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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Γ. Καράς

Τα γήπεδά μας για να τηρούν τις προδιαγραφές 
για ασφάλεια και υγεία των αθλητών και φιλά-
θλων, χρειάζονται πέραν των 40 εκ…

Σελ. 06

Ε. Χρυσάνθου

Η κακή κατάσταση του δρόμου από και προς 
την Πάφο είναι το βασικότερο πρόβλημα που 
ταλανίζει την κοινότητα της…

Σελ. 07

Γ. Ομήρου

Ένα ενδιαφέρον άρθρο του πρώην προέδρου 
της Βουλής για την ατιμωρησία της προδοσία 
με αφορμή τις μαύρες επετείους…

Σελ. 19

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Πέμπτη 
την πρόταση για τέλεση πολιτικών γάμων σε εννέα αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία και κάστρα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, 
Λεμεσού και Πάφου, με τους τρεις από αυτούς να είναι στην επαρχία 
μας…

Σελ. 07

Ψηφίστηκε την Πέμπτη, ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
τροποποιητικός νόμος του 2022,  που δίνει την δυνατότητα να ιδρυθεί 
Ακαδημαϊκή οντότητα υπό την επωνυμία «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φι-
λοξενίας Κύπρου» στην Πάφο, από την Ολομέλεια της Βουλής…

Σελ. 11

Π ο λ ι τ ι κ ο ί  γ ά μ ο ι  κ α ι  σ τ ο  Κ ά σ τρ ο 
Η τροποποίηση των κανονισμών  που ψήφισε η Βουλή

Σελ.14-15

Η ζωή πριν και μετά 
την βουλευτική έδρα
Ποια είναι η 
αγαπημένη του 
δραστηριότητα, 

το αγαπημένο του μέρος, 
τα παιδικά του χρόνια, 
είναι μερικά από τα όσα 
αποκαλύπτει ο νεαρός 
βουλευτής στην πρώτη 
του μεγάλη συνέντευξη 
στον Αδέσμευτο..  

Β. Φακοντή Καυγάς για τα μπαλκόνια
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Μόνο θλίψη μπορεί να αισθανθεί κανείς, βλέπο-
ντας τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζονται οι ευ-
θύνες, στην περίπτωση της πτώσης μπαλκονιών 
σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις την περασμένη 
Παρασκευή και Σάββατο στην Πάφο που είχαν ως 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι προσώπων...

Σελ. 03

Ο Δήμος Πάφου μετά τα δύο περι-

στατικά κατάρρευσης μπαλκονιών 

που είχαμε στην Πάφο με αποτέλε-

σμα τον σοβαρό τραυματισμό έξι συ-

νανθρώπων μας, απευθύνεται στους 

ιδιοκτήτες οικοδομών για τη λήψη 

μέτρων...
Σελ. 04

Ασφάλεια

Ό λ ο ι  χ α ι ρ ε τ ί ζ ο υ ν  γ ι α  Τ Ε Π Α Κ
Χαρά και αισιοδοξία από την απόφαση της Βουλής

Σελ. 11

Η. Μυριάνθους

Α ί τ η μ α  γ ι α  α π ο ζ η μ ί ω σ η 
γ ε ω ρ γ ο κ τ η ν ο τρ ό φ ω ν

Με επιστολή του προς τον Υ-
πουργό Γεωργίας, ο βουλευ-
τής της ΕΔΕΚ, ζητά να δοθεί 
οικονομική στήριξη και βοή-

θεια προς όλους τους γεωργοκτηνοτρό-
φους που έχουν από τις πρόσφατες πυρ-
καγιές στην Κοινότητα Χρυσοχούς…

Αποκαλυπτικό:

Πόσους θα κλάψουμε ακόμα;
Κανένας ουσιαστικός έλεγχος σε βαριά γεωργικά μηχανήματα…

Σοκ στην κοινή γνώμη από το τραγικό αγροτικό δυστύχημα στο 
Στρουμπί και πολλά ερωτηματικά…

  Σελ. 06
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Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώ-
σεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), στο πλαίσιο εκδή-
λωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Προ-

εδρικό Μέγαρο για την προστασία της Χερσονή-
σου Ακάμα, παρέδωσε την Τετάρτη στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας υπόμνημα με τις θέσεις της για 
το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και Κοινή 
Διακήρυξη για την Προστασία της Χερσονήσου Α-
κάμα, την οποία μέχρι στιγμής έχουν συνυπογρά-
ψει περισσότερα από 10.000 άτομα.
Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι φωνές για χωρίς 
πάτο κατήφορο της Κυβέρνησης που προσπα-
θεί με σκιώδεις διαδικασίες, πιέσεις και πίσω α-
πό κλειστές πόρτες να περάσει το Αναθεωρημέ-
νο Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα. Όπως καταγγέλ-

λουν Οικολογικές Οργανώσεις, το Τμήμα Πολεο-
δομίας αρνείται να δώσει στην Ελεγκτική Υπηρε-
σία το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο για τον Ακά-
μα και το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά γνωμάτευ-
ση από τη Νομική Υπηρεσία.
Ο έλεγχος που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες η Ε-
λεγκτική Υπηρεσία με αφορμή τα όσα γίνονται σε 
σχέση με το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο για τον 
Ακάμα κινείται προς την ορθή κατεύθυνση καθώς 
θα αποκαλύψει όλα όσα αναφέρουμε το τελευ-
ταίο διάστημα για την  ιδιαίτερα ανησυχητική και 
υπερβάλλουσα σπουδή να κλείσει η διαδικασία 
εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου (Κοινοτήτων) Α-
κάμα με ‘συνοπτικές διαδικασίες’, σε βαθμό που 
όχι μόνο θέτει εν αμφιβόλω τον ορθολογισμό 
των προνοιών που προωθούνται αλλά ευτελί-
ζει και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη 
σχετική νομοθεσία.
Γίνεται επίσης λόγος σε υπουργούς της Κυβέρνη-
σης που προσπαθούν να καθησυχάσουν την κοι-
νωνία με «ωραιοποίηση» του υπό εκπόνηση Το-
πικού Σχεδίου Ακάμα, προσπαθώντας να περά-
σουν στον κόσμο το μήνυμα πως οι περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις, δεν πρέπει να ανησυχούν.
Την ίδια ώρα που το Υπουργείο Εσωτερικών – πα-
ρά τις επίμονες εκκλήσεις επιτροπών και μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων – επιλέγει να α-
κολουθήσει τον δρόμο της συσκότισης, ενημερώ-
νοντας μας, πως δεν προτίθεται να δημοσιοποιή-
σει το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα.
Οι Οικολογικές Οργανώσεις, κρούουν τον κώδω-
να του κινδύνου, τονίζοντας εμφαντικά πως οι δι-
αδικασίες που ακολουθούνται οφείλουν να είναι 
διαφανείς και η  στάση της Κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη είναι πολιτικά ανεύθυνη και περιβαλλοντι-
κά ασύδοτη και καταστροφική.

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Ε ίναι θλιβερό το θέαμα στα μνημόσυνα των 
πεσόντων ιδιαίτερα κατά το προδοτικό πρα-

ξικόπημα και την Τούρκικη εισβολή.
Θλιβερό είναι το θέαμα στα μνημόσυνα των πε-
σόντων κατά το πραξικόπημα και την εισβολή τα 
τελευταία χρόνια.
Σε όλες σχεδόν τις πόλεις όπου τελούνται μνη-
μόσυνα η ίδια θλιβερή εικόνα. Ο εκπρόσωπος 
της Πολιτείας πεντέξι επίσημοι, εκπρόσωπος του 
στρατού, της αστυνομίας και λίγοι συγγενείς. Οι 
υπόλοιποι… γριούλες που ούτως ή άλλως πάνε 
κάθε Κυριακή στην εκκλησία… 
Ακόμα και στην Πάφο που ήταν η πόλη που απο-
τέλεσε το προπύργιο της Αντίστασης κατά του 
προδοτικού πραξικοπήματος, στην Πάφο που 
αποτέλεσε το στήριγμα του Εθνάρχη Μακαρί-
ου, εκείνη την ύστατη στιγμή που κάθε ελπίδα 
έμοιαζε να είχε οριστικά πεθάνει. 
Η Πάφος που έστειλε εκατοντάδες αγωνιστές, 
να αντισταθούν στα τανκ και τα πολυβόλα της 
ξενοκίνητης χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ και πολλοί 
από αυτούς έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν για 
να υπερασπίσουν τη Δημοκρατία.
Άνθρωποι απλοί, που εντελώς αυθόρμητα έθε-
σαν εαυτούς στη διάθεση της πατρίδας, άνθρω-
ποι οικογενειάρχες που είχαν να πιάσουν όπλο 
χρόνια, που όμως διέκριναν το σωστό και αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα των δημοκρατικών δυ-
νάμεων. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η Πά-
φος να μην τιμά όπως τους αξίζει αυτούς τους 
ήρωες που έδωσαν την ίδια τη ζωή τους για να 
μην κυριαρχήσει το φασιστικό πραξικόπημα. Αυ-
τός ο ωραίος και αυθόρμητος αγώνας δεν είναι 
δυνατόν να μην αναγνωρίζεται και να μην τιμά-
ται όπως του αξίζει.
“Είμαστε η μικρότερη χώρα με τους περισσότε-
ρους ήρωες” λένε ορισμένοι ανιστόρητοι. “Πώς 
λοιπόν είναι δυνατόν με τόσους ήρωες να είναι 
η μισή μας πατρίδα σκλαβωμένη”;
- Φταίει που έχουμε τόσο ρηχή μνήμη θα λέγαμε 
εμείς... Τόσο ρηχή μνήμη που ξεχνάμε σήμερα 
γιατί αγωνιστήκαμε χτες. Ξεχνάμε και συγχύζου-
με πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ομάδα, 
το δικό του κόμμα, τις δικές του εκδηλώσεις, τα 
δικά του μνημόσυνα, τους δικούς του ήρωες... 
Αυτούς που πρέπει να τιμά και αυτούς που πρέ-
πει να ξεχνά. Έχουμε δυο και τρεις και τέσσερις 
ιστορίες και πιστεύουμε και υποστηρίζουμε 
κάθε φορά αυτήν που μας βολεύει. Έχουμε κα-
ταντήσει απλοί χειροκροτητές που συρρέουμε 
όπου μας καλέσει το κόμμα μας για αν χειροκρο-
τήσουμε αυτόν που θα μας υποδείξουν.
Το τραγικότερο όλων όμως είναι ότι δίνουμε και 
στους νέους μας το χειρότερο παράδειγμα.

Ποιοι μνημονεύουν τους 
νεκρούς μας…
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“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμένες 

πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 16/07-22/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 16/07/22
Παπούδας Αριστοτέλης
Αλέξανδρου Υψηλάντη 25
Κυριακή 17/07/22
Τσέλεπου Λένια 
Ελευθέριου Βενιζέλου 91
Δευτέρα 18/07/22
Μαληκκίδου-Καραολίδου Πίτσα
Νικοδήμου Μυλωνά 1

Τρίτη 19/07/22
Πίρπα Αλεξάνδρα
Ελευθέριου Βενιζέλου 80

Τετάρτη 20/07/22
Λάμπρου Γεωργία-Αγαπήνωρος 24
Πατατού Νικολέττα-Ανεξαρτησίας 25 

Πέμπτη 21/07/22
Χατζηχαραλάμπους Δώρα
Ελλάδος 104
Παρασκευή 22/07/22
Κύρου Χαριτίνη
Νεόφυτου Νικολαϊδη 18

Περιοχή Δασούδι, 
300 μ. πιο κάτω από 
Lidl
Δρόμος Λυκείου 
Κύκκου, πριν τα φώτα 
κυκλικού κόμβου 
Λεμεσού
Απέναντι από καφέ 
Nero στην αγορά, 
κέντρο πόλης
Απέναντι από Ζορπά, 
δρόμος λυκ. Κύκκου

Έναντι «Κήπος της ΕΔΕΜ»
Δρόμος Τεχνικής Σχολής 
προς Debenhams 

Έναντι Πάρκο Δασούδι

100μ. από τα κυβερ-
νητικά κτίρια προς 
Γεροσκήπου

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7/2022-ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΗΛ 99520284

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΦΡΟΥΛΑ ΤΗΛ 99310952

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7/2022-ΚΕΛΟΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ 99191774

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

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

1906: Οι Βούλγαροι καταστρέφουν 
ελληνικά ιδρύματα, εκκλησίες και 
σχολεία της Φιλιππούπολης. Με τις 
μεθόδους αυτές εξοντώνεται ο Ελ-
ληνισμός της Ανατολικής Ρωμυλίας.
1950: Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου 1950. 173.850 θεατές, ρε-
κόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα, παρα-
κολουθούν στο «Μαρακανά» την α-
ναμέτρηση Βραζιλίας-Ουρουγουάης 
για το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο α-

γώνας λήγει 2-1 υπέρ της Ουρου-
γουάης, που κατακτά το Μουντιάλ.
1969: Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο 
Apollo 11, με τους αστροναύτες Νιλ 
Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μά-
ικλ Κόλινς, με προορισμό τη Σελήνη.
2016: Τουρκικό ελικόπτερο τύπου 
Black Hawk εισέρχεται στον ελλη-
νικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και 
προσγειώνεται στην Αλεξανδρού-
πολη. Σ’ αυτό επιβαίνουν οκτώ άτο-

μα με χαρακτηριστική αεροπορική 
φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται 
για δύο ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 
τέσσερις στρατιώτες κι έναν πολίτη. 
Οδηγούνται στην αστυνομική διεύ-
θυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. 
Πρόκειται για στελέχη των Ένοπλων 
Δυνάμεων της Τουρκίας, που στήρι-
ξαν το πραξικόπημα. Αργά το βρά-
δυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην 
Τουρκία.

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
Νικηφόρο το πρώτο φι-
λικό παιχνίδι της Πάφος 
fc στη Λετονία. Ακολου-
θουν άλλα τρία φιλικά ε-
πί Αυστριακού εδάφους, 
όπου ο Χένινγκ Μπεργκ 

θα μοντάρει την ομάδα του. 
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
Κάποτε η πλειοψηφία των 
ψαρεμάτων-είτε αυτά 
ήταν από την ακτή είτε από 
το σκάφος-γινόντουσαν 
με καρούλια και πετονιές 
τυλιγμένες σε φελάρια. 

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

Φωνές πάλι για τον Ακάμα
10.000 υπογραφές από την ΟΠΟΚ για την προστασία 
του Ακάμα και υπόμνημα στον Πρόεδρο
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Καυγάς για τα μπαλκόνια
Παίζουν την κολοκυθιά για τις ευθύνες οι αρμόδιοι
Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα μετά τις δύο καταρρεύσεις στην Πάφο… 
Ο Δήμος Πάφου, κάνει 
λόγο για ευθύνες του Υπ. 
Εσωτερικών και των άλλων 
αρμοδίων Υπηρεσιών, 
ενώ το Υπ. Εσωτερικών, 
επιρρίπτει όλη την ευθύνη 
στον Δήμο Πάφου ως τοπική 
πολεοδομική αρχή

Την ανάγκη εκσυγχρ ονισμού 
της νομοθεσ ίας και  δημιουργίας 
νομι κού πλαισ ίου ε λ έγχου 
όλων των κτηρίων ε πεσ ήμανε 
μι λών τας σ το Ράδιο Κό σμο ς ο 
γρ αμματείας της Περιφ ερι κής 
Επιτρ οπής του Ε ΤΕΚ Γιάν νο ς 
Κουτσόλαμπρ ο ς

Μ όνο θλίψη μπορεί να αισθανθεί 
κανείς, βλέποντας τον τρόπο με 
τον οποίο μετατοπίζονται οι ευ-

θύνες, στην περίπτωση της πτώσης μπαλκο-
νιών σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις την 
περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στην 
Πάφο που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυ-
ματισμό έξι προσώπων.
Ο Δήμος Πάφου, κάνει λόγο για ευθύνες 
του Υπουργείου Εσωτερικών και των άλλων 
αρμοδίων Υπηρεσιών, ενώ το Υπουργείο Ε-
σωτερικών, επιρρίπτει όλη την ευθύνη στον 
Δήμο Πάφου ως τοπική πολεοδομική αρχή.
Μετά τις πρώτες δηλώσεις του δημάρχου 
Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος έκα-
νε λόγο για απουσία των αρμοδίων υπηρε-
σιών, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε α-
νακοίνωση αναφορικά με τα δυο περιστατι-
κά κατάρρευσης μπαλκονιών στην Πάφο.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ευθύνη 
της κάθε οικοδομικής Αρχής αποτελεί μετα-
ξύ άλλων, ο εντοπισμός, ο έλεγχος και η λή-
ψη μέτρων σε περιπτώσεις επικίνδυνων οι-
κοδομών, βάσει του Περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών Νόμου.
«Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις τα υπο-
στατικά των οποίων τα μπαλκόνια κατέρ-
ρευσαν, εμπίπτουν στα δημοτικά όρια του 
Δήμου Πάφου και ως εκ τούτου, ο Δήμος 
Πάφου σαν η αρμόδια Αρχή οφείλει να 
προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο ε-
νέργειες», προστίθεται.
Το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι ακριβώς γι’ αυτό τον 
λόγο, ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε 
την ίδια μέρα επιστολή στον Δήμαρχο Πά-
φου, ζητώντας αφενός μεν ενημέρωση για 
τις όποιες ενέργειες και αφετέρου κάλεσε 
τον Δήμο Πάφου ως την αρμόδια αρχή, να 
προβεί σε όλα όσα ο νόμος ορίζει.

Η απάντηση του Φαίδωνα

Ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος 
από την πλευρά του, απάντησε στην επι-
στολή του ΥΠΕΣ Νίκου Νουρή με αναφο-
ρές σε ευθύνες του Υπουργείου Εσωτερι-

κών, ζητώντας να δοθούν στους Δήμους τα 
αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα, που αφορά τη χρήση των ακα-
τάλληλων οικοδομών.
Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα μακρο-
σκελή απάντηση στην επιστολή του κ. Νου-
ρή, στην οποία υπενθυμίζει, ότι τον Φε-
βρουάριο του 2019 και με αφορμή κατάρ-
ρευση παλιάς οικοδομής στη Λευκωσία, το 
Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει ανα-
κοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι “θα καλέσει όλες τις Οικοδομικές Αρχές 
και την Ένωση Δήμων να διαβιβάσουν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών τυχόν απόψεις για 
περαιτέρω τροποποίηση της νομοθεσίας”. 
Στην ίδια ανακοίνωση, συνεχίζει, αναφερό-
ταν ότι “το πλαίσιο της περιοδικής επιθεώ-
ρησης συζητείται στο παρόν στάδιο μεταξύ 
του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΤΕΚ 

για θεσμοθέτηση του θέματος, εξετάζοντας 
θέματα όπως, η κατηγοριοποίηση των οι-
κοδομών για τις οποίες θα πραγματοποιεί-
ται η επιθεώρηση, η διαδικασία που θα α-
κολουθείται, τα προσόντα των ατόμων που 
θα προβαίνουν στους ελέγχους καθώς και 
οι τρόποι επιβολής.”
Ο Δήμαρχος Πάφου στην απάντηση του 
προς τον Υπουργό Εσωτερικών εγείρει και 
άλλα πολλά ερωτήματα σημειώνοντας ό-
τι, “καμία, από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσί-
ες του Κράτους δεν συνεργάστηκαν με τον 
Δήμο για να γίνει η έξωση των ενοίκων, πα-
ρόλο που ενημερώθηκαν άμεσα, τόσο γρα-
πτώς όσο και προφορικά. Μάλιστα, κάποιες 
από αυτές τις Υπηρεσίες συνέχισαν να επι-
δοτούν την ενοικίαση διαμερισμάτων στις 
εν λόγω οικοδομές προς όφελος των ιδιο-
κτητών ενώ γνώριζαν για την κήρυξη των εν 
λόγω κτιρίων ως ακατάλληλων για κατοίκη-
ση”. 
Προειδοποίησε επίσης δημόσια να μην α-
ποδοθούν ευθύνες στον Δήμο Πάφου για 
το γεγονός ότι περίπου 300 άντρες, γυναί-
κες ανάμεσα στις οποίες και έγκυες και παι-
διά θα βρεθούν στο δρόμο, αφού ο Δήμος 
προτίθεται να εξασφαλίσει διάταγμα για 
την έξωσή τους από την ακατάλληλη πολυ-
κατοικία.
Και αφού στη συνέχει αναφέρθηκε εκτενώς 
στις ενέργειες στις οποίες προέβη ο Δήμος 
Πάφου, κατέληξε σημειώνοντας ότι «ως θέ-
μα αρχής, δεν υπάρχει καμιά εξουσία στον 
Υπουργό Εσωτερικών να ζητεί ενημέρω-
ση για ενέργειες του Δήμου και, αντί τού-
του, καλό θα ήταν να εγκύψει στις ενέργει-
ες που θα πρέπει ο ίδιος και το Υπουργείο 
να λάβουν για να δοθούν στους Δήμους τα 
αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα».

Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα

Στο μεταξύ μόνο από θαύμα δεν θρηνήσα-
με θύματα όταν το βράδυ της περασμένης 
Παρασκευής κατέρρευσε ξαφνικά μπαλκό-
νι διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πο-
λυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Νίκου 
Αντωνιάδη στο Κέντρο της Πάφου και στο 
οποίο εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν τρείς 
άνδρες από το Νεπάλ. Το μπαλκόνι στη συ-

νέχεια προκάλεσε ντόμινο παρασύροντας 
τα άλλα δύο μπαλκόνια ου βρισκόντουσαν 
κάτω από αυτό και όλα μαζί καταπλάκωσαν 
αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο α-
πό κάτω.
Οι τρεις νεαροί ως εκ θαύματος γλίτωσαν τις 
ζωές τους παρά την πτώση τους από τρεις 
ορόφους μέσα στα συντρίμμια και κατέλη-
ξαν στο νοσοκομείο, με σοβαρούς τραυμα-
τισμούς μεν αλλά εκτός κινδύνου.
Και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η απομάκρυν-
ση των συντριμμιών στην οδό Νίκου Αντω-
νιάδη, το πρωί του Σαββάτου, είχαμε νέα 
κατάρρευση μπαλκονιού, στην καρδιά της 
τουριστικής περιοχής στην Κάτω Πάφο.
Το νέο ατύχημα έγινε στη συμβολή της πα-
ραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος με την 
Αρχιμήδους στο ύψος των Δημοτικών Μπά-
νιων. Το μπαλκόνι υποχώρησε και έπεσε με 
πάταγο στο έδαφος, συμπαρασύροντας μα-
ζί του και κατασκευές σκίασης κέντρου ανα-
ψυχής που βρίσκεται στο ισόγειο της οικο-
δομής και στο οποίο κάθονταν αρκετοί θα-
μώνες, δύο εκ των οποίων τραυματίσθηκαν 
και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νο-
σοκομείο Πάφου. 
 
Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσί-
ας και δημιουργίας νομικού πλαισίου ελέγ-
χου όλων των κτηρίων επεσήμανε μιλώντας 
στο Ράδιο Κόσμος ο γραμματείας της Περι-
φερικής Επιτροπής του ΕΤΕΚ Γιάννος Κου-
στόλαμπρος. 
Ο κ. Κουτσόλαμπρος, επεσήμανε ότι θα 
πρέπει να γίνονται τακτικές υποχρεωτικές 
επιθεωρήσεις κτηρίων από ειδικούς εμπει-
ρογνώμονες, που να αποδεικνύουν την κα-
ταλληλόλητα όλων των κτηρίων και τη λήψη 
μέτρων για παλιά και ακατάλληλα κτήρια.
Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσί-
ας και την άμεση θεσμοθέτηση του Πιστο-
ποιητικού Επιθεώρησης Κτηρίων, επιση-
μαίνει και το ΕΤΕΚ, οφείλει να επαναφέρει 
την ανησυχία του για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται αρκετά κτήρια στην Κύ-
προ και να υπογραμμίσει την αναγκαιότη-
τα της διενέργειας τακτικών επιθεωρήσεων 

και συστηματικής συντήρησής τους.
Το ΕΤΕΚ καλεί την πολιτεία όπως προβεί ά-
μεσα σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η έλλειψη περι-
οδικής συντήρησης κτηρίων και ιδιαίτερα 
των γηρασμένων οικοδομών, καθώς και για 
την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων ώ-
στε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ενοί-
κων αλλά και των διερχομένων, κάτι το ο-
ποίο αποτελεί άλλωστε υποχρέωση του κά-
θε ιδιοκτήτη.

Φαίδωνας Φαίδωνος: 

«Καμία, από τις εμπλεκόμενες Υπηρε-

σίες του Κράτους δεν συνεργάστηκαν 

με τον Δήμο για να γίνει η έξωση των 

ενοίκων, παρόλο που ενημερώθηκαν 

άμεσα...»

Οι τρεις νεαροί ως εκ θαύματος γλίτωσαν τις ζωές τους παρά την πτώση τους από 
τρεις ορόφους...

Γιάννης Κουτσόλαμπρος: 
«Θα πρέπει να γίνονται τακτικές υπο-
χρεωτικές επιθεωρήσεις κτηρίων από 
ειδικούς εμπειρογνώμονες, που να 
αποδεικνύουν την καταλληλόλητα 
όλων των κτηρίων και τη λήψη μέ-
τρων...»
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Ο Δήμος Πάφου μετά τα δύο περιστατικά 
κατάρρευσης μπαλκονιών που είχαμε 
στην Πάφο με αποτέλεσμα τον σοβαρό 

τραυματισμό έξι συνανθρώπων μας, απευθύ-
νεται στους ιδιοκτήτες οικοδομών για τη λήψη 
μέτρων.
Με πρώτιστη προτεραιότητα τη δημόσια ασφά-
λεια, ο Δήμος Πάφου προχωρεί στη λήψη μέ-
τρων εντός των αρμοδιοτήτων του που ορίζει η 
νομοθεσία για την άρση της επικινδυνότητας 
οικοδομών και τη δημιουργία ενός αποτελε-
σματικού και λειτουργικού νομοθετικού πλαι-
σίου για τον έλεγχο της καταλληλότητας των 
οικοδομών από πλευράς στατικής επάρκειας.
Στην πρόσφατη συνεδρία του, το Δημοτικό 
Συμβούλιο προέβη σε διεξοδική εξέταση της 
κατάστασης στην πόλη σε σχέση με τις επικίν-
δυνες οικοδομές υπό το φως των περιστατικών 
κατάρρευσης μερών οικοδομών ιδιωτικής ιδι-
οκτησίας στην οδό Νίκου Αντωνιάδη (“Sylva 
Court”) και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, παρά 
τα Δημοτικά Μπάνια. 
Αξιολογώντας τα τεχνικά δεδομένα που τέ-
θηκαν ενώπιόν του και βασιζόμενο στις συμ-
βουλές/απόψεις των νομικών συνεργατών 
του Δήμου, το Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων με κατά το δυνατό 
επείγουσα διαδικασία σε σχέση με εννέα περι-
πτώσεις οικοδομών οι οποίες στα τρία περίπου 
τελευταία χρόνια παρουσίασαν δείγματα επι-
κινδυνότητας ή/και ακαταλληλότητας ως προς 
τη χρήση και την κατοίκηση. Οι εν λόγω οικοδο-
μές είναι οι ακόλουθες:
1. «Φρύνη Κωρτ» στην οδό Ηλυσίων (Έξω Βρύ-
ση) 
2. «Χλόη Κωρτ» στην οδό Ηλέκτρας
3. «Αργώ Κωρτ» - Block C στην οδό Άγγελου Σι-
κελιανού
4. «Corallo Court» στη γωνία των οδών Πυγμα-
λίωνος και Ρένου
5. «Έρμειον» στην οδό Νικολάου Έλληνα
6. «Panareti Paphos Resort» (πρώην Rania 
Beach Hotel Apartments)
7. Πολυκατοικία Φακοντή στην οδό Αθηνάς
8. «Sylva Court» στην οδό Νίκου Αντωνιάδη
9. Οικοδομή στη γωνία Λεωφόρου Ποσειδώνος 
και οδού Αρτέμιδος.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου 
Πάφου, για τις περιπτώσεις αυτές έχουν 

δρομολογηθεί μέτρα που εμπίπτουν στις πρό-
νοιες του περί Δήμων Νόμου και του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, τα 
οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων σε περί-
πτωση μη συμμόρφωσης των εμπλεκομένων 
ιδιοκτητών την επιβολή εφάπαξ διοικητικού 
προστίμου μέχρι €10.000 και προστίμου μέχρι 
€200 για κάθε ημέρα εξακολούθησης της μη 
συμμόρφωσης. 
Για τρεις από τις πιο πάνω αναφερόμενες πε-
ριπτώσεις, προωθείται η έκδοση διατάγματος 
για εκκένωση των οικοδομών, ενώ για πέντε 
από αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τους τε-
λευταίους 3 – 18 μήνες διαδικασία άρσης της 
επικινδυνότητας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο 
Δήμος ζητήσει από την Ένωση Δήμων Κύπρου 
την ανάληψη προσπάθειας για τροποποίηση 
της ελλιπούς και εκ των πραγμάτων αναποτε-
λεσματικής νομοθεσίας που διέπει τον έλεγχο 
των δημόσιας χρήσης οικοδομών ώστε να θε-
σμοθετηθεί ο τακτικός και αυστηρός έλεγχος 
της καταλληλότητας των οικοδομών μετά από 
συγκεκριμένο όριο (λ.χ. 30 χρόνια και άνω) με 
ζητούμενο την εξασφάλιση πιστοποιητικού κα-
ταλληλότητας σε τακτά διαστήματα.
Με στόχο την επίσπευση και εντατικοποίηση 
του ελέγχου καταλληλότητας παλαιών οικο-
δομών που παρουσιάζουν εμφανή εξωτερικά 
προβλήματα, αποφασίστηκε η ενίσχυση του 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με Λειτουργό 
Τεχνικών Υπηρεσιών υπό καθεστώς εργοδο-

τούμενου 
ορισμένου χρόνου για 24 μήνες, στην ειδικότη-
τα της Πολιτικής Μηχανικής. Προς τούτο, ζητή-
θηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος η σχετική 
έγκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία 
Εσωτερικών και Οικονομικών. 
Ο Δήμος Πάφου καλεί τους ιδιοκτήτες οικο-
δομών εντός των διοικητικών του ορίων όπως 
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και ενερ-
γώντας με αίσθημα ευθύνης προχωρήσουν οι 
ίδιοι στον τεχνικό έλεγχο των οικοδομών τους 
και στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης 
και επιδιόρθωσης επειδή αυτό υπαγορεύει 
η δημόσια ασφάλεια αλλά και η εικόνα και η 
φήμη της πόλης. 
Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι για 
ατυχήματα που είναι πιθανό να συμβούν στις 
οικοδομές τους, είναι δυνατό να κληθούν να 
καταβάλουν ως υπαίτιοι αποζημιώσεις ύψους 
δεκάδων χιλιάδων ευρώ. 
Ο Δήμος καλεί επίσης τους ιδιοκτήτες τέτοιων 
οικοδομών όπως τερματίσουν την άκρατη εκ-
μετάλλευση μεταναστών (αιτητών πολιτικού 
ασύλου, ξένων εργατών) και άλλων προσώπων 
μέσω της ενοικίασης ακατάλληλων από πολλές 
απόψεις υποστατικών, με αποτέλεσμα τις 
περισσότερες φορές να δημιουργείται συνω-
στισμός και πραγματικό πρόβλημα δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας.
Παράλληλα, ο Δήμος καλεί το Κράτος όπως 
επειγόντως καθορίσει νέο μηχανισμό μέσω 
του οποίου θα τερματιστεί το φαινόμενο της 
επιδότησης των ενοικίων σε κτίρια που απο-
δεδειγμένα είναι ακατάλληλα ή/και επικίνδυνα 
για ανθρώπινη διαβίωση ή/και δεν είναι αδειο-
δοτημένα  σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Κατόπιν εορτής Μέτρα του Δήμου Πάφου για τις οικοδομές 
που είναι επικίνδυνες ή/και ακατάλληλες για χρήση και κατοίκηση

Με πρώτιστη προτεραιότητα 

τη δημόσια ασφάλεια, ο 

Δήμος Πάφου προχωρεί 

στη λήψη μέτρων εντός 

των αρμοδιοτήτων του που 

ορίζει η νομοθεσία...

  Ριπές
Παθαίνουμε αλλά δεν 
μαθαίνουμε!

Ο Ιούλης στην Κύπρο είναι πλέον συν-
δεδεμένος με τραγωδίες και δραματι-

κές στιγμές. Από το πραξι-
κόπημα και την τουρκική 
εισβολή στην πτώση του 
ελικοπτέρου Βell της Εθνι-
κής Φρουράς και την φο-
βερή έκρηξη στο Μαρί, το 
κούρεμα και πολλά άλλα. 
Αυτό που αποδεικνύεται 
δυστυχώς από αυτές τις 
τραγωδίες, είναι ότι πα-
θαίνουμε αλλά δεν μα-

θαίνουμε. 
Το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή θα 
είχαν αποφευχθεί αν η τότε πολιτική ηγε-
σία κατανοούσε στοιχειωδώς τις εξελίξεις 
και δεν έπεφτε στην παγίδα που είχαν στή-
σει οι Τούρκοι και η ελληνική χούντα. 
Όλοι γνώριζαν ότι αν επιχειρείτο πραξικό-
πημα το αποτέλεσμα θα ήταν η εισβολή. 
Όσο και αν υπήρξε ηρωική αντίσταση στο 
πραξικόπημα και την εισβολή, το αποτέλε-
σμα ήταν να χαθεί η μισή Κύπρος. 
Το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς είναι 
να μάθουμε κάτι από αυτή την τραγωδία. 
Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, η πολιτική 
ηγεσία συνεχίζει να αγνοεί τη νέα πραγμα-
τικότητα που διαμορφώνεται στην περιοχή 
μας, η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύ-
νους. 
Η ένταξη μας στην Ε.Ε δεν μας έχει και δεν 
πρόκειται να μας μεταμορφώσουν σε κα-
μιά υπερδύναμη. Θα παραμείνουμε «φτε-
ρό στον άνεμο» όπως ήμασταν πάντα. 
Το στάτους μας δεν πρόκειται να αλλάξει 
ούτε αν αποκτήσουμε το φυσικό αέριο. 
Όπως δεν άλλαξε τόσα χρόνια που η οικο-
νομίας μας αναπτύσσονταν με ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς. Στην ίδια μοίρα θα παραμείνου-
με και στο μέλλον με την διαφορά ότι σήμε-
ρα η  διεθνής κατάσταση έχει γίνει πιο πε-
ρίπλοκη και η παγκόσμια οικονομική κρίση 
προκαλεί μεγάλη αστάθεια όχι μόνον στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά 
και στην ίδια την Ε.Ε.  Οι συνθήκες που δια-
μορφώνονται επιβάλλουν αν μη τι άλλο σύ-
νεση και πολιτική διορατικότητα και κυρίως 
σχέδιο και στρατηγική. Μέχρι τώρα τίποτε 
από όλα αυτά δεν ισχύει. 
Η πολιτική ηγεσία συνεχίζει να σχεδιάζει τις 
κινήσεις της στο κυπριακό με προχειρότητα 
και οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων δια-
μορφώνονται ανάλογα με τις συγκυρίες και 
το κομματικό όφελος. Τρανή απόδειξη αυ-
τής της προχειρότητας και των σκοπιμοτή-
των που κυριαρχούν είναι η υπό διαμόρφω-
ση συμμαχίες για τις προεδρικές εκλογές. 
Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και η οι-
κονομία. Όσα λάθη και αν έκανε η παρούσα 
κυβέρνηση και ήταν πολλά, από τις ευθύ-
νες δεν απαλλάσσεται ούτε η αντιπολίτευ-
ση. Τρανό παράδειγμα είναι η περίπτωση 
των αξιογράφων όπου όλα τα κόμματα στη 
Βουλή νομιμοποίησαν την εξαπάτηση των 
καταθετών από τις τράπεζες. Το πάθημα με 
το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου αποδει-
κνύεται πως δεν έγινε μάθημα για κανέναν. 
Όπως και τότε, κάποιοι γνώριζαν τι θα συ-
νέβαινε αλλά δεν απέτρεψαν την οικονομι-
κή καταστροφή χιλιάδων συμπολιτών μας. 
Δυστυχώς τα χειρότερα έπονται. 
Δεν είναι όμως τυχαία όλα αυτά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις εξυπηρετούνται συ-
γκεκριμένα οικονομικά και κομματικά συμ-
φέροντα. Με τη διαφορά όμως, ότι στην 
Κύπρο την πολιτική ανοησία την πληρώ-
νουμε και με πολύ αίμα. 

polnanos@cytanet.com.cy

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρμου το Κέντρο Νεότητας Άρμου και 
οι Οικογένειες των Ηρώων σας προσκαλούν να τιμήσετε με την 
παρουσία σας το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητα 
μας    ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ & ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΡΗ    που 

έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της ελευθερίας στις μάχες της 
Τηλλυρίας τον Αύγουστο του 1964.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 31 Ιουλίου  2022  στην 
εκκλησία Αγίας Βαρβάρας ΄Αρμου στις 8:30π.μ.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Αναπληρώτρια Γενική 
Διευθύντρια Υφυπουργείου Ναυτιλίας 

Κυρία Ελιάνα Χαραλάμπους
Θα ακολουθήσει τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων και δεξίωση στο 

Κοινοτικό Κέντρο Άρμου.

Τέσσερις στους δέκα 
αλλοδαποί 
Τι λένε για την Πάφο τα στοιχεία από την απογραφή 
Πληθυσμού και Κατοικιών 2021  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021, ο πληθυσμός 
στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτω-
βρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύ-
γκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400). 
Ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.  
Ο πληθυσμός που καταγράφηκε στην Επαρχία Λευκωσίας ήταν 351.600 
άτομα και αποτελούσε ποσοστό 38% στον συνολικό πληθυσμό, στην 
Επαρχία Λεμεσού 258.900 (28%), στην Επαρχία Λάρνακας 154.200 
(17%), στην Επαρχία Πάφου 101.900 (11%) και στην Επαρχία Αμμοχώ-
στου 51.500 (6%). Η Επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πλη-
θυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέ-
χεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%.  
Η Επαρχία Πάφου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων υπηκόων ως 
προς τον συνολικό πληθυσμό της Επαρχίας 38%. Στην Επαρχία Λεμεσού 
το ποσοστό ξένων ανέρχεται στο 20,5% και στην Επαρχία Λάρνακας στο 
18,9%. 
Σε επίπεδο Επαρχίας, το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού κατα-
γράφεται στην Επαρχία Αμμοχώστου, ενώ το μικρότερο μέγεθος στην 
Επαρχία Πάφου. Τη
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Αξιοποιήστε προς το συμφέρον

της επιχείρισης σας 

τις δυνατότητες προβολής μέσω του
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Πόσους θα κλάψουμε ακόμα;
Συνενοχή

Σ ε αυτό τον τόπο είμαστε σχεδόν όλοι 
συνένοχοι σε μικρά ή μεγάλα εγκλήμα-

τα, που ζημιώνουν πάνω απ’ όλα τον τόπο 
και τους ανθρώπους του, δηλαδή εμάς 
τους ίδιους.
Συνένοχοι διότι είτε συγκαλύπτουμε, είτε 
σιωπούμε μπροστά σε εξόφθαλμες αδικίες 
ή ακόμα και παρανομίες.
Κλείνουμε τα μάτια και ανεχόμαστε ακόμα 
και τα χειρότερα εγκλήματα, εάν τουλάχι-
στον φαινομενικά δεν επηρεάζουν άμεσα 
εμάς τους ίδιους.
Κάπως έτσι ανεχόμαστε εδώ και 48 χρόνια 
τους ενόχους για το δίδυμο έγκλημα κατά 
της Κύπρου και του λαού της και δυστυχώς 
όχι μόνο αυτό αλλά στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις του επιβραβεύουμε κιόλας.
Ναι θα πρέπει κάποτε να κλείσουμε αυτές 
τις πληγές, αλλά όχι να φτάσουμε στο ση-
μείο να φωνάζει ο κλέφτης και να φοβάται 
ο νοικοκύρης.
Συνένοχοι όμως είμαστε όπως αναφέρου-
με όλοι μας, είτε πρόκειται για πολιτικά ή 
προσωπικά ζητήματα. Γιατί η σιωπή μας 
είναι αυτή που δίνει το δικαίωμα, με απο-
τέλεσμα να ισχύει η λαϊκή ρήση: «Απ’ ον 
αντρέπεται ο κόσμος εν δικός του».
Συνένοχοι είμαστε όμως και σε τοπικό επί-
πεδο όταν δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα ή 
συνηγορούμε σε αποφάσεις που υπονο-
μεύουν το καλώς νοούμενο συμφέρον των 
πολιτών.
Ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν μπροστά 
στα μούτρα μας βαφτίζοντας περίπου το 
κρέας ψάρι.
Το παράδειγμα της ανέγερση πύργων στο 
παραλιακό τεμάχιο της εκκλησίας στη Γε-
ροσκήπου, σε χώρο όπου αποδεικνύεται 
ότι υπάρχουν τεράστιας σημασίας αρχαιό-
τητες είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις, 
όπως ενωρίτερα και η ανέγερση επαύλεων 
πάνω στις Θαλασσινές Σπηλιές και τόσες 
άλλες περιπτώσεις όπου φαινομενικά οι 
πολίτες δεν ζημιώνουν άμεσα.
Με τη συμπεριφορά μας όμως, είναι σαν 
να πριονίζουμε τα πόδια της καρέκλας 
στην οποία καθόμαστε.
Η απάθεια μπροστά σε ένα έγκλημα ση-
μαίνει ακριβώς συνενοχή.
Ειδικά όμως όταν πρόκειται για την κατα-
στροφή της πολιτιστικής μας  κληρονομιάς 
και μάλιστα με ένα μύθο ο οποίος είναι 
συνυφασμένες με την ιστορία και τις πα-
ραδόσεις του τόπου μας όπως ο μύθος της 
Αφροδίτης, θα έπρεπε όλοι να κινητοποιη-
θούμε, με πρώτους βέβαια τους τοπικούς 
μας άρχοντες.
Δυστυχώς όμως τα πάντα σήμερα εκμηδε-
νίζονται μπροστά στη δύναμη του χρήμα-
τος και της πολιτικής ισχύος.
Όταν ακόμα και οι ίδιοι οι θεματοφύλακες 
της ιστορίας και της αρχαιολογικής μας 
κληρονομιάς, που χρυσοπληρώνονται από 
τους πολίτες, διστάζουν να τα βάλουν με 
αυτές τις δυνάμεις, η κατάσταση χειροτε-
ρεύει.
Είμαστε απαθείς θεατές ενός σικέ παιχνι-
διού, με πάντοτε τον ίδιο χαμένο.
Εμάς…

‘‘η σύνταξη’’

Κανένας ουσιαστικός έλεγχος σε βαριά 
γεωργικά μηχανήματα
Σοκ στην κοινή γνώμη από το τραγικό 
αγροτικό δυστύχημα στο Στρουμπί και 
πολλά ερωτηματικά…

Σ τον μπροστινό άξονα της θεριστικής μηχανής 
που δίδει κίνηση στο βαρύ αγροτικό μηχάνημα 
αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το εξάρτημα με το 

οποίο ο χειριστής μπορεί να σταματήσει την κίνηση του 
επικεντρώνονται οι έρευνες για το διπλό θανατηφόρο 
δυστύχημα σε αγροτική περιοχή του Στρουμπιού, που 
στοίχισε τη ζωή στον Νίκο Δημοσθένους και Πανίκο Ιω-
αννίδη.
Συγκεκριμένα, ο μπροστινός άξονας βρέθηκε κομμένος 
και αυτό που εξετάζεται είναι αν κόπηκε εν κινήσει, με 
αποτέλεσμα ο χειριστής να απωλέσει τον έλεγχο ή αν 
κόπηκε όταν η θεριστική μηχανή ανατράπηκε.
Ο προϊστάμενος του επαρχιακού γραφείου Επιθεώρη-
σης Εργασίας Γιώργος Κατσονούρης δήλωσε ότι γίνε-
ται ενδελεχής έρευνα στο μηχάνημα με την αφαίρεση 
κάποιων εξαρτημάτων προκειμένου να καταλήξουν σε 
ασφαλή συμπεράσματα. 
Όπως δήλωσε στον Αδέσμευτο ο κ. Κατσονούρης, η 
κατάσταση με τα βαριά ιδίως μηχανήματα είναι εκτός 
ελέγχου, καθώς κανένας δεν γνωρίζει πόσα και ποια 
τέτοιου είδους βαριά γεωργικά μηχανήματα υπάρχουν 
και χρησιμοποιούνται στην Κυπριακή ύπαιθρο και σε τι 
κατάσταση βρίσκονται. Ο κ. Κατσονούρης μας ανέφε-
ρε ακόμα ότι στην περίπτωση του δυστυχήματος στο 
Στρουμπί, παρά το γεγονός ότι η βαριά θεριστική μηχα-
νή φαίνεται να βρισκόταν σε καλή κατάσταση δεν ήταν 
εγγεγραμμένη και δεν έφερε καν αριθμό κυκλοφορίας. 

Ερωτηματικά

Ωστόσο και ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημέ-

νο στάδιο προκύπτουν κάποια ερωτηματικά. Είναι τοις 
πάσι γνωστόν ότι κατά καιρούς έχουμε δυστυχήματα 
που σχετίζονται με γεωργικά μηχανήματα συνήθως 
τρακτέρ και στην Πάφο αλλά και παγκύπρια, έχουμε 
μέχρι σήμερα θρηνήσει ουκ ολίγα θύματα.
Υπάρχει λοιπόν νομοθεσία για τον έλεγχο όλων αυτών 
των αγροτικών μηχανημάτων και εάν ναι, εφαρμόζε-
ται;
Ποιος έχει την ευθύνη για τους ελέγχους και πόσα τέ-
τοια μηχανήματα έχουν ελεγχθεί φέτος;
Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας για τους χειριστές αυτών 
των μηχανημάτων και ποιοι τους διενεργούν;
Γνωρίζει κανείς πόσοι συμπατριώτες μας ασχολούνται 
με τέτοιου είδους εργασίες χωρίς να είναι δηλωμένοι 
γεωργοί;
Όχι ήταν η κατηγορηματική απάντηση του προϊστάμε-
νου του επαρχιακού γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, 
στα ερωτήματά μας αυτά. Τίποτα από όσα αναφέρουμε 
πιο πάνω δεν ισχύει και κανένας ουσιαστικός έλεγχος 
δεν γίνεται αφού κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο.
Για να γίνει κάτι τέτοιο μας ανέφερε ο συνομιλητής μας 
θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να ελέγξουν κάθε σπίτι, 
κάθε αυλή και υποστατικό της υπαίθρου για να διαπι-
στώσουν εάν υπάρχουν γεωργικά μηχανήματα και εάν 
είναι εγγεγραμμένα.
Αν και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι 

μηχανισμοί που μπορούν να ελέγξουν την απόκτηση 
και χρήση γεωργικών μηχανημάτων παντός είδους, ο κ. 
Κατσονούρης επιμένει ότι η λύση είναι να δοθούν κίνη-
τρα από το κράτος ώστε οι ιδιοκτήτες τέτοιων μηχανη-
μάτων να τα εγγράψουν, αφού περάσουν βέβαια από 
τους απαραίτητους ελέγχους. Να δοθούν κίνητρα για 
την ενίσχυση της ασφάλειας με την τοποθέτηση κου-
βουκλίων στα τρακτέρ, αλλά κυρίως να επιδιωχθεί να 
αποκτήσουμε κουλτούρα και ευαισθησίες αναφορικά 
με το επάγγελμα του γεωργού.
Πολλά επίσης αναπάντητα τα γιατί για τις οικογένειες 
των θυμάτων, που ελλείψει μαρτυριών δεν θα απαντη-
θούν ποτέ… 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες και μηχανισμοί του κράτους, 
πέρα από τη διερεύνηση και την εξαγωγή πορίσματος 
έχουν ευθύνη να μεριμνήσουν ώστε να διορθώσουν 
τα κακώς κείμενα, είτε αυτά αφορούν νομοθεσίες είτε 
πρακτικές, ώστε να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων 
τραγικών περιστατικών.  

Επίλογος

Αργά το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, διενεργήθη-
καν οι νεκροτομές στις σορούς των δύο οικογενειαρχών 
που καταπλακώθηκαν από τη θεριστική μηχανή. Σύμ-
φωνα με τους  ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορ-
θόδοξο Ορθοδόξου, ο θάνατος του 62χρονου Πανίκου 
Ιωαννίδη, επήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία πολ-
λαπλών κακώσεων σώματος και ζωτικών οργάνων και 
του 53χρονου Νίκου Δημοσθένους από ασφυξία συνε-
πεία καταπλάκωσης από γεωργικό μηχάνημα καθώς και 
πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.
Οι δύο άτυχοι άνδρες κηδεύτηκαν την Τετάρτη σε 
Στρουμπί και Ίννια αντίστοιχα, μέσα σε κλίμα βαρύτα-
του πένθους.
Η κηδεία του Νίκου Δημοσθένους τελέστηκε στις 12 
το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεού-
σας στην Ίννια και στις 5  το απόγευμα τελέστηκε και η 
κηδεία του  Πανίκου  Ιωαννίδη στον Ιερό Ναό της του 
Θεού Σοφίας στο Στρουμπί.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι καταστη-
ματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς της Πάφου, από 

την συνάντηση που είχαν με τον δήμαρχο Πάφου 
το πρωί.
Όπως δήλωσαν στο cosmosnews, ο κ. Φαίδωνος 
έκανε δεχτά τα αιτήματά του για προσωρινή σκί-
αση, καθώς και την έκθεση προϊόντων έξω από τα 
καταστήματά τους.
Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε παράλληλα, ότι θα προ-
χωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για την τοποθέτη-
ση σκιάστρων, ώστε να λυθεί το βασικό πρόβλημά 
των καταστηματαρχών οι οποίοι με τις υπάρχουσες 
συνθήκες δεν μπορούν αν δουλέψουν λόγο της συ-
νεχούς έκθεσης στον ήλιο τόσο των ιδίων, όσο και 
των προϊόντων τους.
Συγκεκριμένα ο κ. Φαίδωνος αποδέχτηκε να το-
ποθετήσουν οι καταστηματάρχες ομοιόμορφες 
ομπρέλες χαμηλού κόστους, αλλά και να εκθέτουν 
προϊόντα έξω από τα καταστήματά τους, ενώ στο 
ερώτημα για το πότε θα είναι έτοιμα τα νέα σκία-
στρα δεν δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση, καθώς 
οι διαδικασίες θα προχωρήσουν μετά τη λήξη της 

καλοκαιρινής περιόδου το Φθινόπωρο.
Οι διαδικασίες που χρειάζονται για την κατασκευή 
σκιάστρων απαιτούν χρόνο, και το ερώτημα που 
προκύπτει είναι κατά πόσο θα κατασκευαστούν 
τα σκίαστρα που προέβλεπαν οι σχεδιασμοί, ή θα 
προκύψουν άλλα.
Το μεσημέρι της Τρίτης, οι καταστηματάρχες πραγ-
ματοποίησαν αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας 
έξω από το δημοτικό μέγαρο με αφορμή την αφαί-
ρεση από συνεργεία του δήμου ομπρελών που 
είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι για προσωρινή σκίαση, 
καθώς όπως ανέφεραν ήταν αδύνατο να αντέξουν 

τον ήλιο και τις ψηλές θερμοκρασίες. 
Ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ 
στο Δήμο Πάφου Κώστας Δίπλαρος, μιλώντας το 
πρωί στο Ράδιο Κόσμος, χαρακτήρισε δικαιολογη-
μένες τις αντιδράσεις των καταστηματαρχών της 
λαϊκής γειτονιάς. Ο κ. Δίπλαρος είπε ότι μπορούν 
να δοθούν λύσεις για χρήση συγκεκριμένου τύπου 
ομπρελών, ώστε να διευκολυνθούν οι καταστημα-
τάρχες να δουλέψουν κατά την καλοκαιρινή περί-
οδο μέχρι να προωθηθούν οι διαδικασίες για την 
κατασκευή νέου σκεπάστρου για την περιοχή με 
την λήξη της τουριστικής σεζόν.

Ικανοποίηση στη Λαϊκή Γειτονιά
Ομοιόμορφες ομπρέλες για τη σκίαση 
μέχρι νεοτέρας…
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Έκκληση 
σε αιμοδότες
Άντρη Παναγιώτου: 
Η Κύπρος χρειάζεται 
250 με 300 φιάλες 
αίμα την ημέρα

Η Κύπρος χρειάζεται 250 με 
300 φιάλες αίματος την 

ημέρα για να καλύ-
ψει τις ανάγκες της 
σύμφωνα με την 
προϊστάμενη του 
κέντρου αίματος 
του υπουργείου 

υγείας Άντρη Παναγιώτου. Μι-
λώντας στο ράδιο κόσμος απηύ-
θυνε έκκληση στους αιμοδότες, 
ενόψει και των καλοκαιρινών 
διακοπών και των αδειών να 
επισκεφτούν τα κέντρα αίματος 
και να προφέρουν αίμα . 
Στην Πάφο το κέντρο αίματος 
λειτουργεί στο νέο σταθμό αι-
μοδοσίας που βρίσκεται επί της 
Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Η κ. Παναγιώτου όταν ρωτήθη-
κε σχετικά ανέφερε ότι αιμοδό-
τες που έχουν νοσήσει με covid, 
μπορούν να αιμοδοτήσουν μετά 
από 15 ημέρες.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ντροπή για την κατάντια 

κάποιων  γηπέδων 

μας αισθάνεται ο 

πρόεδρος της Αρχής 

Αδειοδότησης Γηπέδων

Σ υζητήθηκε την Τετάρτη 13 Ιου-
λίου 2022 στην Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Παιδείας, το 

αυτεπάγγελτο θέμα όπου ενέγραψε 
ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύ-
σανθος Σαββίδης αναφορικά με την 
διαδικασία αδειοδότησης γηπέδων, 
στα οποία διεξάγονται ποδοσφαιρι-
κοί αγώνες.
Το θέμα ενέγραψε ο βουλευτής με 
αφορμή το πρόβλημα που θα αντι-
μετωπίσουν φέτος οι δύο ομάδες 
της Πάφου Πάφος fc και Ακρίτας 
Χλώρακας, καθώς στο στάδιο Στέλι-
ος Κυριακίδης που θα χρησιμοποι-
ούν ως έδρα τους θα γίνονται έργα 
για την αντικατάσταση του ταρτάν.  
Όπως ανέφερε ο κ. Σαββίδης, μέ-
σα από την συζήτηση, διαφάνηκε 
ότι το πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας, 
διεξάγεται σε γερασμένα γήπεδα. 
Ενδεικτικά το Τσίρειο Στάδιο εγκαι-
νιάστηκε το 1975, το Μακάριο Στά-
διο το 1978, το Δασάκι της Άχνας το 
1976, το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης 
το 1985, το στάδιο Αντώνης Παπα-

δόπουλος το 1986, το ΓΣΠ, το οποίο 
θεωρείται σύγχρονο, το 1999 και το 
ΑΕΚ Αρένα το 2016. 
Τα μόνα γήπεδα που τηρούν πλή-
ρως τις προδιαγραφές της Αρχής Α-
δειοδότησης Σταδίων, για διεξαγω-
γή ποδοσφαιρικών αγώνων, είναι το 
ΑΕΚ Αρένα και το ΓΣΠ.  Όπως ανέφε-
ρε ο πρόεδρος της Αρχής Αδειοδό-
τησης Σταδίων, Γιώργος Καράς, τα 
πλείστα παρουσιάζουν πολλά στα-
τικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολο-
γικά προβλήματα στις εγκαταστά-
σεις των σταδίων. 
Για να μπορέσουν να επιδιορθω-
θούν και να τηρούν όλες τις προ-
διαγραφές για ασφάλεια και υγεία 
τόσο των αθλητών όσο και των φι-
λάθλων, πρέπει να δαπανηθεί ποσό 
πέραν των 40 εκατομμυρίων ευρώ.  
Το ΓΣΖ σύμφωνα με την Αρχή Αδει-

οδότησης Σταδίων, έχει κριθεί ακα-
τάλληλο για διεξαγωγή ποδοσφαι-
ρικών αγώνων όπως και το ένα τρίτο 
του Μακάριου Σταδίου. Επιπλέον, 
το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, για να 
μπορέσει να γίνει ένα αξιοπρεπές 
γήπεδο, θα πρέπει να δαπανηθεί 
ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Πρόε-
δρος της Αρχής Αδειοδότησης Στα-
δίων, Γιώργος Καράς, ανέφερε επί 
λέξει «Νιώθω ντροπή για την κατά-
ντια κάποιων ποδοσφαιρικών γηπέ-
δων».

Στέλιος Κυριακίδης

Όσον αφορά το Στάδιο Στέλιος Κυ-
ριακίδης, η διαδικασία αλλαγής του 
ταρτάν προχωρά και παράλληλα ε-
ξετάζεται η πρόταση των επενδυτών 

της Πάφος FC, με σκοπό τον εκσυγ-
χρονισμό του γηπέδου. 
Σε σχετική ερώτηση του κ. Σαββίδη 
για το που θα αγωνίζονται οι ομάδες 
Πάφος FC και Ακρίτας Χλώρακας, ε-
νόσω θα γίνονται τα έργα αντικατά-
στασης του ταρτάν, τον  ενημέρω-
σαν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Πέ-
γειας, εάν και εφόσον ικανοποιεί 
τους όρους που έχει θέσει η Αρχή Α-
δειοδότησης Σταδίων.
Ο Χρύσανθος Σαββίδης απηύθυ-
νε έκκληση, η οποία και κατατέθη-
κε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας: όπως αδειοδο-
τούνται αρκετά γήπεδα υπό όρους, 
το ίδιο να συμβεί και με το Δημοτι-
κό Στάδιο Πέγειας, έτσι ώστε οι δύο 
ποδοσφαιρικές ομάδες Πάφος FC 
και Ακρίτας Χλώρακας, να μην μεί-
νουν χωρίς έδρα και να μπορέσουν 
να αγωνιστούν εντός της Επαρχίας 
Πάφου. Παρόλα αυτά κατέληξε ο κ. 
Σαββίδης, ελπίζουμε ότι με το πε-
νταετές πλάνο, το οποίο έχει ανα-
λάβει η Επιτροπή Αναβάθμισης γη-
πέδων, θα καταφέρει τα επόμενα 
χρόνια να αναβαθμίσει όλα τα πο-
δοσφαιρικά γήπεδα της χώρας. 
Για το τι μέλλει γενέσθαι με το Στά-
διο Στέλιος Κυριακίδης και τις δύο 
ομάδες της Πάφου, απέστειλε επι-
στολή στον Πρόεδρο του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού και ο βου-
λευτής του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος 
Φακοντής.

Τι θα γίνει με το Στέλιος Κυριακίδης; 

Παραμένει άγνωστο που θα αγωνίζονται τη νέα χρονιά Πάφος και Ακρίτας...

Επιχορήγηση 
για περιφράξεις 

Ν έα σχέδια για προστασία 
των καλλιεργειών από τα 

αγρινά ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος.
Συμφώνα με γραπτή ανακοί-
νωση, τα σχέδια αφορούν την 
κατασκευή περίφραξης για την 

προστασία καλλιεργειών από τα 
αγρινά και την καταβολή αποζη-
μιώσεων για τις ζημιές που  προ-
καλούν. 
Οι επηρεαζόμενοι γεωργοί που 
επιθυμούν να υποβάλουν αί-
τηση για το «Σχέδιο κρατικών 
ενισχύσεων για περίφραξη με 
σκοπό την προστασία των καλλι-
εργειών τους από τις ζημιές που 
προκαλούνται από τα αγρινά», 
καλούνται όπως απευθύνονται 

στα κατά τόπους Επαρχιακά Γε-
ωργικά Γραφεία όπου υπάγεται η 
εκμετάλλευσή τους. Οι αιτήσεις 
για το Σχέδιο αυτό θα γίνονται 
αποδεκτές μέχρι και τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2022.
Αντίστοιχα, αιτήσεις για το «Σχέ-
διο αποζημιώσεων για ζημιές 
που προκαλούνται στις γεωργι-
κές καλλιέργειες από τα αγρινά» 
γίνονται αποδεκτές καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.

Προστασία από τα αγρινά

Τον δάγκωσε 
φίνα στον Ακάμα

Στην εντατική Ιταλός 
τουρίστας 

Σ την μονάδα εντατικής θε-
ραπείας του γενικού νοσο-

κομείου Πάφου νοσηλεύεται 
Ιταλός τουρίστας μετά από δά-
γκωμα που δέχτηκε από φίνα. 
Ο τουρίστας από την Ιταλία βρι-
σκόταν το απόγευμα της Πέ-
μπτης στην περιοχή Λάρας για 
περπάτημα, όπου και δέχθηκε 
το δάγκωμα από το δηλητηριώ-
δες φίδι, το οποίο πάτησε κατά 
λάθος. Μεταφέρθηκε στο νο-
σοκομείο Πάφου και κρατήθη-
κε για νοσηλεία στην μονάδα 
εντατικής θεραπείας.

Η Εταιρεία  Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου χαι-

ρετίζει τις τροποποιήσεις των νόμων και 
των  κανονισμών για την ίδρυση της Σχο-
λής Τουριστικών Σπουδών του ΤΕΠΑΚ στην 
Πάφο!
Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται πολύ σημα-
ντική για ολόκληρη την επαρχία, μια εξέλι-
ξη η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στις 
προσπάθειες για μετατροπή της Πόλης και 
επαρχίας μεταξύ άλλων και σε ακαδημαϊκό 
προορισμό τα επόμενα χρόνια.  
Η προσθήκη σχολών του  ΤΕΠΑΚ στα υπό-

λοιπα Πανεπιστημιακά/ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα της επαρχίας ενισχύει το όραμα για 
να αναπτυχθεί ακόμη ένας σημαντικός 
πυλώνας της οικονομίας και της κοινωνίας 
και να καταστεί η επαρχία ένας δημοφι-
λής πολυπολιτισμικός ακαδημαϊκός προ-
ορισμός. Η ΕΤΑΠ Πάφου, ευχαριστεί και 
συγχαίρει θερμά το Δήμο Πάφου, την πο-
λιτεία, το ΤΕΠΑΚ και όλους όσους συνέβα-
λαν στην ευόδωση αυτής της προσπάθειας 
και βεβαιώνει ότι θα στηρίξει με όλες της 
τις δυνάμεις την εδραίωση της επαρχίας 
ως ακαδημαϊκό προορισμό.

Η ΕΤΑΠ χαιρετίζει για ΤΕΠΑΚ
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Πολιτικοί γάμοι και στο Κάστρο 
Η Βουλή ψήφισε την τροποποίηση των κανονισμών για τέλεση πολιτικών 
γάμων σε αρχαία μνημεία και δωρεάν είσοδο σε μουσεία

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντι-
προσώπων ενέκρινε την Πέμπτη 
και την πρόταση για τέλεση πο-

λιτικών γάμων σε εννέα αρχαιολογι-
κούς χώρους, μουσεία και κάστρα στις 
Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμε-
σού και Πάφου.
Επισημαίνεται ότι για τη χρήση των πιο 
πάνω χώρων και μνημείων για την τέ-
λεση πολιτικών γάμων και εκδηλώσεων 
απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Τμή-
μα Αρχαιοτήτων, μέσω του οικείου Δή-
μου, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την 
προγραμματιζόμενη ημερομηνία της 
τελετής.
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπο-
ρούν να παρευρεθούν στις τελετές γά-
μων στους συγκεκριμένους χώρους 
καθορίζεται στα 30 άτομα, και με βά-
ση τους Κανονισμούς, απαγορεύεται 
η ρίψη λουλουδιών, κομφετί, ρυζιού, 
φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων ή ο-
ποιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή υ-
λικού.
Σε ό,τι αφορά στο κόστος για χρήση 
των χώρων αυτών για τέλεση πολιτι-
κών γάμων, η χρέωση διαφέρει για κά-
θε αρχαιολογικό μνημείο/χώρο και κυ-
μαίνεται από €1.000 μέχρι €1.500. 
Ο σκοπός καθορισμού υψηλής χρέω-
σης είναι να αποτραπούν οι μαζικοί γά-
μοι στους χώρους αυτούς και να προ-
στατευθεί η ιστορική και αρχαιολογική 
τους αξία, αναφέρει το δελτίο Τύπου.
Συγκεκριμένα, οι χώροι που ορίστηκαν 
για τέλεση γάμων/εκδηλώσεων είναι:

Το Κτήριο πρώην Δημαρχείου στον 
προμαχώνα D’ Avila
Το Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου 
Ευρύχου
Το Κάστρο Λάρνακας
Το Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής 
και Αργυροχοΐας Λευκάρων
Το Κάστρο Λεμεσού
Το Κάστρο Πάφου
Η Παραδοσιακή Κατοικία στην τοποθε-
σία Φάπρικα στην Πάφο
Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στην Γερο-
σκήπου
Η Μεσαιωνική Αγρέπαυλη στα Κούκλια.
Η παραχώρηση συγκεκριμένων αρ-
χαίων μνημείων, κάστρων και αρχαιο-
λογικών χώρων για την τέλεση γάμων 
στοχεύει στην παράλληλη αύξηση της 
επισκεψιμότητας στα μνημεία αυτά 

και τη μεγαλύτερη προβολή της πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς στο εξωτερι-
κό. «Το αυξημένο ενδιαφέρον ξένων ε-
πισκεπτών για τέλεση πολιτικών γάμων 
σε γραφικούς χώρους που είναι σημεία 
κατατεθέν για τη χώρα μας, δημιουρ-
γεί πρόσφορο έδαφος για συντονισμέ-
νη προώθηση των μνημείων μας, υπό 
αυστηρούς περιορισμούς που θα προ-
στατεύουν την ιστορική τους αξία, έτσι 
ώστε να αποτελούν επιπρόσθετη επι-
λογή για την τέλεση γάμων».

Μουσεία

Αναφορικά με την τροποποίηση των 
Κανονισμών που αφορούν την είσοδο 
σε μουσεία και την τέλεση γάμων σε 
αρχαιολογικούς χώρους, οι τροποποιή-

σεις αφορούν τη δωρεάν είσοδο σε 12 
Μουσεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουρ-
γείου «Μουσεία για Όλους», το Υπουρ-
γείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων προώθησε το μέτρο για δωρεάν 
είσοδο σε 12 μουσεία που βρίσκονται 
υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων. 
Στόχος του προγράμματος «Μουσεία 
για Όλους» είναι η αύξηση της επισκε-
ψιμότητας στα Μουσεία και κατ’ επέ-
κταση η βελτίωση της εμπειρίας πολι-
τισμού που προσφέρουν τα Μουσεία 
στους ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
Αναλυτικά, η κατάργηση του τέλους ει-
σόδου αφορά τα πιο κάτω μουσεία:
Κυπριακό Μουσείο
Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγε-
ωργάκη Κορνέσιου)
Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρδου
Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου 
Ιδαλίου και Αρχαιολογικός Χώρος
Μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου 
Ευρύχου
Αρχαιολογικό Μουσείο Επ. Λάρνακας
Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδο-
σιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας 
Λευκάρων
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λε-
μεσού
Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου
Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρί-
ου-Αρσινόης στην Πόλη Χρυσοχούς

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Δρόμος Πάφου 
- Πόλης
Επίσπευση της κατασκευ-

ής του ζητά η κοινοτάρχης 

Μηλιού...

Την επίσπευση των διαδικασιών 
για την κατασκευή του δρόμου 

Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς ζητά η 
Κοινοτάρχης Μηλιού Ευανθία Χρυ-
σάνθου αφού όπως ανέφερε η κακή 
κατάσταση του δρόμου από και προς 
την Πάφο είναι το βασικότερο πρό-
βλημα που ταλανίζει την κοινότητα 
της. Όπως ανέφερε πρόσφατα απο-
φασίστηκε η ενάτη της κοινότητας 
στα νέα στεγαστικά σχέδια για την 
ύπαιθρο και ευχήθηκε αυτό να είναι 
το κίνητρο για τους νέους να επιστέ-
ψουν στην Μηλιού. 
Όπως ανέφερε  στην κοινότητα της  
με βάση και την τελευταία απογρα-
φή κατοικούν 56 μόνιμοι κάτοικοι 
μέσης κυρίως ηλικίας και απηύθυνε 
έκκληση στην κυβέρνηση και τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες απλοποιήσουν τις 
διαδικασίες για καταστεί εφικτή η 
εκτέλεση έργων που είναι σημαντικά 
για τους ντόπιους κάτοικους αλλά 
και τους επισκέπτες.

Το Διοικητικό Δικαστήριο 
ανέστειλε διάταγμα Δή-
μου Πάφου για απαγόρευ-
ση χρήσης διαμερισμάτων

Σ το διοικητικό δικαστήριο, προσέφυγε 
η εταιρεία ΠΑΝΑΡΕΤΗ, διαχειρίστρια 

του συγκροτήματος ΡΑΝΙΑ στην τουριστι-
κή περιοχή, στο οποίο διαμένουν κυρίως 
αιτούντες ασύλου και μετανάστες, εξα-
σφαλίζοντας διάταγμα αναστολής δια-
τάγματος του Δήμου Πάφου για την απα-
γόρευση της χρήσης του, όπως αναφέρει 
ο Όμιλος Εταιρειών Alpha Panareti, σε 
ανακοίνωσή του.
Ο Ομιλος μάλιστα χαιρέτισε το διάταγμα 
του Διοικητικού Δικαστηρίου για αναστο-
λή εκτέλεσης διατάγματος του Δήμου Πά-
φου για την απαγόρευση της χρήσης των 
Rania Hotel Apartments, στην Κάτω Πά-
φο, ιδιοκτησίας του ομίλου στα οποία 
σημειώνει ότι διαμένουν αιτητές ασύλου 
και μετανάστες εργαζόμενοι.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Πάφου 

εξέδωσε διάταγμα απαγόρευσης χρήσης 
του πιο πάνω συγκροτήματος ως ακατάλ-
ληλου για ανθρώπινη διαβίωση για λό-
γους που σύμφωνα με την εταιρεία δεν 
ισχύουν. Όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, το 
συγκεκριμένο συγκρότημα είναι απολύ-
τως κατάλληλο, αξιοπρεπές και καθόλου 
επικίνδυνο για τα πρόσωπα που διαμέ-
νουν εκεί και η μόνη ατυχία του είναι ό-
τι βρίσκεται στην τουριστική περιοχή της 
Πάφου εξ ου και πρέπει να εκδιωχθούν οι 
αιτητές ασύλου. Καταγγέλλει ακόμα, πως 
ενόσω εκκρεμούσε προσφυγή εναντίον 
της εν λόγω απόφασης και ενδιάμεση αί-
τηση αναστολής της, «ο Δήμος Πάφου σε 
συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας και το Συμβούλιο Υδατοπρο-
μήθειας Πάφου, προχώρησαν στη λήψη 
μέτρων εκτέλεσης του διατάγματος. Διέ-
κοψαν την παροχή νερού από τη Δευτέ-
ρα, υπό συνθήκες καύσωνα και πανδημί-
ας, ενώ ειδοποίησαν αιτητές ασύλου που 
λαμβάνουν υλικές συνθήκες υποδοχής, 
ότι αυτές θα διακοπούν εάν δεν εγκατα-
λείψουν τον τόπο διαμονής τους».

Το Διοικητικό Δικαστήριο, προστίθεται, 
«αποφάσισε το αυτονόητο σε ένα κρά-
τος δικαίου. Το κράτος και οι διοικητικές 
ή άλλες αρχές, δεν μπορούν να αγνοούν 
τα δικαστήρια και τις δικαστικές διαδικα-
σίες φέρνοντας τα προ τετελεσμένων με 
τις πράξεις και ενέργειες τους. Οφείλουν 
οι κρατικές και διοικητικές αρχές να σέ-
βονται τις διαδικασίες και να αναμένουν 
το αποτέλεσμα της απόφασης του Δικα-
στηρίου, ειδικά όταν η υπόθεση αφορά 
σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα προ-
σώπων που επηρεάζονται, όπως το δικαί-
ωμα στη στέγη και στο νερό. Γι’ αυτό το 
Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αναστο-
λής της εφαρμογής του διατάγματος μέ-
χρι να εκδικάσει το ίδιο την αίτηση που 
εκκρεμεί».

Όπως αναφέρει ο Όμιλος Εταιρειών Πα-
ναρέτη, «εξ αρχής τήρησε στάση αρχής, 
διαθέτοντας διαμερίσματα και κατοικίες 
προς ενοικίαση σε οποιοδήποτε πρόσω-
πο, ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής, 
θρησκείας ή νομικού καθεστώτος παρα-
μονής συμμορφούμενος με τους νόμους 
του κράτους που απαγορεύουν τέτοιες 
διακρίσεις, ιδίως στην παροχή στέγης». Ο 
Όμιλος υποστηρίζει ότι για τη στάση του 
αυτή, «πολεμάται, λοιδορείται και κατα-
διώκεται, με απίστευτο μένος από τις αρ-
χές, αφού διευθυντές του συνελήφθησαν, 
κρατήθηκαν, διώχθηκαν ποινικά με επίκε-
ντρο πάντοτε το γεγονός ότι παρέχει στέ-
γη σε αιτητές ασύλου στην Επαρχία Πά-
φου».  Σημειώνεται τέλος ότι οι ενέργειες 
αυτές, «είτε ακυρώθηκαν από το Ανώτα-
το Δικαστήριο, είτε τελικά αποσύρθηκαν 
από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, ενώ 
αναμένονται αποφάσεις από το Διοικη-
τικό Δικαστήριο σε διάφορες υποθέσεις 
στις οποίες προσβλήθηκαν αποφάσεις 
απαγόρευσης χρήσης με πρόσχημα την 
ακαταλληλότητα των οικοδομών».

Δεν κλείνει το πρώην Ράνια

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
την τελευταία εβδομάδα στην Κύ-

προ εξαιτίας του κορωνοϊού, σύμφωνα 
με την εβδομαδιαία ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας. Οι νέοι θάνατοι 
αφορούν τέσσερις άνδρες και τρεις  γυ-
ναίκες όλοι ηλικίας 76 και 87 ετών.
Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουλίου 2022 
εντοπίστηκαν 15,386 νέα περιστατικά 
κορωνοϊού με το ποσοστό θετικότητας 
να ανέρχεται στο 12.58%.
117 ασθενείς νοσηλεύονται στα κρα-
τικά νοσοκομεία, 9 είναι σε σοβαρή 
κατάσταση 4 διασωληνωμένοι σε Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας και 5 σε 
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.
Δύο ασθενείς που έπαψαν να είναι 
μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύ-
ονται διασωληνωμένοι λόγω COVID σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Καλπάζει
ο κορωνοϊός
Επτά θάνατοι και 15.386 κρούσματα 

την εβδομάδα που πέρασε
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Στα πάνω ο διευθυντής της 
Πνευμονολογικής Κλινικής 
του νοσοκομείου της Πόλης 
μας, που ανέλαβε και πά-
λι την ευθύνη για την επα-
ναλειτουργία του θαλάμου 
covid με 10 κλίνες... 

Στα πάνω ο επικεφαλής του 
επαρχιακού γραφείου του 
Τμήματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας τόσο για το έργο που 
επιτελεί, αλλά και για την ά-
ψογη συνεργασία του με τα 
ΜΜΕ εάν και εφόσον παρα-
στεί ανάγκη…

Στα κάτω ο υπουργός Εσω-
τερικών για τους χειρισμούς 
του στα θέματα που έχουν 
να κάνουν με τους μετανά-
στες και τη διαμονή τους σε 
ακατάλληλα κτήρια που α-
ντί να αναλάβει τις ευθύνες 
που του αναλογούν, τις με-
τατοπίζει…

Στα κάτω οι διοικούντες τον 
Οργανισμό Κρατικών Υπηρε-
σιών Υγείας που συνεχίζουν 
να δίνουν μόνο υποσχέσεις 
για  το νοσοκομείο Πόλεως 
Χρυσοχους χωρίς να προ-
ωθούν την υλοποίηση τους 
και την επίλυση των προβλη-
μάτων…  

Στα κάτω και η Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως για τους χειρισμούς της 
στα θέματα που έχουν να 
κάνουν με τη λειτουργία και 
τις παρακολουθήσεις των 
παράνομων τηλεφώνων στις 
Κεντρικές Φυλακές...

Ερώτηση
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Πού πρέπει 
να πάνε οι 300;

Ε

Άδωνης Ελευθερίου 
 

Γιώργος Κατσονούρης Νίκος Νουρής ΟΚΥπΥ Στέφη Δράκου 

Η πτώση σε δύο περιπτώσεις 
μπαλκονιών στην Πάφο σαφέ-

στατα και ήταν τυχαία, αλλά αυτό 
δεν απαλλάσσει κανένα από τις ευ-
θύνες του.
Ναι, κακώς υπάρχουν κενά στη νο-
μοθεσία, κακώς δεν λήφθηκαν μέτρα 
προηγουμένως.
Το να βγαίνει όμως ο Υπουργός Εσω-
τερικών στην ευθύνη του οποίου εί-
ναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οική-
σεως και να ρίχνει τις ευθύνες στην 
τοπική αρχή πολεοδομική αρχή θεω-
ρώντας ότι καθάρισε, δεν είναι ούτε 
σοβαρό, ούτε υπεύθυνο.
Το να κινδυνεύουν άμεσα έξι άνθρω-
ποι που είτε έτυχε να βρίσκονται στα 
μπαλκόνια που κατέρρευσαν είτε κα-
θόντουσαν αμέριμνοι από κάτω και 
άλλοι δεκάδες που διαμένουν στα 
συγκεκριμένα υποστατικά και να μην 
υπάρχει μια υπηρεσία η οποία να α-
ναλάβει να επιλύσει τα προβλήματα 
δηλώνει την ανυπαρξία του κράτους.
Και η ανυπαρξία του κράτους ήταν 
αισθητή το περασμένο Σάββατο, ό-
ταν με πρωτοβουλία του Δήμου Πά-
φου απομακρύνθηκαν τα χαλάσματα 
από την μέση του δρόμου όπου κα-
τέρρευσαν τα τρία μπαλκόνια στην ο-
δό Νίκου Αντωνιάδη και δεν βρισκό-
ταν κανείς υπεύθυνος να υποδείξει 
στους ενοίκους των διαμερισμάτων 
τι θα έπρεπε να πράξουν. Και αυτοί 
που ήταν παρόντες, (Γραφείο Ευη-
μερίας και Αστυνομία) δήλωναν α-
πλά αναρμόδιοι να  ασχοληθούν με 
το θέμα.
Και όμως μιλούμε για 300 πρόσφυγες 
και μετανάστες κύριε Υπουργέ των Ε-
σωτερικών, η διαμονή των οποίων ε-
μπίπτει στην δική σας αρμοδιότητα.
Πού λοιπόν πρέπει να πάνε αυτοί οι 
άνθρωποι που κινδυνεύουν αν κα-
ταπλακωθούν καθημερινά στην ακα-
τάλληλη πολυκατοικία που στεγάζο-
νται εν γνώσει σας και με την άδειά 
σας;
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Τη νέα ιστοσελίδα μπορείτε να την 
ακολουθείτε και στο facebook, ώ-
στε να ενημερώνεστε πρώτοι για 
κάθε τι που αφορά την Πάφο, την 
Κύπρο και τον κόσμο. 

Η νέα ιστοσελίδα της Πάφου που ανήκει 
στο ίδιο συγκρότημα ΜΜΕ με το Ράδιο 

Κόσμος και την εφημερίδα Αδέσμευτος, έκα-
νε την εμφάνισή της τις τελευταίες ημέρες 
στις οθόνες των υπολογιστών μας και των κι-

νητών μας, φέρνοντας νέο αέ-
ρα στην συνεχή, έγκυρη και έ-
γκαιρη ενημέρωσή μας. 
Τη νέα ιστοσελίδα μπορεί-
τε να την ακολουθείτε και στο 
facebook, ώστε να ενημερώνε-
στε πρώτοι για κάθε τι που α-
φορά την Πάφο, την Κύπρο και 

τον κόσμο. 
Μέσα από την ιστοσελίδα μπορείτε τόσο να 
ακούτε ζωντανά το Ράδιο Κόσμος, όσο και να 
διαβάζετε ηλεκτρονικά την έκδοση του Αδέ-
σμευτου.

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τις μαύρες επετείους των ημερών που 
σκορπούν τη θλίψη για όλους και για όλα 
αυτά που χάθηκαν από την απερισκεψία 
ορισμένων αμετανόητων δυστυχώς…

Τα μπαλκόνια της Πάφου που ξύπνησαν 
ξαφνικά και άρχισαν να πέφτουν στα κε-
φάλια μας…

Τον Υπουργό Εσωτερικών που τελικά 
έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα με τον Φαί-
δων και αναμένουμε το μεγάλο ξέσπα-
σμα που σοβεί…

Τον Πρόδρομο Προδρόμου που ήταν 
λέει αδιάθετος και γι’ αυτό δεν παρευ-
ρέθηκε ως όφειλε στο μνημόσυνο πεσό-
ντων κατά του πραξικοπήματος. Περα-
στικά… 

Τους πολλούς θετικούς στον κορωνοϊό 
που στην πλειοψηφία τους βέβαια το 
περνούν χωρίς ουσιαστικά συμπτώμα-
τα…

Τις όμορφες εκδηλώσεις που λαμβά-
νουν χώρα στην επαρχία μας αυτή την 
περίοδο με τα Φεστιβάλ τω κοινοτήτων 
μας να κάνουν δειλά, δειλά την εμφάνι-
σή τους…

Τον Ιούλη που θαρρείς θέλοντας να δι-
καιολογήσει τον χαρακτηρισμό που του 
κολλήσαμε ως μαύρος, δεν περιορίζεται 
στις επετείους και κάθε χρόνο φέρνει 
και ένα καινούργιο κακό…

Τα αδιάφορα σώματα όπως η βουλή και 
τα Δημοτικά Συμβούλια που ετοιμάζο-
νται για τις δικές τους διακοπές και υπο-
λειτουργούν αυτή την περίοδο…

Την Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου 
η οποία δεν φτάνει που έχουμε τόσα στο 
κεφάλι μας άνοιξε και αυτό το θέμα με 
τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων στην 
περιοχή των Κεντρικών Φυλακών… 

Την καινούργια ιστοσελίδα της Πάφου 
cosmosnews.com.cy που έφερε και-
νούργιο αέρα στον χώρο των Ηλεκτρονι-
κών media…

Τον πόλεμο στην Ουκρανία ο οποίος όχι 
μόνο δεν φαίνεται να τελειώνει αλλά 
δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν οι βα-
σικοί παίχτες δεν θέλουν κιόλας να τε-
λειώσει…

Το πετρέλαιο η τιμή του οποίου έπεσε 
κάτω από εκατό δολάρια το βαρέλι την 
εβδομάδα που πέρασε αλλά εμείς εξα-
κολουθούμε να το πληρώνουμε πανά-
κριβα…

Τους κυβερνώντες που αν θέλουν όντως 
να επιβάλουν το χαλούμι ως Προστατευ-
όμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), 
θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα και 
όχι να ανέχονται τα τερτίπια των γαλα-
κτοβιομηχανιών και των αγελαδοτρό-
φων…

Τις παραλίες μας που έχουν κανονικά 
βάλει τα γιορτινά τους και υποδέχονται 
καθημερινά χιλιάδες λουόμενους…

Την ημέρα που θα αρχίσει η καλοκαιρι-
νή μας άδεια που πλησιάζει και την πε-
ριμένουμε πώς και πως…

... να μην τρέχω στους 
δρόμους περισσότερο από 

το όριο ταχύτητας, διότι η 
Τροχαία είναι παντού...

... να φοράω την μάσκα 
μου, τόσο για τη δική μου 

προστασία, όσο και των άλ-
λων. Ο κορονοϊός είναι εδώ 
ακόμη...

... να πάω διακοπές τώρα 
που μπορώ, καθώς κανένας 
δεν γνωρίζει τι θα συμβεί 
από τον Σεπτέμβριο με τον 
κορονοϊό...

… να δοκιμάσω τα όργανα 
γυμναστικής που τοποθέτη-

σε ο δήμος Πάφου εκεί στα 
Μπάνια...

Cosmosnews.com.cy



“Αδέσμευτος” 16 Ιουλίου 2022 Σελίδα 09π αραπο λ ι τ ι κ ά

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, 
τελικά έβγαλε απ’ έξω την ουρά του, 

σχετικά με την κατάρρευση των μπαλκονιών 
στην Πάφο την περασμένη εβδομάδα, αντι-
στρέφοντας μάλιστα τις κατηγορίες που ε-
κτόξευσε εναντίον του ο δήμαρχος Πάφου 
Φαίδωνας Φαίδωνος.
Ο Δήμος Πάφου ανέφερε ο κ. Νουρής ως 

Πολεοδομική Αρχή, έχει την ευθύνη για τον 
έλεγχο των οικοδομών.
Πάλι καλά που δεν διάταξε και ποινική έ-
ρευνα για να καταλογίσει ευθύνες του Φαί-
δωνα ο Νουρής που όπως φαίνεται του έχει 
πολλά μαζεμένα. Αλήθεια όμως αυτό είχε 
να πει ο κ. Νουρής, μετά το σοβαρό τραυμα-
τισμό έξι ανθρώπων;

Δ εν ήταν τόσο η παραδοχή, όσο η συ-
γκυρία της αποκάλυψης. 

Ο Τζον Μπόλτον, άλλοτε πρεσβευτής των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και άλλοτε 
σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευ-
κού Οίκου, αναγνώρισε την Τρίτη, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξής του σε αμερικανικό 
τηλεοπτικό δίκτυο πως συνέβαλε να σχεδι-
αστούν στρατιωτικά πραξικοπήματα σε άλ-
λα κράτη.
Το αποκάλυψε με κυνισμό, υπερηφανευό-
μενος μάλιστα ότι γνωρίζει τι πρέπει να γί-
νει να για να πετύχει ένα πραξικόπημα.
Και πόσο μας πονά όλο αυτό να το ακού-
με εμείς σήμερα που έχουμε και τις μαύρες 

επετείους του Ιούλη, γνωρίζοντας ότι και 
σε μας κάτι τέτοιο έγινε, από κάποιους άλ-
λους πιθανόν συναδέλφους του κ. Μπόλ-
τον, χωρίς να υπολογίζουν τον ανθρώπινο 
πόνο και τα κακά που προκάλεσαν…

Ξύνουν πληγές

Έβγαλε την ουρά του έξω

Ύπνος του δικαίου

Σαν έρχεται ο Ιούλιος η σκέψη μου μπουκώνει, 

λες κι έχω στο κεφάλι μου ολόκληρο μπαλκόνι.

Εκτός απ’ τον υδράργυρο που έφτασε στα ύψη, 

κάθε Ιούλη φίλτατοι βυθίζομαι στη θλίψη.

Με πιάνει κάτι βρε αδελφέ σαν θλίψη, σαν μανία, 

και πιάνω δρόμους και βουνά και κάνω λιτανεία…

Θυμάμαι τόσα απ’ τα παλιά, τίποτα απ’ τα καινούργια, 

και μου ‘ρχεται μα το Θεό σ’ όλους να κάνω γιούρια…

Όλους αυτούς που έρχονται τάχα να μας μιλήσουν, 

μα δεν μας λένε τίποτα να μας ταρακουνήσουν.

Μήπως ξυπνήσει ο λαός απού κοιμάται χρόνια, 

να δει επιτέλους καθαρά ποιοι είναι τα κωθώνια… 

Ανάλατο ήταν το μνημόσυνο των πε-
σόντων αγωνιστών κατά του προδοτι-
κού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 
1974 στην Πάφο, με τον Υπουργό Παι-
δείας που θα εκπροσωπούσε την κυ-
βέρνηση να μην δίνει το παρόν του και 
την δικαιολογία ότι ήταν αδιάθετος να 
μην πείθει…

Αυξάνονται και πληθύνονται τα κρού-
σματα και για άλλη μια φορά εκ των υ-
στέρων τρέχουμε να λάβουμε μέτρα. 
Αναρωτιόμαστε αν είναι τόσο δύσκο-
λο να προβλέπεται αυτό και να λαμβά-
νουμε προληπτικά μέτρα…

Κάθε φορά που έχουν εκλογές στην 
Τουρκία βρίσκουμε άσχημο μπελά με 
τους Τούρκους οι οποίοι αυτή τη φορά 
ξεπέρασαν κάθε όριο, διεκδικώντας το 
μισό Αιγαίο μαζί με τα νησιά…

Έχουμε μια απορία σε πόσα μνημόσυ-
να πεσόντων κατά τον Ιούλιο του 1974 
θα προσκληθούν οι υποψήφιοι για την 
προεδρία της δημοκρατίας…

Τι τα ήθελε κι αυτός ο Μαρίνος να 
μπλέξει με κτηματικές εταιρείες και δι-
αβατήρια;

Δηλαδή η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέ-
φη Δράκου, είναι με καθαρά δική της 
πρωτοβουλία που έδωσε οδηγίες στη 
Διεύθυνση των Φυλακών για παρακο-
λουθήσεις αντί για καθολική απενερ-
γοποίηση των κινητών μέσα και γύρω 
από τις φυλακές μέσω ειδικού συστή-
ματος;

Τα στομάχια μας έχουν γίνει χάλια με 
τόσα που καταπίνουμε αμάσητα σε 
αυτό τον τόπο…

Έχετε δοκιμάσει να κλείσετε κάποιο 
πακέτο διακοπών φέτος από Κύπρο 
προς κάποιο προορισμό του εξωτερι-
κού; Αν όχι μην το δοκιμάσετε γιατί κιν-
δυνεύετε από εγκεφαλικό…

Πολύ φοβόμαστε ότι όπως και κάθε 
καλό που εφαρμόζεται σε αυτό τον τό-
πο στο τέλος θα βρούμε τρόπο να κα-
ταστρέψουμε και το ΓεΣΥ…

Τελικά αρκετά έμεινε στην εξουσία ο 
Μπότζο (Μπόρις Τζόνσον) δεδομένου 
ότι ήταν βουτηγμένος σε σωρεία σκαν-
δάλων από παράνομα πάρτι εν μέσω 
κορωνοϊού μέχρι και συγκάλυψη σε-
ξουαλικής παρενόχλησης…

Ρεντίκολο ανά το παγκόσμιο θα γίνου-
με με το χαλούμι να μου το θυμηθεί-
τε. Γιατί οι κυβερνώντες εδώ μπορεί να 
κάνουν τα στραβά μάτια στις γαλακτο-
βιομηχανίες και τους αγελαδοτρόφους 
αλλά στο εξωτερικό δεν μασάνε και 
μας καρφώνουν στην Κομισιόν κάθε 
τρεις και λίγο για τις παρανομίες μας…

Μα κι αυτοί δηλαδή πόσο θράσος; Εί-
ναι ανάγκη να ονομάζουν χαλούμι το 
τυρί που είναι εκτός προδιαγραφών 
ΠΟΠ; Ας το ονομάζουν φαλούμι, σα-
λούμι, καλούμι, τρελούμι, ή οποιοδή-
ποτε άλλο όνομα σιόρ…

Άλλη μια φοβία θα κυκλοφορεί στην 
Πάφο από τώρα και στο εξής. Θα κυ-
κλοφορούμε ή θα καθόμαστε κάπου 
και θα κοιτάζουμε πάνω, μην μας έρθει 
ξαφνικά κανένα μπαλκόνι στο κεφάλι…

Π. Προδρόμου

Με γραπτή ανακοίνωση το Υπουρ-
γείο Παιδείας, τονίζει ότι η α-

πουσία του υπουργού 
Παιδείας από το μνη-
μόσυνο των πεσόντων 
κατά το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου του 
1974 στην Πάφο ο-
φειλόταν σε αδιαθε-

σία του κ. Προδρόμου. 
Η απάντηση δόθηκε μετά τις καταγγε-
λίες του ΑΚΕΛ Πάφου, ότι η κυβέρνηση 
έλαμψε διά της απουσίας της από το ε-
πίσημο μνημόσυνο των πεσόντων κατά 
το προδοτικό πραξικόπημα, που έγινε 
στην Πάφο.
Ο έντιμος Υπουργός Παιδείας, δεν μπο-
ρούσε να ενημερώσει από πριν για την 
αδιαθεσία του και τους άφησε να τον 
περιμένουν;
Εάν γινόταν αυτό κανείς δεν θα είχε 
παράπονο, άσε που θα μπορούσε μά-
λιστα να στείλει κάποιον άλλο να εκ-
προσωπήσει την κυβέρνηση. 

Σ. Δράκου

Επιστολή στη Διεύθυνση των Φυ-
λακών έστειλε λέει η Υπουργός Δι-

καιοσύνης, και ζητού-
σε να αξιοποιηθούν 
οι δυνατότητες του υ-
φιστάμενου συστήμα-
τος, μέσω του οποίου 
θα καταγράφονταν τα 
τηλεπικοινωνιακά δε-

δομένα και θα εντοπίζονταν τα κινη-
τά, με την εμβέλεια ωστόσο του συ-
στήματος να κάλυπτε και τους χώρους 
στάθμευσης, τα φυλακισμένα μνήμα-
τα και περιμετρικά των Φυλακών, κάτι 
που θα είχε ως αποτέλεσμα να παρα-
κολουθούνται τα κινητά πολιτών αλλά 
και επισκεπτών, μεταξύ των οποίων και 
κρατικών αξιωματούχων.
Σημειώνεται, ότι πριν αποστείλει την 
σχετική επιστολή η υπουργός, και συ-
γκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου, 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, όπου η Διεύ-
θυνση των Φυλακών υπέδειξε πως οι 
παρακολουθήσεις είναι παράνομη δια-
δικασία, αφού για κάτι τέτοιο χρειάζε-
ται σχετικό διάταγμα, παραπέμποντας 
στη σχετική νομοθεσία και τις αποφά-
σεις Δικαστηρίων…
Ουουου τζι’ εσείς ίνταλως κάμνετε…

Κ. Καδής

Η νομοθεσία για την προστασία του 
χαλουμιού θα εφαρμοστεί αμέσως 

από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία για να προ-
στατέψει και το προϊ-
όν και την αξιοπιστία 
της, δήλωσε ο υπουρ-
γός Γεωργίας, Κώστας 
Καδής, μετά και την 

καταγγελία από τη Γερμανία για κυκλο-
φορία χαλουμιού χωρίς την σήμανση 
ΠΟΠ.
Η κυβέρνηση ανέμενε μια τέτοια εξέλι-
ξη, είπε αναφερόμενος στην καταγγε-
λία των γερμανικών αρχών προσθέτο-
ντας ότι πρώτη η Κυπριακή Δημοκρα-
τία είχε εντοπίσει το πρόβλημα. Και 
που το εντοπίσατε δηλαδή τι ακριβώς 
κάνατε;

Ο Δίκαιος

Σιγά μην μας κλείσουν…

Μπορεί τα κρούσματα να αυξάνονται 
συνεχώς και να εντοπίζονται αλυσί-

δες μετάδοσης σε γάμους και άλλες κοινω-
νικές εκδηλώσεις, αλλά μην περιμένετε ότι 
θα ληφθούν μέτρα γι’ αυτές.
Σιγά μην επιτρέψει ο νονός του Μαυρίκιου 
να απαγορευτούν οι γάμοι και να αναβλη-
θεί ο γάμος της χρονιάς που προετοιμάζε-
ται τόσο καιρό…
Αυτό που διαφαίνεται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, είναι πως έχει απομακρυνθεί 
το ενδεχόμενο, μετά την απόφαση της επι-
στροφής για χρήση μάσκας, να παρθούν ο-
ποιεσδήποτε αποφάσεις για αυστηροποίη-
ση των μέτρων για αναχαίτιση της πανδη-
μίας. Και τούτο διότι, όπως είπε σε δηλώ-
σεις του ο υπουργός Υγείας, ο χαμηλός α-
ριθμός νοσηλευόμενων ασθενών στις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας, δεν επιτρέπει 
την λήψη αυστηρών μέτρων.
Μέχρι στιγμής η μοναδική εισήγηση που α-
ναμένεται να επεξεργαστούν υπουργός και 
επιδημιολόγοι, είναι η πρόταση που έχει 

κατατεθεί από τις Ιατρικές Υπηρεσίες, για 
αύξηση των μονάδων δειγματοληψίας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), 
ενώ προς σύσταση φαίνεται να οδηγείται η 
χρήση προστατευτικής μάσκας και σε εξω-
τερικούς χώρους.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αποζημίωση των γεωργοκτηνοτρόφων από την πυρκαγιά στην Χρυσοχού
Αίτημα προς τον Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κώστα Καδή από τον Ηλία Μυριάνθους…
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Γε-

ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Κώστα Καδή, ο βουλευτής της 
ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, ζητά να   εξετα-
στεί το ενδεχόμενο να δοθεί οικονομική 
στήριξη και βοήθεια προς όλους τους γε-
ωργοκτηνοτρόφους που έχουν πληγεί και 
έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους, από 
τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κοινότητα 
Χρυσοχούς, μέσω του Σχεδίου Ενισχύσεων 
Ήσσονος Σημασίας.        
Όπως αναφέρει ο κ. Μυριάνθους, η πυρκα-
γιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, 
30 Ιουνίου 2022, στην κοινότητα Χρυσο-
χούς, στην Πόλη Χρυσοχούς και η οποία 
προήλθε από κακόβουλη ενέργεια, κατέ-
καυσε συνολική έκταση 12 εκταρίων (περί-
που). 
Από την πυρκαγιά, κάηκαν εκτάσεις σιτη-

ρών και σανού, άγρια βλάστηση, ξηρά χόρ-
τα, πάσσαλοι της ΑΗΚ, ενώ διαπιστώθηκε 
ότι επηρεάστηκε επίσης, σημαντικός αριθ-

μός κτηνοτροφικών υποστατικών, αφού 
στο σημείο της πυρκαγιάς, βρέθηκαν νεκρά 
ζώα (καμένα).

Σημειώνει ακόμα, ότι το ύψος των συνολι-
κών ζημιών και εκτάσεων που έχουν προ-
κληθεί είναι κάτω από το όριο που προνο-
είται για αποζημίωση αυτών των πολιτών 
από το εθνικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου αναφέρει, ετοιμάστηκε και 
στάλθηκε προς το Αρμόδιο Υπουργείο, επι-
στολή (βλ.πιο κάτω αυτούσια), μέσα στην 
οποία ζητά από την Πολιτεία την οικονο-
μική στήριξη όλων των ανθρώπων όπου οι 
περιουσίες τους καταστράφηκαν από αυτή 
την πυρκαγιά.
Εμείς  από την πλευρά μας, καταλήγει ο κ. 
Μυριάνθους, καλούμε τους συμπολίτες μας 
και το κοινό, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και να αποφεύγουν άσκοπες ενέργειες και 
δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέ-
σουν πυρκαγιές, για αποφυγή δυσάρεστων 
και αρνητικών καταστάσεων. 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρει-
ας Πάφου είναι ιδιαίτερα ευτυχής αφού μετά από πρόσφα-

τη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των έξυπνων πινακίδων 
διαφαίνεται μεγάλη επιτυχία ενώ ο σκοπός και ο στόχος επιτυγ-
χάνεται. 
Μέσα από την ψηφιοποίηση πληροφόρησης  και την εγκατάστα-
ση έξυπνων πινακίδων σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της 
επαρχίας έχει επιτευχθεί πλέον να  παρέχεται  στους επισκέπτες 
μια καινοτόμος,  πλούσια, έξυπνη και διαδραστική πληροφόρηση 
ενώ από την άλλη συλλέγονται σημαντικά στατιστικά στοιχεία.  
Για παράδειγμα μέσα σε 40 μέρες από την τοποθέτηση έξυπνων 
πινακίδων στον Αρχαιολογικό χώρο Τάφοι των Βασιλέων έγιναν 
πέραν των 21,700 σαρώσεων.  
Στον συγκεκριμένο χώρο, οι πέντε πιο δημοφιλής επισκέπτες 
αναδείχθηκαν οι Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Πολωνοί και  μόνιμοι 
κάτοικοι (εκτός Πάφου), ενώ οι  επισκέπτες  γενικά προέρχονται 
από 46 διαφορετικές χώρες.    
Η ΕΤΑΠ Πάφου έχει σε εξέλιξη  την επέκταση του θεσμού το επό-
μενο τρίμηνο σε άλλα 18 σημεία ενδιαφέροντος στην Χλώρακα, 
Κισσόνεργα, Πέγεια, χωριά Λαόνας, Περιστερώνα, Στενή, Λυσό, 
Αμαργέτη, Στατό-Αγιο Φώτιο  κ.α ενώ παράλληλα μελετά ανά-
γκες σε όλους τους Δήμους και τις κοινότητες της Επαρχίας.
Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.   

ΕΤΑΠ Πάφου:  
Ανάρπαστη η χρήση των έξυπνων 
πινακίδων για ανάδειξη σημείων 
ενδιαφέροντος

ΤΕΠΑΚ και με βούλα στην Πάφο
Ψηφίστηκε την Πέμπτη, ο περί Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
τροποποιητικός νόμος του 2022,  που δί-
νει την δυνατότητα να ιδρυθεί Ακαδημαϊ-
κή οντότητα υπό την επωνυμία «Ακαδημία 
Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου» στην 
Πάφο, από την Ολομέλεια της Βουλής. 

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και 
ίσως τη μεγαλύτερη κατάκτηση της Ε-
παρχίας μας, καθώς πρόκειται για μια 
απόφαση που θα βοηθήσει την Επαρ-

χία Πάφου να αναπτυχθεί Οικονομικά, 
Κοινωνικά, Πολιτιστικά, Ακαδημαϊκά 
και Ερευνητικά.
Ο Δήμαρχος Πάφου και οι βουλευτές 
της επαρχίας μας ο ρόλος των οποίων 
υπήρξε  καθοριστικός. Όλοι οι πιο πά-
νω με ανακοινώσεις του χαιρέτησαν 
την ψήφιση του τροποποιητικού νό-
μου, τονίζοντας τη σημαία του καθώς 
και την ανάγκη οι πολίτες, να αγκαλιά-
σουν την δημόσια αυτή Σχολή, ώστε να 

καταφέρει να αναπτυχθεί όσο το δυνα-
τόν περισσότερο, προς όφελος όλων.
Απηύθυναν επίσης θερμές ευχαριστί-
ες σε όλους τους συντελεστές της επι-
τυχίας αυτής, το ΤΕΠΑΚ, το Υπουργείο 
Παιδείας, την ΚΕ Παιδείας, τον Δήμο 
Πάφου, τον ΠΑΣΥΞΕ, την γραμματεία 
ΚΕ Παιδείας και ιδιαίτερα τον Πρόε-
δρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας, Παύλο Μυλωνά.

Ο Δήμος Πάφου ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
με ισχύ από χτες Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και την 

έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στο Έργο «Ανάπλα-
ση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικία Αναβαργού και 
της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου 
Πάφου».

Οι οδοί οι οποίες επηρεάζονται από την εκτέλεση των ερ-
γασιών του Έργου είναι οι εξής:
1. Οδός Γλάδστωνος
2. Οδός Αποστόλου Παύλου (τμήμα)
3. Οδός Νικοδήμου Μυλωνά (τμήμα)
4. Οδός Ερμού
5. Οδός Νίκου Αντωνιάδη
6. Οδός Παλλάδος
7. Οδός Πυγμαλίωνος
8. Οδός Ρέννου
9. Οδός Γαλάτειας
Σε σχέση με την Νότια περιοχή του Παραδοσιακού Εμπο-
ρικού Κέντρου Πάφου για την περίοδο από την εκκίνηση 
των εργασιών μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου 2022 (1η Φά-
ση εργασιών) θα εκτελούνται εργασίες στην οδό Γλάδστω-
νος και στην οδό Ερμού οι οποίες και θα παραμείνουν κλει-
στές για την κυκλοφορία.  Θα διασφαλίζεται ασφαλής πρό-
σβαση για πεζούς των επηρεαζόμενων κατοίκων και επι-

σκεπτών προς τις κατοικίες και λοιπές επιχειρήσεις σε όλη 
την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
Παρακαμπτήριοι οδοί για το ρεύμα κυκλοφορίας προς την 
Κάτω Πάφο θα εξασφαλιστούν σε τέσσερις κατευθύνσεις 
οι οποίες θα σηματοδοτηθούν κατάλληλα. Παρακάτω κα-
ταγράφονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες διαδρομές. 
1. Από Λεωφόρο Μεσόγης μέσω των οδών Αλέξαντρου Υ-
ψηλάντη, Νεαπόλεως, Θερμοπύλων και Νικοδήμου Μυλω-
νά.
2. Από την Λεωφόρο Ελλάδος μέσω των οδών Αθηνάς, 
Θερμοπύλων και Νικοδήμου Μυλωνά.
3. Από την οδό Χαράλαμπου Μούσκου μέσω των οδών Νε-
όφυτου Νικολαίδη και Σωτηράκη Μαρκίδη.
4. Από την Λεωφόρο Αθηνών μέσω της οδού Σωτηράκη 
Μαρκίδη.
Η οδός Νικοδήμου Μυλωνά θα παραμείνει ανοικτή για την 
κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 
Με την πρόοδο των εργασιών και πάντα έγκαιρα θα υπάρ-
ξει νέα αναλυτική ενημέρωση με όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για τις υπόλοιπες φάσεις του Έργου.
Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερη δυνα-
τής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού 
έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.

Έκλεισαν δρόμοι στο Κέντρο της Πάφου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την «Ανάπλαση του Παραδοσιακού Πυρήνα της 
Συνοικίας Αναβαργού και της Νότιας Περιοχής του Εμπορικού Κέντρου»...



Για να έχει απήχηση η διαφήμισή σας…

… ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ της Πάφου!

Ενημερωθείτε για τα νέα μας διαφημιστικά πακέτα και επωφεληθείτε από τις προσφορές!
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Βαλεντίνος Φακοντής
Η ζωή πριν και μετά την βουλευτική έδρα
Ποια είναι η αγαπημένη του δραστηριότητα, το αγαπημένο του μέρος, τα παιδικά του 
χρόνια, είναι μερικά από τα όσα αποκαλύπτει ο νεαρός βουλευτής στην πρώτη του με-
γάλη συνέντευξη στον Αδέσμευτο..

Από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
Γεροσκήπου βρέθηκε στη Βουλή ο Βα-
λεντίνος Φακοντής. Στην συνέντευξη 
του στον Αδέσμευτο με αφορμή τη συ-
μπλήρωση ενός χρόνου από την εκλο-
γή του, τονίζει ότι υποχρέωση του είναι 
να φανεί αντάξιος στις προσδοκίες των 
πολιτών. Χαρακτηρίζει τη θητεία του 
στο Δημοτικό συμβούλιο «μεγάλο σχο-
λείο»… 
Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, δηλώνει 
Ομονοιάτης, ενώ τονίζει ότι εργαζόταν 
τα καλοκαίρια γιατί όπως λέει ήταν μα-
γκιά να εργάζεσαι τα καλοκαίρια και να 
έχεις το δικό σου χαρτζιλίκι…

-Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την 
εκλογή σας , ποια είναι τα συναισθήμα-
τα σας;

Ένας χρόνος ολοκληρώθηκε από την ημέρα 
που έχω εκλεγεί βουλευτής του ΑΚΕΛ στην 
Επαρχία μου, την Πάφο. Σε αυτό τον ένα 
χρόνο έμαθα πολλά, έγινα ένας νέος βου-
λευτής με περισσότερες γνώσεις και εμπει-
ρίες. Έμαθα πρώτα απ’ όλα πώς λειτουρ-
γούν τα πράγματα, πόσο δύσκολο είναι να 
κινηθεί η κρατική μηχανή και πώς μπορεί η 
γραφειοκρατία να περιπλέκει και να δυσκο-
λεύει την αναζήτηση λύσεων. Μέσα από τις 
δυσκολίες έγινα πιο μαχητικός, πιο ένθερ-
μος υποστηρικτής της συνεχούς προσπά-
θειας για να λύσουμε προβλήματα, να δώ-
σουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που μας 
θέτουν οι απλοί άνθρωποι του λαού μας. 
Με κυριεύει το συναίσθημα της ευθύνης. 
Η υποχρέωση να φανώ αντάξιος απέναντι 
στις προσδοκίες που οι πολίτες έχουν από 
το βουλευτή τους. Παράλληλα νιώθω την 
ανάγκη να είμαι παραγωγικός και χρήσιμος 
με το έργο και την δράση μου για την κοι-
νωνία και τον απλό άνθρωπο της καθημε-
ρινότητας.

- Ο ρόλος του Βουλευτή είναι όπως τον 
είχατε οραματιστεί;
Ο ρόλος του Βουλευτή είναι ένας πολύ ση-
μαντικός ρόλος. Είσαι μέλος της 56μελούς 
νομοθετικής εξουσίας, που αν αναλογι-
στούμε ότι στη μια ψήφο κρίνονται καίρι-
ες αποφάσεις για το μέλλον της κοινωνίας 

μας, τότε μπορεί να αντιληφθεί κανείς το 
μέγεθος και την έκταση της ευθύνης. Με 
τις αποφάσεις σου, μπορείς να αλλάξεις 
και να επηρεάσεις την καθημερινότητα των 
πολιτών σε μεγάλο βαθμό. Πέραν τούτου 
όμως, η νομοθετική εξουσία, δεν κρατά το 
μαγικό ραβδί της εκτελεστικής εξουσίας 
που μπορεί με τις αποφάσεις της να φέρει 
άμεσα αποτελέσματα.

- Η ανάμειξη σας με την πολιτική από 
ποτέ ξεκινά ;
Η αφετηρία της πολιτικής σταδιοδρομίας 
μου ξεκινά από το χώρο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Το 2016 εκλέγηκα Δημοτικός 
Σύμβουλος με το ΑΚΕΛ στον Δήμο Γεροσκή-
που.

-Πως χαρακτηρίζετε τη θητεία σας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ;
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ήταν 
ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Μού έδωσε 
την δυνατότητα να αναμειχθώ με τις υπο-
θέσεις του Δήμου μας, σκιαγραφώντας, 
έτσι, για πρώτη φορά το τι σημαίνει πο-
λιτική. Κατανόησα ότι με ανταλλαγή από-
ψεων, με διάλογο και με καθαρές θέσεις, 
μπορείς να κερδίσεις και να προχωρήσεις 
στην λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν 
τους πολίτες σε καλύτερες μέρες. Έμα-
θα να εργάζομαι συγκροτημένα και να συ-
νεργάζομαι με τα άλλα μέλη του Συμβου-
λίου με στόχο την πρόοδο. Επίσης έμαθα 
ότι οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και ότι 
τα συμφέροντα πολλές φορές επηρεάζουν 
αποφάσεις. Αυτό που κράτησα περισσότε-
ρο από αυτή την θητεία είναι πως πρέπει 
να εκπροσωπείς επάξια και με αξιοπρέπεια 
όχι μόνο τον κόσμο που σε ψήφισε, αλλά 
ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

-Ποια η σχέση σας με τους πολίτες της 
Επαρχίας;
Η σχέση που διατηρώ με τους πολίτες εί-
ναι βαθιά ανθρώπινη και θέλω να βασίζε-
ται στην ειλικρίνεια, στην ανιδιοτέλεια και 
στην αμοιβαία εκτίμηση. Προσπαθώ να έρ-
χομαι σε τακτική επαφή με τους πολίτες 
και η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοι-
κτή για όλο τον κόσμο.

- Ρουσφέτια σας ζητούν;

Τα προβλήματα χρειάζονται λύσεις, με 
συλλογικότητα και με δημόσιες δράσεις. 
Είμαι παρών σε κάθε προσπάθεια για να 
τα επιλύσουμε, αυτός άλλωστε είναι και ο 
ρόλος του Βουλευτή. Να είναι παρών στη 
μάχη για να ανεβάσουμε το επίπεδο ζωής 

των συμπολιτών μας.

- Έχετε ελεύθερο χρόνο και πως τον 
περνάτε;
Όπως λέει και ένας καλός φίλος, πλούσιος 
την σημερινή εποχή είναι αυτός που έχει 
ελεύθερο χρόνο. Η καθημερινότητα έχει 
πάρα πολλές απαιτήσεις και ο ελεύθερος 
χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και πο-
λύτιμος, γι’  αυτό προσπαθώ να τον αφιε-
ρώνω στην οικογένεια μου.

- Ποια είναι τα χόμπι σας;

Το τρέξιμο! Ως συνήθως, είτε μόνος, είτε με 
παρέα νωρίς το πρωί, πριν πάνε τα παιδιά 
σχολείο, θα πάω για τρέξιμο. Προσπαθώ 
πάντα να βρίσκω χρόνο για το χόμπι μου. 
Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω το υπόλοι-
πο της ημέρας με ενέργεια και χαμόγελο 
και το σημαντικότερο είναι ότι καθαρίζει 
τις τοξικές σκέψεις από το μυαλό.

-Ποια μουσική σας αρέσει;

Η μουσική ενώνει ανθρώπους, σου φτιά-
χνει την διάθεση και την ψυχολογία, σε 
γεμίζει με συναισθήματα και σε ταξιδεύ-
ει σε διάφορες χρονικές στιγμές. Επιπλέον 
όταν εργάζεσαι η μουσική σε βοηθά να εί-
σαι πιο παραγωγικός. Ακούω διάφορα είδη 
μουσικής. Ιδιαίτερη συμπάθεια έχω στην 
ηλεκτρονική μουσική!

-Υπάρχει αγαπημένο τραγούδι. Ποιο εί-
ναι και γιατί;
Ένα από τα αγαπημένα, είναι το Adagio 
for strings που έπαιξε στην τελετή έναρξης 
των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 στην 
Αθήνα!

-Είστε ποδοσφαιρόφιλος. Ποια ομάδα 
υποστηρίζετε;
Παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Η ομάδα μου 
είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ. Η πράσινη αγαπημένη 
της Κύπρου. Παρακολουθώ όλους σχεδόν 
τους αγώνες τόσο στο πρωτάθλημα, όσο 
στο Κύπελλο αλλά και τους Ευρωπαϊκούς 
αγώνες που έχουν πάντα ιδιαίτερο ενδια-
φέρον.

-Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;

Οι γονείς μου αγωνίστηκαν για να έχουμε 
εμείς, ως παιδιά, τις βάσεις για να προχω-
ρήσουμε. Δεν ήταν εύκολα, κρατώ όμως τη 
θέληση των γονιών μου να μην τα βάζουμε 
ποτέ κάτω, να δίνουμε πάντα μάχες για το 
καλύτερο. Στην παιδική ηλικία διδαχτήκα-

με τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων 
σχέσεων, ώστε να είμαστε σωστοί απένα-
ντι στην κοινωνία. Επίσης μάθαμε ότι με 
την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προ-
σφορά, κτίζεις μια καλύτερη κοινωνία χω-
ρίς εγωισμούς και ατομικισμό, γι’  αυτό 
όπου μπορούμε πρέπει να την προσφέ-
ρουμε χωρίς ανταλλάγματα. Μάθαμε ότι 
με υπομονή, επιμονή και στοχοπροσήλωση 
μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Διδαχτή-
καμε όμως κάτι πολύ σημαντικό στα παι-
δικά μας χρόνια, τους ανθρώπους που μας 
στήριξαν ποτέ να μην ξεχνάμε.

-Κάνατε σκανδαλιές στο σχολείο; Θυ-
μάστε κάποια;
Όλοι κάνουν σκανδαλιές, όλοι τις θυμόμα-
στε και αυτές μας συνοδεύουν σε όλη τη 
ζωή μας! Τις κρατώ για τον εαυτό μου!

-Τα καλοκαίρια πως τα περνούσατε; 
Δουλεύατε;
Από τότε που ξεκίνησα να πηγαίνω Γυμνά-
σιο πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να εργά-
ζομαι τα καλοκαίρια, ακόμα και όταν ήμουν 
στρατιώτης, και φοιτητής. Ο πατέρας μου 
πάντα ήθελε να πηγαίνω δουλειά τα κα-
λοκαίρια και να μην σπαταλώ άσκοπα τον 
χρόνο μου. Αλλά γενικά για την γενιά μας 
ήταν μαγκιά να εργάζεσαι τα καλοκαίρια 
και να έχεις το δικό σου χαρτζιλίκι.  Πέραν 
από το χαρτζιλίκι,  αυτό που είχε περισσό-
τερη αξία είναι οι κοινωνικές επαφές που 
αποκτούσες με την σταδιακή σου ενηλικίω-
ση. Τα ερεθίσματα που είχα πάρει στις οι-
κοδομές, με συνόδευσαν και με ώθησαν να 
ακολουθήσω την μελλοντική μου επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία, να γίνω Πολιτικός 
Μηχανικός.

- Από τα φοιτητικά σας χρόνια τι έμεινε 
για να θυμάστε;
Δεν είναι τυχαία που όλοι εξυμνούν τα 
φοιτητικά χρονιά. Αυτό που έχω να θυμά-
μαι είναι τα συναισθήματα ξεγνοιασιάς, 
του ελεύθερου χρόνου, της ανέμελης ζωής, 
των ταξιδιών και των γνωριμιών με διάφο-
ρους ανθρώπους. Είναι τα πρώτα ανεξάρ-
τητα χρόνια μακριά από το σπίτι σου και 
προσπαθείς να ζήσεις τα πάντα όσο πιο 
έντονα γίνεται, χωρίς όμως να αποπροσα-
νοτολίζεσε από το στόχο σου. 

-Έχετε φίλους από τα μαθητικά ή τα 
φοιτητικά σας χρόνια;

“Μέσα από τις δυσκολίες έγινα πιο μαχητικός, πιο ένθερμος υποστηρικτής της 
συνεχούς προσπάθειας για να λύσουμε προβλήματα, να δώσουμε απαντήσεις 
στα ερωτήματα που μας θέτουν οι απλοί άνθρωποι του λαού μας.”
“Η θάλασσα της Γεροσκήπου μπορεί να ταξιδέψει το μυαλό μου και να μου χα-
ρίσει συναισθήματα αισιοδοξίας, ελπίδας και ασφάλειας.



“Αδέσμευτος” 16 Ιουλίου 2022 Σελίδα 15σ υνέ ν τ ε υ ξ η

Έχω καλούς φίλους τόσο από τα μαθητικά 
χρόνια όσο και από τα φοιτητικά χρόνια. 
Όσο μακριά και αν βρίσκεται ο ένας από 
τον άλλο, όσος καιρός και αν περάσει, όταν 
θα βρεθείς με ένα καλό φίλο είναι σαν να 
μην πέρασε μια μέρα. 
Η φιλία κτίζεται με ανθρώπινες αξίες, με 
σεβασμό, με εμπιστοσύνη, με αποδοχή, με 
κατανόηση και με συμβιβασμούς. Γι΄αυτό 
νιώθω τυχερός που έχω διατηρήσει αυτή 
την σχέση με φίλους από τα μαθητικά και 
φοιτητικά μου χρόνια.

-Στη Βουλή δημιουργήσατε φιλίες;

Δημιούργησα επαφές, γνώρισα συναδέλ-

φους με μακρά κοινοβουλευτική παρά-
δοση. Έμαθα να προσέχω τις ομιλίες των 
άλλων συναδέλφων και να εμπλουτίζω δι-
αρκώς τις γνώσεις μου!

-Ποιες οι σχέσεις σας με τους άλλους 
βουλευτές της Επαρχίας ;
Υπάρχει σχέση αμοιβαίου σεβασμού και 
αλληλοεκτίμησης. Προσπαθούμε σε υπερ-
τοπικής σημασίας έργα να έχουμε κοινή 
πορεία πλεύσης για το καλό της Επαρχίας 
.

-Με τη σύζυγο σας πώς γνωριστήκατε;

Με την σύζυγό μου γνωριστήκαμε από τα 
σχολικά μας χρόνια. Από τότε κρατήσα-
με αυτή την σχέση, την διαφυλάξαμε, την 
δυναμώσαμε, την μεγαλώσαμε και τώρα ο 
ένας ζει για τον άλλο και οι δύο μαζί για τα 
παιδιά μας.

- Ποιο σημείο της πόλης ή της Επαρ-
χίας, σας αρέσει να επισκέπτεσθε και 
γιατί ;
Το σημείο που επισκέπτομαι τακτικά και 
μου αρέσει περισσότερο από όλα είναι η 
παραλία της Γεροσκήπου. Είναι το σημείο 
που με εκφράζει, που νιώθω οικεία αφού 
πολλές αναμνήσεις των παιδικών, εφηβι-

κών και μετέπειτα χρόνων βρίσκονται μα-
ζεμένες εκεί.  Η θάλασσα της Γεροσκήπου 
μπορεί να ταξιδέψει το μυαλό μου και να 
μου χαρίσει συναισθήματα αισιοδοξίας, 
ελπίδας και ασφάλειας.

- Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα της Επαρχίας μας ;
Πιστεύω πως είναι οι αποστάσεις γιατί 
αυτό το θέμα επηρεάζει όλα τα άλλα, τη 
γραφειοκρατία, το χαμένο χρόνο, τις καθυ-
στερήσεις σε έργα υποδομής, την για πολ-
λά χρόνια παραμέληση της Επαρχίας μας. 
Χρειάζεται να δώσουμε λύσεις σε αυτό-η 
«Ψηφιακή Πάφος» είναι μία από αυτές!

Αστροτουρισμός στην Κύπρο
Στο Σταυρό της Ψώκας η 2η πιλοτική εφαρμογή 

Σ το Σταυρό της Ψώκας θα γίνει η δεύτερη πιλοτική 
εφαρμογή για τον αστροτουρισμό στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Αστεροσχολείο, 
«πριν  λίγα μόνο χρόνια ήταν απλά μια ιδέα αλλά 
τώρα αυτή η ιδέα ωρίμασε και  με την πρακτική της 
εφαρμογή ανοίγει  διάπλατα τους ορίζοντες  του 
απείρου,  σε  καθορισμένους κατασκηνωτικούς χώ -
ρους ανοίγοντας τ ις  διόπτρες  προς τα αστέρια».
Σημειώνεται  ότι  ο  αστροτουρισμός στην Κύπρο 
είναι  ένας εντελώς καινούργιος  φιλόδοξος προο -
ρισμός και   ένα έργο το οποίο θα προσφέρει  σε 
οργανωμένα σύνολα την ψυχαγωγία της  παρατή -
ρησης του νυχτερινού ουρανού ταυτόχρονα με άλ -
λες  παρόμοιες  δράσεις  που αφορούν τουρίστες, 
μαθητές,  νέους αλλά και  οικογένειες .
Στο πλαίσιο του έργου,  δημιουργείται  το  δεύτερο 
πιλοτικό πρόγραμμα αστροπαρατήρησης στο Σταυ -
ρό της  Ψώκας στην περιοχή Πάφου. 
Εκεί ,  θα δημιουργηθεί  ένας προσωρινός κατασκη -
νωτικός χώρος που κατά την περίοδο 26/07/22- 
03/08/22  θα φιλοξενήσει  τους ενδιαφερόμενους 
αστρο-παρατηρητές.  Θα υπάρχουν ειδικά τηλεσκό -
πια και  κιάλια,  VR exper ience καθώς επίσης και  ε ι -
δικά διαμορφωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρεται ,  ένας από τους στόχους του έρ -
γου είναι  να δημιουργηθεί  κατάλληλο περιβάλ -
λον το οποίο θα προσφέρει  εμπειρίες  αστρονομί -
ας τόσο σε έμπειρους αστρονόμους όσο και  γ ια 
τους ενθουσιώδεις  αρχάριους που ασχολούνται  με 
το θέμα.  Το έργο στοχεύει  επίσης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου προϊό -
ντος αστροτουρισμού.  Επιπρόσθετα,  στόχος είναι 
η  καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και 
ευθύνης σε όλους τους συμμετέχοντες.  Το πιλο -
τ ικό πρόγραμμα παρέχεται  δωρεάν στους φιλοξε -
νούμενους.

Έτοιμος να εργαστεί για να αλλάξει 
τον τόπο, μαζί με τους πολίτες δήλω-

σε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας Ανδρέας Μαυρογιάννης, μιλώντας χτες 
βράδυ σε πολιτική συγκέντρωση που ορ-
γάνωσε η ομάδα στήριξης του υποψηφίου 
στο «Χάνι του Ιμπραήμ» στην Πάφο.
Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι υπάρχει α-
νάγκη να αλλάξει ο τόπος και να δημιουρ-

γηθούν οι συνθήκες για την Κύπρο που 
χρειάζονται οι επόμενες γενιές. Σε όλους 
τους τομείς, συνέχισε, τα πράγματα δεν 
εξελίσσονται καθόλου καλά και θα χρει-
αστεί να κινητοποιηθούν οι πολίτες για 
να δώσουν μέλλον στον τόπο. Ο ίδιος εί-

πε, μαζί με τους πολίτες, μπορεί να αλλά-
ξει τον τόπο τονίζοντας ότι δεν είναι αυτο-
σκοπός η κατάληψη της εξουσίας για την 
εξουσία. Η εξουσία είναι το απαραίτητο 
εργαλείο, συνέχισε, για να ανεβεί ο τόπος 
πιο ψηλά.
Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στα θέματα διαφθοράς, στο Κυπριακό, ε-
νώ αναφέρθηκε σε ένα νέο μοντέλο οικο-
νομικής ανάπτυξης της χώρας.
Αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια, ανα-
φέροντας ότι η Κύπρος επηρεάζεται από 
τους εξωγενείς παράγοντες, όμως δεν έ-
χουν γίνει διαθρωτικές αλλαγές που θα ο-
χύρωναν την οικονομία.  Άσκησε έντονη 
κριτική στην κυβέρνηση που δεν έχει κα-
ταφέρει, όπως είπε, να αξιοποιήσει τα α-
ποθέματα φυσικού αεριού, ακόμη και για 
την παραγωγή φθηνότερης ηλεκτρικής ε-
νέργειας.
Έκανε επίσης αναφορά στα θέματα της υ-
γείας τονίζοντας ότι θα πρέπει να διαφυ-
λαχθεί το γενικό σύστημα υγείας αλλά και 

να βελτιωθεί.
Την συγκέντρωση χαιρέτισαν ο επαρχια-
κός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φα-
κοντής, και η επικεφαλής της ομάδας στή-
ριξης του υποψηφίου στην Πάφο, Άννα 
Τσέλεπου.

Επίσημη πρώτη για Μαυρογιάννη στην Πάφο
Μεγάλη εκδήλωση στο Χάνι του Ιμπραήμ από την ομάδα στήριξης του…
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Δ όθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου, 
στη μαγευτική ατμόσφαιρα 
του Αρχαίου Ωδείου Πάφου, 

η πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, με 
τον εμβληματικό Οιδίποδα Τύραν-
νο του Σοφοκλή, από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, που καθήλωσε τους πα-

ρευρισκόμενους, επιβεβαιώνοντας 
για ακόμη μια φορά το υψηλό καλλι-
τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο του 
θεσμού.
Την έναρξη του Φεστιβάλ κήρυξε ο 
νέος Υφυπουργός Πολιτισμού κος 
Γιάννης Τουμαζής ο οποίος τόνισε ότι 
το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δρά-
ματος έχει καταφέρει να εξελιχθεί 
και να αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να 
θεωρείται πλέον βασικός πυλώνας 
και αναπόσπαστο μέρος της πολιτι-
στικής ζωής της Κύπρου.
Έχει δε αγκαλιαστεί γενναιόδωρα 
από την κοινωνία μας η οποία δί-
νει αθρόα το παρόν της κάθε χρόνο 
στις παραστάσεις, καταδεικνύοντας 
περίτρανα ότι αποτιμά το Φεστιβάλ 
σε βασικό μέσο καλλιέργειας, εκπαί-
δευσης και ψυχαγωγίας. Σήμερα, 
το Φεστιβάλ είναι ο καρπός της συ-
νέργειας μεταξύ του Υφυπουργείου 
Πολιτισμού, του Υφυπουργείου Του-
ρισμού και του Κυπριακού Κέντρου 
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. 
Αποτελεί δε την πραγμάτωση ενός 
σημαντικού στόχου του Υφυπουργεί-
ου Πολιτισμού που είναι η παροχή 
ευκαιριών πρόσβασης σε σύγχρονο, 
αναβαθμισμένο και ποιοτικό πολιτι-
στικό προϊόν σε όσο το δυνατόν πε-

ρισσότερους πολίτες του τόπου μας, 
τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο 
και στην περιφέρεια.
Την ίδια στιγμή σημείωσε, ως μέρος 
των πολλαπλών θετικών του αποτε-
λεσμάτων, το μέγεθος και το επίπε-
δο του εν λόγω θεσμού αποκαλύπτει 
την κρυμμένη δυναμική του τόπου 
μας όσον αφορά την ανάληψη και 
παρουσίαση ποικίλου είδους πολιτι-
στικών εκδηλώσεων, διαδραματίζο-
ντας επίσης καθοριστικό ρόλο στην 
προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, 
στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση 
της παιδείας, στον εμπλουτισμό του 
ποιοτικού τουριστικού μας προϊό-
ντος και στη σύσφιξη των πολιτιστι-
κών σχέσεων με άλλες χώρες.
Με βασική προτεραιότητα, τη σύν-
δεση της κληρονομιάς του αρχαίου 
δράματος με τη σύγχρονη παραστα-
τική δημιουργία το Φεστιβάλ κατά-
φερε στην πορεία να γίνει σημείο 

συνάντησης και διαλόγου, χώρος φι-
λοξενίας και υποδοχής διεθνών δη-
μιουργών, πλατφόρμα ανακάλυψης 
και δημιουργίας τόνισε στον χαιρετι-
σμό του ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου 
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου Βαρ-
νάβας Κυριαζής.  
Συνολικά πέντε παραγωγές συνθέ-
τουν το φετινό πρόγραμμα του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού 
Δράματος που συνδιοργανώνουν 
οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, το Κυπριακό Κέ-
ντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου 
και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η 
επετειακή διοργάνωση του 25ου 
«Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελλη-
νικού Δράματος», που πραγματο-
ποιείται από τις 6 Ιουλίου έως τις 6 
Αυγούστου 2022, περιλαμβάνει πέ-
ντε υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου 
παραγωγές με σύγχρονη αισθητική 
και καλλιτεχνική προσέγγιση πάνω 
στο αρχαίο ελληνικό δράμα, από ση-
μαντικούς θεατρικούς οργανισμούς. 
Οι παραγωγές θα παρουσιαστούν 
στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου, στο Αμφι-
θέατρο Μακαρίου Γ’ και στο Αρχαίο 
Θέατρο Κουρίου.

Εντυπωσίασε η πρεμιέρα του Φεστιβάλ Στην 
παρουσία του Πρώτου Υφυπουργού Πολιτισμού της 
Κύπρου Γιάννη Τουμαζή

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

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

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

ξεις, αλλά η σκέψη μας. Κάθε ποιότητα στη 
γλώσσα είναι και ποιότητα στη σκέψη μας και 
τανάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώτης, 2018) Όσοι 
λοιπόν αγαπάμε τη γλώσσα μας και ενδιαφε-
ρόμαστε για την ποιότητά της, θα πρέπει να 
προσέξουμε μερικά από εκείνα τα γλωσσικά 
λάθη που συχνά ακούμε ή διαβάζουμε: 
«Ανησυχία στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τις 
οικονομικές συνέπειες λόγω της εκτίναξης των 
τιμών σε όλες τις χώρες».  Το σωστό είναι: για 
τις οικονομικές  επιπτώσεις.
 «Οι εξετάσεις των τετραμήνων έχουν αρνητι-
κές επιπτώσεις (η λέξη ‘αρνητικές’ πλεονάζει) 
για τους τελειόφοιτους μαθητές». Το σωστό εί-
ναι:  αρνητικές συνέπειες. 
Ν.Β. (Σημειώστε): επίπτωση η (effect) (συνήθ. 
επιπτώσεις): το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα 
μίας ενέργειας. (λανθασμένες φράσεις: ευερ-
γετικές/θετικές επιπτώσεις): η υπερβολική έκ-
θεση στον ήλιο έχει επιπτώσεις για το δέρμα 
μας. Vs συνέπεια η (consequence): 1. το απο-
τέλεσμα (συνήθως αρνητικό) μιας συμπερι-
φοράς, πράξης ή ενός γεγονότος: το κάπνισμα 
έχει σοβαρές/αρνητικές/βλαβερές συνέπειες 
για την υγεία. 2. το να τηρεί κάποιος αυτά που 
υπόσχεται (# ασυνέπεια): Ο μαθητής πρέπει 
να δείχνει συνέπεια στις σχολικές του υποχρε-
ώσεις.  - Τα ναρκωτικά έχουν αρνητικές συνέ-
πειες/επιπτώσεις στη ζωή των εφήβων. 
Οι  συνέπειες/επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής είναι αισθητές και στη Μεσόγειο.
Όλοι «πληρώνουμε» τις επιπτώσεις/συνέπειες 
των πράξεών μας και της συμπεριφοράς μας. 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις/συνέπειες από την 
καταστροφή των δασών μας; 
Οι συνέπειες/επιπτώσεις τής πανδημίας Covid-
19 είναι καταστροφικές για τους πολίτες. Η πα-
ράβαση των νόμων έχει αρνητικές επιπτώσεις/
συνέπειες για όλους. -  Οι οικονομικές επιπτώ-
σεις/συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία 
γίνονται αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο. «Η 
ζωή ενός έφηβου είναι γεμάτη με εμπειρίες». 
Το σωστό είναι:  Η ζωή ενός εφήβου είναι γεμά-
τη με εμπειρίες. – «Οι δημάρχοι πήραν παρά-
ταση της θητείας τους μέχρι το Μάρτιο 2024». 
Το σωστό είναι:  Οι δήμαρχοι πήραν παράταση 
της θητείας τους μέχρι το Μάρτιο 2024.
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα τρισύλλαβα ουσιαστικά 
κατεβάζουν τον τόνο (o έφηβος, του εφήβου, 
των εφήβων, τους εφήβους). Αλλά: το παρά-
πονο, του παράπονου / o ανήφορος, του ανή-
φορου (λαϊκές λέξεις). Στην ονομαστική του 
πληθυντικού μερικοί μετακινούν τον τόνο στην 
παραλήγουσα, π.χ. οι δημάρχοι,  οι ελέγχοι,  οι 
συνανθρώποι μας (λαϊκό ύφος) 
αντί: οι δήμαρχοι, οι έλεγχοι,  οι συνάνθρωποί 
μας. «Χρυσά διαβατήρια και ελέγχοι/έλεγχοι 
που δεν γίνονταν».  
Πολλοί συνανθρώποι/συνάνθρωποί μας βρί-
σκονται στα όρια της φτώχειας.
Λέμε: Τα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου. (τυπικό ύφος) Αλλά:  Η  ονομα-
στική γιορτή του Χρυσόστομου Ρουσή. (λαϊκό 
ύφος) 

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ι-
ουλίου 2022 στις 8:15μ.μ στην κεντρική πλατεία της 
Χλώρακας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή εικοσάλε-
πτου ντοκιμαντέρ.
Χαιρετισμό εκ μέρους του νομικού Κυριάκου Πρω-
τοπαπά
Παρουσίαση βιβλίου του Αντώνιου Χαραλάμπους 
«Πόλεμος και Αιχμαλωσία Κύπρος, Ιούλιος 1974» 
από την κα. Βάνα Βρυωνίδου, εκπαιδευτικό.
Συγκλονιστικές προσωπικές μαρτυρίες και αφηγή-
σεις από το βιβλίο με τους Χρύσανθο Χρυσάνθου 
ηθοποιό-σκηνοθέτη και Νικολέτα Κωμοδρόμου εκ-
παιδευτικό.
Την μουσική διάνθιση έχουν οι Παύλος Γρηγορίου, 
Μάριος Γεωργίου και Πέτρος Γεωργιάδης.
Χορηγός της εκδήλωσης είναι ο ΟΠΑΠ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 99212365. Είσοδος Ελεύθερη

Κυπριακό γλέντι στη 
Χλώρακα
Σε συνεργασία του Λαογραφικού 
Ομίλου “ΚΤΗΜΑ” με το Κοινοτικό 
Συμβούλιο…

Ένα όμορφο Κυπριακό Παραδοσιακό Γλέντι ετοι-

μάζουν για όλο τον κόσμο  το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Χλώρακας με το Λαογραφικό Όμιλο “ΚΤΗΜΑ”. Μια 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 
Ιουλίου στην  Πλατεία της Χλώρακας στις 8:00 μ.μ. 
και θα περιλαμβάνει, παραδοσιακή μουσική χορό 
και τραγούδια.
Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος τμήματα του κύρι-
ου χορευτικού συγκροτήματος του ομίλου, των πα-
λαίμαχων χορευτών, καθώς και παιδικά και βεβαίως 
το μουσικό σχήμα του Ομίλου.
Το πρόγραμμα όπως πληροφορούμαστε θα περιλαμ-
βάνει, παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα, 
τους παλαίμαχους και το παιδικό τμήμα, καθώς και 
τραγούδια και παρουσίαση των Κυπριακών Παρα-
δοσιακών Φωνών.
Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Στόχος των διοργανωτών είναι να προσφέρουν μια 
ποιοτική βραδιά διασκέδασης στους κατοίκους και 
επισκέπτες της κοινότητας και τη διάδοση της πα-
ραδοσιακής κυπριακής μουσικής και των χορών του 
τόπου μας.
Όσοι βέβαια παραστούν στην εκδήλωση θα έχουν 
την ευκαιρία να περιδιαβούν  το ανανεωμένο κέ-
ντρο της κοινότητας με τα πλακόστρωτα και να επι-
σκεφτούν τους διάφορους χώρους αναψυχής που 
έχουν δημιουργηθεί απολαμβάνοντας το πότο ή το 
φαγητό τους.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής 
διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας

Η επετειακή διοργάνωση του 25ου «Διε-

θνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δρά-

ματος», που πραγματοποιείται από τις 6 

Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου 2022, περι-

λαμβάνει πέντε υψηλού καλλιτεχνικού επι-

πέδου παραγωγές με σύγχρονη αισθητική 

και καλλιτεχνική προσέγγιση πάνω στο αρ-

χαίο ελληνικό δράμα,
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Βουτιές στις 10 καλύτερες παραλίες της Πάφου
Μάθε πού να πας και ποιες παραλίες 
ταιριάζουν στη φάση σου στα δυτικά 
παράλια της Κύπρου 

Χ ρυσές αμμουδιές, βοτσαλωτές 
παραλίες, κρυστάλλινα νερά, 
όμορφοι βυθοί γεμάτοι κρυμ-

μένους θησαυρούς. Στην Πάφο, για να 
απολαύσεις θάλασσα και βουτιές, πρέ-
πει να ξέρεις πού να πας και ποιες πα-
ραλίες ταιριάζουν στη φάση σου.

Αλυκές
Κρυμμένη ανάμεσα στα ξενοδοχεία του 
παραλιακού, βρίσκεται στο μέσω άλ-
λων οργανωμένων παραλιών, ξεχωρίζει 
όμως για το πράσινο που την ‘αγκαλιά-
ζει’, την εύκολη εξυπηρέτηση από τα 
γύρω καφέ και μπαρ και το ότι διαθέ-
τει water sports. Αμμώδης παραλία με 
ρηχά, ήρεμα νερά. 
Θα τη βρεις: Πίσω από το ξενοδοχείο 
‘Annabelle’.

Blue Lagoon
Λένε πως εδώ έκανε το μπάνιο της η 
Αφροδίτη πριν σμίξει με τον Άδωνη. Η 
διαδρομή είναι μαγευτική και η βουτιά 
στα καταγάλανα νερά εκεί είναι μοναδι-
κή. Αν και δεν είναι πλέον τόσο μοναχι-
κά όσο παλιά, και το πιο πιθανόν είναι 
πως θα υπάρχουν 3-4 πλοιάρια εκεί την 
ίδια ώρα, αξίζει ωστόσο να ζήσεις μία 
φορά την εμπειρία. Θα δεις ψαράκια 
να κολυμπούν κάτω από τα πόδια σου, 
ενώ με λίγο κολύμπι μπορείς να φτάσεις 
μέχρι την αμμώδη παραλία του μικρού 
κολπίσκου.
Θα τη βρεις: Θα πας με μίνι κρουαζιέρα 
από το Λατσί (πληροφορίες στη σελίδα 
22) ή με αυτοκίνητο για ειδικές διαδρο-
μές. Ο δρόμος ξεκινά από τα Λουτρά 
της Αφροδίτης προς τη χερσόνησο του 
Ακάμα.

Coral Bay
Η πιο γνωστή οργανωμένη παραλία της 
περιοχής. Θα πας αν δεν σε ενοχλεί η πο-
λυκοσμία και η φασαρία, αν θες ασφά-
λεια και κάτι κοντά -υπάρχει οργανωμέ-
νο beach bar- για να φάτε το μεσημέρι 
που θα πεινάσουν τα παιδιά. Πρόκειται 
για μια έκταση περίπου 500 μέτρων, με 
ολόχρυση άμμο, ρηχά και αρκετά ήρεμα 
νερά, που ο άνεμος ωστόσο επηρεάζει 
εύκολα την κατάσταση.
Θα τη βρεις: Περνώντας μέσα από τα 
εστιατόρια και τις καφετέριες του Coral 

Bay, θα βρεις ταμπέλες που οδηγούν σε 
αυτή.

Δασούδι
Παίρνεις μαγιό και καλοκαιρινά ρούχα, 
ένα αντίσκηνο και μία κουνουπιέρα και 
είσαι έτοιμος για παραλία, camping και 
ξανά παραλία το πρωί. Μέσα στο γνω-
στό καταπράσινο κατασκηνωτικό χώρο 
της Πόλης Χρυσοχούς, θα βρεις μια με-
γάλη αμμώδη παραλία, με ήρεμα και 
ρηχά νερά. Το τοπίο γύρω από αυτήν 
την κάνει ειδυλλιακό μέρος για καλο-
καιρινές διακοπές με ηρεμία, φτάνει να 
μην κουβαλήσεις μαζί σου γεννήτριες, 
φορτιστές, υπολογιστές και γενικά όλη 
την προίκα σου! Για ξεκούραση πάμε.
Θα τη βρεις: Στον κατασκηνωτικό χώρο 
της Πόλης Χρυσοχούς.

Δημοτικά Μπάνια Μπλε σημαία
Μένεις σε ξενοδοχείο πάνω ή κοντά 
στον παραλιακό μαζί με τους φίλους 
σου, φοράς το μαγιό σου, τις παντόφλες 
σου, παίρνεις και την τσάντα για την πα-
ραλία και, αν θες, αράζεις όλη μέρα, με 
καφεδάκι και λύσεις για φαγητό όταν 
‘κτυπήσει’ η πείνα. Μπροστά από το 
all day cafe ‘Τα Μπάνια’ και το ‘Alea’, 
απλώνεται πανέμορφη η συγκεκριμένη 
παραλία. Δυστυχώς το ξύλινο δάπεδο, 
προς το παρόν βρίσκεται υπό ανατοπο-
θέτηση, ενώ μπροστά τους έχει μικρή 
έκταση άμμου, τα νερά εδώ είναι ήρεμα 
και βαθιά. Στην παραλία γίνονται συχνά 
εκδηλώσεις.
Θα τη βρεις: Μπροστά από τα καφέ ‘Τα 
Μπάνια’ και ‘Alea’.

Fontana Amorosa
Προσφέρεται για περιπέτεια και βου-
τιές σε γαλανά νερά μετά από ένα τα-
ξίδι στις πανέμορφες ακτές του Ακάμα, 
με αυτοκίνητο 4Χ4. H παραλία πήρε το 
όνομά της από τα χρόνια της Φραγκο-
κρατίας και σημαίνει ‘Πηγή του έρωτα’, 
ενώ η ιστορία της συνδέεται με διάφο-
ρους θρύλους, ένας από τους οποίους 
λέει πως αν δύο άτομα πιουν νερό από 
την πηγή της την ίδια ώρα, θα ερωτευ-
τούν. Πρόκειται για έναν ειδυλλιακό 
κόλπο με ολόξανθη παραλία και βαθιά, 
ήρεμα νερά.
Θα τη βρεις: Η περιοχή είναι δυσπρό-

σιτη και βρίσκεται μετά το Blue Lagoon 
και λίγο πριν το ακρωτήρι του Αρναούτι 
και καλό είναι να έχεις μαζί σου κάποιον 
που να γνωρίζει τη διαδρομή.

Λάρα
Θες ηρεμία και ξεκούραση; Πάρε την πε-
τσέτα σου και μία παγωνιέρα με νερά, 
καφέ και κάτι να τσιμπήσεις και είσαι 
έτοιμος. Είναι η ευκολότερη σε πρό-
σβαση, γνωστή παραλία του Ακάμα και 
μπορείς να φτάσεις σε αυτήν ακόμη και 
με κανονικό αυτοκίνητο. Η αμμουδιά 
της είναι πανέμορφη και ζεστή, ενώ τα 
νερά της πεντακάθαρα, αν και λίγο πιο 
κρύα από τα συνηθισμένα. Σημείωσε 
ότι λόγω των χελωνών και για την προ-
στασία των αβγών τους, απαγορεύεται 
να βάλεις ομπρέλα στην άμμο ή να δια-
νυκτερεύσεις εκεί, ενώ πρέπει να σταθ-
μεύσεις το αυτοκίνητό σου στο καθορι-
σμένο σημείο.
Θα τη βρεις: Στην είσοδο του Ακάμα από 
την πλευρά της Πέγειας.

Πέτρα του Ρωμιού
Πριν φτάσεις στην Πάφο, κάνε μια στά-
ση για βουτιά σε ένα από τα πιο γνω-
στά αξιοθέατα του νησιού. Αξίζει! Θα α-
πολαύσεις το τοπίο και τα γαλανά νερά, 
και θα ‘χεις να το λες κιόλας πως κολύ-
μπησες στην Πέτρα του Ρωμιού. Διάλε-
ξε όμως μια μέρα χωρίς άνεμο, καθώς 
είναι δυνατόν να υπάρχουν θαλάσσια 
ρεύματα. Η παραλία καλύπτεται από 
άμμο και βότσαλα. Σημείωσε ότι μόλις 

δύο χιλιόμετρα πιο κάτω θα βρεις την 
πανέμορφη οργανωμένη παραλία των 
Κουκλιών.
Θα τη βρεις: Για να φτάσεις στην παρα-
λία πρέπει να βγεις από την έξοδο προς 
Πέτρα του Ρωμιού και να ακολουθήσεις 
τις πινακίδες.

Πλαζ Γεροσκήπου
Ιδανική εάν είσαι με την παρέα σου και 
θέλετε μια παραλία με κόσμο για να 
παίξετε ρακέτες και να απλώσετε στις 
ξαπλώστρες. Έχει μήκος περίπου 400 
μέτρα, και απλώνεται κατά μήκος μιας 
έκτασης με υπέροχη αμμουδιά. Τα δε 
νερά της είναι ήρεμα και ασφαλή για 
όλους. Το καλοκαίρι διοργανώνονται 
διάφορα αθλητικά τουρνουά και συ-
ναυλίες, ενώ αποτελεί κι ένα από τα 

πιο γνωστά σημεία της Πάφου για θα-
λάσσια σπορ. Διαθέτει μέχρι και παιδό-
τοπο.
Θα τη βρεις: Μπροστά από το εστιατό-
ριο Ατλαντίδα.

Φάρος
Προς αναζήτηση μιας ήσυχης παραλί-
ας κοντά στο Λιμανάκι, αλλά και στο 
κέντρο, για να επιστρέφεις εύκολα στη 
βάση σου, εάν μένεις σε ξενοδοχείο 
του παραλιακού, δοκίμασε την παραλί-
α του Φάρου. Με μήκος 300 μέτρα σε 
αμμώδη έκταση και μεγάλο μήκος, τα 
κρεβατάκια και οι ομπρέλες εδώ είναι 
σκορπισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μη γίνεσαι φιλαράκι με το διπλανό σου. 
Το beach bar διαθέτει wi-fi και παιδό-
τοπο.
Θα τη βρεις: Είναι η πρώτη παραλία 
μετά τον Φάρο της πόλης και το Κάστρο, 
προς τους Τάφους των Βασιλέων.

Από το Νέο Χωριό μέχρι τον Πωμό
Εάν έχεις διάθεση για διαφορετικές δια-
δρομές και μία συνάντηση με πανέμορ-
φες ακτές και παραλίες, τότε κατευθύν-
σου από την Πόλη Χρυσοχούς προς τα 
Λουτρά της Αφροδίτης. 
Ιδιαίτερα γνωστή είναι η παραλία του 
Γιαννάκη, αλλά το μυστικό είναι στους 
κολπίσκους που συναντάς κατά μήκος 
της διαδρομής, ιδιαίτερα το πανέμορ-
φο σημείο αμέσως μετά την παραλία 
των σκύλων. Από την Πόλη προς τον 
Πωμό, κάνε στάση για βουτιές στην πα-

ραλία της Αργάκας και φτάνοντας στον 
Πωμό, εκτός από την παραλία κάτω από 
το εστιατόριο Kanali, ανακάλυψε τους 
μικρούς ονειρικούς του θαλασσινούς 
παραδείσους, καθώς υπάρχουν παντού 
κολπίσκι που προσφέρονται για κολύ-
μπι!

Παραλία σκύλων
Bορειοδυτικά του αεροδρομίου Πάφου, 
στις εκβολές του ποταμού Έζουσα, εντός 
του χωριού Αχέλεια, υπάρχει μία ασφα-
λής παραλία που έχει δοθεί για κολύμπι 
με τον καλύτερό σου φίλο. Αν και δεν εί-
ναι η καλύτερη της Κύπρου, ωστόσο εί-
ναι αρκετά πιο καλή από άλλες. Φρόντι-
σε να έχεις μαζί σου όσα θα χρειαστείς 
καθώς δεν είναι οργανωμένη.

Θαλασσινές Σπηλιές
Απαγορεύονται οι 
βουτιές φυσικά

Μ ε αφορμή διάφορα πε-
ριστατικά με άτομα 

που κινδύνευσαν όταν επι-
χείρησαν να βουτήξουν στη 
θάλασσα από μεγάλο ύψος 
όπως πρόσφατα στις θαλασ-
σινές Σπηλιές στο Κάβο Γκρέ-
κο, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει στο 
κοινό ότι, σύμφωνα με από-
φαση των αρμοδίων κρατι-
κών υπηρεσιών, η προσέγγι-
ση και οι βουτιές στο σημείο 
των «θαλασσινών σπηλιών» 
στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύο-
νται αυστηρά, καθότι σύμφω-
να με επιθεώρηση του Τμήμα-
τος Γεωλογικής Επισκόπησης, 
το έδαφος έχει κριθεί ως επι-
κίνδυνο λόγω αυξημένης διά-
βρωσης.
Εννοείται βεβαίως ότι και στις 
δικές μας Θαλασσινές Σπηλιές 
απαγορεύονται αυστηρά και 
όχι μόνο γιατί η γνωστή πα-
ραλία είναι προστατευόμενη 
για τις φώκιες, αλλά και γιατί 
αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

Κυπριακή χειροτεχνία

Το project Craftland, που αφο-
ρά την κυπριακή χειροτεχνία 

και τις προοπτικές της για το μέλ-
λον, πήρε μορφή στο ξενοδοχείο 
Άνασσα. To πολυδιάστατο εγχεί-
ρημα που ανέπτυξε και επιμελή-
θηκε ο Χρίστος Κυριακίδης, έχει 
ως στόχο την ενίσχυση του το-
μέα της χειροτεχνίας, διερευνώ-
ντας τους τρόπους διατήρησης 
των δύσκολων και χρονοβόρων 
δημιουργικών διαδικασιών της 
χειρωνακτικής παράδοσης, κατά 
την ψηφιακή εποχή.
Με τη συμμετοχή περισσοτέρων 
από 30 ντόπιων σχεδιαστών και 
καλλιτεχνών, που έχουν δημι-
ουργήσει έργα καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσμα παραδοσιακών χει-
ροτεχνικών εκφάνσεων όπως 
κεντητική, υφαντική, δερματοτε-
χνία, μεταλλοτεχνία, χρυσοχοΐα, 
αργυροχοΐα, καλαθοπλεκτική, 
ξυλοτεχνία, υαλοτεχνία και κε-
ραμική, η έκθεση Craftand άνοι-
ξε για το κοινό στις 24 Ιουνίου, 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον 
πολλών ανθρώπων της τέχνης 
και του πολιτισμού, ενώ εμπλου-
τίστηκε με τα live performances 
από τις sound artists Maria 
Spivak και Ανδρούλα Καφά. Οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευ-
καιρία επίσης να συμμετάσχουν 
σε δημιουργικά εργαστήρια, 
φτιάχνοντας οι ίδιοι, με την κα-
θοδήγηση έμπειρων τεχνιτών, τα 
δικά τους έργα. 
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αριστοτέλης 
Χαραλαμπάκης
Νέος κοσμήτορας της Νομικής Σχολής 
του πανεπιστημίου  Νεάπολις Πάφος

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 νέος Κο-
σμήτορας της Νομικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Νεάπολις Πάφος αναλαμβάνει 
ο Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αριστο-
τέλης Χαραλαμπάκης. 

Με λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και ενεργό δικηγορία από το 
1980 μέχρι και σήμερα, ο Καθηγητής Χα-
ραλαμπάκης έχει διατελέσει Πρόεδρος της 
Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και Προσωπικού του ίδιου 
Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος του Ιδρύμα-
τος Κρατικών Υποτροφιών, Πρόεδρος του 
ΔΟΑΤΑΠ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εθνικής Σχολής Δικαστών όπου μέχρι και 
σήμερα διδάσκει το μάθημα του Ποινικού 
Δικαίου. 
Έχει συγγράψει δεκάδες βιβλία και άρθρα 
τα οποία αποτελούν βασική βιβλιογραφία 
της νομικής επιστήμης και του ποινικού δι-
καίου. Εκτός από τα ανωτέρω ο καθηγητής 
κύριος Χαραλαμπάκης έχει ευρύτατη εμπει-
ρία και από την νομική και επιχειρηματική 
πράξη όντας ή έχοντας διατελέσει πρόεδρος 
ή μέλος ΔΣ μεγάλων ελληνικών εταιρειών, 
με πολλές από τις οποίες συνεχίζει να συ-
νεργάζεται και σε επίπεδο παροχής νομικών 
συμβουλών,
Ο νυν Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής 
του Διεθνούς Δικαίου Στυλιανός Περράκης, 
παραμένει με ενεργό τρόπο στο ακαδημαϊ-
κό δυναμικό της Σχολής και αναλαμβάνει Δι-
ευθυντής του νεοσύστατου Επιστημονικού 
Κέντρου Διεθνούς Δικαίου «Γ. Τενεκίδης» 
με σκοπό την ενεργό δραστηριοποίηση του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος σε ζητήμα-
τα διεθνούς δικαίου και διεθνούς πολιτικής, 
ζητήματα ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας στην 
εποχή μας.
Ο Καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, 
έχοντας σωρευμένα πάνω από σαράντα 
έτη ακαδημαϊκής εμπειρίας σε Ελλάδα και 
Ευρώπη θεωρεί ιδιαίτερη πρόκληση την 
εκμετάλλευση των βιωμάτων αυτών στην 
προσπάθεια στήριξης της συνεχούς ανοδι-
κής πορείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
κατά τα τελευταία έτη.  

Κ άποτε η πλειοψηφία των ψαρεμάτων-
είτε αυτά ήταν από την ακτή είτε από 
το σκάφος-γινόντουσαν με καρούλια και 

πετονιές τυλιγμένες σε φελάρια. 
Με την πάροδο όμως του χρόνου αυτά μετατο-
πίστηκαν κι εξελίχθηκαν σε ψαρέματα με καλά-
μι και μηχανισμό.
Η ευκολία του καλαμιού και του μηχανισμού, 
το μη μπέρδεμα της πετονιάς, η μακρινή βολή, 
το πιο ευχάριστο, το πιο αποδοτικό  και συνάμα 
πιο διασκεδαστικό ψάρεμα  που μας πρόσφε-
ραν τα έκανε αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλι-
σμού μας. 
Έτσι όλες οι τεχνικές βελτιώθηκαν κι οδηγήθη-
καν σε μια άλλη κατεύθυνση. Ακόμη και οι νέοι 
που μπαίνουν τώρα στο χώρο της θάλασσας και 
του ψαρέματος ξεκινούν τα πρώτα βήματά τους 
έχοντας ως βασικό εξοπλισμό ένα καλάμι κι ένα 
μηχανισμό κατάλληλο για την τεχνική που θα 
ασχοληθούν.

Καρούλι ή καλάμι με μηχανισμό; τι να επιλέξω;

Το καλάμι με το μηχανισμό σε σχέση με τη ρόδα 
(καρούλι) που κρατάγαμε κάποτε στα χέρια 
μας, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Κάποια από 
αυτά είναι:
• Μαζεύουμε πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγο-
ρα.
• Δεν έχουμε μπλεξίματα.
• Βλέποντας την μύτη του καλαμιού καταλαβαί-
νουμε πολύ πιο εύκολα ακόμα και το παραμι-
κρό τσιμπήματα.
• Κάποιες φορές θα τύχει να πιάσουμε και κά-
ποιο αρκετά μεγάλο ψάρι, (λυθρίνι, φαγκρί, πα-
λαμίδα, μαγιάτικο κ.α.), με τον μηχανισμό και 

τα φρένα του, αυτό θα έρθει στην βάρκα μας 
πολύ πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Για να δούμε για κάποιους από τους γνωστούς  

μας τρόπους ψαρέματος από σκάφος, την ελα-
φριά συρτή αφρού, την καθετή και το jigging 
(για πιο έμπειρους) και ποια είναι τα προτει-
νόμενα καλάμια και μηχανισμοί για τους νέους 
φίλους.
Ελαφριά συρτή αφρού:

Για τους νέους φίλους μας, θα προτείναµε 
ένα καλάµι ελαφριάς συρτής ή βαριού (heavy) 
spinning, µε ένα µηχανισµό συρτής γεµισµένο 
µε 0,35mm νάιλον για µάνα. Στην άκρη της πε-
τονιάς  βάζουµε το στριφτάρι µας -πάντα καλής 
ποιότητας-, ενώ για παράµαλλο θα χρειαστούµε 

10 περίπου οργιές fluorocarbon πετονιάς,  δι-
αµέτρου 0,25-0,28 mm. Βλέπετε ότι στην δεύ-
τερη περίπτωση -του καλαµιού-, οι πετονιές εί-
ναι σηµαντικά λεπτότερες. Το καλάµι, µαζί µε το 
µηχανισµό και τα φρένα του, µπορούν να απο-

σβένουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τις τάσεις που 
δηµιουργούνται όταν το ψάρι θα χτυπήσει το 
τεχνητό µας, αλλά και τα  «κεφάλια» του κατά 
την διάρκεια της µάχης, έως ότου το φέρουµε 
µε ασφάλεια στο σκάφος µας.

Καθετή:

Υπάρχουν στην αγορά πολλά καλάμια, σε διά-
φορες τιμές-δεν χρειάζεται να δώσετε πολλά 
χρήματα για αρχή-με 25-30 ευρώ θα κάνετε μια 
χαρά την δουλειά σας. Θα πρέπει να αγοράσετε 
ένα καλάμι περίπου στα 2 μέτρα, που να μπο-
ρεί να σηκώνει βαρίδι 100 gr. Ένας μηχανισμός 
σταθερού τυμπάνου  4000-6000 είναι ο πιο κα-
τάλληλος. Είναι και γρήγορος αλλά και σχετικά 
οικονομικός. Και μην ξεχνάτε, αυτός θα πρέπει 
να είναι γεμισμένος με νήμα διαμέτρου 0,18-
0,24. Τα πλεονεκτήματα του νήματος τα είπαμε 
παραπάνω και πιστέψτε με είναι πολλά.

Jigging: 

Ο εξοπλισµός είναι απλός, επιτρέποντας ακόµα 
και στους αρχάριους να ασχοληθούν µε αυτήν 
την τεχνική, χωρίς πολλά προβλήµατα. Η απλό-
τητα του εξοπλισµού αποτελεί µία από τις αιτίες 
της επιτυχίας της τεχνικής και γι’ αυτό το λόγο 
έχει αγαπηθεί από πληθώρα ερασιτεχνών. Θα 
χρειαστούµε λοιπόν ένα καλάµι αρκετά σκληρό, 
για να µπορεί να χειριστεί πλάνους από 150gr-
300gr, µε µήκος όχι µεγαλύτερο από 1,80 m. 
Ο µηχανισµός που θα το συνοδεύσει πρέπει να 
είναι δυνατός, γρήγορος (µε λόγο περιστροφής 

6:1 ή µεγαλύτερο) και να είναι γεµισµένος µε 
νήµα διαµέτρου 0,28-0,30 χιλιοστών. Μεγάλη 
προσοχή χρειάζεται και το συνολικό βάρος του 
εξοπλισµού σας, ώστε να είναι όσο πιο ελα-
φρύς γίνεται.

Ψάρεμα με καλάμι από σκάφος

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Kηπουρική Αρωματικά και 
Φαρμακευτικά φυτά

Ε ίναι φυτό μονοετές ή πολυετές, πολύκλαδων και ύψους ανα-
λόγως της ποικιλίας από 20-80 εκατ. Έχει φύλλα αντίθετα και 

άνθη λευκά ή λευκορόδινα τα οποία σχηματίζουν στάχεις. Οι 
πιο ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξή του είναι αυτές 
που κυμαίνονται γύρω στους 22-30 βαθμούς Κελσίου. Πολ-
λαπλασιάζεται κυρίως με σπόρο αλλά και με μοσχεύματα. 
Η σπορά γίνεται νωρίς την Άνοιξη και μεταφυτεύεται στην 
οριστική του θέση ή σε γλάστρες όταν έχει ύψος το φυτό 10 εκ. 
Επίσης χρησιμοποιείται ως τσάι φρέσκος ή ξηρός στις σαλάτες και 
στα φαγητά. 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Σαν θεραπευτικό φάρμακο ο βασι-
λικός καταπραΰνει το στομάχι και τους σπασμούς της κοιλιάς. Χρησιμοποι-

είται κατά της υστερίας, των νευρικών πονοκεφάλων, της με-
λαγχολίας, του άγχους και της αϋπνίας. Έχει επίσης 

σπασμολυτικές ιδιότητες, για αυτό είναι χρήσιμο 
σε περιπτώσεις ζαλάδων, στη δυσκοιλιότητα, τη 
γαστρίτιδα, τον κοκίτη και σε εντερικές διαταρα-
χές. 

Ωφελεί στους αρθριτικούς πόνους και τις ρευ-
ματικές παθήσεις και σταματά τους πόνους των 
μυών που προέρχονται από ψύξη. Βοηθά στο 

θηλασμό, τονώνει την αναπνοή, είναι αντισηπτικό και εφιδρωτικό. 
Στην περίπτωση των πονοκεφάλων χρησιμοποιούμε το αιθέριο έλαιο λίγες 
σταγόνες με λίγο μέλι οπότε είναι πολύ αποτελεσματικό.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
(Ocimum basilicum)
Ανήκει στην οικογένεια 
labiatae-χειλανθών
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Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

4 8 χρόνια μετά το επονείδιστο πραξικό-
πημα της 15ης Ιουλίου θεωρώ χρέος 
να αναδείξω την εγκληματική ατιμωρη-

σία των εν Αθήναις τουρκοφόρων 
πραξικοπηματιών.
Είναι καλά γνωστό ότι μετά την 
κατάρρευση της εφτάχρονης χου-
ντικής τυραννίας στην Ελλάδα ως 
αποτέλεσμα της προδοσίας της 

Κύπρου εδιώχθησαν μεν από την μεταπολι-
τευτική κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Κων-
σταντίνου Καραμανλή οι πρωταίτιοι του πραξι-
κοπήματος εναντίον του Προέδρου Μακαρίου 
πλην όμως, από την Κυβέρνηση που προέκυψε 
μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974 και  
πάλι υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ανε-
στάλη η ποινική τους δίωξη.
Τον Αύγουστο του 1997, ο Φαίδων Γκιζίκης, 
«Πρόεδρος της Δημοκρατίας» της στρατιωτι-
κής χούντας των Αθηνών αλλά και Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας μέχρι τη διεξαγωγή του δη-
μοψηφίσματος του Δεκεμβρίου του 1974 για 
την κατάργηση της Βασιλείας, προέβη σε δή-
λωση στον ελληνικό Τύπο, παραδεχόμενος ότι 
μαζί με τον Ιωαννίδη, τον Μπονάνο και τον 
Γεωργίτση, διέταξαν τους πραξικοπηματίες να 
ενεργήσουν κατά της δημοκρατικής εξουσίας 
στην Κύπρο. Ο Γκιζίκης ουδέποτε δικάστηκε. 
Αντίθετα, διατήρησε όλα τα ωφελήματα πρώ-
ην Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, σε Κύπρο και 
Ελλάδα, από αυτές τις δηλώσεις του Φαίδωνα 
Γκιζίκη, ανέλαβα την πρωτοβουλία, ως μέλος 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, να συνοδεύ-
σω στην Αθήνα την Παγκύπρια Ένωση Συγ-
γενών των Πεσόντων Αντιστασιακών, για να 
ζητήσουμε την ποινική δίωξη των πρωταιτίων 
του πραξικοπήματος, μετά την κυνική ομολο-
γία Γκιζίκη. 

Η αναστολή 

Γιατί όμως δεν διώχθηκαν ποινικά οι πρω-
ταίτιοι του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 
1974 κατά του Προέδρου Μακαρίου και της 
νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου; 
Όταν, μετά την πτώση της χούντας, μέσα 
από τις στάχτες της κυπριακής τραγωδίας, 
καταχωρήθηκαν ποινικές διώξεις κατά των 
πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου 1974 εναντίον του Προέδρου Μακα-
ρίου, η τότε Κυβέρνηση Καραμανλή ανέστει-
λε τις διώξεις με επίκληση νομοθεσίας που 
προέβλεπε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια 
αναστολή «όταν απειλούνται οι σχέσεις της 
Ελλάδος μετά τρίτης τινός χώρας» (άρθρο 
30 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). 
Η χώρα βέβαια δεν ανεφέρθη, αλλά ήταν 
προφανές ότι επρόκειτο για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν υπήρξε 
ποινική δίωξη, ούτε βέβαια και τιμωρία, των 
χουντικών που διέταξαν και εκτέλεσαν την 
προδοσία του πραξικοπήματος το οποίο οδή-
γησε στην τουρκική εισβολή, για να μην απο-
καλυφθεί ο ρόλος και οι κραυγαλέες ευθύνες 
των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. 
Στις 3 Δεκεμβρίου του 1975, οι βουλευτές του 
ΚΚΕ (Ενωμένη Αριστερά) Γρηγόρης Φαράκος, 
Μίνα Γιάννου και Κώστας Κάππος κατέθεσαν 

επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων «σχετικά 
με την καθυστέρηση της διώξεως κατά των 
υπευθύνων της Κυπριακής τραγωδίας». Το 
ίδιο έπραξε και ο Λεωνίδας Κύρκος, στις 22 
Ιανουαρίου του 1976. 
Μετά τη συζήτηση της επερώτησης, ο τότε 
Υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Στεφανάκης 
απάντησε με δήλωση του πρωθυπουργού Κ. 
Καραμανλή, που είχε γίνει στις 16 Οκτωβρίου 
1975: 
«Θα παραμείνει βέβαια ακόμα εκκρεμής η δί-
ωξης των υπευθύνων διά το πραξικόπημα της 
Κύπρου· και τούτο, διότι η Κυβέρνησις νομίζει 
ότι, κατά την παρούσαν φάσιν του Κυπριακού, 
δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί η δίκη αυτή, 
α-ζημίως, διά την υπόθεσιν της Κύπρου». 
Έτσι, η χούντα διώχθηκε και τιμωρήθηκε μόνο 
για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 
1967 και για την αιματηρή καταστολή της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 
1973. Όχι για την εθνική προδοσία της Κύ-
πρου. 
Και όμως. Ενώ η Κυβέρνηση Καραμανλή φρό-
ντισε να «προστατεύσει» τους Αμερικανούς 
και Νατοϊκούς και να επιβάλει συσκότιση για 
τις ευθύνες τους στην κυπριακή τραγωδία, ο 
Αμερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, κατά την 
επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα, τον Νοέμ-
βριο του 1999, ζήτησε συγγνώμη για τη στή-
ριξη που πρόσφεραν οι ΗΠΑ προς την ελλαδι-
κή χούντα. Αλλά και ο ανώτατος Αμερικανός 
διπλωμάτης Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, σε στιγμές 
ειλικρίνειας, αναφώνησε το mea culpa, για τον 
ρόλο τον οποίο διαδραμάτισαν οι Αμερικανοί 
στη στήριξη της δικτατορίας αλλά και στην κυ-
πριακή τραγωδία.

Η ατιμωρησία της προδοσίας

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Μνημόσυνο Στρατηγού Ευ-
άγγελου Φλωράκη

Α γαπητέ Αδέσμευτε, 
Είμαι κάτοικος Πάφου από το 2012 και σας 

διαβάζω πολύ τακτικά, έχετε όλοι σας το χάρισμα 
της πένας και δίνετε το βαθύ νόημα πολύ απλά 
και κατανοητά. 
Η καταγωγή μου από την πόλη της Βέροιας (Κε-
ντρική Μακεδονία) Που πολύ συχνά επισκέπτο-
μαι και έχω πολλούς συμπατριώτες μου που δεν 
ξεχνούν τον ευεργέτη τους. Έχουν να πουν ένα 
μεγάλο ευχαριστώ εκφράζοντας την ευγνωμοσύ-
νη τους να με παρακαλέσουν να ανάψω ένα κε-
ράκι στο μνημείο του. Για όλο τον νομό Ημαθίας 
για τους νομούς Πέλλας,  Κιλκίς ήταν ο Στρατηγός  
που καταλάβαινε τον πόνο του άλλου. Ένας άν-
θρωπο που τόσα πολλά πρόσφερε στην Πατρίδα 
Ελλάδα και συνέχισε εδώ στην Ελληνική Φρουρά 
Κύπρου. Ευάγγελος Φλωράκης. 
Στην ιδιαίτερη μου πατρίδα Βέροια ήταν Σωμα-
τάρχης Β’ΣΣ. Έμεινε στην ιστορία σαν ο άνθρωπος 
που πρόσφερε όχι μόνο τα απαραίτητα για τους 
ανήμπορους, αλλά εκεί που η γραφειοκρατία 
ήταν το εμπόδιο για να έχει το πρόβλημα λύση. 
Ο Στρατηγός ήταν ο άνθρωπος που άνοιγε τον 
δρόμο για να λυθούν τα γραφειοκρατικά. Ακόμη 
έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την τοπική 
εφημερίδα Λαός τής Βέροιας που φιλοξενεί  κάθε 
χρόνο την αγγελία μνημοσύνου του Στρατηγού 
Φλωράκη. 

Του Ευθύμιου Παπαϊωάννου

Πτώσεις μπαλκονιών από 
παλιές οικοδομές

Τα τελευταία δυο περιστατικά έχουν αναδεί-
ξει ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει και 

ευτυχώς χωρίς σοβαρές απώλειες. 
Δυο μπαλκόνια έχουν καταρρεύσει 
μέσα σε λίγα 24ωρα αφήνοντας 
ευτυχώς πίσω μόνο τραυματίες και 
υλικές ζημίες.  Αν είχαμε θύματα 
σίγουρα σήμερα θα μιλούσαμε 

με διαφορετικό ύφος και θα αναζητούνταν 
ευθύνες.
Τα περιστατικά αυτά είναι πολύ σοβαρά και 
έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άμεσες 
ενέργειες. Δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο 
στα λόγια καις στις δηλώσεις ρίχνοντας ευθύ-
νες. Θα πρέπει να παρθούν άμεσα αποφάσεις 
και να γίνουν ενέργειες για αποτροπή άλλων 
τέτοιων περιστατικών.  
Θα πρέπει ο Δήμος Πάφου άμεσα δημιουρ-
γήσει λίστα όλων των παλιών οικοδομών, 
κτίσματα πριν το 80 και κατηγοριοποίηση 
τους βάση της κατάστασης τους. Ταυτόχρονα 
θα πρέπει να βγει σε προσφορές για ιδιώτες 
μελετητές  πολίτικους μηχανικούς με εμπειρία 
στη στατική μελέτη οικοδομών έτσι ώστε να 
ελεγχθούν όλα αυτά τα κτίρια όσο αφορά την 
ακαταλληλότητα τους και να ενημερώσει τους 
ιδιοκτήτες τους για άμεσα μέτρα.  
Δεν πρέπει να αφεθεί άλλος πολύτιμος 
χρόνος, την επόμενη φορά που να έρθει το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παλιά 
κτίρια στην επιφάνεια μπορεί να μην είμαστε 
και τόσο τυχεροί. 
Σε τέτοιες καταστάσεις οι Δημοτικές αρχές 
και οι υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να 
ενεργήσουν άμεσα και αποτελεσματικά.
 Πλέον είναι θέμα ασφάλειας των πολίτων.

Εύρος Λοϊζίδης

Τ α δύο περιστατικά κατάρρευσης 
τμήματος οικοδομών μέσα σε τρεις 
μέρες, έρχονται να προστεθούν σε 

σωρεία περιστατικών κατάρρευσης που 
έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρό-
νια. 
Οι καταρρεύσεις μπαλκονιών και προβό-
λου οροφής σε δύο κτήρια στην Πάφο, 
έχουν προκαλέσει σοβαρούς τραυματι-

σμούς στους ενοίκους και σε περαστικούς. 
Αυτό φέρνει στην επιφάνεια την αδυναμία 
του νομικού πλαισίου και της πολιτείας να 
λειτουργούν με γνώμονα την πρόληψη.
Η θέση μου είναι να δράσουμε προτού 
θρηνήσουμε θύματα.
Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στον περί 
«Οδών και Οικοδομών Νόμο» δίνει εργα-
λεία περιορισμένης εμβέλειας στις τοπι-
κές αρχές να δρουν απέναντι στο ζήτημα 
με τις επικίνδυνες οικοδομές. Τί εννοούμε 
όμως επικίνδυνη οικοδομή; Είναι εύκολος 
ο χαρακτηρισμός μιας οικοδομής ως επι-
κίνδυνης; Εάν ένα τμήμα της οικοδομής 
παρουσιάζει προβλήματα, μπορούμε να 
θεωρήσουμε ολόκληρο το κτήριο επικίνδυ-
νο;   Πως εντοπίζουμε μια επικίνδυνη οικο-
δομή; Τι γίνεται με τους χρήστες της οικο-
δομής όταν αυτή κηρυχθεί ως επικίνδυνη; 
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που 
δεν μπορεί να μας απαντήσει το υφιστά-
μενο νομικό πλαίσιο. Άμεσα χρειάζεται να 
καθοριστούν!
Επιπλέον, η αδυναμία θεσμοθέτησης ενός 

τακτικού προγράμματος συντήρησης των 
έργων πολιτικού μηχανικού και ο περιοδι-
κός έλεγχος των έργων κατά την διάρκεια 
λειτουργίας τους, αφήνει τα έργα εκτεθει-
μένα σε φθορές. Επαφίονται όλα στην συ-
νείδηση και στην οικονομική ευχέρεια του 
κάθε ιδιοκτήτη, αν θα τα προφυλάξει από 
την αλλοίωση και την φθορά του χρόνου. 
Το πρόβλημα οξύνεται σε περιπτώσεις 
κοινόκτητων οικοδομών. Τι γίνεται αν οι 
συνιδιοκτήτες δεν συμφωνούν για την συ-
ντήρηση, ή την επιδιόρθωση των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι οικοδομές 
τους; 
Παρόλα αυτά, οι αρμόδιες αρχές, είτε εί-
ναι Επαρχιακές Διοικήσεις είτε είναι Δή-
μοι, δεν πρέπει να οχυρώνονται πίσω από 
την αδυναμία του νομικού πλαισίου και 
να κλείνουν τα μάτια σε εξόφθαλμες πε-
ριπτώσεις. Πρέπει αμέσως να σηκώνουν 
τα μανίκια και να ξεκινούν την καταγραφή 
των προβληματικών οικοδομών που βρί-
σκονται στα διοικητικά τους όρια. Παράλ-
ληλα, να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες και 
να τους υποχρεώνουν στην λήψη μέτρων 
προστασίας με σκοπό την δημόσια ασφά-
λεια.
Οι Επαρχιακές Διοικήσεις και οι Δήμοι 
μπορούν να λειτουργήσουν με ευελιξία 
και αποφασιστικότητα. Είναι οι πλέον αρ-
μόδιες αρχές για διατήρηση της δημόσι-
ας ασφάλειας και πρέπει να ενεργήσουν 
άμεσα με διάφορους τρόπους προστασίας 

όπως, η περίφραξη των οικοδομών, μέτρα 
στήριξης των επικίνδυνων σημείων της οι-
κοδομής ή και ακόμα με κατεδάφιση κ.α). 
Το πρώτο μέλημα είναι να μην τεθούν σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Να ενεργήσου-
με προληπτικά με το πλαίσιο που διαθέ-
τουμε, ακόμα και με αδυναμίες, μέχρι να 
πετύχουμε το καλύτερο και πιο συγκεκρι-
μένο που θα περιορίσει τον κίνδυνο.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ας αναλογι-
στούμε ότι ο πρώτος αντισεισμικός κώδι-
κας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1994. 
Η υποχρεωτική επίβλεψη θεσπίστηκε ως 
τέτοια μόλις το 1999. Από τα πιο πάνω κα-
τανοούμε ότι το οικοδομικό μας απόθεμα 
δεν είναι και τόσο ποιοτικό. Πολλά κτήρια 
δεν έχουν αντισεισμικά μέτρα, ούτε έχουν 
διασφαλιστεί οι ορθολογιστικές μέθοδοι 
κατασκευής μέσω της επίβλεψης.
Καλείται, λοιπόν, το κράτος να πάρει μέτρα 
και να βρει τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε 
να ελεγχθεί και να θωρακιστεί το οικοδομι-
κό απόθεμα της πολιτείας και να υπηρετη-
θεί η δημόσια ασφάλεια.
Το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών είναι 
ήδη εγγεγραμμένο στην Επιτροπή Εσωτε-
ρικών της Βουλής. Σε συνεννόηση με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής έχουμε αναλάβει 
πρωτοβουλία ώστε να είναι στις προτεραι-
ότητες της Επιτροπής, αμέσως μετά την 
έναρξη των εργασιών της Βουλής.

Επικίνδυνες οικοδομές και δημόσια ασφάλεια

Του Βαλεντίνου Φακοντή,
 βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου
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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” 16 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

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

Λειτουργίες-Κηρύγματα
Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου (16 - 17 Ιουλίου)

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος σήμερα Σάββατο 16 Ιουλίου θα 
χοροστατήσει κατά τον εσπερινό και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης 
στο Μέσα Χωριό.
Την Κυριακή 17 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.
Την Τρίτη 19 Ιουλίου θα χοροστατήσει κατά τον εσπερινό και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στα Νέα Δήμματα.
 
Ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Τυχικός το Σάββατο 
16 Ιουλίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στο εκ μεταθέσεως πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσι 
της Αγίας Μαρίνης στην Ακουρδάλια. Το εσπέρας της ίδιας ημέρας θα προστεί του εσπερινού 
και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρινούδα.
Την Κυριακή 17 Ιουλίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας στην Φιλούσα Κελοκεδάρων.

Η Εταιρεία  CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD, ζητά άτομο με γνώση και 

εμπειρία σε λογιστικά θέματα για άμεση εργοδότηση ως Λειτουργός στο ΤΜΗΜΑ 
REVENUE.
 
Περιληπτική περιγραφή καθηκόντων:

-Παροχή βοήθειας στα καθήκοντα του Revenue Manager & Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου,

-Συνεργασία με το κεντρικό λογιστήριο της Εταιρείας και στενή επαφή με τους Tour   
Operators για πληρωμή των εκπρόθεσμων τιμολογίων,
-Άλλα συναφή.
 Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος πιστοποιητικού LCCI  στη Λογιστική επιπέδου 2 ή 3 (Intermediate-Higher),
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  γλώσσας.
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα .
-Προϋπηρεσία  σε Λογιστήριο  θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.
Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών 
σπουδών να αποσταλούν με e-mail (hr@cbh-cyprus.com) ή να παραδοθούν προσωπικά το 
αργότερο μέχρι 25/07/2022 στη πιο κάτω διεύθυνση:

CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Δια Βοηθούς στο Τμήμα Revenue)
Τ.Θ. 60182- Τ.Τ. 8101 ΠΑΦΟΣ
ΤΗΛ. 26-964898 ΦΑΞ 26 964503
 e-mail: hr@cbh-cyprus.com

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελείται την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 στον Μητροπολιτικό Ναό του 

Αγίου Θεοδώρου
 το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα Ανθυπολοχαγού 

Φιλίππου Παπαλουκά 
που έπεσε μαχόμενος την 20η Ιουλίου του 1974 κατα την Τουρκική 

εισβολή.
 Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν.

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Σας προσκαλούμε στο ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας 

αδερφού ήρωα 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΔΑΜΟΥ

ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπέρ πίστεως και πατρίδας 
τον Ιούλιο του 1974.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί στην εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα
στη Μεσόγη την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022.

Αδέρφια και λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή, 17/07/2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα 
στην Γεροσκήπου, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

μας συζύγου, πατέρα και παππού
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥ

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του, να παραστούν. 
Η σύζυγος : Σούλα Άσπρου

Παιδιά: Χρίστος-Τζένη Άσπρου  Μαρία-Νίκος Νικολάου
              Δημήτρης-Θεούλα Άσπρου Εγγόνια και λοιποί συγγενείς



Grant Prix Αυστρίας: Νικητής ο Char les Leclerc

Δ εύτερη συνεχόμενη νίκη για την Ferrari, 
αυτή τη φορά με τον Charles Leclerc, δεύτε-
ρος ο Verstappen με την Red Bull και τρίτος o 

Hamilton, εγκατάλειψη για τους Sainz και Perez.
Αναπτερώθηκαν σχετικά οι ελπίδες της Ferrari για 
την περαιτέρω διεκδίκηση του πρωταθλήματος από 
τον Verstappen και τη Red Bull, μετά τη πειστική νίκη 
του Charles Leclerc, που προσπέρασε οριστικά τον 
παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 στον 53ο γύρο. 
Και σύμφωνα με το σχόλιο του Ολλανδού στον 
Charles μετά τον αγώνα («ήσασταν πολύ γρήγοροι 
σήμερα»). Η ιταλική ομάδα έχασε την ευκαιρία να 
προσεγγίσει περαιτέρω τους Αυστριακούς στη βαθ-
μολογία, καθώς το μονοθέσιο του Carlos Sainz (που 
αγωνιζόταν από την τρίτη θέση και ετοιμαζόταν να 
προσπεράσει τον Max) πήρε φωτιά στον 57ο γύρο, 
απογοητεύοντας τον Ισπανό και οδηγώντας τον σε 
μια άδοξη εγκατάλειψη. 
Ήταν μια καλή ευκαιρία, καθώς ο έτερος πιλότος της 
Red Bull (Sergio Perez) εγκατέλειψε από την αρχή 
του αγώνα, ύστερα από επαφή με την Mercedes 
του George Russel.
O αγώνας ήταν άχρωμος και άγευστος, χωρίς τις 
συγκινήσεις που μας προσέφερε ο αγώνας του 
Silverstone στους τελευταίους γύρους. Ένας ακόμη 
τερματισμός των Μercedes στην τρίτη ( Hamilton )
και τέταρτη θέση ( Russel) δεν είναι έκπληξη, ενώ ο 
τερματισμός των δύο Alpine με τον Ocon στην 5η 
θέση και του Alonso στην δέκατη θέση, των δύο 

Μclaren στην 7η και 9η θέση με τους Norris και 
Ricciardo και των δύο Haas ( 6η και 8η ) στις βαθ-
μολογούμενες θέσεις της πρώτης δεκάδας είναι ένα 
σημαντικό γεγονός. 
Ακόμη μια καλή εμφάνιση από τον γιό του επτάκις 
παγκόσμιου πρωταθλητή, τον Mick Schumacher, 
μάλλον αποδεικνύει πως ο μικρός έχει μέλλον στη 
Formula 1 και η θέση του στην Haas δεν κινδυνεύει. 
Τον ένα βαθμό του ταχύτερου γύρου πήρε ο Max 
Verstappen.

“Αδέσμευτος” 16 Ιουλίου 2022

1 Max Verstappen RED BULL 208

2 Charles Leclerc FERRARI 170
3 Sergio Perez RED BULL 151
4 Carlos Sainz FERRARI 133
5 George Russell MERCEDES 128
6 Lewis Hamilton MERCEDES 109
7 Lando Norris MCLAREN 64
8 Esteban Ocon ALPINE 52

1 RED BULL 359
2 FERRARI 303
3 MERCEDES 237
4 MCLAREN 81
5 ALPINE 81
6 ALFA ROMEO 51
7 HAAS 34
8 ALPHATAURI 27
9 ASTON MARTIN 18
10 WILLIAMS 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ   

Έτοιμος και διατεθειμένος να εξαντλήσει το συμ-
βόλαιο που έχει με τη McLaren μέχρι το 2024 

εμφανίστηκε στα social media ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, 
ο οποίος έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες που κυ-
κλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες για το αντίθετο.
Ο 33χρονος πιλότος της Formula 1 ήταν κατηγο-
ρηματικός στα λεγόμενά του, επισημαίνοντας πως 
είναι αφοσιωμένος στη δουλειά που κάνει εδώ κι 
ενάμιση χρόνο με τη McLaren, παρά τις δυσκολίες 
που έχουν προκύψει (ειδικά τη φετινή σεζόν).
"Έχουν υπάρξει πολλές φήμες αναφορικά με το 
μέλλον μου στη Formula 1, αλλά θέλω να το ακού-
σετε από μένα. Είμαι αφοσιωμένος στη McLaren 
μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και δεν απο-
χωρώ από το άθλημα. Εκτιμώ το γεγονός πως δεν 
ήταν πάντοτε εύκολο, αλλά ποιος θέλει τα εύκολα; 
Δουλεύω σκληρά μαζί με την ομάδα για να κάνου-
με βελτιώσεις και να επαναφέρουμε το μονοθέσιο 
μπροστά, εκεί που ανήκει. Ακόμη το θέλω αυτό πιο 
πολύ από ποτέ άλλοτε. Τα λέμε στην Καστελέ (σ.σ.: 
η πίστα του επόμενου Grand Prix)" ανέφερε χαρα-
κτηριστικά στο μήνυμα που μοιράστηκε στα social 
media ο Ντάνιελ Ρικιάρντο.

Δεν αποχωρεί από τη McLaren

Ο Λιούις Χάμιλτον έχασε τον έλεγχο της 
Mercedes W13 στις δοκιμές κατάταξης 

του GP Αυστρίας την προηγούμενη Παρα-
σκευή, και έφτασαν μέχρι την τηλεοπτική με-
τάδοση οι ήχοι πανηγυρισμών ή και χλευα-
σμού μερίδας των θεατών στις εξέδρες του 
Red Bull Ring-όπου παραδοσιακά συγκε-
ντρώνεται η «πορτοκαλί στρατιά» των υπο-
στηρικτών του Μαξ Φερστάπεν.
Ο Βρετανός προσέκρουσε στις μπαριέρες, ευ-
τυχώς όχι σφοδρά, αλλά δέχθηκε την προλη-
πτική εξέταση του γιατρού της Formula 1 στο 

σημείο. 
Οι πανηγυρισμοί των θεατών, τη στιγμή εκεί-
νη, τον άφησαν «αηδιασμένο», όπως δήλωσε 
αργότερα-τόσο τον ίδιο, όσο και πολλούς άλ-
λους πρωταγωνιστές του σπορ.
Και μιλώντας για αυτό, είπε ότι τέτοια φαινό-
μενα είναι απλώς απαράδεκτα, είτε προέρχο-
νται από υποστηρικτές του Φερστάπεν είτε 
από του ίδιου του Λιούις, με βάση κάποια 
αντίστοιχα φαινόμενα έπειτα από τα προβλή-
ματα που αντιμετώπισε ο Ολλανδός στο Σίλ-
βερστοουν.

Χλευασμός Χάμιλτον
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Σ άμπα θα «χορεύει» και ο Ακρίτας, 
καθώς στο φετινό ρόστερ υπάρ-
χουν μέχρι στιγμής τέσσερις Βρα-

ζιλιάνοι ποδοσφαιριστές. 
Πρόκειται για τους Νταβί Αραούχο (αρι-
στερό εξτρέμ), Τζουνίνιο Καρπίνα (αρι-
στερό εξτρέμ), Πεδρίνιο (δεξί εξτρέμ) και 
Ροντρίγκο Βαράντα (δεύτερος επιθετι-
κός). 
Η απόκτηση του Βαράντα θεωρείται με-
γάλη επιτυχία, καθώς χαρακτηρίζεται ως 
«παιδί θαύμα». Ξεκίνησε στην ακαδημία 
της Κορίνθιανς, και σε ηλικία μικρότε-
ρη των 14 ετών, κλήθηκε αρκετές φορές 
στην Εθνική U15 και αργότερα U16 και 
U17 της Βραζιλίας. Έκανε επαγγελματι-

κό ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών τον Φε-
βρουάριο του 2021 με την Κορίνθιανς. 
Στη δεύτερη συμμετοχή του σκόραρε το 
πρώτο του γκολ με την Κορίνθιανς στο 
περίφημο Derby Paulista του Σάο Πάολο 
ενάντια στην Παλμέιρας. Την περσινή με-
ταγραφική περίοδο έδειξε μεγάλο ενδια-
φέρον η Τότεναμ για να τον αποκτήσει. 
Τελικά ένα χρόνο αργότερα ο παίκτης έρ-
χεται στην Ευρώπη για λογαριασμό του 
Ακρίτα Χλώρακας.
Νέο απόκτημα ο Άμπραχαμ Γκονζάλεζ
Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποι-
ηθεί η συνεργασία του Ακρίτα Χλώρακας 
με τον Ισπανό μέσο Άμπραχαμ Γκονζά-
λεζ. Ο 36χρονος κουβαλά ένα πλούσιο 

βιογραφικό, καθώς αγωνίστηκε επί τρία 
χρόνια στην Εσπανιόλ. Στην Κύπρο τον 
έφερε η ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ τελευταίος 
σταθμός ήταν ο Εθνικός Άχνας.
Όσο αφορά τον προγραμματισμό, έχουν 
αποκτηθεί οχτώ ποδοσφαιριστές, ενώ 
εκκρεμούν ακόμη πέντε με έξι.
Η ομάδα αυτή την περίοδο βρίσκεται στη 
Βουλγαρία, όπου θα μείνει εκεί μέχρι τις 
28 Ιουλίου και ακολούθως επιστρέφει 
στην Κύπρο, για να συνεχίσει την προε-
τοιμασία της στο κοινοτικό Χλώρακας.
Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν 
και τα πρώτα φιλικά επί κυπριακού εδά-
φους. Στη Βουλγαρία ορίσθηκαν τρία φι-
λικά παιχνίδια.

Σάμπα θα «χορεύει» και ο Ακρίτας... 

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Πρόταση μαμούθ για «Στέλιος Κυριακίδης»

Πρόταση για να κατεδαφιστεί 
το Στέλιος Κυριακίδης (Παφια-

κό στάδιο) κατέθεσαν από τα μέσα 
Μαΐου οι επενδυτές της Πάφος fc. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σκο-
πός τους είναι να το κτίσουν από 
την αρχή και να το μετατρέψουν σε 
υπερσύγχρονο στάδιο ποδοσφαί-
ρου, κόστους κοντά στα 40 εκατομ-
μύρια ευρώ. 
Η πρόταση προς τον ΚΟΑ είναι ακό-
μα σε ισχύ με τον κρατικό οργανισμό 
να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τη 
θέση του.
Στόχος των επενδυτών είναι να ανε-
γερθεί υπερσύγχρονο ποδοσφαι-
ρικό στάδιο, καλύτερο από το ΓΣΠ, 
ακόμα και από το καινούργιο στάδιο 
της Λεμεσού. Ένα τέτοιο στάδιο πο-
δοσφαίρου θα αποτελέσει σταθμό 
για το Παφίτικο ποδόσφαιρο και όχι 
μόνο.
Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του στον 
Super Sport fm, ο Γενικός Διευθυντής 
της Πάφος fc Χάρης Θεοχάρους, με 

αφορμή το πρόβλημα που προέκυ-
ψε με το Στέλιος Κυριακίδης, τόνισε 
ότι κάποιοι δεν επιθυμούν να δουν 
την Πάφο να προοδεύει. 
«Οι επενδυτές της ομάδας επενδύ-
ουν αρκετά λεφτά στο ποδόσφαιρο, 
ωστόσο συναντούν συνέχεια εμπό-
δια»… τόνισε χαρακτηριστικά, αφή-
νοντας να νοηθεί ότι η ομάδα δέχε-
ται πόλεμο ακόμα και από τον ΚΟΑ. 
Αναφορικά με το φλέγον ερώτημα, 
για το πού θα παίζει η Πάφος, ο κ. 
Θεοχάρους ανέφερε ότι δεν είναι 
εφικτό να παίξουν στο δημοτικό 

Πέγειας, καθώς χρειάζονται πάρα 
πολλά λεφτά για να μετατραπεί σε 
γήπεδο Α’ κατηγορίας. 
Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρους τόνισε 
ότι εάν ξεκινήσουν τα έργα για αλ-
λαγή του ταρτάν στο Στέλιος Κυρια-
κίδης, θα είναι «πεταμένα λεφτά», 
καθώς θα γίνουν σε ένα στάδιο που 
χρίζει κατεδάφισης. 
Τέλος, επανέλαβε την πρόταση των 
επενδυτών τονίζοντας ότι υπάρχουν 
και τα σχέδια, τα οποία σχεδίασε κο-
ρυφαίο αρχιτεκτονικό γραφείο του 
Λονδίνου. 

Μ ετρούν αντίστροφα στην 
Πέγεια για την έναρξη της 

προετοιμασίας που θα γίνει στο 
δημοτικό στάδιο της περιοχής. Η 
επίσημη πρώτη έχει ορισθεί για 
την Τετάρτη 20 Ιουλίου, και το 
παρών τους αναμένεται να δώ-
σουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που 
βρίσκονται ήδη στο ρόστερ. Στην 
προετοιμασία θα λάβουν μέρος 
και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα 
δοκιμαστούν. 

Ο Αλέξης Γαρπόζης (φώτο) και 

οι συνεργάτες του γνωρίζουν ό-
τι η χρονιά θα είναι αρκετά δύ-
σκολη, και καλούνται να δου-
λέψουν σε πιο επαγγελματικά 
πλαίσια σε σύγκριση με τη Γ’ 
κατηγορία. Oι δύο κατηγορίες, 
έχουν άλλωστε  πολλές διαφο-
ρές, κάτι που το γνωρίζουν κα-
λά στην Πέγεια. 
Όπως όλα δείχνουν, η ομάδα θα 
προχωρήσει σε ουσιαστική ενί-
σχυση για να πετύχει τον στόχο 
της. Θα γίνουν προσεκτικές και 

μελετημένες κινήσεις με ποδο-
σφαιριστές που μπορούν να α-
ποτελέσουν βαρόμετρο για την 
ομάδα και να συμβάλουν στην 
αγωνιστική ανάκαμψη όλου του 
συνόλου.  
Κύριος στόχος της ομάδας δεν 
είναι άλλος από την παραμο-
νή στην κατηγορία, κάτι που θα 
θεωρηθεί επιτυχία εάν επιτευ-
χθεί, καθώς τα αγωνιστικά και 
οικονομικά δεδομένα είναι πλέ-
ον διαφορετικά.   

Β’ κατηγορία

Με στόχο την παραμονή ξεκινά η Πέγεια

Tελευταία Νέα

Μ ε τέρματα των Ζουνίνιο 
και Τόρρες η Πάφος πέ-

τυχε φιλική νίκη επί της Άουντα 
με 2-1, παιχνίδι που εντάσσε-
ται στο πλαίσιο προετοιμασίας 
της στη Λετονία. 
Στο πρώτο ημίχρονο αγωνί-
στηκαν ποδοσφαιριστές που 
ανήκουν ήδη στο ρόστερ της 
ομάδας, ενώ στην επανάληψη 
ο Χένινκγ Μπεργκ πέρασε από 
δοκιμαστικά κάποιους ποδο-
σφαιριστές, ανάμεσά τους και 
έναν τερματοφύλακα. 

Τάνκοβιτς και Νατέλ
Οι Τάνκοβιτς και Νατέλ παρα-
μένουν ψηλά στη μεταγραφι-
κή λίστα της Πάφος fc, ωστόσο, 
όπως όλα δείχνουν, η ομάδα 
ψάχνει για κάτι καλύτερο.   

Νικηφόρο το πρώτο φιλικό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ   
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Μ αζικές μεταγραφικές εξελίξεις ανα-
μένονται από τη Δευτέρα στην Πά-
φος fc, καθώς όπως αναφέρουν 

άνθρωποι της ομάδας, στην Αυστρία, όπου θα 
διεξαχθεί το δεύτερο και βασικό στάδιο προε-
τοιμασίας, το ρόστερ θα είναι συμπληρωμένο 
κατά 90%.
Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, θα γίνουν ακόμα 
πέντε προσθήκες, και μέσα σε αυτούς συμπερι-
λαμβάνεται και ο τερματοφύλακας, που όπως 
φαίνεται θα ανακοινωθεί πρώτος απ’ όλους. Ο 
ποδοσφαιριστής που θα ανακοινωθεί για τον 
«άσσο», εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα 
είναι ο βασικός τερματοφύλακας, καθώς η διοί-
κηση ψάχνει κάτι το εξαιρετικό. 
Στην ομάδα υπάρχουν ασφαλώς και άλλες εκ-
κρεμότητες, όπως το θέμα Μαρσίνιο, που όπως 
τονίζεται, εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, η διοί-
κηση θα πάει σε εναλλακτική λύση, το θέμα 
Βαλακάρι, που αν και  ο παίκτης βρίσκεται με 
την υπόλοιπη αποστολή, κανείς δεν ξέρει εάν 
θα μείνει στην ομάδα.
 Στο ρόστερ υπάρχουν και άλλα κενά, όπως η 
«τρύπα» στον χώρο του κέντρου, με τη διοί-
κηση να ψάχνει για ποδοσφαιριστή-ηγέτη. Ο 
Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του μαζί με 
τη διοίκηση ψάχνουν ποδοσφαιριστές που θα 
κάνουν τη διαφορά και όχι μεταγραφές για χά-

ριν των μεταγραφών, εξού και η καθυστέρηση 
που παρατηρείται. «Τέτοιοι ποδοσφαιριστές 
δεν έρχονται εύκολα στην ομάδα» αναφέρει 
αρμόδια πηγή, και καλεί τον κόσμο να κάνει 
υπομονή.

Δουλειά στην επίθεση…
Το επιθετικό πρόβλημα που υπήρχε πέρσι 
στην ομάδα προσπαθεί να λύσει ο Χένινγκ 
Μπεργκ. Εάν δεν αποκτηθεί άλλος επιθετικός, 
τότε το βάρος πέφτει στον Μαροκινό Hamadi 
Al Ghaddioui (φώτο), ο οποίος ήρθε στην ομά-
δα ως «μεγάλο όνομα» και μέχρι στιγμής δεν 
έδειξε και πολύ σπουδαία πράγματα. Φέτος, 
εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα ξεδιπλώσει το 
ταλέντο του και θα δικαιώσει αυτούς που τον 
έφεραν στην ομάδα. Κακά τα ψέματα, είναι 
ένας χαρισματικός φορ, ωστόσο, πρέπει να 
σκοράρει πιο συχνά. Δίπλα στον Μαροκινό ο 
Ρώσος Αμπντουσαλάμοφ και ο Αργεντίνος Τόρ-
ρες, με τους δύο ποδοσφαιριστές να παλεύουν 
για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προπο-
νητή τους. 

Φιλικά παιχνίδια 
Τρία δυνατά φιλικά παιχνίδια θα δώσει η Πα-

φιακή ομάδα κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της στην Αυστρία. Στις 25 Ιουλίου έχει ορισθεί 
φιλικό με την πασίγνωστη Ιταλική ομάδα Ουντι-
νέζε, στις 28 Ιουλίου με την επίσης πασίγνωστη 
Ιταλική ομάδα Έμπολι και στις 3 Αυγούστου με 
την Αραβική  Al Wahda, ομάδα οποία αγωνίζε-
ται στο επαγγελματικό πρωτάθλημα των Ηνω-

μένων Αραβικών Εμιράτων.
Με την επιστροφή της στην Κύπρο θα αγω-
νιστεί με τη Δόξα στις 13 Αυγούστου και στις 
20 Αυγούστου με την Ανόρθωση στο Αντώνης 
Παπαδόπουλος, παιχνίδι που θα αποτελέσει 
«πρόβα τζενεράλε» ενόψει της δύσκολης πρε-
μιέρας με τον ΑΠΟΕΛ στο Γ.Σ.Π. 

Πέντε μεταγραφές ακόμα στην Πάφος fc 
Ψάχνουν ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά...
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