλλά και 
τα ταλαντούχα παιδιά της σχολής…

-Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη τελική εκδή-
λωση της σχολής σας, ποια είναι τα συναισθήμα-
τα σας; 
Νιώθω μεγάλη χαρά, γιατί αυτή η παράσταση με 

όλα τα παιδιά της σχολής επί σκηνής έρχεται μετά 
από τέσσερα χρόνια κάναμε την τελευταία μας με-

γάλη παράσταση το 2018, το 2019 κάναμε μόνο πα-
ρουσίαση των μαθημάτων στον χώρο της σχολής, 
ενώ το 2020 και το ‘21 είχαμε παρουσιάσεις μόνο 

με την μεγάλη ομάδα μαθητών της σχολής, οπότε 
οι γονείς δεν είχαν δει τα παιδιά τους για περίπου 
τέσσερα χρόνια, για αυτό και η φετινή μας εκδή-
λωση ήταν συναισθηματικά πολύ έντονη τόσο για 
εμάς όσο και για τα παιδιά. Φτιάξαμε αυτή την πα-
ράσταση με πάρα πολλή αγάπη και είμαστε πολύ 
ευχαριστημένες γιατί είχαμε τα καλύτερα σχόλια.

-Από πού εμπνευστήκατε το θέμα της εκδήλω-
σης;
Το θέμα μας ήρθε από το Παρίσι και τα ταξίδια 
που τα τελευταία χρόνια στερηθήκαμε. Προσωπι-
κά είχα μεγάλη εμπειρία από το Παρίσι γιατί παρά 
την πανδημία τα τρία τελευταία χρόνια συνόδευα 
κάποιες από τις μαθήτριες μας που είχαν δεχθεί 
σχετικές υποτροφίες.

-Πόσα παιδιά έλαβαν μέρος στην παράσταση;
Έλαβαν μέρος όλα τα παιδιά της σχολής μας  περί-
που 320 από τριών χρονών έως και 17, καθώς και 
οι τρεις δασκάλες της σχολής.

-Είναι εύκολο για την Πάφο που δεν έχει και τους 
κατάλληλους χώρους να οργανώνεται μια τέτοια 
εκδήλωση;
Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολό, γιατί και το 
θέατρο μας μπορεί να φιλοξενήσει περίπου μόνο 
400 άτομα και για μια εκδήλωση που συμμετέχουν 
320 παιδιά έπρεπε να γίνει για τρεις συνεχόμενες 
ημέρες για να μπορέσουν να την παρακολουθή-
σουν περίπου χίλια άτομα. 
Ήταν πολύ κουραστικό και για τα παιδιά και για 
εμάς, αλλά και για το συνολικό κόστος της παρά-
στασης. 

-Πόσο καιρό προετοιμαζόταν η εκδήλωση;
Ο προγραμματισμός ξεκίνησε τέσσερεις μήνες 
προηγουμένως, γιατί έπρεπε να γίνουν πολλά-να 
προετοιμαστούν τα κοστούμια, να φτιαχτούν τα  
σκηνικά, οι φωτισμοί και  σκηνοθεσία που έπρεπε 
να δέσει με το θέμα, οι προβολές -και όλα αυτά  
μια πλειάδα  συνεργατών μας. 

-Πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να συμμετέ-
χουν σε τέτοιες εκδηλώσεις;
Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα από αυτές τις εκ-
δηλώσεις ανταμείβονται αφού ο χορός είναι ένας 
τρόπος έκφρασης. Δημιουργείται πιστεύω μια με-
γάλη αγάπη για το θέατρο και τη σκηνή, οπότε αυ-
τές οι εκδηλώσεις με το χειροκρότημα του κοινού 
είναι η αμοιβή τους… 

-Αντιμετωπίσατε οποιαδήποτε προβλήματα;
Όχι γιατί υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός από τα 
παιδιά και πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς 
για τις πρόβες μας που ήταν σε ορισμένες περι-
πτώσεις αρκετά χρονοβόρες, όμως η επιτυχία της 
παράστασης μας ήταν το καλύτερο δώρο για το τέ-
λος αυτής της χρονιάς. 

-Το μήνυμα σας προς τους γονείς ποιο είναι; 
Τους ευχαριστούμε που αγκάλιασαν τη σχολή και 
τη δουλειά μας. Ο χορός και οι τέχνες γενικά εί-
ναι ένα πολύ σημαντικό χόμπι που διαμορφώνει 
ένα παιδί, το ωριμάζει, το καλλιεργεί, και πολλά 
από τα παιδιά μας κάθε χρόνο είναι ανάμεσα 
στους αριστεύσαντες των σχολείων μας.

Αντί επιλόγου 
Με αυτή την πραγματικά ποιοτική και άρτια 
από πλευράς οργάνωσης παράσταση αποδει-
κνύεται ότι η Πάφος μπορεί όταν υπάρχουν 
οι σωστοί άνθρωποι να αναδείξει σπουδαίες 
παραστάσεις. Παραστάσεις που σέβονται τον 
θεατή και στοχεύουν στην ποιοτική αριστεία, 
αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία για την 
παιραιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης 
μας. 

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τους κα-
θηγητές μα πάνω απ΄ όλα στα ίδια τα παιδιά 
που έλαβαν μέρος.   

Ένα υπερθέαμα με 300 και πλέον 
παιδιά με τις δασκάλες τους επί σκηνής, που 
επέδειξαν επαγγελματική συνέπεια και έφε-

ραν το Παρίσι στην Πάφο και καταχειροκροτή-
θηκαν από τους παρευρισκόμενους… 

Για περισσότερο υλικό επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.cosmosnews.com.cy
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Η σημασία του λιμανιού του 

Λατσιού είναι μεγάλη διά μέ-

σου των αιώνων, σύμφωνα με 

τον Παναγιώτη Αγαθοκλέους, 

Διευθυντή των Λιμανιών Λεμε-

σού-Πάφου-Λατσιού, ο οποίος 

πρόσθεσε πως για την Αρχή 

Λιμένων Κύπρου αποτελεί τον 

φάρο πλεύσης για το παρόν και 

το μέλλον του λιμανιού.

Μ ε αφορμή την παρουσί-
αση της απόφασης της 
ΑΛΚ για επέκταση του 

Λιμανιού του Λατσιού, ο κ. Αγα-
θοκλέους κάνοντας μια ιστορική 
αναδρομή ανέφερε πως το Λατσίν, 
υποκοριστικό του Λάκκος, τοπωνύ-
μιο της περιοχής που ιστορικά φαί-
νεται να αποδόθηκε λόγω του ότι, 
όπως είπε, παλαιότερα στην περιο-
χή υπήρχε αβαθής λάκκος, από τον 
οποίο εικάζεται ότι υδρεύονταν οι 
κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι 
ναυτικοί που προσέγγιζαν το λιμά-
νι. 
Πρόσθεσε πως το λιμάνι του Λα-
τσιού, σύμφωνα με αρχαιολογικές 
μελέτες, φαίνεται να άρχισε το τα-
ξίδι του στον χρόνο, από την ελλη-
νιστική περίοδο, δηλαδή από τον 
4ο αιώνα π.Χ. 
Παρουσιάζει κατασκευαστικά δε 
σημαντικές ομοιότητες με το λιμά-
νι στην Αμαθούντα και αποτελούν 
αμφότερα λιμάνια χαρακτηριστι-
κού ελληνιστικού τύπου. 
Μύθος και πραγματικότητα σμί-

γουν στο λιμάνι του Λατσιού, ένας 
εκ των οποίων αναφέρει ότι η 
θρυλική Ρήγαινα αναχώρησε από 
το λιμάνι στην προσπάθεια της να 
διαφύγει από το Διγενή. Αγανακτι-
σμένος ο Διγενής άρπαξε δύο βρά-
χους και τους έριξε προς το καράβι 
της Ρήγαινας. 
Ως μάρτυρες του μύθου αυτού, οι 
γνωστές «Πέτρες του Διγενή» που 
κοσμούν ως σήμερα την περιοχή.
Οι κατά καιρούς κατακτητές της Κύ-
πρου διά μέσου των αιώνων είχαν 
άμεσο αντίκτυπο στη χρήση ή και 
στην αχρηστία του λιμανιού, που 
ποτέ όμως δεν έπαψε να διατη-
ρεί τη σημαντικότητα του, καθότι 
αποτελούσε από την εποχή του 
βασιλείου του Μάριον το εγγύτερο 
λιμάνι της Κύπρου με τη Μητρο-
πολιτική Ελλάδα, γεωγραφική και 
συμβολική εγγύτητα που αναδει-
κνύεται ακόμη και σήμερα με τις 
αναχωρήσεις από το λιμάνι του Λα-
τσιού αρκετών σκαφών αναψυχής 
με άμεσο προορισμό τα νησιά του 
Καστελόριζου και της Ρόδου.

Αποθήκες

Πρόσθεσε πως οι αναπαλαιωμένες 
αποθήκες  του λιμανιού του Λα-
τσιού, οι οποίες παραχωρήθηκαν 
προς χρήση από την Αρχή Λιμένων 
Κύπρου στο Δήμο Πόλεως Χρυσο-
χούς για πολιτιστικούς σκοπούς, 
παλαιότερα στις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα αποτελούσαν το 
σήμα κατατεθέν της περιοχής και 
χρησιμοποιούνταν για την αποθή-
κευση αλατιού από την αλυκή της 
Λάρνακας, αλλά και χαρουπιών 
από τη γύρω περιοχή. 
To λιμάνι συνέχισε, χρησιμοποιή-
θηκε τότε για την εξαγωγή του πο-
λύτιμου γεωργικού προϊόντος του 
χαρουπιού, που δίκαια ο λαός μας 
αποκαλούσε ως «μαύρο χρυσό». 
Οι αποθήκες χρησιμοποιούνταν 
επίσης για την εισαγωγή κριθαριού 
και σιταριού, και σημαντικό μέρος 
στην εμπορική και οικονομική δια-
βίωση των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής. 
Επίσης ο κ. Αγαθοκλέους ανέφερε 

πως οι κάτοικοι του Λατσιού στις 
αρχές του 20ού αιώνα μέχρι και 
τη δεκαετία του 60, δεν ήταν παρά 
μόνο μερικές δεκάδες, ενώ σήμε-
ρα ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες, 
αποδεικνύοντας έτσι τη ζωτική ση-
μασία του λιμανιού στην εμπορική 
και οικονομική ανάπτυξη της τοπι-
κής κοινωνίας.
Πρόσθεσε επίσης πως η ωραιότητα 
του τοπίου, και τα σημαντικά αξιο-
θέατα της περιοχής, η γραφικότητα 
του λιμανιού Λατσιού, οι πανέμορ-
φες ακρογιαλιές, η εύκολη πρό-
σβαση στο λιμάνι και οι υψηλού 
επιπέδου προσφερόμενες υπηρε-
σίες προσέδωσαν στην περιοχή νέα 
πνοή.

«Σήμερα το Λιμάνι του 
Λατσιού»

Σε συνδυασμό με αυτή τη φυσική 
ομορφιά της περιοχής ως Αρχή Λι-
μένων Κύπρου είπε ο κ. Αγαθοκλέ-
ους «έχουμε επενδύσει εδώ και 
αρκετά χρόνια στην ανάπτυξη και 
βελτιστοποίηση των υποδομών και 
υπηρεσιών που παρέχονται στο λι-
μάνι. 
Έχουμε προβεί σε σειρά έργων 
και ενεργειών, ώστε το λιμάνι Λα-
τσιού να αποτελεί ένα λειτουργικό, 
ασφαλές και σύγχρονο λιμάνι, κα-
λύπτοντας όλες τις ανάγκες τόσο 
των ναυτιλομένων όσο και των άλ-
λων λιμενικών χρηστών του.» 
Σήμερα συνέχισε, στο λιμάνι Λα-
τσιού, ως λιμάνι μικτής χρήσης, φι-
λοξενούνται περί τα 350 σκάφη είτε 
αλιευτικά είτε σκάφη αναψυχής, 
ενώ λειτουργούν διάφορα υπο-
στατικά αναψυχής και εστίασης, 
με παροχή άλλων υποστηρικτικών 
υπηρεσιών. 

Λιμάνι Λατσιού: Ιστορική αναδρομή και η σημασία του 
διά μέσου των αιώνων από τον Π. Αγαθοκλέους

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., πρώ-
ην Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής και 

Μέσης Εκπαίδευσης, καταγρά-
φει λάθη στη χρήση της γλώσ-
σας μας, μέσα σε προτάσεις, οι 
οποίες αναφέρονται σε θέματα 
κοινού 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 εύστο-
χη επιλογή λέξεων ή  αγνοούμε βασικούς κα-
νόνες 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: Ανακοινώθηκε η 
κατανομή των θέσεων στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας. 
Ν.Β. (Σημειώστε): διανομή η (distribution) (δι-
ανέμω=χωρίζω κάτι σε μικρότερα τμήματα για 
τους δικαιούχους): 1. η διανομή συσσιτίου/δι-
αφημιστικών φυλλαδίων/φαγητού κατ’ οίκον. 
2. η παροχή σε διαφορετικούς αποδέκτες: η 
διανομή ρεύματος. Vs κατανομή 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 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ξεκίνησε τη(ν)  
κατανομή/διανομή ρούχων σε πρόσφυγες. 
Οι εφημερίδες έχουν προβλήματα στη(ν) δια-
νομή/κατανομή τους. Οι πολίτες ζητούν δικαιό-
τερη 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. (Σημειώ-
στε): διακόσμηση η (decoration): η διαδικασία 
στολισμού ενός χώρου, το στόλισμα (συνών. 
ο διάκοσμος): πρόσεχε, μη χαλάσεις τη διακό-
σμηση του σπιτιού/δωματίου/βιτρίνας. Vs δι-
άκοσμος ο (decoration): τα στολίδια:γύψινος/
χριστουγεννιάτικος/εορταστικός/αποκριάτι-
κος διάκοσμος. Ποιος ανέλαβε τον διάκοσμο/
τη διακόσμηση της Αίθουσας Δεξιώσεων; -Τι 
αναπαριστάνει ο γλυπτός διάκοσμος/διακό-
σμηση του Παρθενώνα; -Οι βιτρίνες των κατα-
στημάτων έχουν ωραίο διάκοσμο/διακόσμη-
ση. Η διακόσμηση/διάκοσμος του σπιτιού σας 
είναι καλόγουστη-ος.

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τερψιχόρη 
2023
Αιτήσεις για το πρόγραμμα 
Σύγχρονου Χορού δέχεται το 
Υφυπουργείο Πολιτισμού...

Α ιτήσεις για το πρόγραμμα Ενί-
σχυσης της Δημιουργίας και 

Ερευνας στον Τομέα του Σύγχρονου 
Χορού «Τερψιχόρη 2023», το οποίο 
στοχεύει στη στήριξη χορογράφων 
και ομάδων χορού για νέες παρα-
γωγές και έρευνα, δέχεται το Ύφυ-
πουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ύφυ-
πουργείου «η προθεσμία υποβολής 
αίτησης για το Πρόγραμμα λήγει 
την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022, 
στις 14.00 μ.μ. ενώ μετά την ημε-
ρομηνία αυτή καμία αίτηση δεν θα 
γίνεται δεκτή». Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να προμηθεύονται τα 

ειδικά έντυπα υποβολής αίτησης 
από την ιστοσελίδα των Πολιτι-
στικών Ύπηρεσιών (www.moec.gov.
cy/politistikes_ypiresies,  Σύνδεσμος 
«Προγράμματα») ή από τα γραφεία 
των Πολιτιστικών Ύπηρεσιών του 
Ύφυπουργείου Πολιτισμού (Ιφιγε-
νείας 27, Στρόβολος).

Κυπριακές Παραδοσιακές Φωνές

Μ ια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση φιλοξενεί την ερχόμενη Πέ-
μπτη το Μέσα Χωριό, με την παρουσίαση των Κυπριακών Πα-

ραδοσιακών Φωνών, στο δροσερό περιβάλλον της παλιάς βρύσης 
της κοινότητας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 8:00 μ.μ., από το 
Μουσικό Σχήμα του Λαογραφικού Ομίλου “ΚΤΗΜΑ”. Έρευνα και πα-
ρουσίαση από τον Γιώργο Σαξατέ ο οποίος και θα ερμηνεύσει φωνές 
όπως Παφίτισσα, Αυκορίτισσα, Καταραμένη, Ακαθκιώτισσα και άλλες 
παραδοσιακές φωνές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρε-
ται δωρεάν ποτό. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Το Λιμάνι του Λατσιού φαίνεται να άρχισε το ταξίδι του στον χρόνο από την 
ελληνιστική περίοδο...
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Ταξιδέψτε άλλους μήνες, όχι Ιούλιο και Αύγουστο… 
Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του πρώτου 
πενταμήνου στον τουρισμό…

Μ ικρότερο είναι το ποσοστό 
των πτήσεων που επηρεά-
ζεται στην Κύπρο από την 

κατάσταση στα ευρωπαϊκά αεροδρό-
μια, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρι-
σμού Σάββας Περδίος, προτρέποντας 
παράλληλα το επιβατικό κοινό να τα-
ξιδέψει εντός άλλων μηνών εκτός Ιου-
λίου και Αυγούστου.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του 
ετήσιου μνημοσύνου των Ηρώων 
Πεσόντων του 1964 &1974 που τελέ-
στηκε στην κοινότητα Πηγαινιών και 
ερωτηθείς αναφορικά με τον επηρε-
ασμό δεκάδων πτήσεων στα αερο-
δρόμια Πάφου και Λάρνακας και στις 
ελλείψεις προσωπικού, ο κ. Περδίος 
είπε πως το θετικό είναι ότι μιλάμε 
για δεκάδες πτήσεις και όχι εκατοντά-
δες ή χιλιάδες, όπως είναι για άλλους 
προορισμούς, όπως είναι η Ελλάδα, η 
Κροατία, η Ισπανία και τα λοιπά.
Συμπλήρωσε πως είναι μικρότερο το 
ποσοστό  των πτήσεων που επηρεά-
ζεται για την Κύπρο. Είπε ακόμη πως 
είναι καλό όσοι συμπολίτες μας επι-
θυμούν να ταξιδέψουν τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο να ξέρουν την αλήθεια 
και πως δεν είναι ένα πρόβλημα που 
λύνεται.
Να μην αναμένουμε λοιπόν συνέχι-
σε, «ως δια μαγείας κάποιος να λύσει 
αυτό το πρόβλημα, ούτε η Hermes 
Airports μπορεί να το λύσει, ούτε το 
Υπουργείο Μεταφορών, ούτε εμείς ως 
Υφυπουργείο Τουρισμού αφού είναι 
τόσο μεγάλη η ζήτηση για ταξίδια που 
δεν έχουν καταφέρει αεροπορικές 
εταιρείες να στελεχώσουν όπως πρέ-
πει τα προγράμματα τους». Είπε ότι 
ακόμη και αεροδρόμια στο εξωτερικό 
έχουν έλλειψη προσωπικού.
Ακολούθως ο κ. Περδίος, συμβούλεψε 
το επιβατικό κοινό όσοι μπορούν να 
ταξιδέψουν εκτός Ιουλίου και Αυγού-
στου και να μεταφέρουν πιο κάτω τις 

διακοπές τους, ώστε να βοηθήσουν 
τους εαυτούς τους τις αεροπορικές 
εταιρείες και τα αεροδρόμια.
Πρόσθεσε επίσης πως το Υφυπουρ-
γείο τουρισμού ναι μεν διαφημίζει για 
το καλοκαίρι αλλά με τρόπο που να 
αντιλαμβάνεται ο κόσμος στο εξωτε-
ρικό ότι το καλοκαίρι της Κύπρου επε-
κτείνεται μέχρι και τον Νοέμβριο. Με 
αυτόν τον τρόπο βοηθούμε και εμείς 
τις αεροπορικές εταιρείες, τα αερο-
δρόμια, τους πράκτορες που κάνουν 
τις κρατήσεις και τα λοιπά, κατέληξε.

Ικανοποίηση με τα 
αποτελέσματα πενταμήνου

Καλύτερη χαρακτήρισε τη φετινή χρο-
νιά ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας 
Περδίος και με βάση τα επίσημα στα-
τιστικά που δίδει η Στατιστική Υπηρε-
σία σε ότι αφορά τις τουριστικές αφί-
ξεις προ του πενταμήνου.
Μιλώντας μετά το πέρας του ετήσιου 
μνημοσύνου των Ηρώων Πεσόντων 
του 1964 &1974 που τελέστηκε στην 

κοινότητα Πηγαινιών στην Εκκλησία 
του Αγίου Χαραλάμπους στα Πηγαί-
νια, ανέφερε πως με βάση τα επίσημα 
στατιστικά των τουριστικών αφίξεων 
προ του πενταμήνου, είμαστε περίπου 
στο 75% αυτή την στιγμή των αφίξεων 
σε σχέση με το 2019.
Πρόκειται συνέχισε, «για  μια επίδοση 
η οποία υπό τις περιστάσεις κρίνεται 
ικανοποιητική αν αναλογιστεί  κανείς 
ότι σε αυτό το πρώτο πεντάμηνο είχα-
με να διαχειριστούμε  και την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία που μας 
στέρησε ένα μεγάλο μερίδιο δυστυ-
χώς του τουρισμού μας φέτος αλλά 
και την έξαρση της Όμικρον, η οποία 
επίσης κατά την διάρκεια των πρώτων 
μηνών του χρόνου μας επανάφερε 
στην Κύπρο πολύ αυστηρά πρωτόκολ-
λα τα αυστηρότερα της Ευρώπης», 
προσθέτοντας πως υπό αυτές τις πε-
ριστάσεις πρέπει να πούμε ότι το να 
βρισκόμαστε σήμερα στο 75% δεν εί-
ναι μια άσχημη εξέλιξη. Ο κ. Περδίος 
σημείωσε πως η ζήτηση συνεχίζει να 
είναι υψηλή. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι 
η χρονιά που διανύουμε σίγουρα δεν 

είναι χωρίς δυσκολίες, αναφέροντας 
παράλληλα πως  είναι δεδομένο ότι  οι 
αριθμοί  που χάσαμε από τη Ρωσία και 
την Ουκρανία είναι αρκετά μεγάλοι.
Πρόσθεσε πως με τις έγκαιρες κινήσεις 
του Υφυπουργείου και των φορέων 
του  τουρισμού έχουν καταφέρει να 
μετριάσουν κάπως αυτές τις απώλειες. 
Ανέφερε ωστόσο πως συνέχεια υπάρ-
χουν διάφορες αντιξοότητες τις οποίες 
χρειάζεται να αντιμετωπίσουν, όπως 
κάποιες ακυρώσεις που βλέπουν, ιδι-
αίτερα τον τελευταίο μήνα.
Υπάρχει είπε ο κ. Περδίος, τόσο με-
γάλη ζήτηση διεθνώς που δεν προ-
λαβαίνουν τα αεροδρόμια αλλά και 
διάφορες αεροπορικές εταιρείες να 
εξυπηρετήσουν, σημειώνοντας πως 
μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαι-
ριού που θεωρούνται μήνες πολύ δυ-
νατοί τουριστικά.
Επεσήμανε πως το θετικό στην όλη 
υπόθεση είναι ότι σε σχέση με άλλες 
χώρες η Κύπρος επηρεάζεται λιγότερο. 
Δεν είναι σε τέτοιο ποσοστό οι ακυρώ-
σεις που μας κάνουν να ανησυχούμε, 
απλώς είναι ακόμη ένα παράδειγμα 
των δυσκολιών και των αντιξοοτήτων 
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, συ-
μπλήρωσε, δηλώνοντας πως αυτός  
είναι και ο λόγος που το Υφυπουργείο 
Τουρισμού και οι υπόλοιποι φορείς 
του τουρισμού προσπαθούν συνεχώς 
τα πόδια τους να είναι στη γη.
Η κατάσταση είπε ο κ. Περδίος, δεν 
σηκώνει ενθουσιασμούς αφού τα 
πάντα ρει και η κατάσταση είναι με-
ταβαλλόμενη. Έχουμε  είπε, «την παν-
δημία ακόμη μεταξύ μας, και δεν ξέ-
ρει κανένας σε δυο με τρεις μήνες που 
θα βρισκόμαστε σε σχέση με το θέμα 
αυτό», προσθέτοντας πως «η επίπτω-
ση πάνω στην ρωσική αγορά αλλά και 
στην ουκρανική δεν είναι μόνο για αυ-
τούς τους τρεις με τέσσερις μήνες θα 
είναι συνεχόμενη αυτή η επίπτωση».

Σεφ με αστέρι Michelin 
στο Cap St Georges

Τον πιο νεαρό σεφ, κάτοχο αστε-
ριού Michelin, θα έχει την ευκαι-

ρία να φιλοξενήσει το ξενοδοχείο 
Cap St Georges Hotel & Resort. 
Συγκεκριμένα, ο Rui Silvestre, ο οποί-
ος απέκτησε το πρώτο του αστέρι 
Michelin το 2015 και έγινε ο νεό-
τερος Πορτογάλος σεφ σε ηλικία 
29 ετών, θα μαγειρεύει δίπλα στην 
ομάδα με επικεφαλής τον executive 
chef Χρήστο Κουδούνα στις 10 και 11 
Ιουλίου.
Η παρουσία του Silvestre, γίνεται στο 
πλαίσιο των γαστρονομικών εκδηλώ-
σεων που έχει προγραμματίσει το 
Cap St Georges Hotel & Resort. 
Για την εκδήλωση, θα ετοιμαστεί ένα 
ειδικό μενού «Ocean Promenade», 
το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον 
Ατλαντικό, που θα ετοιμαστεί στο 
εστιατόριο Sky Seven.
Ο Silvestre, χρησιμοποιεί γαλλικές 
τεχνικές και συνδυάζει γεύσεις με 
τα καλύτερα προϊόντα τόσο από τη 
γη όσο και από τη θάλασσα με έναν 
καινοτόμο τρόπο. Το μότο του είναι 
«Επιστροφή στα βασικά, σεβαστείτε 
τη φύση όπου οι γεύσεις είναι αληθι-
νές και τα αρώματα αυθεντικά».

Μικρότερο είναι το ποσοστό των πτήσεων που επηρεάζεται στην Κύπρο από 
την κατάσταση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια...

Αντί Μύκονο 
κατέληξαν Αθήνα

Μ ία ταξιδιωτική εμπειρία γεμά-
τη αναμονή και ταλαιπωρία 

έζησαν επιβάτες πτήσης από Πάφο 
προς Μύκονο.
Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, αε-
ροπλάνο που απογειώθηκε την Τρίτη 
γύρω στις 9:40 και αναμενόταν να 
φτάσει στη Μύκονο γύρω στις 11:15, 
δεν προσγειώθηκε ποτέ.
Λόγω των σφοδρών ανέμων ο πιλό-
τος δεν μπορούσε να προσγειώσει 
το αεροπλάνο στο νησί των ανέμων. 
Μετά από δύο προσπάθειες ο πιλό-
τος αποφάσισε όπως αλλάξει πορεία 
προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ση-
μειώνεται ότι οι αποτυχημένες προ-
σπάθειες του πιλότου να προσγει-
ώσει το αεροσκάφος προκάλεσαν 
ανησυχία στον κόσμο.
Όταν το αεροπλάνο έφτασε στην Αθή-
να, οι επιβάτες παρέμειναν για δύο 
ώρες περίπου στο αεροπλάνο μέχρι 
ότου ο πιλότος τους ανακοίνωσε πως 
όποιος ήθελε θα μπορούσε να απο-
χωρήσει από το αεροπλάνο και να 
πάει στη διεύθυνση της αεροπορικής 
για να ζητήσει αποζημίωση ή αλλαγή 
πτήσης που θα πραγματοποιείτο σε 
μεταγενέστερο στάδιο.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επι-
βάτες αφού δεν κατάφεραν να βρουν 
βοήθεια από την αεροπορική υπηρε-
σία αποχώρησαν από το αεροδρό-
μιο.
Μετά από μία ώρα με γραπτό μήνυ-
μα η αεροπορική τους ενημέρωσε ότι 
σε μία ώρα αναχωρεί πλοίο από τον 
Πειραιά προς Μύκονο για να μετα-
φέρει τους πολίτες στον προορισμό 
τους.
Οι πολίτες καταγγέλλουν «τριτοκο-
σμικές συνθήκες, με την αεροπορική 
εταιρεία να αδιαφορεί παντελώς για 
τους πελάτες της».

«Η κρίση στην οικονομία και στον 
τουριστικό τομέα αναμένεται να επι-
δεινωθεί κατά το 2023»

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
εβδομάδα συνάντηση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΞΕ, υπό 
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Χ. Λο-
ϊζίδη, με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. 
Κ. Πετρίδη, τον οποίο καλωσόρισαν και 
ευχαρίστησαν για τη συμβολή του στις 

προσπάθειες στήριξης της τουριστι-
κής βιομηχανίας κατά την περίοδο της 
πανδημίας. Κατά τη συνάντηση συζη-
τήθηκαν και ανταλλάγησαν απόψεις επί 
σοβαρών θεμάτων που άπτονται της βι-
ομηχανίας και γενικότερα για την κατά-
σταση στην οικονομία του τόπου, μετά 
την περίοδο της πανδημίας και τις προ-
κλήσεις που προέκυψαν από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, όπως ο πληθωρισμός, η 
ενεργειακή κρίση και το κενό που άφη-

σε η Ρωσική και Ουκρανική αγορά. Οι 
εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ τόνισαν την 
ανάγκη για έγκαιρη λήψη εκείνων των 
πολιτικών αποφάσεων που χρειάζονται 
για να αντιμετωπισθεί η παρατεταμένη 
κρίση στην οικονομία και ειδικά στον ευ-
αίσθητο τουριστικό τομέα, η οποία ανα-
μένεται να επιδεινωθεί κατά το 2023, 
σε μια προσπάθεια συγκράτησης των 
κόστων λειτουργίας και διατήρησης των 
υψηλών επιπέδων παροχής υπηρεσιών.

Ζητούν έγκαιρα μέτρα στον τουριστικό τομέα

Παγκύπριες επιθεωρήσεις 
ξενοδοχείων
Το πρόστιμο σε περίπτωση εντοπι-
σμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων…

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας καταπολέμησης της αδήλω-

της εργασίας και του ελέγχου τήρησης 
Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών, ενη-
μερώνει ότι κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 
θα πραγματοποιούνται στοχευμένες 
επιθεωρήσεις σε Παγκύπρια βάση σε 
Ξενοδοχειακές Μονάδες. Σκοπός της 
εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση 
όλων των εμπλεκομένων στις εν λόγω 
οικονομικές δραστηριότητες σε ότι 
αφορά τις συνέπειες από την αδήλω-
τη εργασία και τη μη συμμόρφωση με 
τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. 

Παράλληλα, θα γίνονται έλεγχοι σε 
ότι αφορά την τήρηση βασικών όρων 
εργοδότησης (μισθός, ώρες εργασίας, 
εβδομαδιαία off κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, 
σε περίπτωση εντοπισμού αδήλω-
του ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό 
πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλα-
σιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν 
αποδειχθεί από την πλευρά του ερ-

γοδότη ότι η περίοδος παραβίασης 
ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβί-
ασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο 
πολλαπλασιάζεται επί τους πραγμα-
τικούς μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι, στην παγκύπρια 
τηλεφωνική γραμμή 77778577, γίνο-
νται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες κα-
ταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με 
αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των 
όρων εργοδότησης.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Κατάψυξη 
ωαρίων
Πόσο πιθανό είναι να αποκτήσει μια γυ-
ναίκα παιδί να καταψύξει τα ωάριά της;

Τ ι έδειξε η μεγαλύτερη έρευνα στην Αμε-
ρική για την επιτυχία των εξωσωματι-

κών με τη χρήση κατεψυγμένων ωαρίων. Η 
κατάψυξη ωαρίων είναι μια μέθοδος παρά-
τασης της γυναικείας γονιμότητας, καθώς 
αποτελεί την ασφαλέστερη εναλλακτική για 
να αποκτήσει μωρό η γυναίκα που καθυστε-
ρεί για διάφορους λόγους την τεκνοποίηση 
ή χρειάζεται να διαφυλάξει τη γονιμότητά 
της για ιατρικούς λόγους. Πόσο αποτελε-
σματική όμως είναι η κατάψυξη ωαρίων;
Ο Δρ. Θάνος Παράσχος, Γυναικολόγος-
Μαιευτήρας, Ειδικός Γονιμότητας, Ενδοσκο-
πικός Χειρουργός, ανάλυσε τα αποτελέσμα-
τα της μεγαλύτερης μελέτης που έχει γίνει 
μέχρι τώρα στις ΗΠΑ για τα αποτελέσματα 
διατήρησης της γονιμότητας των γυναικών 
μετά από απόψυξη ωαρίων που είχαν κα-
ταψυχθεί.
-Πόσα χρόνια διήρκησε η μελέτη;
Η μελέτη που διήρκησε 15 χρόνια διεξήχθη 
από την Ιατρική Σχολή NYU  Grossman και 
του Κέντρου Γονιμότητας NYU Langone και 
εξέτασε περιπτώσεις γυναικών που είχαν 
καταψύξει και αποψύξει τα ωάριά τους. 
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστη-
μονικό έντυπο Γονιμότητα και Στειρότητα, 
διαπίστωσε ότι σημαντικός αριθμός των 
γυναικών που μελετήθηκε είχε αποκτήσει 
περισσότερα από ένα παιδιά μέσω της δια-
τήρησης ωαρίων.
Πιο συγκεκριμένα, το 70% των γυναικών 
που κατέψυξαν τα ωάριά τους όταν ήταν μι-
κρότερες από την ηλικία των 38 κατάφεραν 
να ξεπαγώσουν τουλάχιστον 20 ωάρια σε 
μεταγενέστερο χρόνο και απέκτησαν του-
λάχιστον ένα μωρό.
Στη μελέτη συμμετείχαν 543 γυναίκες με 
μέση ηλικία 38 ετών κατά τη στιγμή της 
πρώτης κατάψυξης ωαρίων, η οποία είναι 
μεγαλύτερη από τη βέλτιστη ηλικία για την 
κατάψυξη ωαρίων που συνίσταται να είναι 
μικρότερη από 35 ετών.
Αυτές οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε 800 κύ-
κλους κατάψυξης ωαρίων, 605 αποψύξεις 
ωαρίων και 436 εμβρυομεταφορές μεταξύ 
2005-2020.

Τουλάχιστον ένα παιδί αποκτούν γυναίκες 
που καταψύχουν ωάρια

Η έρευνα διαπίστωσε ότι συνολικά το 39% των 
γυναικών μεταξύ 27-44 ετών, με πλειοψηφία 
μεταξύ 35-40 ετών, απέκτησαν τουλάχιστον ένα 
παιδί από τα κατεψυγμένα ωάριά τους. Σε όλες 
τις ηλικίες γυναικών στις οποίες έγινε απόψυξη 
σε περισσότερα από 20 ωάρια το ποσοστό γεν-
νήσεων ήταν 58%.
Ο Δρ. Παράσχος τονίζει τέλος ότι τα αποτελέ-
σματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν επίσης ότι 
ο γενετικός έλεγχος πριν από την αναπαραγω-
γή με έμβρυα από κατεψυγμένα και αποψυγ-
μένα ωάρια είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα 
ποσοστά αποβολής και υψηλότερα ποσοστά 
γεννήσεων ανά μεταφορά. Αυτό ίσως εξηγεί τα 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής 
κατά τη διαδικασία της οποίας γίνεται χρήση κα-
τεψυγμένων ωαρίων.

9 στις 10 έχουν παίξει τυχερά 
παιχνίδια έστω και μια φορά 
στη ζωή τους…

Σ ημαντικά ευρήματα προκύπτουν από 
έρευνα που διενεργήθηκε για λογαρια-
σμό της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, σε 

ό,τι αφορά την ενασχόληση των γυναικών με 
το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια στην Κύ-
προ.
Η έρευνα διενεργήθηκε από την ΙΜR/ 
University of Nicosia σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα 1000 γυναικών άνω των 18 ετών, αστι-
κών και αγροτικών περιοχών παγκύπρια και 
τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματο-
ποίησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων την Τρίτη, 
28 Ιουνίου 2022.
Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή του 
βαθμού ενασχόλησης, των αντιλήψεων και 
συνηθειών των γυναικών για το στοίχημα και 
τα τυχερά παιχνίδια. 
Η ΕΑΣ έχει αξιολογήσει τα ευρήματα της 
έρευνας και είναι στο στάδιο διαμόρφωσης 
στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόλη-
ψης, για την μείωση των επιβλαβών συνε-
πειών της ενασχόλησης των γυναικών με το 
στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.
Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν 
υψηλή συμμετοχή των Κυπρίων γυναικών 
στα τυχερά παιχνίδια. 

Ειδικότερα:

-9 στις 10 γυναίκες έχουν παίξει τυχερά παι-
χνίδια έστω και μια φορά στη ζωή τους.
-Σημαντικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή 
τους σε τυχερά παιχνίδια φαίνεται να είναι η 
διασκέδαση (56%) και η αποκόμιση χρηματι-

κού κέρδους (45%). Στον αντίποδα, 12% των 
γυναικών δεν έχουν παίξει ποτέ τυχερά παι-
χνίδια. 
Ως βασικότερους λόγους για τη μη συμμετο-
χή τους σε τυχερά παιχνίδια αναφέρουν την 
έλλειψη ενδιαφέροντος (41%), αλλά και την 
πεποίθηση ότι είναι χάσιμο χρόνου και χρη-
μάτων (41%).
-2 στις 10 παίκτριες έχουν παίξει τυχερά παι-
χνίδια για πρώτη φορά πριν τα 11 τους έτη, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πριν τα 18 έτη 
ανέρχεται στο 45%.
-Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια γίνεται 
μαζί με φίλους σε ποσοστό 49%. Ποσοστό 28% 
δήλωσε ότι παίζει μαζί με τον/την σύντροφο, 
ενώ ποσοστό 26% δήλωσε ότι παίζουν τυχερά 
παιχνίδια μόνες.
-Οι παίκτριες, σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν 

αγοράσει ξυστά λαχεία (94%) και αριθμολα-
χεία (93%), που αναδεικνύονται ως τα δη-
μοφιλέστερα τυχερά παιχνίδια μεταξύ των 
γυναικών.
-3 στις 10 παίκτριες ομολογούν ότι έχουν άτο-
μα στη ζωή τους που αντιμετωπίζουν (ή έχουν 
αντιμετωπίσει) πρόβλημα εθισμού στα τυχε-
ρά παιχνίδια.
-Μόλις 1% του συνόλου των γυναικών φαίνε-
ται να είναι πιθανές παθολογικές παίκτριες, 
ενώ το ποσοστό των παικτριών με συμπτώ-
ματα πιθανής παθολογικής συμπεριφοράς 
ανέρχεται στο 21%.
-7% των παικτριών ανέφερε ότι αισθάνθηκαν 
ενοχές όταν στοιχημάτιζαν ή για τις συνέπειες 
της στοιχηματικής τους συμπεριφοράς.
-Ποσοστό 4% των παικτριών ομολογεί πως 
αντιμετωπίζει πρόβλημα  ή αντιμετώπισε κά-
ποιο πρόβλημα με τα τυχερά παιχνίδια στο 
παρελθόν. 
Επιπρόσθετα, 2% των παικτριών δήλωσε ότι 
ένιωσε την ανάγκη να διακόψει την ενασχό-
λησή του με το στοίχημα ή τα τυχερά παιχνί-
δια, αλλά δεν πίστευε ότι μπορεί να τα κατα-
φέρει.

Τζογάρουν οι Κύπριες

ΛΕΒΑΝΤΑ (LAVANDULA), 
Ανήκει στην Οικογένεια Labiatea-Χειλανθή

Είναι μικρός αειθαλής θάμνος πολύκλαδος από τη βάση του που παίρνει 
ύψος 50-70 εκατοστά, με άνθη μπλέ σε στάχυ κατά τον Ιούνιο-Αύγουστο.  
Πρέπει να διατηρείται σε ηλιαζόμενες θέσεις και το μίγμα εδάφους που θα 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να περιέχει ασβέστη και να είναι πολύ στραγγερό, τα 
δε ποτίσματα πρέπει να είναι περιορισμένα.
Τα φύλλα της λεβάντας χρησιμοποιούνται μερικές φορές στη μαγειρική τα 
δε άνθη της ξηραινόμενα τοποθετούνται σε χώρους όπου φυλάγονται ρούχα 
διότι έχουν την ιδιότητα να διώχνουν διάφορα έντομα και ιδίως το σκώρον. 
Επίσης η λεβάντα θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα μελισσοτροφικά φυτά.  
Έχει φύλλα αντίθετα προμήκη, γραμμοειδή χρώματος τεφρού και 
χνουδωτά. Το υψόμετρο έχει μεγάλη σημασία για την καλλι-
έργεια της λεβάντας. Το καταλληλότερο υψόμετρο διά τη 
λεβάντα είναι μέχρι τα 1300 μέτρα. Η ηλιοφάνεια και 
ο ξηρός αέρας συντείνουν στην καλυτέρα ποιότητα αι-
θερίου ελαίου. Γενικά πρέπει να αποφεύγονται οι πε-
ριοχές όπου παρουσιάζονται παγετοί ιδίως την Άνοιξη, 
ενώ προτιμούνται οι περιοχές με αρκετές βροχές μέχρι το 
Μάιο. Η Λεβάντα μπορεί να καλλιεργηθεί και να ευδοκιμή-

σει και σε νεωλιμένα εδάφη, η δε διάρκεια ζωής που θα έχει είναι γύρω στα 
10-15 χρόνια. Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται είτε με σπόρο είτε με μοσχεύ-
ματα και παραφυάδες. Η εποχή φύτευσής της είναι τόσο το φθινόπωρο όσο 
και η Άνοιξη. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι γύρο στο ένα μέτρο μεταξύ των 
γραμμών και η ίδια απόσταση μεταξύ των φυτών. Όμως ο πολλαπλασιασμός 
με μοσχεύματα είναι ο πιο απλός και πιο καλός όπου αποκόπτονται τμήματα 
βλαστού 8-12 εκ. όπου αφαιρούνται τα φύλλα εκτός από αυτά της άκρης και 
τοποθετούνται στα ριζοτήρια για ριζοβολία. Η συλλογή γίνεται όταν το φυτό 
βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους άνθισης και όταν ο καιρός είναι καλός και 
ξηρός. Η λεβάντα καλλιεργείται για το αιθέριον έλαιόν της το οποίο περι-
λαμβάνεται τόσο με τη μέθοδο της αποστάξεως όσο και της εκχυλίσεως του 

ανθοφόρου τμήματος του φυτού.  
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Είναι φυτό του οποίου οι ιδιότητες 

είναι πολύ καλές και δρα σαν ηρεμιστικό, καταπολεμά την 
μελαγχολία και ναυτία. Επίσης καταπολεμά τη γρίπη, τη 
λαρυγγίτιδα τη βρογχίτιδα και τη φυματίωση. Επίσης 
καταπραΰνει τους πονοκεφάλους, τους πόνους των δο-
ντιών και σφίγγει τα ούλα. Θεωρείται καρδιοτονωτικό 

και για εξωτερικές χρήσεις χρησιμοποιείται για δερματι-
κές παθήσεις και για την πιτυρίδα της κεφαλής.

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

ΚηπουρικήΑρωματικά 
και Φαρμακευτικά φυτά

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή 

του βαθμού ενασχόλησης, των αντιλή-

ψεων και συνηθειών των γυναικών για 

το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. 
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του Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη*

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος 
LIFE+, χρηματοδοτεί στην Κύπρο ένα σημα-
ντικό έργο για την προστασία της φύσης -το 

έργο «Πανδώτειρα»- με δεκαετή ορίζο-
ντα (https://pandoteira.cy/). Πρόκειται 
για ένα επί της ουσίας φιλόδοξο έργο, 
στην υλοποίηση του οποίου συμμε-
τέχουν οι πιο σημαντικοί φορείς που 
ασχολούνται με το περιβάλλον στην 

Κύπρο με βασικό σκοπό «την επίτευξη ευνοϊκής κα-
τάστασης διατήρησης για ενδιαιτήματα και είδη κοι-
νοτικής σημασίας, ιδιαίτερα εκείνων που περιλαμ-
βάνονται στις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα 
πτηνά». Στην ημικατεχόμενη Κύπρο, οι Προστατευ-
όμενες Φυσικές Περιοχές (ΠΦΠ) καλύπτουν περίπου 
το 30% της επιφάνειας του νησιού. Η Κύπρος συγκα-
ταλέγεται στις χώρες της Ε.Ε. με το μεγαλύτερο πο-
σοστό έκτασης που καλύπτεται από το δίκτυο Natura 
2000. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προστα-
τευόμενη σίγουρα ένα τεράστιο βήμα προς τη σω-
στή κατεύθυνση ΟΜΩΣ πολλές φορές τα φαινόμενα 
απατούν. Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της 
Φύσης τονίζει ότι παρόλη την αύξηση των ΠΦΠ πα-
γκοσμίως (στην τελευταία απογραφή αφορούσαν 
το 15.8% της χερσαίας και το 8.1% της θαλάσσιας 
επιφάνειας του πλανήτη) το θέμα δεν είναι πλέον 
η «ποσότητα» (η ανακηρυσσόμενη έκταση) αλλά η 
«ποιότητα», δηλαδή η πραγματική, όχι στα χαρτιά, 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενερ-
γή διαχείρισή του. Επιτακτική είναι ακόμα η ανάγκη 
να διαχειριστούμε ορθολογικά όχι μόνο το τι γίνε-
ται εντός αλλά και εκτός (στα πέριξ) των Προστατευ-
όμενων Φυσικών Περιοχών, μιας και τα είδη και οι 
οικολογικές διεργασίες δεν γνωρίζουν από διοικητι-

κά όρια. Στο νησί μας για παράδειγμα παρατηρείται 
συνεχής επέκταση του οδικού δικτύου, τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων δίπλα σε καλλιέργειες 
και γύρω από τον μεγαλύτερο και ίσως ομορφότερο 
υδροβιότοπο, κατασκευή αιολικών πάρκων σε «απά-
τητες κορυφές», δημιουργία μαρίνων σε μέχρι πρό-
τινος πανέμορφες ακτές και μια διχασμένη κοινωνία 
για το τοπικό σχέδιο του Ακάμα. Οι πιο πάνω ‘αν-
θρώπινες παρεμβάσεις’ στο φυσικό περιβάλλον δεν 
αποτελούν βέβαια Κυπριακή πρωτοτυπία. 
Άλλωστε, οι ίδιοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών (SDGs) περιέχουν συγκρούσεις και 
αντιφάσεις. Όπως έχω ξαναγράψει στο παρελθόν, 
το θέμα μας στο νησί είναι το πεπερασμένο του χώ-
ρου και το πώς τον διαχειριζόμαστε. Για παράδειγ-
μα, η χωροθέτηση ηλιακών και αιολικών πάρκων με 
τον τρόπο που γίνεται στην Κύπρο βρίσκεται σε σύ-
γκρουση με πολλούς από τους στόχους της βιοποι-
κιλότητας και ίσως και με την αγροτική παραγωγή 
σε καιρούς χαλεπούς.  Ύστερα από έναν χρόνο σαβ-
βατικής άδειας στην Ιταλία, δυσανασχετώ για το κυ-
πριακό εθνικό πλάνο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
όταν στην Ιταλία έχει δοθεί γενναιόδωρη χρηματο-
δότηση για την πανεπιστημιακή έρευνα σε θέματα 
βιοποικιλότητας. Διαπιστώνω επίσης ότι η Κύπρος 
δε συμμετέχει με εθνικούς πόρους ούτε και φέτος 
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα BIODIVERSA παρόλο που 
το νησί είναι κομβικό σημείο για τη βιοποικιλότητα 
παγκοσμίως. Αναστοχαζόμενος κατέληξα στο συμπέ-
ρασμα ότι αυτό συμβαίνει διότι -διαχρονικά-σε εθνι-
κό/πολιτικό επίπεδο η διαχείριση και προστασία του 
περιβάλλοντος δεν αποτελεί προτεραιότητα. 
Ας μου επιτραπεί και μία σημειολογική παρατήρη-
ση: όσο ένα Υπουργείο έχει ως τελευταίο συνθετι-
κό τη λέξη «περιβάλλον», η πολιτεία ως τέτοιο θα 
το αντιμετωπίζει, την τελευταία λέξη μιας σύνθετης 

ονομασίας. Δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ, αλλά 
ανησυχώ ότι έπονται χειρότερα για τη βιοποικιλότη-
τα εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών κα-
θώς οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει εξ ανάγκης. 
Το φιλόδοξο σχέδιο της Ε.Ε. για μηδενικές εκπομπές 
ενδεχομένως έφτασε, άδοξα δυστυχώς, στο τέλος 
του στις 24 Φεβρουαρίου 2022  με τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία πριν καλά καλά ξεκινήσει. 
Η συζήτηση έχει πλέον στραφεί, όχι αδίκως υπό τις 
περιστάσεις, στους ενεργειακούς πόρους και στην 
επισιτιστική ασφάλεια. Φαίνεται ότι η ηλιακή και 
αιολική ενέργεια δεν μπορούν, τουλάχιστον, όχι με 
τους γρήγορους ρυθμούς που επιτάσσουν οι αυξα-
νόμενες ανάγκες μας και ένας παρατεταμένος (;) πό-
λεμος να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. 
Η συζήτηση ξεκίνησε στην Ευρώπη για «καθαρή» πυ-
ρηνική ενέργεια και στην Ελλάδα (πάλι) για λιγνίτες. 
Όλα τα σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και την προστασία της βιοποικιλότητας πέρασαν σε 
δεύτερη μοίρα αναγκαστικά και οι συζητήσεις για το 
περιβάλλον περιορίζονται αποκλειστικά στους ενερ-
γειακούς πόρους, λες και το περιβάλλον είναι μόνο 
η ενέργεια ή λες και η πολυδιαφημιζόμενη πράσινη 
ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη από τους βιολογικούς 
πόρους και τις υπηρεσίες που παρέχουν. 
Όπως μου είπε πριν κάποιους μήνες ένας συνομι-
λητής μου (προ της 24ης Φεβρουαρίου): «Εν τζιαι 
ν’ ασχολούμαστε τωρά με πουλούθκια, φίθκια τζιαι 
φκιόρα…». Σίγουρα «όχι» του απάντησα.

*(Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

«Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», 
Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης 
Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού

Πανεπιστημίου Κύπρου)

Περιβάλλον, ο τελευταίος τροχός της αμάξης

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τα παράξενα του 
«ονειρικού κόσμου»

Ο λίγον αυθαίρετο χωρίς «επιστημονική» βάση αλλά 
κουβέντα του «καβενέ» όπως συνηθίσαμε μας 

έχουν συνηθίσει. Δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε, όλοι 
συμμέτοχοι στα εγκληματικά σκάνδαλα άλλοι ελαφρά 
στην ελαφρότητα μας! Την ευθύνη οι διοικούντες (οι 
άγνωστοι του παγκόσμιου) που συνήθως είναι έμμισθοι 
πολύ καλώς! Οι ιστορίες λένε ΔΗΣΑΚΕΛ πάλιν στις εκλο-
γές! Θα φανεί ξεκάθαρα χωρίς νάχουμε ειδικές γνώσεις. 
Η μια «μεριά» ένωση και μόνον ένωση. Η άλλη «πλευ-
ρά» αυτοδιάθεση και μετά ένωση. Στο τέλος «ενωθήκα-
με» ούλοι στο ένωση και μόνον ένωση! Και φάγαμε τα 
μούτρα μας αλλά οι ηγεσίες κομμάτων δεξιά, αριστερά 
ανέπαφα! Μετά ιστορίες καφενείου από όλους και η 
μικρή μας χώρα μπήκε στα κλάματα από την μεγαλύτε-
ρη, χειρότερη καταστροφή του τόπου. Ο Βενιζέλος έλε-
γε: Μα εύλογο και σωστό είναι πρώτα αυτοδιάθεση και 
μετά ένωση! Εμείς Προεδρικές εκλογές με «κάμποσους» 
με περίπου τις ίδιες μη καθάριες ιδέες. Εύχομαι ναμαι 
λάθος 100%! Η κωλοσυρμαθκιά της κουφής δείχνει την 
στράτα εύχομαι ξανά ναμαι λάθος όπως και ο Χαμπής.  
Δημοκρατία έχουμε; Ότι θέλει κάμνει ο καθένας με βάση 
το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μέλος ΟΗΕ και 
Ε.Ε! Τρείς συντάξεις υπάρχουν; Άριστοι των Αρίστων 
υπάρχουν;  Πατριώτες υπάρχουν! Δολοπλοκίες, σκάνδα-
λα δρομολαξιές, λαξιές, μαρί; Συμφέροντα μετρούν;  Ατα-
σθαλίες;  Εγκληματίες και εγκλήματα πολέμου;  Ο εισβο-
λέας είναι γνωστός και εάν ναι ποιος και πότε τον πήρε 
στα ειδικά δικαστήρια; Υπάρχουν όπως υπάρχουν και τα 
συμφέροντα! Σφαίρα στο κεφάλι από την πίσω μεριά. 
Ποιος τράβηξε την σκανδάλη; Σάπιες ιστορίες με διαβα-
τήρια υπάρχουν; Κλείσιμο Τραπεζών και Συνεργατισμού 
έγινε; Κουρέματα; Οικονομικά σκάνδαλα και παραδοξο-
λογίες στον πλούτον που κατονομάζονται νέοι παλαιοί 
και νεόπλουτοι; Μέσα; Όχι στα σίγουρα γιατί υπάρχει 
ηλεκτρονική παρακολούθηση με «επιτρόπους ειδικούς» 
στις οργανώσεις παρακολουθήσεων! Από 8 εκατομ. 
ευρώ τελείωσε το Έργο 40 εκατομ. ευρώ. Έχει πολλά και 
εδώ και παγκοσμίως σαν τούτο το Έργο τέχνης μοναδικό 
και ακριβό. Δεν βρίσκω άλλα λόγω «βαρεμάρας»!  Φτου 
μου λαλώ που μιλούμε ή δεν μιλούμε καθόλου. Αποχή 
σιόρ λαλεί ο άλλος. Αποχή υπάρχει και μέσα στη ΒΟΥ-
ΛΗ ΜΑΣ! Ο φάκελλος της Κύπρου σώκλειστος;  Υπάρχει 
θέμα; Προδότες; Ή εκεί «αγαπημένοι» πουμαστε να μην 
ανοίξουμε πληγές που έχουν πόνο ψυχοσωματικό; 
Στα 22-25 του χρόνια έδωσε πληροφορίες στους Εγγλέ-
ζους για τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ. Το φυγάδεψαν υπό 
«προστασία» στας Αγγλίας. Πέρασε καλούλικα; Πέθανε; 
Είχε τύψεις; Έλα το παρατραβήξαμε; Έκλεισαν μόνα τους 
τα θέματα! Καληνύκτα και όνειρα με γλυκό του κουτα-
λιού ότι προτιμά ο καθείς! Ο Μόντης που τάλεγε πήγε 
στον ουρανό με τους Αρχαγγέλους. Ο Μιχαηλίδης (μιλού-
με για τον Εθνικό μας ποιητή) με την 9ην Ιουλίου πήγε 
και αυτός παίρνοντας μαζί του κουσούρια, κακά που του 
φορτώσαν, και περί πιοτών με ολίγο ρατσισμό και κλπ 
φτηνιάρικα σάπια! Φτου μας.
Υστερόγραφο: Η Αριστερά δέχεται ψήφους από την 
Άκρα Δεξιά (φασισμός) για να μην βγει η Δεξιά ή «Νεο-
φιλελεύθεροι». Απλά να λειτουργήσει ένα σύστημα συμ-
φερόντων και μόνον. Η πατρίδα τελευταία! Ο φασισμός 
αγκαλιάζεται και η Αριστερά χαριεντίζεται γιατί έχασε η 
δημοκρατική δεξιά! Τι να πούμε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. 
Ευχές ο οδηγός να μην είναι μεθυσμένος και ο πλοίαρχος 
να το ρίξει στον ύπνο! Στο τέλος: Aγκαλιούα έχω ανοικτή 
στο καλωσόρισμα του ξένου. Στον ώμο τ’ άγγιγμα για το 
καλό ταξίδι. Η Ιθάκη περιμένει με ορθάνοικτες καμαρω-
τές πόρτες. Μυστικά και μυστήρια δεν υπάρχουν, αγά-
πες, χάδια, ψυχής αγγίγματα. Η μελισσομάτα Κρυσταλλέ-
νη στην ανοικτή βυσσινιά αυλόπορτα στο χέρι μυρωδάτα 
γιασεμιά άσπρα της αλήθειας καρτερικά αναμένει. Μό-
νος και γέριμος ποτέ, τον ήλιο μου έχω κάθε μέρα και 
όταν σκοτεινιάσει στ’ όνειρο συντροφιά τον έχω.

Πάφιος πάντα και του κρασοχωριού.-Α. Λοϊζάς

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Ο διακεκριμένος Έλληνας δημοσιογράφος Άγ-
γελος Αλ.Αθανασόπουλος, αποκάλυψε σε 

πρόσφατο κείμενο του στο Αθηναϊκό 
«Βήμα», ότι από το 1957 η Τουρκία 
κινήθηκε εντός του ΝΑΤΟ για να προ-
ωθήσει τις έωλες αξιώσεις της και 
τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς για 
την αποστρατικοποίηση των νήσων 

του Αιγαίου. Πέντε μόλις χρόνια μετά την έντα-
ξη Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, η τελευταία  
ήγειρε θέμα αποστρατικοποίησης επικαλούμενη 
τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947. Το αίτημα 
της Τουρκίας έγινε αποδεκτό από τον τότε Γενικό 
Γραμματέα του ΝΑΤΟ Λόρδο Χάστινγκς Ισμεϊ. Σε 
επιστολή του προς τους μονίμους αντιπροσώπους, 
ο Βρετανός Γ.Γ του ΝΑΤΟ επισύρει την προσοχή 
τους στην αποφυγή στρατιωτικοποίησης της νήσου 
Λέρου. Αυτή ήταν η πρώτη πράξη υιοθέτησης από 
το ΝΑΤΟ των αβάσιμων αιτιάσεων της Τουρκίας με 
αναφορά στη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, επί 
της οποίας η Τουρκία ουδεμίαν σχέσιν έχει και συ-
νεπώς ούτε λόγον κατά την πάγιαν νομικήν αρχήν. 
«Res inter alios acta». Που σημαίνει ότι μία σύμβα-
ση δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώ-
ματα κάποιου που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. 
Κατά λαϊκότερη έκφραση «ένα θέμα μεταξύ άλλων 
δεν είναι δική μας δουλειά». Περαιτέρω βέβαια ο 

όποιος ισχυρισμός της Τουρκίας καταρρίπτεται και 
από το περιεχόμενο του άρθρου 51 του καταστατι-
κού χάρτη του ΟΗΕ. Πρόκειται για το δικαίωμα της 
«νόμιμης άμυνας» κάθε κράτους-μέλους του ΟΗΕ, 
σε περίπτωση «επικείμενης απειλής» και «απειλής 
χρήσης βίας» που πασίδηλα  αντιμετωπίζει η Ελ-
λάδα από τις εκ Τουρκίας προερχόμενες απειλές 
χρήσης βίας. Όμως το «πρόθυμο» ΝΑΤΟ δεν περι-
ορίστηκε στην υιοθέτηση των τουρκικών απόψε-
ων στη Νήσο Λέρο. Πολύ αργότερα, στις 8 Μαΐου 
του 1980, ο τότε Γ.Γ του ΝΑΤΟ Ολλανδός Τζιόζεφ 
Λούνς στις περίφημες «Οδηγίες Λούνς» προς τους 
μονίμους αντιπροσώπους, υιοθέτησε τις τουρκικές 
απόψεις, όπως αυτές είχαν ήδη υιοθετηθεί από 
τον Χανστιγκς Ισμεϊ, και για τις νήσους Λήμνο και 
Κάρπαθο. Ο διαβόητος και αλήστου μνήμης Λουνς 
είναι εκείνος που στην περίοδο πριν από το πραξι-
κόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο σε 
συνέντευξη του στο ΒBC έλεγε τον Ιούλιο του 1972 
για τον Μακάριο τα εξής, μεταξύ άλλων:
«Και ο Αρχιεπίσκοπος, βέβαια που ερωτοτροπεί με 
τη Μόσχα, δεν είναι θάλεγα πολύ ισχυρό στοιχείο 
σταθερότητας. Ίσως να ακολουθεί επικίνδυνη πο-
λιτική, αλλά υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στο νησί, 
όπως π.χ οι τρεις Μητροπολίτες, που τον κάλεσαν 
δύο  φορές να παραιτηθεί και να ασχοληθεί με τα 
εκκλησιαστικά του καθήκοντα, προετοιμαζόμενος 
για ένα καλύτερο μέλλον». Βέβαια η ενεργός στή-
ριξη και συμμετοχή του ΝΑΤΟ στο επακολουθήσαν 
δίδυμο έγκλημα του 1974, είναι απολύτως τεκμη-

ριωμένη και από αποκαλυφθέντα απόρρητα έγγρα-
φα και αδιάσειστες μαρτυρίες. Ασφαλώς «άξιος» 
συνεχιστής των προκατόχων του Ισμεϊ και Λούνς 
είναι ο σημερινός Γ.Γ του ΝΑΤΟ Στολτεμπεργκ ο 
οποίος, ανερυθρίαστα, καλεί Ελλάδα και Τουρκία 
να επιλύσουν «μέσω διαλόγου τις διαφορές τους 
στο Αιγαίο» αγνοώντας και περιφρονώντας τις σα-
φείς διατάξεις του διεθνούς δικαίου. 
Προκαλώντας δικαιολογημένη οργή στην Ελληνική 
Κυβέρνηση και την υπόλοιπη Ελληνική πολιτική 
ηγεσία που δεν ξεχνά και την επονείδιστη στάση 
του ΝΑΤΟ στην κρίση των Ιμίων. Με βάση όλα τα 
πιο πάνω είναι απορίας άξιον γιατί από ορισμέ-
νους στην Κύπρο παρατηρείται εσχάτως μια μη 
αποκρυπτόμενη «Νατολαγνεία», με εισηγήσεις για 
υποβολή ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. 
Τόσο αγνοούν την διαχρονική στάση της έναντι της 
Κύπρου και της Ελλάδας;
Σημ: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ορθή θέση για 
την Κύπρο είναι η υποβολή αίτησης για ένταξη στο 
«Συνεταιρισμό για την Ειρήνη», που είναι πρό-
γραμμα της Ε.Ε. Κι’ αυτό για να μπορεί απρόσκο-
πτα η Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετέχει καθ’ 
ολοκληρίαν στον Ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και 
ασφάλειας. Η Τουρκία βέβαια έχει βέτο, πλην όμως 
θα εκτεθεί αφού θα παρουσιαστεί ως παρεμποδί-
ζουσα ένα εκ των βασικών πυλώνων πολιτικής της 
Ε.Ε όπως αποφάσισε η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
Αυτονόητη και η συνέχιση συμμετοχής στα προ-
γράμματα της PESCO.

Αποκαλυπτήρια ΝΑΤΟ



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 09 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 Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει 

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•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 για τις ξενοδοχειακές 
της μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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



“Αδέσμευτος” 09 Ιουλίου 2022 Σελίδα 21α νακο ι νώσ ε ι ς

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 αύριο Κυριακή 10 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου το 
εξάμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ
(τέως δημάρχου Γεροσκήπου)

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, Παιδιά, Εγγόνια 
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιγραφή Εργασίας:
•Εσωτερικώς έλεγχος όλων των τμημάτων των ξενοδοχείων.
Απαιτούμενα προσόντα:
•Γνώση και εμπειρία στο Τμήμα F & B ξενοδοχείων.
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική / Χρηματοοικονομικά ή άλλου 
ισοδύναμου προσόντος ή Association of Chartered Certified Accountants ACCA, ή LCCI Level 3 
(Higher), ή διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής στο Hospitality με ειδίκευση στο  F & Β
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•Απαραίτητη επιβεβαιωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο στο τμήμα F&B ή στο 
τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
πιστοποιητικά εμπειρίας στο F & Β και μια τουλάχιστον συστατική επιστολή από προηγούμενο 
Εργοδότη να αποσταλούν στη πιο κάτω διεύθυνση μέχρι τις 11/7/2022

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

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ)

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Μεσόγης, Μιχαλάκη Νικολάου 2, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, 

η ώρα 1:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από το γραφείο του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης και  για περισσότερες πληροφορίες μπορούν  να 

αποτείνονται στο πιο πάνω γραφείο, στα τηλέφωνα:
 26 653537 ή 26 653440

Μεσόγη, 08 Ιουλίου, 2022.

Από Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ & ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Οργάνωση Αντιστασιακών Πάφου και το Ίδρυμα Ελεύθερης Ραδιοφωνίας Νίκου 
Νικολαΐδη, συνδιοργανώνουν την ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους πεσόντες 
της αντίστασης και τους αποβιώσαντες συντελεστές του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού της 

Κύπρου, που λειτούργησε ενάντια στο πραξικόπημα και μετέδωσε το ιστορικό διάγγελμα 
του Προέδρου Μακαρίου.

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 8:20 π.μ. στο χώρο όπου λειτούργησε ο Ελεύθερος 
Ραδιοσταθμός (εργαστήριο Νίκου Νικολαΐδη), έναντι Δικαστικού Μεγάρου Πάφου.

Παρουσίαση-Συντονισμός: Ανδρέας Θεοδώρου

Π/Α Τηλ. 26 946368

Λειτουργίες-Κηρύγματα Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος την Κυριακή 10 Ιουλίου θα λειτουργήσει 
και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία, όπου στη συνέχεια θα 

προστεί του εθνικού μνημοσύνου του Αρχ. Κύπρου Κυπριανού και των άλλων εθνομαρτύρων 
της 9ης Ιουλίου 1821. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου θα χοροστατήσει κατά τον εσπερινό και θα 
κηρύξει στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσι Αγίων Παϊσίου και Νεκταρίου στη Δρούσια.

 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης και ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης κ. Παγκράτιος την 
Κυριακή 10 Ιουλίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου 

στην Πάφο, όπου στη συνέχεια θα προστεί του εθνικού μνημοσύνου των πεσόντων κατά την 
βάρβαρη τουρκική εισβολή.

 Ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Τυχικός την προσεχή 
Κυριακή 10 Ιουλίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 

και Ειρήνης στον Παχύαμμο, όπου στη συνέχεια θα προστεί του εθνικού μνημοσύνου του 
δολοφονηθέντος ήρωα Νίκου Χρίστου Σολωμού καθώς και των πεσόντων κατά την βάρβαρη 

τουρκική εισβολή. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στο πανηγυρίζον Ιερό 
Ξωκκλήσι της Αγίας Ευφημίας στην Κρήτου Τέρρα-Δρούσια.

 Ο Θεολόγος κ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης την προσεχή Κυριακή 10 Ιουλίου θα κηρύξει τον θείο 
λόγο στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο.

Αμοιβαία δέσμευση γάμου

O Sergiu Vascan της Lilianas Vascan από τη Μολδαβία 

και η Μαριλένα Νεοφύτου του Aντρέα και της Ξένιας από την Κύπρο 

θα δώσουν αμοιβαία δέσμευση γάμου 

στο εξωκλήσι της Αγίας Ματρόνας Πέγεια-Πάφος



O Carlos Sainz  ήταν ο ν ικητής στο συγκλονιστ ικό Grand Pr ix
Μεγάλης Βρετανίας,  μπροστά από τους Sergio Perez  κα ι  Lewis Hamilton

Τ ο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας τα είχε όλα, 
σοβαρά  ατυχήματα,  έντονες  μάχες  μέχρι 
το  τέλος  και  συγκλονιστικό  φινάλε.  Νικητής 

στο  Silverstone  κερδίζοντας  για  πρώτη φορά  στην 
καριέρα  του  ήταν  ο  Carlos  Sainz,  με  τους  Sergio 
Perez  και  Lewis  Hamilton  να  συμπληρώνουν  το 
βάθρο. Με  το  που  έσβησαν  τα  κόκκινα φώτα  στο 
Silverstone  o  Max  Verstappen  ξεκίνησε  καλύτερα 
προσπερνώντας με άνεση τον Carlos Sainz, ανεβαί-
νοντας στην πρώτη θέση. Εκπληκτική εκκίνηση έκα-
νε και ο Lewis Hamilton με τον Βρετανό να κερδίζει 
δύο  θέσεις  και  να  ανεβαίνει  στην  τρίτη  θέση  του 
βάθρου.  Ωστόσο  στις  πιο  πίσω  θέσεις  είχαμε  ένα 
τρομερό ατύχημα μεταξύ των George Russell, Zhou 
Guanyu και Pierre Gasly.
O  Βρετανός  πιλότος  της Mercedes  είχε  κακή αντί-
δραση κατά την εκκίνηση με αποτέλεσμα δίπλα του 
να φτάσει ο οδηγός της Alfa Romeo Zhou. O Pierre 
Gasly με τη σειρά του θέλησε να μπει ανάμεσα τους, 
αλλά  όταν  αναγκάστηκε  να  φρενάρει  ακούμπησε 
τον οδηγό της Mercedes ο οποίος με τη σειρά του 
χτύπησε  τον Κινέζο.  Το μονοθέσιο  της Alfa Romeo 
αναποδογύρισε στην πίστα, ενώ άμεσα είχαμε την 
εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.
Τελικά λίγα λεπτά μετά έγινε γνωστό ότι ο Κινέζος 
πιλότος  είναι  μια  χαρά  στην  υγεία  του. Μετά  την 
απαραίτητη  διακοπή  οι  πιλότοι  επέστρεψαν  στα 
μονοθέσια  τους  ώστε  να  παραταχθούν  και  πάλι 

στην  εκκίνηση.  Η  διεύθυνση  αγώνα  έδωσε  την 
εντολή  να  έχουμε  την  αρχική  κατάταξη  καθώς  τα 
μονοθέσια  δεν  είχαν  φτάσει  έως  τη  γραμμή  του 
αυτοκινήτου ασφαλείας  (είσοδος  του  pit  lane),  το 
οποίο  είναι  το  πρώτο  σημείο  στο  οποίο  θεωρούν 
ως  επίσημο  σημείο  καθορισμού  της  κατάταξης. 
Με  το  που  έσβησαν  τα  κόκκινα  φώτα,  ο  Carlos 
Sainz αυτή τη φορά ξεκίνησε δυνατά με την Ferrari, 
με  τον Max  Verstappen  να  προσπαθεί  να  τον  πε-
ράσει από την εσωτερική. Ο  Ισπανός κατάφερε με 
επιτυχία να κρατήσει την πρώτη θέση, ενώ οι Sergio 

Perez  και  Charles  Leclerc  είχαν  μια  επαφή  μεταξύ 
τους.  Η  συγκεκριμένη  επαφή  είχε ως  αποτέλεσμα 
να πληγωθεί η RB18  του Μεξικανού, με  τον Perez 
να αναγκάζεται να εισέλθει λίγο αργότερα στα pits. 
Έχοντας  φτάσει  στον  δέκατο  γύρο  στο  Βρετανικό 
Grand Prix,  ο Carlos  Sainz  είχε μια μικρή διαφορά 
από  τον  δεύτερο Max  Verstappen,  με  τον  Charles 
Leclerc να ακολουθεί στην τρίτη θέση.
Ο Max Verstappen έχοντας μειώσει τη διαφορά πίε-
ζε συνεχώς τον πρωτοπόρο Carlos Sainz. O Ισπανός 

εν τέλει δεν άντεξε την πίεση και στη στροφή Chapel 
έχασε  τον  έλεγχο  της  F1-75,  χάνοντας  ταυτόχρονα 
την  πρώτη  θέση. Μεγάλος  κερδισμένος  από  αυτό 
το λάθος ήταν ο Max Verstappen ο οποίος πέρασε 
στην πρώτη θέση. Ωστόσο το δράμα στο Silverstone 
θα συνεχιζόταν. Ξαφνικά ο Ολλανδός πρωταθλητής 
έκοψε με την RB18, με τον Carlos Sainz να περνά και 
πάλι  μπροστά.  Ο  πιλότος  της  αυστριακής  ομάδας 
μπήκε  στα  pits  καθώς  έκανε  λόγο  για  κλατάρισμα 
ελαστικού από  κάποιο θραύσμα που υπήρχε στην 
πίστα. Η τύχη χαμογέλασε αυτή τη φορά στην ιτα-
λική ομάδα  καθώς  είδε  τους πιλότους  της  να βρί-
σκονται στο «1-2» με τον Sainz να προηγείται έχο-
ντας πίσω του τον teammate του Leclerc, στην τρίτη 
θέση είχε βρεθεί ο Lewis Hamilton, με τον Βρετανό 
να βρίσκεται και αυτός στο παιχνίδι της νίκης. 
Μπορεί η Ferrari να είχε τα δύο μονοθέσια της στις 
δύο  πρώτες  θέσεις,  o  Lewis  Hamilton  ήταν  αυτός 
που  σημείωνε  τον  έναν  ταχύτερο  γύρο  μετά  τον 
άλλον. Ο Βρετανός είχε καταφέρει  να μειώσει  την 
απόσταση που τον χώριζε από την κορυφή μπαίνο-
ντας δυνατά στο κυνήγι της νίκης. Βλέποντας αυτό η 
ιταλική ομάδα κάλεσε τον Carlos Sainz στα pits ώστε 
να βάλει  τη σκληρή γόμα της Pirelli, ώστε να πάει 
μέχρι το τέλος. Μετά το pitstop του Sainz ο Charles 
Leclerc είχε ανέβει στην πρώτη θέση με  τον  Lewis 
Hamilton να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση καθώς 
μείωνε  συνεχώς  τη  διαφορά.  Ο  Βρετανός  πιλότος 
της Mercedes πίεζε της W13 στο όριο και μέσα σε 
ελάχιστους γύρους μπήκε στη ζώνη DRS. 
Στο στρατόπεδο  της  Ferrari, αποφάσισαν  να καλέ-
σουν τον Μονεγάσκο πιλότο ώστε να κάνει και αυ-
τός την απαραίτητη αλλαγή ελαστικών.
Αυτό τελικά συνέβη στον 25ο γύρο με τον Charles 
Leclerc να τοποθετεί στην F1-75 τη σκληρή γόμα της 
Pirelli. Μετά την αλλαγή ο Lewis Hamilton είχε πε-
ράσει στην πρώτη θέση, με τον Βρετανό να αποφα-
σίζει να μείνει εντός πίστας, καθώς σε συνομιλία με 

την ομάδα του, τόνισε πως τα ελαστικά του είναι σε 
καλή κατάσταση. Φτάνοντας στον 30ο γύρο ακού-
σαμε από τον ασύρματο της Ferrari το μήνυμα πως 
μπορείτε να παλέψετε. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα 
στον Clarles Leclerc να ανεβάσει τον ρυθμό ώστε να 
περάσει τον teammate του Carlos Sainz με στόχο να 
κυνηγήσει τον πρωτοπόρο Lewis Hamilton ο οποίος 
δεν είχε μπει ακόμη για αλλαγή ελαστικών. Δύο γύ-
ρους αργότερα και με τον Charles Leclerc να έχει πε-
ράσει με άνεση τον Carlos Sainz, η Mercedes κάλεσε 
στα pits τον Lewis Hamilton.To pitstop ήταν αργό με 
αποτέλεσμα  ο  Βρετανός  να  χάσει  πολύτιμο  χρόνο 
και να πέσει στην τρίτη θέση, ωστόσο είχε το πλεο-
νέκτημα των φρέσκων ελαστικών σε σχέση με τους 
δύο οδηγούς της Ferrari. Με τον Charles Leclerc να 
κρατά  σταθερή  τη  διαφορά  του  από  τους  Carlos 
Sainz και Lewis Hamilton, όλοι περίμεναν να δουν αν 
τα ελαστικά του Hamilton θα αποδώσουν καλύτερα 
προς  το  τέλος  του  αγώνα.  Ωστόσο  το  δράμα  στο 
Βρετανικό GP θα συνεχιζόταν, ο Esteban Ocon αντι-
μετώπισε πρόβλημα με την Alpine και αναγκάστη-
κε  να  σταματήσει  εντός  πίστας,  με  το  αυτοκίνητο 
ασφαλείας να κάνει  την εμφάνιση  του στην πίστα 
με  το που  είχαμε  εκκίνηση ο  Carlos  Sainz  έχοντας 
τη  μαλακή  γόμα  πέρασε  με  χαρακτηριστική  ευκο-
λία  των  teammate  του  Charles  Leclerc.  Ο  Ισπανός 
άνοιξε  αμέσως  τη  διαφορά  του  από  τους  διώκτες 
του, καθώς ο Leclerc κρατούσε πίσω του, τους Lewis 
Hamilton  και  Sergio  Perez.  Ο Μονεγάσκος  πάλευε 
με  νύχια  και  με δόντια  να  κρατηθεί  μπροστά από 
τους δύο διώκτες του.
Η μάχη ήταν τόσο έντονη καθώς οι Leclerc-Hamilton-
Perez άλλαξαν πολλές φορές θέσεις, με τον Sergio 
Perez εν τέλει να καταφέρνει να βρεθεί στη δεύτερη 
θέση.  Το  παράδειγμα  του Μεξικανού  ακολούθησε 
και ο Lewis Hamilton περνώντας στη συνέχεια  τον 
Leclerc ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση.
Ενώ είχαμε τη μάχη για τις δύο θέσεις του βάθρου, 
ο Carlos Sainz στην 150η εκκίνηση του κατακτούσε 
την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1. Ο 
Ισπανός  κατάφερε  μετά  το  αυτοκίνητο  ασφαλείας 
να  χτίσει  μια  διαφορά  ασφαλείας,  φέρνοντας  την 
F1-75  με  ασφάλεια  στον  τερματισμό.  Πίσω  του 
στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Sergio 
Perez, με τον Μεξικανό πιλότο της Red Bull να κερ-
δίζει “αθόρυβα” θέσεις φτάνοντας σε αυτό το πο-
λύτιμο για τον ίδιο αποτέλεσμα. Με τους βαθμούς 
που συγκέντρωσε  κατάφερε  ταυτόχρονα  να  κόψει 
βαθμούς από τον πρωτοπόρο στη βαθμολογία Max 
Verstappen.
Το  βάθρο  στο  Grand  Prix Μεγάλης  Βρετανίας  συ-
μπλήρωσε ο Lewis Hamilton, με τον Βρετανό να κά-
νει εκπληκτικό αγώνα με τη Mercedes, απαντώντας 
με  τον  καλύτερο  τρόπο  στους  επικριτές  του.  Στην 
τέταρτη θέση βρέθηκε ο Charles Leclerc με τον πιλό-
το της Ferrari να είναι δυσαρεστημένος για ακόμη 
έναν αγώνα από την στρατηγική της  ιταλικής ομά-
δας.  Την  πεντάδα  συμπλήρωσε  ο  εκπληκτικός  για 
ακόμη ένα GP Fernando Alonso. Ο Ισπανός με μεστή 
οδήγηση κατάφερε να φέρει πολύτιμους βαθμούς 
για την Alpine.
Ο  Lando  Norris  τερμάτισε  στην  έκτη  θέση  με  τον 
Βρετανό να προσπαθεί να πάρει ότι καλύτερο από 
το μονοθέσιο της Mclaren. Στην έβδομη θέση βρέ-
θηκε  ο  Max  Verstappen  με  τον  Ολλανδό  πρωτα-
θλητή παρά τα μηχανικά προβλήματα που αντιμε-
τώπισε να καρπώνεται πολύτιμους βαθμούς για τη 
συνέχεια του πρωταθλήματος.
Στην όγδοη θέση τερμάτισε ο Micκ Schumacher κερ-
δίζοντας  ταυτόχρονα  τους  πρώτους  του  βαθμούς 
στη  Formula  1.  Ο  Sebastian  Vettel  βρέθηκε  στην 
ένατη  θέση  με  την  Aston  Martin,  με  τον  Kevin 
Magnussen  να  συμπληρώνει  την  δεκάδα  με  την 
Haas.
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Νικητής στο Silverstone κερδί-
ζοντας για πρώτη φορά στην κα-
ριέρα του ήταν ο Carlos Sainz, με 
τους Sergio Perez και Lewis 
Hamilton να συμπληρώνουν το 
βάθρο. 



Α “Αδέσμευτος” 09 Ιουλίου 2022

Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Σε
λ.

 2
3

Χ ωρίς πολλά λόγια και με τα κεφάλια μέσα 
ξεκινούν στον Ακρίτα το παρθενικό ταξίδι 
στην Α’ κατηγορία. Η ομάδα της Χλώρα-

κας με προϋπολογισμό της τάξεως του 1.5 εκα-
τομμυρίων ευρώ, θα προσπαθήσει να πετύχει 
την παραμονή της στην κατηγορία. Το έργο του 
Νταβίτ Μπατία είναι αρκετά δύσκολο, μιας και οι 
περισσότερες ομάδες αναμένονται δυνατές. 
Πάντως, στην ομάδα του Ακρίτα, πέραν του 
έμπειρου προπονητή, υπάρχουν και οι έμπειροι 
παράγοντες, όπου μαζί με τον επενδυτή του συλ-
λόγου Λιουτάουρας Βαραναβίσιους θα προσπα-
θήσουν για το κάτι παραπάνω. 
Όσο αφορά τον προγραμματισμό, έχει γίνει γνω-
στό, ότι έχουν ανανεωθεί τα συμβόλαια με τον 
αρχηγό Γιώργο Βάσου, τον Βασίλη Δημοσθένους 

και τον τερματοφύλακα Kleton Perntreou. Έχουν 
αποκτηθεί οι Βραζιλιάνοι Καστελλάνι και Πεδρί-
νιο, o Βοσνιοκροάτης Ιβάν Σαραβάνια, ο Ισπα-
νός Χάβι Εράσο, ο Γιάννης Κατσιάμης και ο Κων-
σταντίνος Καραγιάννης. Τρίτος τερματοφύλακας 
αναμένεται να είναι ο υπό δοκιμή Χρίστος Πά-
ζαρος. Η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει στη 
Βουλγαρία, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισ-
σότερες πληροφορίες. 
Έδρα της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα θα εί-
ναι το Στέλιος Κυριακίδης, μέχρι να ετοιμαστεί 
το κοινοτικό Χλώρακας, το οποίο, όπως όλα δεί-
χνουν θα μετατραπεί σε στολίδι για την περιοχή. 
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, όταν ετοιμα-
στεί το γήπεδο με προδιαγραφές Α’ κατηγορίας, 
θα χρησιμοποιείται και από την Πάφος fc.  

Ακρίτας: Στόχος η παραμονή, αλλά…  

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Δύσκολη πρεμιέρα 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 

στη Λευκωσία η κλήρωση του 
Πρωταθλήματος Cyta αγωνιστικής 
περιόδου 2022-2023.
Το πιο σπουδαίο παιχνίδι που ανέ-
δειξε η κληρωτίδα είναι το παρα-
δοσιακό ντέρμπι της Λεμεσού με-
ταξύ Άρη και ΑΕΛ. Απ’ εκεί και πέρα 
έχουμε τις αναμετρήσεις Ολυμπι-
ακός- Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ-Πάφος, 
Καρμιώτισσα-Ν. Σαλαμίνα, Ακρίτας-
Ομόνοια, ΑΕΚ-Δόξα και Απόλλωνας-  
Παραλίμνι.  

ΑΠΟΕΛ-Πάφος 
Δύσκολη η κλήρωση για την Πάφο 
στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλή-
ματος, καθώς κληρώθηκε με τον 
ΑΠΟΕΛ στο Γ.Σ.Π. Βέβαια, η Πάφος 
θα πάει στην πρωτεύουσα με απαι-
τήσεις και με στόχο το θετικό αποτέ-
λεσμα, παρόλο που κάποιοι δεν θα 
έλεγαν ότι η παφιακή ομάδα θα πρέ-
πει να ξεκινήσει με το δεξί τις υπο-
χρεώσεις της.  

Ακρίτας-Ομόνοια 
Δύσκολη κλήρωση και για τον Ακρίτα 
Χλώρακας, που θα φιλοξενήσει την 
Ομόνοια στην Πάφο (εκκρεμεί ακόμη 
το θέμα με το γήπεδο). Αδιαφιλονίκη-
το φαβορί είναι ασφαλώς η ομάδα της 

πρωτεύουσας, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι ο Ακρίτας θα παίξει για να χά-
σει. Αντιθέτως, χωρίς την ετικέτα του 
φαβορί θα προσπαθήσει για το θετικό 
αποτέλεσμα και να στείλει και τα ανά-
λογα μηνύματα ενόψει της συνέχειας. 

Σ τις μικρές κατηγορίες, η επαρ-
χία μας θα εκπροσωπείται σε 

κάθε κατηγορία της ΚΟΠ. Στη Β’ 
κατηγορία  θα έχουμε  με τη νέα 
σεζόν την Πέγεια, στη Γ’ κατηγο-
ρία την ΕΝΑΔ και στην Επίλεκτη 
Κατηγορία Κολώνη/Γεροσκήπου 
και Φοίνικα.
Στη Β’ κατηγορία λοιπόν, η νε-
οφώτιστη Πέγεια με προπονη-
τή τον Αλέξη Γαρπόζη, με πρώτο 
στόχο την παραμονή στην κατηγο-
ρία, κάτι που θα θεωρηθεί επιτυ-

χία, και απ’ εκεί και πέρα, το κάτι 
παραπάνω με ότι αυτό συνεπάγε-
ται. Στην Πέγεια αισιοδοξούν ότι 
η ομάδα θα εδραιωθεί στη Β’ κα-
τηγορία και θα γίνει μια υπολογί-
σιμη δύναμη και δεν θα καταντή-
σει «ασανσέρ». 
Τα ίδια πάνω-κάτω ισχύουν και για 
τη νεοφώτιστη στη Γ΄ κατηγορία 
ΕΝΑΔ με προπονητή τον Κωστάκη 
Καϊάφα (φώτο). Κύριος στόχος δεν 
μπορεί να είναι άλλος από την πα-
ραμονή στην κατηγορία, όχι μόνο 

για φέτος, αλλά για πάντα. Στην 
Πόλη Χρυσοχούς θέλουν να καθι-
ερώσουν την τοπική ομάδα στη Γ’ 
κατηγορία, εκεί όπου παραδοσια-
κά ανήκει. 
Στην Επίλεκτη Κατηγορία έχουμε 
τον Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυ-
σοχούς και την Κολώνη/Γεροσκή-
που. Οι δύο ομάδες της επαρχίας 
μας δεν θα έλεγαν όχι σε άνοδο 
στην ανώτερη κατηγορία, παρά 
τις δυσκολίες που υπάρχουν με 
το οικονομικό και όχι μόνο. 

Μικρές κατηγορίες

Εκπρόσωποι σε κάθε κατηγορία

Στην Πόλη Χρυσοχούς 
θέλουν να καθιερώσουν 
την τοπική ομάδα στη Γ’ 
κατηγορία, εκεί όπου 
παραδοσιακά ανήκει. 

Το πιο σπουδαίο παιχνίδι που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι το παραδοσιακό 

ντέρμπι της Λεμεσού μεταξύ Άρη και ΑΕΛ...

Tελευταία Νέα

Δύο Γεωργιανοί ταλέντα στο στό-
χαστρο της Πάφος fc 

Δύο Γεωργιανούς με χρηματιστηρια-
κή αξία πέραν τους ενός εκατομμυ-
ρίου έχει βάλει στο στόχαστρό της 
η Πάφος fc. Ο ένας, 21 ετών, δεξι-
ός εξτρέμ, με χρηματιστηριακή αξία 
δύο εκ. ευρώ, και ο άλλος 20 ετών, 

αριστερό μπακ, με χρηματιστηριακή 
αξία 1.2 εκ. ευρώ.  
Δύο ποδοσφαιριστές, λοιπόν, που 
θεωρούνται ταλέντα, παρακολουθεί 
στενά η παφιακή ομάδα και δεν απο-
κλείεται να πάρει «πακέτο» τους δύο 
ποδοσφαιριστές που να σημειώσου-
με ότι αγωνίζονται στην ίδια ομάδα. 

Tαλέντα θέλει η Πάφος fc
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Τ ίτλο όσο ποτέ άλλοτε επιθυμούν φέτος στην 
Πάφος fc. Οι ιθύνοντες της ομάδας τονίζουν 
ότι ήρθε η στιγμή για να γίνει η αγωνιστι-

κή υπέρβαση. Άλλωστε, ο ερχομός του Χένινγκ 
Μπεργκ, αλλά και των ηχηρών μεταγραφών αυτό 
μαρτυρούν.  
Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική, καθώς επιλέ-
γονται ποδοσφαιριστές από το «πάνω ράφι» όπως 
αναφέρονται στα ποδοσφαιρικά στέκια οι σπουδαί-
οι και ακριβοί ποδοσφαιριστές.
Οι νέες προσθήκες προέρχονται από την ποδοσφαι-
ρομάνα Βραζιλία, και όπως όλα δείχνουν, η ομάδα 
θα έχει βασικές μονάδες από τη χώρα του καφέ. 
Ήδη έχει ανακοινωθεί ο πολύ σπουδαίος Μαρσί-
νιο, ο  20χρονος Ζοάο Πέδρο, που χαρακτηρίζεται 
ως ταλέντο, και ο επίσης πολύ σπουδαίος Ζουνίνιο. 
Στα νέα αποκτήματα συγκαταλέγονται και οι Ταβά-
ρες και Μάριος Δημητρίου. Έχουν, επίσης, ακουστεί 
αρκετά ονόματα με τη διοίκηση να μην διαψεύδει, 
αλλά ούτε και να επιβεβαιώνει οτιδήποτε. Η τακτική 
των τελευταίων ετών, να κρατούν «στόματα ερμητι-
κά κλειστά» στη διοίκηση εφαρμόζεται και φέτος. 
Όπως και να έχει, η Πάφος fc ετοιμάζεται φέτος για 
σπουδαία πράγματα και ευχή όλων στην επαρχία να 
μπορέσει η ομάδα να πάρει, ή έστω να παλέψει μέ-
χρι το τέλος για έναν πολυπόθητο τίτλο. 
Στο μεταξύ, η ομάδα βρίσκεται από τη Δευτέρα στη 
Λετονία, όπου θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. 

Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αυστρία για το βασι-
κό στάδιο προετοιμασίας και αρχές Αυγούστου θα 
επιστρέψει στην Κύπρο για το τελικό μοντάρισμα. 
Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει ορισθεί για το 
Σαββατοκύριακο 27-28 Αυγούστου. 

Εκκρεμότητες 
Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες στην ομάδα με 
πρώτα και κύρια το θέμα που έχει προκύψει με το 
Στέλιος Κυριακίδης. Όλες οι επηρεαζόμενες πλευ-
ρές, Πάφος, Ακρίτας και ΚΟΑ βρίσκονται σε διαβου-
λεύσεις για να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό. 
Από πλευράς σωματείων, εκφράζεται η άποψη ότι 
δεν επιθυμούν να αγωνιστούν αλλού, πέραν του 
Στέλιος Κυριακίδης. Εκκρεμότητες υπάρχουν σαφώς 
και στα αγωνιστικά. Η ομάδα αναμένεται να κινηθεί 
για την απόκτηση τερματοφύλακα, δύο μέσων, ενός 
αμυντικού, ενός για τη θέση οκτώ-δέκα και για τα 
φτερά. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενα-
πόκειται στον Χένινγκ Μπεργκ να αποφασίσει για 
επιπλέον προσθήκη. Άλλη μια σοβαρή εκκρεμότητα 
είναι με τον Μαρσίνιο και τη γνωστή ιστορία με το 
δυστύχημα στο οποίο εμπλέκεται. Όπως αναφέρε-
ται από την ομάδα, το θέμα χειρίζονται οι δικηγόροι 
του ποδοσφαιριστή και παρακολουθούν τις εξελί-
ξεις. Εάν δεν λυθεί το θέμα, τότε θα αποκτηθεί άλ-
λος ποδοσφαιριστής στη θέση του. 

Το βάρος στον Μπεργκ 

Ρόστερ ομάδας πρωταθλητισμού έχει στα χέ-
ρια του ο Χένινγκ Μπεργκ και όπως είναι λογι-
κό, το βάρος πέφτει πλέον επάνω του. Ο Νορ-
βηγός καλείται να φτιάξει ένα σύνολο ικανό 
για να πρωταγωνιστήσει τόσο σε πρωτάθλημα, 
όσο και σε κύπελο. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, 
ωστόσο, πρέπει να υπάρξει υπομονή, καθώς 

κανένας προπονητής δεν κρατά μαγικό ραβδί. 
Μεγάλο βάρος θα δοθεί στην προετοιμασία 
στο εξωτερικό και μέσα από τα φιλικά παιχνί-
δια να μπορέσει να ετοιμάσει την ομάδα που 
επιθυμεί. 
Πάντως, όταν οι φίλαθλοι ακούνε για τίτλο από 
τα επίσημα χείλη της ομάδας, τότε είναι λογικό 
να έχουν απαιτήσεις κυρίως από την τεχνική 
ηγεσία. 

Πορεία πρωταθλητισμού από την Πάφος fc
 Σπουδαίους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές έφερε στην Κύπρο η ομάδα...
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