
The Royal Artemis Medical Centre

GREEK & ENGLISH SPEAKING HOSPITAL 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2424
ΩΡΕΣΤηλ. 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 www.adesmevtos.com

Εβδομαδιαία τοπική αδέσμευτη Εφημερίδα

Έτος 19ο - Αριθμός Φύλλου 930 - Αρ. σελίδων 24 ISSN 1450-3344

Της Πάφου
Αδεσμευτος

Ε. Λοϊζίδης

Τα προβλήματα στα βρετανικά αεροδρόμια φρε-
νάρουν τις τελευταίες δυο εβδομάδες τις κρατή-
σεις τουριστών προς την Κύπρο…

Σελ. 07

Α. Ιωσήφ

Στα αποτελέσματα των εξετάσεων καταγράφε-
ται μικρή βελτίωση στις επιδόσεις των μαθη-
τών σε ορισμένα μαθήματα…

Σελ. 06

Χ. Χρήστου

O πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αγαθαγγέλου που 
διορίστηκε στον ΟΑΥ δεν εκπροσωπεί τους για-
τρούς παρά μόνον μια μικρή κλίκα…

Σελ. 04

Ξεπέρασαν το 1,22 εκατομμύρια οι αφίξεις τουριστών το πρώτο 
εξάμηνο του 2022, με τις συνολικές αφίξεις, χωρίς τουρίστες α-
πό τη Ρωσία, να αντιστοιχούν στο 74,9% των αφίξεων της αντί-
στοιχης περιόδου του 2019, αλλά και στο 63,2% ολόκληρου του 
περσινού έτους…

Σελ. 15

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πάφου κατέρχονται σε δίωρη προειδοποι-
ητική στάση εργασίας την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 (10:00-12:00) 
διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση του Δήμου να υλοποιήσει το πρακτι-
κό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και απειλούν με απεργία διαρ-
κείας το Φθινόπωρο…

Σελ. 07

Ο ι  Β ρ ε τ α ν ο ί  σ ώ ζ ο υ ν  τ η ν  σ ε ζ ό ν 
Στο 1,22 εκ. οι αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2022

Σελ.14

Η μέρες της αιχμα-
λωσίας μου…
Ο Γολγοθάς 
ενός αιχμάλω-
του πολέμου 

μέσα από τη συνέντευ-
ξη του Ανδρέα Πέτρου 
ο οποίος στάλθηκε στις 
φυλακές των Αδάνων και 
όταν αφέθηκε ελεύθερος 
επέστρεψε στο σκλαβω-
μένο χωριό του…

Α. Πέτρου Μέγαλο deal στην Π. Χρυσοχούς
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Αγόρασαν ξενοδοχεία Ρώσοι και Ισραηλινοί

Σημαντικές εξελίξεις για την τουριστική ανάπτυξη στην Π. Χρυσο-
χούς προδιαγράφονται με την αγοραπωλησία δύο ξενοδοχειακών 
μονάδων από Ρώσους και Ισραηλινούς. Πρόκειται για δύο ξενοδο-
χεία στη περιοχή Λατσί και εκτός απροόπτου αναμένονται επίσημες 
ανακοινώσεις…

Σελ. 02

Τρεις μαθητές από Λύκεια της Ε-
παρχίας μας είναι ανάμεσα στους 
13 μαθητές που πρώτευσαν στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. Δείτε όλους 
τους μαθητές της επαρχίας μας, 
που διακρίθηκαν εξασφαλίζοντας 
θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και το ΤΕΠΑΚ...

Σελ. 04

Εκπαίδευση

Α π ε ι λ ο ύ ν  μ ε  α π ε ρ γ ί α  σ τ ο  Δ .  Π ά φ ο υ
Προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη

Σελ. 06

Χ. Χαριλάου

Ψ ά χ ν ο υ ν  γ ι α τρ ο ύ ς  γ ι α 
τ ο  ΤΑ Ε Π  Π ά φ ο υ

Στην περίοδο των αδειών, αλλά και τη 

δυστοκία να εξευρεθούν και άλλοι για-

τροί για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 

του γενικού Νοσοκομείου Πάφου απέ-

δωσε τα προβλήματα που υφίστανται ο εκπρόσωπος 

τύπου του ΟΚΥπΥ Χ. Χαριλάου, ενώ καταβάλλονται 

προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση και στο Νοσο-

κομείο Π. Χρυσοχούς...

  Σελ. 05

Πράσινο μπλόκοΑΚΑ
ΜΑ

Σ

ΑΚΑ
ΜΑ

Σ

Η Περιβαλλοντική Αρχή ανα-
τρέπει τους πολεοδομικούς 
σχεδιασμούς και κάνει σκόνη 
και θρύψαλα τα όνειρα για με-
γάλες αναπτύξεις… 

Κόκκινο από το Τμήμα Περι-
βάλλοντος, ετοιμάζουν μαζικές 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οι 
κοινότητες…



“Αδέσμευτος” 23 Ιουλίου 2022Σελίδα 02 δ ε ύ τ ε ρ η  σ ε λ ί δ α

Σημαντικές εξελίξεις για την τουριστική ανά-
πτυξη στην Πόλη Χρυσοχούς προδιαγράφο-
νται με την αγοραπωλησία δύο ξενοδοχεια-

κών μονάδων από Ρώσους και Ισραηλινούς. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του Radio Cosmos για το 
πρώην ξενοδοχείo Elias που σήμερα λειτουργεί 
ως family resort ενδιαφέρθηκε εταιρία Ισραηλι-
νών συμφερόντων που διαθέτει ξενοδοχείο και 
στην Γεροσκήπου. 

Η συμφωνία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ε-
κτός απροόπτου αναμένονται και επίσημες ανα-
κοινώσεις.  
Σε ότι αφορά το νέο ξενοδοχείο στο Λατσί που 
έμεινε ημιτελές τα τελευταία χρόνια λόγω πολε-
οδομικών υπερβάσεων αγοράστηκε από εταιρία 
ρωσικών συμφερόντων και αναμένεται να λει-
τουργήσει  τον Αύγουστο του 2023. Η ανάπτυξη 
νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην Πόλη Χρυσο-
χούς θα συμβάλει στην αύξηση γενικότερα του 
τουριστικού ρεύματος στην περιοχή εκτιμά ο Δή-
μαρχος της Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχρι-
στοφή. 
Χαρακτήρισε πολύ θετική εξέλιξη το ενδιαφέρον 
για ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων στην Πό-
λη Χρυσοχούς και ευχήθηκε να υπάρξει ενδιαφέ-
ρον και από άλλους επιχειρηματίες. Οι συνθήκες 
είπε και τα έργα υποδομής που υλοποιούνται και 
σχεδιάζονται για την περιοχή δημιουργούν επι-
χειρηματικές ευκαιρίες.   

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Εδώ και τριάντα χρόνια, ο γερο-πλάτανος, από 
τότε που τον φέρανε τα παιδιά του σηκωτό 

από το χωριό, αρνείται πεισματικά να βάλει πα-
ντελόνια.
Ντυμένος πάντα με τη βράκα και το ζιμπούνι του, 
ακουμπά στο μπαστούνι που ο ίδιος έφερε από 
τους Αγίους Τόπους το ’68, όταν επισκέφθηκε τον 
Πανάγιο Τάφο.
Με τη μαύρη βράκα, το ζιμπούνι και το ζωνάρι 
στη μέση, τον βρήκε η αρρώστια πριν δεκαπέντε 
χρόνια. Το κορμί λύγισε, το πνεύμα του όμως πα-
ρέμεινε ξάστερο όπως τον ουρανό που αντίκριζε 
τα βράδια του Καλοκαιριού, όταν κοιμόταν στο 
μποστάνι του στο χωριό. Κάθε Ιούλη, ο Παππούς 
είναι πολύ ανήσυχος. Με το μάτι να γυαλίζει, ανα-
σκουμπώνεται κάθε λίγο και λιγάκι κάνοντας να 
σηκωθεί από το κρεβάτι όπου είναι κατάκοιτος.
Ψάχνει λέει το καλό του δρεπάνι με τα δερμάτινα 
κρόσια και τις πολύχρωμε χάντρες, που αγόρασε 
από το πανηγύρι του Σωτήρος στην Ακανθού.
«Ο Παναής» λέει, «θ’ αρχίσει το θέρος όπου νάναι 
και πρέπει» να βοηθήσει.
«Ότι τζι’ αν ένι γιε μου, ο λόος του αδρώπου»…
Το βλέμμα ύστερα, χάνει τη γυαλάδα του κι ο Γε-
ρο-Τζυπρής, γέρνει αποκαμωμένος στο κρεβάτι 
του κοιτάζοντας έξω για να κρύψει την ντροπή 
του, που για μια έστω στιγμή σάλεψε το μυαλό 
του. Σήκω παππού λεβεντόγερε, βάλε την άσπρη 
μαντίλα σου στο κεφάλι και σύρε. Ο Παναής σε 
προσμένει. Ο κάμπος σου σε καρτερεί.
Θυμάσαι, πότε με θυμό και κτυπήματα, πότε με 
γλυκόλογα και χάδια τον ημέρεψες, τον έμαθες να 
καρπίζει ταΐζοντας τη φαμελιά σου.
Τον ψαχούλεψες σπιθαμή προς σπιθαμή με τα δυο 
σου τα χέρια, καθαρίζοντάς τον από τα ζιζάνια και 
αυτός για να σ’ ευχαριστήσει, σου χάριζε απλόχε-
ρα λάδια, αμύγδαλα, στάρι, λεμόνια και γλυκόπιο-
το κρασί, χορταίνοντας σε γλυκό σαν μέλι ψωμί.
Σήκω αϊτέ του κάμπου, ανάγειρε με το μπαστού-
νι σου τον καιρό, ρίξε αστροπελέκια στο λήθαργο 
των ψυχών, γιάτρεψε τη λαβωμένη μας περηφά-
νια και σπάσε τα πετρωμένα δάκρια από τη μα-
τιά μας. Φίλεψε τον πόνο μας με το γλυκό κρασί 
σου και σήκωσε το λεβεντόκορμο ανάστημά σου 
μπρος στα φτιασιδωμένα πρότυπα που μας σερ-
βίρουν, οι λογής-λογής «περατιτζιοί».
Άδραξε στα ροζιασμένα χέρια σου τις εφησυχα-
σμένες συνειδήσεις μας και τράνταξέ τις να ξυ-
πνήσουν από το λήθαργο. Καιρός να πάρουμε τη 
ζωή στα χέρια μας και να σπρώξουμε τη ρόδα της 
ιστορίας, αφού δε γυρίζει μονάχη…
Ο Ιούλης προχωρούσε γοργά. Μόνο ο Γέρο-
Τζυπρής ξεψυχώντας, τον κρατούσε γερά στα δό-
ντια του, θυμίζοντάς του πως κάτι μας χρωστά…

*Απόσπασμα άρθρου που γράφτηκε το 2004

Ο Γέρο-Τζυπρής*

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
Σε σημαντική ενίσχυ-
ση από τη μέση και 
μπροστά, με την από-
κτηση ενός εξτρέμ και 
ενός καθαρόαιμου ε-
πιθετικού θα προχω-

ρήσουν στον Ακρίτα. 
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
Η λέξη «καγιανάς» ή 
«καϊκανάς» είναι τουρ-
κικής προέλευσης και, 
ως συνταγή, είναι κατα-
γεγραμμένος στο χειρό-
γραφο του 14ου αιώνα 

του Muhammed bin Mahmûd Şirvânî.
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

Μέγαλο deal στην Πόλη Χρυσοχούς 
Αγόρασαν ξενοδοχεία Ρώσοι και Ισραηλινοί 

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

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

Γιώργος Πισιάρας, 
ΤΜΗΜΑMARKETING: Ήβη Αχιλίδου

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΑΚΕΤΕΣ: Μάριος Ευριπίδου
Λογιστήριο: Άννα Χαραλάμπους
ΓΡΑ ΦΕΙΑ: Λεωφ. Ποσειδώνος 96, 

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

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

“Η διαφήμιση 
είναι τυπωμένες 

πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Φωκά ιερομ., Ιεζεκιήλ πρ., 
Πελαγίας οσ. εν Τήνω
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26935133

26931339

26937857

26942343

26950073

26942131

26911313

26961999

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 23/07-29/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.
Σάββατο 23/07/22
Πολυκάρπου Ίκαρος
Ελεύθέριου Βενιζέλου 
Κυριακή 24/07/22
Παπαδοπούλου Χριστιάνα 
Ελλάδος 83
Δευτέρα 25/07/22
Γιαννού Στραυρούλλα
Ελευθέριου Βενιζέλου και Χανιών 68
Τρίτη 26/07/22
Ηρακλέους Χαράλαμπος
Ελλάδος 74
Τετάρτη 27/07/22
Πιστέντη Ιουλιανού-Άντρη
Τάφοι των Βασιλέων 24
Δημητρίου Γιώργος
Πέμπτη 28/07/22
Καπουδιώτη Άντρη 
Θεσσαλονίκης 4
Παρασκευή 29/07/22
Διομήδους Στέφανος
Ανθ/χαγού Γεώργιου Σάββα 2

Κάτω από την κλινική 
Άγιος Γεώργιος

Έναντι Υπεραγοράς 
Σκλαβενίτη

50μ. από Εμπορικό 
Κέντρο Θεοφάνης 
προς Κονιά
200μ. πιο κάτω από 
Σκλαβενίτη, έναντι 
Κήπος της ΕΔΕΜ

Τάφοι Βασιλέων 300μ. 
από Mall προς Coral Bay
Κινύρα 30 
πίσω από δικαστήρια

Έναντι Πυροσβεστικής

Μετά το Παφιακό στά-
διο προς Γεροσκήπου

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ23/7/2022-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ 99470828
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/7/2022-ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99201953

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

ΔΗΜΟΣΠΟΛΕΩΣ  26321321
ΔΗΜΟΣΠΕΓΕΙΑΣ  26621244
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26811580
ΓΡΑΜΜΗΤΟΥΠΟΛΙΤΗ  1460
ΒΙΑΣΤΗΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1440
ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 1401
ΣΥΝΔ.ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ&ΦΙΛΩΝ 26819268
ΑΜΕΣΗΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1410
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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβο-
λής Περιφέρειας Πάφου συνεχίζοντας τις προ-

σπάθειες αναβάθμισης της προώθησης της επαρ-
χίας ως τουριστικός προορισμός, έχει πρόσφατα 
ολοκληρώσει  νέο προωθητικό φιλμάκι 90 δευτε-
ρολέπτων παρουσίασης της Τουριστικής Πάφου.   
Μέσα από μια φρέσκια προσέγγιση και επαγγελ-
ματική εκτέλεση σεναρίου, με την χρήση τελευταί-
ας τεχνολογίας στην ποιότητα έχει επιτευχθεί ένα 
πολύ περιεκτικό, εξαίρετης ποιότητας και αποτελε-
σματικό προωθητικό εργαλείο το οποίο έχει απο-
κομίσει μέχρι τώρα τα καλύτερα σχόλια. 
Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί άλλα 5 φιλμάκια 
μικρής διάρκειας 30 δευτερόλεπτων, ένα γενικό 

και τέσσερα ειδικών ενδιαφερόντων ώστε να μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, σε εκστρατείες εντός και εκτός Κύπρου 
κ.α.
Η ΕΤΑΠ επ’ ευκαιρίας θα ήθελε να ευχαριστήσει 
θερμά τον συγγραφέα του σεναρίου και κύριο συ-
ντελεστή-δημιουργό του βίντεο κ.Paul Lambis κα-
θώς και την ομάδα του για την άψογη συνεργασία 
και εξαίρετο αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε.  Η δι-
ανομή των βίντεο συνεχίζεται ηλεκτρονικά τόσο 
εντός όσο και εκτός Κύπρου, μέσω ξενοδοχειακών 
μονάδων, ταξιδιωτικών πόρταλς, τουριστικών πρα-
κτόρων, γραφεία Υφυπουργείου, επιχειρηματικούς 
εταίρους, μέλη και συνεργάτες ΕΤΑΠ  κτλ. 

Το νέο φιλμάκι της Τουριστικής Πάφου
 Έχει αποκομίσει τα καλύτερα σχόλια
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Η ομοσπονδία ασθενών αλλά και η κοινω-
νική συμμαχία οργανώσεων για το ΓεΣΥ 
θεωρούν ότι ο  διορισμός του Πέτρου 

Αγαθαγγέλου στο διοικητικό συμβούλιο του 
ΟΑΥ είναι προκλητικός και απαράδεκτος. Αξι-
ώνουν από τον Υπουργό Υγείας και το Υπουρ-
γικό να μην επικυρώσουν τον διορισμό και να 
ανακαλέσουν την απόφαση τους. Το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου στης Ομοσπονδίας 
Ασθενών Δημήτρης Λαμπριανίδης υποστήρι-
ξε ότι ο διορισμός Αγαθαγγέλου υπονομεύει 
το ΓεΣΥ και είναι αντίθετος με όλες τις διακη-
ρύξεις και δεσμεύσεις τόσο του προέδρου της 
Δημοκρατίας όσο και του αρμόδιου Υπουργού. 
Αν όπως είπε δεν ανακληθεί τότε η ομοσπον-
δίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απέχει από 
τις συνεδριάσεις του συμβουλίου του ΟΑΥ. 

Διαφοροποίηση Πάζαρου 

Αχρείαστο και λανθασμένο χαρακτήρισε  ο 
Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος 

τον διορισμό του Προέδρου 
του Ιατρικού Συλλόγου  
στον ΟΑΥ, τονίζοντας ότι 
θα έπρεπε να αποφευχθεί 
αφού ο ίδιος δεν πιστεύει 
αλλά ούτε και μετέχει στον 
θεσμό. Ο βουλευτής Πά-
φου του ΔΗΣΥ, χαρακτήρισε 

δικαιολογημένες τις αντιδράσεις από οργα-
νωμένα σύνολα και φορείς και τόνισε ότι θα 
μπορούσε να διοριστεί κάποιος άλλος γιατρός 
στο συμβούλιο του ΟΑΥ, που να είναι και μέλος 
του ΓΕΣΥ.  Ωστόσο πρόσθεσε, δεν ανησυχεί ότι 

αυτός ο διορισμός μπορεί να υπονομεύσει το 
Γενικό Σχέδιο Υγείας.

Χρ. Σαββίδης 

Ως αντίθετη με τις κατά καιρούς διακηρύξεις 
της κυβέρνησης για την εφαρμογή του ΓεΣΥ 
χαρακτήρισε τον διορισμό Αγαθαγγέλου και 
ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης. 
Η κυβέρνηση πρόσθεσε πρέπει να αποδείξει 
στην πράξη ότι εννοεί αυτά που λέει.

Ε. Δίπλαρος 

Αδικαιολόγητη χαρακτήρισε την ανησυχία για 
τον διορισμό Αγαθαγγέλου ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και αντι-
πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος. Η κυ-
βέρνηση είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 

απέδειξαν με πράξεις την αφοσίωση τους στο 
ΓεΣΥ. Όλοι συνέχισε να κριθούν από τις πράξεις 
τους.  

Πυρά Χρ. Χρίστου 

O πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αγαθαγγέλου που 
διορίστηκε στον ΟΑΥ δεν εκπροσωπεί τους 

γιατρούς παρά μόνον μια 
μικρή κλίκα,  υποστηρίζει 
ο πρώην πρόεδρος του Ια-
τρικού Συλλόγου Πάφου 
Χρίστος Χρίστου. Πέραν του 
95% των γιατρών που εντά-
χθηκαν στο ΓεΣΥ όπως είπε, 
λοιδορήθηκαν και χαρακτη-

ρίστηκαν αποστάτες από τον κ. Αγαθαγγέλου. 
Σε παρέμβαση του Radio Cosmos, o κ. Χρί-
στου χαρακτήρισε προσχεδιασμένη ενέργεια 
τον διορισμό του κ. Αγαθαγγέλου, τονίζοντας 
πως επιδιώκεται η αλλαγή της φιλοσοφίας του 
ΓεΣΥ. 

Ομαδικά πυρά για Αγαθαγγέλου 
Διαφοροποίηση Χ. Πάζαρου - Ζητούν ανάκληση του διορισμού 

Αχρείαστο και λανθασμένο 

χαρακτήρισε  ο Βουλευτής 

του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος 

Πάζαρος τον διορισμό του 

Προέδρου του Ιατρικού 

Συλλόγου  στον ΟΑΥ...

  Ριπές
Κάθε Ιούλη…

Α ν είχε γεύση ο μήνας Ιούλιος τουλάχι-
στον για την Κύπρο θα ήταν πικρή. Για 

όσους έζησαν τον Ιούλιο 
του 1974 στην Κύπρο, με 
τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο και ανεξάρτητα από 
την ηλικία, οι πληγές εί-
ναι ανοιχτές και δεν πρό-
κειται να επουλωθούν 
ποτέ. 
Οι χιλιάδες νεκροί και 
τραυματίες, οι αγνοού-
μενοι, οι ξεριζωμοί και ο 
πόνος που προκλήθηκε 

επηρέασε και επηρεάζει ακόμη τις ζωές 
μας. Δεν είναι μόνον το πραξικόπημα και 
η τουρκική εισβολή ή οι σειρήνες που παί-
ζουν στις μαύρες επετείους, είναι και όλα 
όσα επακολούθησαν. Ακόμη και στις μέ-
ρες μας 48χρόνια μετά, ερχόμαστε αντι-
μέτωποι με γεγονότα που στρέφουν την 
μνήμη μας πίσω και δεν μας αφήνουν να 
ξεχάσουμε ούτε να ησυχάσουμε. Πόσο δε 
όσοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους ή ξε-
ριζώθηκαν από τα σπίτια, τις πόλεις και τα 
χωριά τους. 
Την περασμένη Κυριακή στα Χολέτρια, 
ένας Ιερέας αρνήθηκε να μνημονεύ-
σει το ένα από τα δύο αδέλφια Παπα-
λαζάρου που έπεσαν στην διάρκεια 
της προετοιμασίας του πραξικοπήμα-
τος από την ΕΟΚΑ β΄ και την εισβολή.  
Ανεξάρτητα από τα κίνητρα και τους λό-
γους που προβλήθηκαν για την άρνηση 
του Ιερέα να μνημονεύσει τον έναν από 
τους δύο ήρωες της οικογένειας, η άθλια 
πρόκληση έχει και άλλες παραμέτρους που 
την κάνει απίστευτη. 
Αυτός ο άνθρωπος υπηρετεί υποτίθεται 
έναν θεσμό που διακηρύσσει την αγάπη, 
την συμφιλίωση και την συγχώρεση. Συλ-
λειτούργησε στην εκκλησία των Χολετριών 
με τον πατέρα των δύο ηρώων τον Παπα-
λάζαρο, που για την εκκλησία της Κύπρου 
αλλά και την ορθοδοξία γενικότερα είναι 
σύμβολο. 
Ακόμη και όταν τα αδέλφια των ηρώων 
υπενθύμισαν στον Ιερέα ότι το μνημόσυ-
νο ήταν για τα δύο αδέλφια αυτός συνέ-
χισε να μην τους μνημονεύει. Όλα αυτά 
διαδραματίστηκαν στην παρουσία και του 
ηγέτη του δεύτερου μεγαλύτερου κόμμα-
τος της Κύπρου. 
Προσωπικά, πιστεύω ότι οι ήρωες και οι οι-
κογένειες τους δεν έχουν ανάγκη από την 
μνημόνευση ποτέ και από κανένα Ιερέα. Η 
πρόκληση όμως είχε τρομακτικές διαστά-
σεις αν συνυπολογίσει κανείς όλα τα δε-
δομένα. Το ερώτημα είναι πως φθάνει σε 
αυτό το σημείο ένας άνθρωπος που θέλει 
να παρουσιάζεται και ως εκπρόσωπος ενός 
εκκλησιαστικού θεσμού. 
Έχει όμως και αυτό την εξήγηση του, διότι 
σε αυτό τον τόπο το δίδυμο έγκλημα του 
πραξικοπήματος και της εισβολής έμειναν 
ατιμώρητα. Ακόμη και άνθρωποι που στή-
ριξαν το πραξικόπημα όχι μόνον δεν πλή-
ρωσαν αντίθετα ανταμείφθηκαν με δημό-
σια αξιώματα. Κυκλοφορούν ανάμεσα μας 
και μπορεί να είναι και σε μνημόσυνα ηρώ-
ων της αντίστασης. 
Αυτός ο Ιούλης φέτος έγινε ακόμη πιο πι-
κρός γιατί στις μέρες μεταξύ αυτών των 
μαύρων επετείων έφυγε από την ζωή και ο 
Ζεκί  ένας Κύπριος που δεν δείλιαζε να τα 
βάλει με τις κατοχικές αρχές τις διχοτομι-
κές δυνάμεις και αγωνίζονταν με πάθος όχι 
μόνον για την επανένωση του νησιού, αλλά 
και για τα καθημερινά προβλήματα των 
ανθρώπων στις δύο κοινότητες. Η απώλεια 
κάθε Κύπριου που διαπνέεται από τέτοιες 
ιδέες αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Ιδιαίτερα τιμητικό για την Πάφο 
χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος 

του συνδέσμου διευθυντών και 
διευθυντής του πρώτου Λυκείου 
Ανδρέας Ιωσήφ το ποσοστό επι-
τυχίας των μαθητών της επαρ-
χίας στις Παγκύπριες εξετάσεις. 
Ο κ. Ιωσήφ μιλώντας στο Radio 
Cosmos συνεχάρη τους τρεις 
μαθητές από την επαρχία που 
ήταν ανάμεσα στους 13 πρω-
τεύσαντες, αλλά και όλους τους 
μαθητές που είτε διακρίθηκαν ή 
εξασφάλισαν θέσεις στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. 
Σχολιάζοντας γενικά τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων ο κ. Ιωσήφ 
ανέφερε ότι καταγράφεται μικρή 
βελτίωση στις επιδόσεις των μα-
θητών σε ορισμένα μαθήματα 
και κάλεσε το υπουργείο παιδεί-
ας να προχωρήσει σε λεπτομερή 
ανάλυση των αποτελεσμάτων  
για σκοπούς βελτίωσης της εκ-
παίδευσης.  

Πρωτεύσαντες 
Τρεις μαθητές /μαθήτριες του 
Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου του 
Γ’, του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου 
Πάφου και του Λυκείου και Τε-
χνικής Επαγγελματικής Σχολής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Πόλης Χρυσοχούς, περιλαμβά-
νονται ανάμεσα στους άριστους 

των αρίστων, που εξασφαλίζουν 
θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. 
Πρόκειται για την Ελευθερία Χρι-
στοδούλου, μαθήτρια του Α Λυ-
κείου Εθνάρχη Μακαρίου του Γ΄, 
που εξασφάλισε θέση στη Σχολή 
Αρχιτεκτονικής, Ενοποιημένος 
τίτλος σπουδών Μεταπτυχιακού 
επιπέδου-πλαίσιο 18, τον Κυριά-
κο Τσιαννή, μαθητή του Λυκείου 
Αγίου Νεοφύτου που εξασφάλισε 
θέση στην Πληροφορική-πλαίσιο 
24 και τη μαθήτρια Κυριακή 
Χρίστου του Λυκείου και της Τε-
χνικής Επαγγελματικής Σχολής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πό-
λης Χρυσοχούς που εξασφάλισε 
θέση Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών Πολιτική Επιστήμη-
Πλαίσιο 6.

Πρόσθετες πρωτιές 
Η μαθήτρια Γιουκκά Αντρεάνα 
εξασφάλισε την πρώτη θέση 
στο Τμήμα Χημείας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, με βαθμό 
19,71657. Η μαθήτρια Ανδρέου 
Χριστίνα εξασφάλισε την πρώτη 
θέση στο Τμήμα Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, με βαθμό 
19,18463. 
Η μαθήτρια Ανδρέου Άννα εξα-
σφάλισε την πρώτη θέση στο 

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπου-
δών Διαδικτύου του Τεχνολο-
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
με βαθμό 19,21269. Το Λύκειο 
Αγίου Νεοφύτου συγχαίρει τους 
μαθητές που εξασφάλισαν θέση 
στην Ιατρική, το Τμήμα Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών, το 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και άλλα Τμήματα στα ανώ-
τερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Κύπρου και γενικά όλους τους 
μαθητές τόσο για τις επιτυχίες 
τους όσο και συνολικά για τις 
προσπάθειές τους και εύχεται 
καλή σταδιοδρομία.

Τιμητική διάκριση για την Πάφο 
Όλοι  ο ι  πρωτεύσαντες  μαθητές  της  Επαρχ ίας  μας 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρμου το Κέντρο Νεότητας Άρμου και οι Οι-
κογένειες 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.
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Ακάμας Πράσινο μπλόκο
Πώς βοηθά;

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
για διορισμό του Πέτρου Αγαθαγγέλου 

στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 
ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, αλλά στο 
Προεδρικό αγρόν ηγόρασαν… 
Οι διαμαρτυρίες βέβαια που ακούστηκαν 
πέρα από το προφανές του διορισμού ενός 
πολέμιου του ΓεΣΥ σε θέση διοίκησής του, 
οφείλονται και στο γεγονός ότι ξεκάθαρα 
οι εμπνευστές του διορισμού υποτιμούν 
βάναυσα  την νοημοσύνη όχι μόνο των 
αντιδρώντων αλλά ολόκληρου του Κυπρι-
ακού λαού.
Αυτοί λοιπόν που σε κάθε περίσταση δή-
λωναν ότι θα προστατεύουν με νύχια και 
με δόντια το γενικό Σχέδιο Υγείας, το οποίο 
θεωρείται ως η μεγαλύτερη κατάκτηση των 
πολιτών τις τελευταίες δεκαετίες, με τον 
διορισμό αυτό έρχονται να βάλουν βόμβα 
στα θεμέλιά του.
Ναι μεν προβάλλεται το επιχείρημα ότι ένα 
μέλος ανάμεσα στα δεκατρία του ΟΑΥ δεν 
θα μπορούσε να αλλάξει τη φιλοσοφία του 
ΓεΣΥ, αλλά εάν το συνδυάσει κανείς με τους 
τρεις εκπροσώπους της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ 
καθώς και τους τέσσερις εκπροσώπους της 
κυβέρνησης μια χαρά γίνεται η δουλειά.
Δεν θα σταθούμε όμως σε αυτό παρά στο 
παράλογο του διορισμού και της προσπά-
θειας να μας πείσουν για το αντίθετο.
Ούτε καν θα σταθούμε στο γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη κυβέρνηση μας ξεγέλασε 
πολλές φορές στο παρελθόν, όπως στην 
περίπτωση της διάλυσης του συνεργατι-
σμού.
Οι κυβερνώντες, προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι ο διορισμός ενός γιατρού (του 
Προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλ-
λόγου) ο οποίος δεν εντάχθηκε στο ΓεΣΥ, 
απλούστατα γιατί δεν πιστεύει σε αυτό, 
άρα είναι αντίπαλός του.
Τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή; Θέλετε 
μήπως να πιστέψουμε ότι ο κ. Αγαθαγγέ-
λου, θα κάνει ότι μπορεί για να πετύχει 
αυτό που δεν πιστεύει;
Όταν μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που 
επιχειρείται ο διορισμός του συγκεκριμέ-
νου στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΥ, 
αλλά προτάθηκε από το ΚΕΒΕ να διοριστεί 
ως εκπρόσωπός του, όταν αιφνιδίως απέ-
συρε τους δύο εκπροσώπους του οι οποίοι 
ήταν και ένθερμοι υποστηρικτές του ΓεΣΥ.
Σε αυτό τον τόπο όμως όλοι δυστυχώς 
έχουμε πολύ κοντή μνήμη και ήλπιζαν οι 
εμπνευστές του διορισμού, ότι θα ξεχνού-
σαμε την πονηριά με την οποία δρουν 
ακόμα και σήμερα ΚΕΒΕ και ΟΕΒ θέλοντας 
να αλλάξουν την φιλοσοφία του ΓεΣΥ και 
από μονοασφαλιστικό το μετατρέψουν σε 
πολυασφαλιστικό όπως ήθελαν από την 
αρχή και παρά τις αντιδράσεις δεν έχουν 
υποχωρήσει μέχρι σήμερα. Μπορεί μάλι-
στα και να μην υποχωρήσουν καθώς δεν 
αποκλείεται να επιχειρήσουν να διασπά-
σουν το μέτωπο κατά του διορισμού που 
δημιουργήθηκε.
Καλό είναι λοιπόν να ξυπνήσουμε όλοι 
εμείς και να μην το επιτρέψουμε καθώς θα 
ζημιωθούμε όλοι.

‘‘η σύνταξη’’

Η Περιβαλλοντική Αρχή ανατρέπει 
τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς και 
κάνει σκόνη και θρύψαλα τα όνειρα για 
μεγάλες αναπτύξεις… 
Κόκκινο από το Τμήμα Περιβάλλοντος, 
ετοιμάζουν μαζικές εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας οι κοινότητες… 

Σ ε νέες φουρτούνες εισέρχεται η διαδικασία για 
την δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου για τις 
κοινότητες του Ακάμα μετά την έκθεση ειδικής 

οικολογικής αξιολόγησης που δημοσιοποιήθηκε από 
την Περιβαλλοντική Αρχή. 
Με βάση την έκθεση η οποία είναι δεσμευτική για το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο απαγορεύεται η μεμονωμέ-
νη κατοικία, περιορίζονται τα επισκέψιμα αγροκτή-
ματα μειώνονται οι τουριστικές ζώνες και η λατομική 
περιοχή στην Αντρολύκου ενώ η όποια ανάπτυξη θα 
περιορίζεται σε μικρή απόσταση από τους οικιστι-
κούς πυρήνες των κοινοτήτων. 
Η έκθεση προκάλεσε ήδη σφοδρές αντιδράσεις των 
επηρεαζόμενων κοινοτήτων με τον κοινοτάρχη της 
Ίννιας να απειλεί με δυναμικές αντιδράσεις και απο-
κοπή όλων των προσβάσεων προς τον Ακάμα. 

Αυστηροί περιορισμοί 

Βάσει τις έκθεσης ουσιαστικά απαγορεύεται η ανέ-
γερση μεμονωμένης κατοικίας ενώ για τις περιοχές 
της Ίνειας και της Δρούσειας, αφαιρέθηκαν περιοχές 
για ειδικές αναπτύξεις και ένα μέρος του Κάθηκα. 
Υποδεικνύονται ωστόσο εναλλακτικές λύσεις για Ίν-
νια και Δρούσια . Συγκεκριμένα προτείνεται να χω-
ροθετηθεί περιοχή ειδικής ανάπτυξης εφαπτόμενη 
νότια της προτεινόμενης Τουριστικής Ζώνης Τ3δ5 
Ίννιας, που βρίσκεται Νότιο-Δυτικά του πυρήνα της 
Κοινότητας και η δεύτερη εφαπτόμενη βόρεια της 
Οικιστικής ζώνης Κα10β Δρούσειας, που βρίσκεται 
Βόρεια του πυρήνα της Κοινότητας. Σημειώνεται 
ότι οι δυνητικές αναπτύξεις που επιτρέπονται είναι 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
με αντικείμενο την Περιβαλλοντική και Οικολογική 
Εκπαίδευση, Εξειδικευμένα Κέντρα αποκατάστασης, 
αποθεραπείας, εξειδικευμένης φροντίδας και ευεξί-
ας και Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά 
τα επισκέψιμα αγροκτήματα δεν θα επιτρέπεται η 
χωροθέτηση τους εντός των περιοχών του Δικτύου 
Natura 2000. Ωστόσο, αφήνεται ανοικτό το παράθυ-
ρο χωροθέτησής τους εκτός των ζωνών ανάπτυξης, 
εφόσον υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης 
και ηλεκτροδότησης, κατά την δημοσίευση του Τοπι-
κού Σχεδίου. Σημειώνεται ότι για επισκέψιμα αγρο-

κτήματα σε περιοχές της Αγροτικής Ζώνης Γα4 οι 
οποίες απέχουν από τις περιοχές του Δικτύου Natura 
2000, σε απόσταση από 200 μέχρι 500 μέτρα, πρέπει 
να ακολουθούν τη διαδικασία ειδικής οικολογικής 
αξιολόγησης.  Για την Τουριστική Ζώνης Τ3δ2 στην 
Ίννια η Περιβαλλοντική Αρχή υποδεικνύει ότι πρέπει 
να περιοριστεί ανατολικά της κορυφογραμμής. Για 
την Ανδρολύκου αποφασίστηκε η μείωση της λατο-
μικής ζώνης όπως προτάθηκε από το Πολεοδομικό 
Συμβούλιο στη μισή, χωρίς να επηρεάζει το υπό προ-
στασία Φαράγγι του Πετράτη. Σε ό,τι αφορά τη Ζώνη 
Προστασίας «Τοπίο Ακάμα» (Δα1-ΤΑ) η χωροθέτηση 
περιβαλλοντικών κέντρων, αναψυκτήριων και χώρων 
στάθμευσης αναμένεται να έχει επιπτώσεις στα είδη 
και τους οικοτόπους καθορισμού εφόσον θα αφαι-
ρεθούν οικότοποι της περιοχής του Δικτύου Natura 
2000. Επίσης, σε ότι αφορά την Αγροτική Ζώνη (Γα2) 
η οποία εμπίπτει στις περιοχές του Δικτύου Natura 
2000 ή είναι σε άμεση γειτνίαση, σημειώνεται ότι 
οι χρήσεις οι οποίες προτείνονται όπως Περιβαλλο-
ντικά Κέντρα Ενημέρωσης και οργανωμένοι χώροι 
στάθμευσης αλλά και επισκέψιμα αγροκτήματα, 
αναμένεται σαφώς να επιφέρουν απώλεια οικοτό-
πων αλλά και όχληση στην ευρύτερη περιοχή του 
υπό ανάπτυξη τεμαχίου. Για το σκοπό αυτό μπήκαν 
ως όροι στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση οι πιο 
κάτω περιορισμοί.

Ταφόπλακα 

Ταφόπλακα για τις αναπτύξεις στις κοινότητες του 
Ακάμα θέτει η έκθεση ειδικής οικολογικής αξιολό-
γησης υποστηρίζει ο πρόεδρος του συνδέσμου ιδι-
οκτήτων γης Σάββας Χατζημηνάς. Με την έκθεση 
πρόσθεσε υιοθετούνται πλήρως όλες οι θέσεις των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων για απαγόρευση των 
αναπτύξεων στις ιδιωτικές περιουσίες.  Με δεδομένη 
αυτή την έκθεση πρόσθεσε η ελπίδες των κοινοτήτων 
είναι πλέον στις ενστάσεις που θα γίνουν μετά την 
δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου και τις αποζημιώ-
σεις που θα δοθούν για τις περιουσίες που είχαν συ-

ντελεστές δόμησης πριν επιβληθούν οι λευκές ζώνες. 
Ο κ. Χατζημηνάς εκτίμησε ότι το Τοπικό Σχέδιο θα δη-
μοσιευθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο διότι πρόσθεσε σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ανανεωθεί το 
διάταγμα για τις λευκές ζώνες.

Ετοιμάζονται για πόλεμο 

Οι κοινοτάρχης Ιννιας Γιάγκος Τσιβικος μιλώντας 
στο Radio Cosmos  κάλεσε τον διευθυντή της υπη-
ρεσίας περιβάλλοντος να δώσει εξηγήσεις   για την 
έκθεση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης αφού όπως 
είπε  στην πρώτη γνωμάτευση για τις πρόνοιες του 
τοπικού σχεδίου οι εντάσεις και οι παρατηρήσεις της 
περιβαλλοντικής αρχής ήταν μηδαμινές, ενώ τώρα 
ανατρέπονται όλες οι  πρόνοιες για την αξιοποίηση 
των ιδιωτικών περιουσιών. Ο κ Τσιβικος είπε ότι θα 
ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον υπουργό εσωτερι-
κών Νίκο Νουρή καθώς και μ τον πρόεδρο  της Δημο-
κρατίας  που τον κάλεσε εκ νέου να μην προχωρήσει 
η δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου.

Δεν πανηγυρίζουν 

Υπάρχουν σημεία στην έκθεση της Περιβαλλοντι-
κής Αρχής για το τοπικό σχέδιο Ακάμα που πρέπει 
να τύχουν διευκρινίσεων, ανέφερε ο Επιστημονικός 
Λειτουργός της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Ορ-
γανώσεων, Κλείτος Παπαστυλιανού, λέγοντας ότι η 
έκθεση κινείται προς θετική κατεύθυνση. Ο κ. Παπα-
στυλιανού, ο οποίος συμμετέχει και στην επιτροπή 
αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων χαρα-
κτήρισε την έκθεση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 
ως θετική και όχι αρνητική για τις επηρεαζόμενες 
κοινότητες. Υποστήριξε ότι η αρχική έκθεση που 
είχε δημοσιευθεί το 2021 ήταν περισσότερο αυστη-
ρή. Ανέφερε ως παράδειγμα ότι στην αρχική έκθεση 
απορρίπτονταν κάθε πρόνοια για τουριστική ζώνη 
στην Ίννια ενώ τώρα πρόσθεσε  εγκρίνεται μία από 
τις 3 περιοχές που προτείνονται. Ακόμη είπε εγκρίνε-
ται και η μισή λατομική ζώνη στην Αντρολύκου.  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Την Τρίτη 26 Ιουλίου στις 10 30 το πρωί στο 
πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πόλεως Χρυσο-
χους, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα παρουσι-
άσει τα αποτελέσματα της μελέτης του για την 
τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 
Ακαμα –Πόλεως Χρυσοχους –Πύργου Τυλλη-
ριας. 
Ο Δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Παπαχριστοφη μι-
λώντας στο ράδιο κόσμος χαρακτήρισε τη με-
λέτη σημαντική για την περιοχή αφού  τα απο-
τελέσματα και οι εισηγήσεις της θα ενταχθούν 

στην εθνική στρατηγική τουρισμού . 
Στο μεταξύ σε συνάντηση  σήμερα στο υφυ-
πουργείο τουρισμού θα συζητηθούν οι λεπτομέ-
ρειες της οργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χω-
ριού  από τον Δήμο Πόλεως και της Κοινότητες 
της περιοχής. 
Παράλληλα  σήμερα ο δήμαρχος Πόλεως σε συ-
νάντηση στο γενικό λογιστήριο του κράτους θα 
συζητήσει τρόπους υλοποίησης της συμφωνίας 
συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ για την αξιοποίηση 
των αποθηκών στο Λατσί.

Τουριστική ανάπτυξη Χρυσοχούς, Ακάμα, Τηλλυρίας
Την Τρίτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης
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Α. Ιωσήφ
Λεπτομερής ανάλυση  αποτε-
λεσμάτων των εξετάσεων

Ιδιαίτερα τιμητικό για την Πάφο χα-
ρακτήρισε ο εκπρόσωπος του συν-

δέσμου διευθυντών και 
διευθυντής του πρώτου 
Λυκείου Ανδρέας Ιωσήφ 
το ποσοστό επιτυχίας 
των μαθητών της επαρ-
χίας μας στις Παγκύ-

πριες εξετάσεις. Ο κ. Ιωσήφ μιλώντας 
στο ράδιο κόσμος συνεχάρει τους 
τρεις μαθητές από την επαρχία μας 
που ήταν ανάμεσα στους 13 πρωτεύ-
σαντες, αλλά και όλους τους μαθητές 
που είτε διακρίθηκαν ή εξασφάλισαν 
θέσεις στο Πανεπιστήμιο  Κύπρου 
και το ΤΕΠΑΚ. Σχολιάζοντας γενικά τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων ο κ. Ιω-
σήφ ανέφερε, ότι καταγράφεται μικρή 
βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών 
σε ορισμένα μαθήματα και κάλεσε το 
Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει 
σε λεπτομερή ανάλυση των αποτελε-
σμάτων για σκοπούς βελτίωσης της 
εκπαίδευσης.   

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Φθινοπωρινά σενάρια για 

μέτρα κατά του covid 

Δ εν χρειάζονται επιπρόσθε-
τα ή αυστηρότερα μέτρα για 
να περιοριστούν τα κρού-

σματα με τις υποπαραλλαγές της 
omicron διότι τα συμπτώματα εί-
ναι ήπια και δεν υπάρχει πίεση στα 
δημόσια νοσηλευτήρια δήλωσε στο 
Radio Cosmos το μέλος της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής του Υπουργείου 
Υγείας και καθηγητής μικροβιολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Πέτρος Καραγιάννης. Από την πε-
ρασμένη εβδομάδα είπε, παρατη-
ρείται ανακοπή της αύξησης των 
κρουσμάτων και εκτίμησε ότι αν 
αυτό συνεχιστεί και αυτή την εβδο-
μάδα ενδεχομένως να αρχίζει η κα-
θοδική τάση στον αριθμό των κρου-
σμάτων. 
Για τον αριθμό των κρουσμάτων 
ανέφερε ότι είναι περισσότερα από 
αυτά που δηλώνονται όμως είπε 
δεν υπάρχει ανησυχία. Ο κ. Κα-
ραγιάννης συνέστησε σε  ηλικιω-
μένους και ιδιαίτερα σε άτομα τα 
οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα 
να σπεύσουν να εμβολιαστούν με 
την 4η δόση και να μην περιμένουν 
το Φθινόπωρο ή τα νέα εμβόλια. Σε 
ότι αφορά τη νέα παραλλαγή Κέ-
νταυρος ο κ. Καραγιάννης είπε ότι 

τα συμπτώματα είναι πιο ήπια από 
τις υφιστάμενες παραλλαγές όμως 
πρόσθεσε η μεταδοτικότητα της εί-
ναι πολλαπλάσια.

Ανησυχία

Γνωστή και ως παραλλαγή Όμικρον 
BA.2.75, είναι στενά συνδεδεμένη 
με τις παραλλαγές BA.5 και BA.2, αλ-
λά μπορεί να εξαπλωθεί ακόμη πιο 
γρήγορα από τα «ξαδέλφια» της. 
Ο «Κένταυρος» είναι η τελευταία υ-
ποπαραλλαγή της νόσου και μέχρι 
στιγμής έχουν εντοπιστεί κρούσμα-
τα στη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γερμα-
νία, τον Καναδά, την Αυστραλία και 
άλλες χώρες. Επιστημονικοί οργα-

νισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν χα-
ρακτηρίσει τον «Κένταυρο» ως «πα-
ραλλαγή υπό παρακολούθηση», 
ενώ η επικεφαλής επιστήμονας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ 
Soumya Swaminathan, δήλωσε ότι 
δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για 
να προσδιοριστεί πόσο θανατηφό-
ρος είναι.

Υπό παρακολούθηση

Όπως πάντα, οι άνθρωποι θα πρέπει 
να είναι προσεκτικοί, καθώς η κατα-
νόηση των συμπτωμάτων μπορεί 
μόνο να βοηθήσει την κατάσταση. 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) χαρα-

κτήρισε τον BA.2.75 ως «παραλλαγή 
υπό παρακολούθηση» στις 7 Ιουλί-
ου. Αυτό υποδηλώνει ότι η παραλ-
λαγή μπορεί να είναι πιο μεταδοτι-
κή από τα προηγούμενα στελέχη, αν 
και τα δεδομένα εξακολουθούν να 
συγκεντρώνονται. 
Τα συμπτώματα του «Κένταυρου» 
πιστεύεται ότι είναι παρόμοια με τις 
προηγούμενες παραλλαγές της ‘Ο-
μικρον. Ωστόσο, καθώς η νέα υπο-
παραλλαγή βρίσκεται ακόμη υπό 
μελέτη, είναι σημαντικό να κατανο-
ήσετε όλα τα πιθανά συμπτώματα 
που πρέπει να προσέξετε.

Συμπτώματα 

Υψηλή θερμοκρασία ή ρίγος (ρί-
γος).
Νέος, συνεχής βήχας. Αυτό σημαίνει 
ότι βήχετε πολύ, για περισσότερο α-
πό μία ώρα ή τρία ή περισσότερα ε-
πεισόδια βήχα σε 24 ώρες. Απώλεια 
ή αλλαγή της αίσθησης της όσφρη-
σης ή της γεύσης.
Δύσπνοια 
Αίσθημα κόπωσης ή εξάντλησης
Πόνος στο σώμα
Πονοκέφαλος
Πονόλαιμος
Βουλωμένη μύτη ή καταρροή
Απώλεια όρεξης
Διάρροια
Αίσθημα αδιαθεσίας ή αδιαθεσία

Ανησυχίες για νέες μεταλλάξεις 

Τα συμπτώματα του «Κένταυρου» πιστεύεται ότι είναι παρόμοια με τις προηγούμενες παραλλαγές 

Ελλείψεις και στο 
Νοσοκομείο Πόλης 
Χρυσοχούς 

Ο ΟΚΥπΥ συνεχίζει τις προσπάθειες 
αναβάθμισης του νοσοκομείου Πό-

λεως Χρυσοχους διαβεβαίωσε με δηλώ-
σεις στο Radio Cosmos ο εκπρόσωπος 
τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος 
Χαριλάου. Όπως ανέφερε στο ΤΑΕΠ της 
Πόλης εργάζονται 7 γιατροί ενώ έχουν 
προσληφθεί 2 ακτινολόγοι και δυο χη-
μικοί που εργάζονται πρωί και απόγευ-
μα ενώ καταβάλλονται προσπάθειες 
ώστε το χημείο και το ακτινολογικό να 

εργάζονται επί 24ωρου βάσεως. 
Παράλληλα ανέφερε ο κ. Χαριλάου, 
με πρόσφατη απόφαση θα υπάρχουν 
2 πληρώματα ασθενοφόρου κάθε Πα-
ρασκευή – Σάββατο και Κυριακή ενώ 
στόχος είναι τα δυο πληρώματα να εί-
ναι καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 
διαθέσιμα. 
Για την λειτουργία του θαλάμου νοση-
λείας ασθενών ο κ. Χαριλάου ανέφερε 
ότι αποφάσεις θα ληφθούν το Σεπτέμ-
βριο. Για το περιστατικό που καταγγέλ-
θηκε πριν από 10 ημέρες ότι δεν υπήρ-
χε δυνατότητα ακτινολογικής εξέτασης 
ασθενούς, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι 
σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 
υπάρξουν τέτοια προβλήματα, όμως 

αυτό δεν ακυρώσει τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται αλλά και τις βελτι-
ώσεις που έγιναν.  

Ψάχνουν γιατρούς

Για το ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Πάφου ο 
κ. Χαριλάου ανέφερε ότι αυτή την περί-
οδο εργάζονται 9 γιατροί και επανέλα-
βε ότι υπάρχει έγκριση για πρόσληψη 2 
επιπλέον γιατρών και ήδη είπε γίνονται 
οι σχετικές διαδικασίες. Δυστυχώς κατέ-
ληξε, αυτά τα κενά σε συνδυασμό με τις 
Καλοκαιρινές άδειες και τις ασθένειες 
των γιατρών, σε κάποιες βάρδιες εργά-
ζεται μόνον ένας γιατρός.γίνονται απο-
δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ψάχνουν γιατρούς για το ΤΑΕΠ Πάφου 

Απομακρύνθηκε 
ο Ιερέας 
Αποκαταστάθηκε η 
«τάξη» στα Χολέτρια 

Επανέρχεται η ηρεμία στην Κοινότητα 
Χολετριών μετά την απόφαση του 

Μητροπολίτη Πάφου να μετακινήσει τον 
Ιερέα που την περασμένη Κυριακή αρνή-
θηκε να μνημονεύσει τον ηρώα Κυριάκο 
Παπαλαζάρου. Ο κοινοτάρχης και μέλος 
της εκκλησιαστικής επιτροπής Κυριάκος 
Παπαλαζάρου αδελφός το ήρωα που 
δεν μνημονεύτηκε, μιλώντας στο Radio 
Cosmos εξέφρασε την ικανοποίηση της 
οικογένειας αλλά και των συγγενών 
όσων έπεσαν κατά τη διάρκεια του πρα-
ξικοπήματος. Κατά την συνάντηση με τον 
Μητροπόλιτη Πάφου είπε, παρατέθηκαν 
στοιχεία ότι η ενέργεια του ιερέα ήταν 
σκόπιμη και προσχεδιασμένη. Η απόφα-
ση του Μητροπολίτη για την μετακίνηση 
του Ιερέα πρόσθεσε ήταν η καλύτερη 
θεραπεία. Ο κοινοτάρχης Χολετριών, ευ-
χαρίστησε τον Μητροπολίτη Πάφου και 
όλους όσους συμπαραστάθηκαν στην 
οικογένεια των δύο ηρώων. 
Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Μητρο-
πολίτη Πάφου στο Radio Cosmos, με τις 
οποίες είχε καταδικάσει την στάση του 
Ιερέα τον οποίο είχε καλέσει σε απο-
λογία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν 
διαπιστώσει ότι είχε κίνητρα η μη μνη-
μόνευση του ήρωα τότε θα λάμβανε τα 
δέοντα μέτρα. Για την στάση του Ιερέα 
υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις και από 
τον Γ.Γ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, ο 
οποίος ήταν κύριος ομιλητής στο Μνη-
μόσυνο. Μόλις δημοσιοποιήθηκαν από 
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τα όσα 
διαδραματίστηκαν στο μνημόσυνο οι 
οικογένεια των δύο ηρώων δέχθηκε κα-
ταιγισμό μηνυμάτων στήριξης.

Ι κανοποίηση επικρατεί στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας 
από τα επίπεδα στα οποία κινείται αυτή την περίοδο 

η προσέλκυση επισκεπτών, εγχώριων κυρίως, όπως δή-
λωσε ο κοινοτάρχης Νίκος Κλεάνθους. Όπως ανέφερε ο 
κ. Κλεάνθους, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε από το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο και μετά, γεγονός που ικανοποιεί 
την κοινοτική αρχή του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, αλλά και 
τους τουριστικούς φορείς. Είπε ακόμα ότι οι ξενοδοχεια-
κές μονάδες στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας έχουν ανακαι-

νιστεί και εξυπηρετούν τους επισκέπτες, ενώ επεσήμανε 
πως αυτά τα Σχέδια του Υφυπουργείου Τουρισμού έχουν 
βοηθήσει πολύ στην τουριστική κίνηση στην περιοχή. Αρ-
κετός κόσμος επισκέπτεται την περιοχή, κάνοντας χρήση 
αυτών των σχεδίων, σημείωσε. Στόχος μας, είπε ο κ. Κλε-
άνθους, είναι να γίνει επιμήκυνση της τουριστικής περιό-
δου για να έχουν τουρισμό και κατά τις άλλες περιόδους 
του χρόνου. Οι περισσότεροι επισκέπτες και παραθερι-
στές στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, συνέχισε είναι Κύπριοι 

από τη Λευκωσία ως επί το πλείστον αλλά και από άλλες 
περιοχές της Κύπρου όπως Λεμεσό, Λάρνακα και από διά-
φορα χωριά. Ερωτηθείς σχετικά, ο κοινοτάρχης είπε πως 
η επισκεψιμότητα στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας κινείται 
στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Όπως είπε ο κ. Κλεάνθους, 
στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας δραστηριοποιούνται τέσ-
σερες ξενοδοχειακές μονάδες και αρκετά συγκροτήματα 
διαμερισμάτων. Επίσης, είπε, ο Κάτω Πύργος Τηλλυρίας 
διαθέτει και πολλά κέντρα αναψυχής.

Αυξάνεται η κίνηση στον Κάτω Πύργο 



“Αδέσμευτος” 23 Ιουλίου 2022 Σελίδα 07ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Νέο αρχιτεκτονικό κόσμημα στην Πάφο  
Αυτό θα είναι το νέο κτήριο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
στην οδό Αθηνάς... 

Μ ε γοργούς ρυθμούς εξε-
λίσσονται οι διαδικασίες 
για την αποκατάσταση 

του διατηρητέου κτηρίου στην οδό 
Αθηνάς για την στέγαση των υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 
στην Πάφο. Εκτός από την αποκα-
τάσταση του διατηρητέου προβλέ-
πεται και η ανέγερση νέων κτηρίων 
ώστε να καλύψουν πλήρως τις ανά-
γκες. 
Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι η 
Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονι-
κού Διαγωνισμού για την Αποκα-
τάσταση Διατηρητέας Οικοδομής 
στην οδό Αθηνάς και Ανέγερση Νέ-
ου Κτιρίου για σκοπούς στέγασης 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων, η οποία απαρτίζεται 
από τους Χρίστο Κωνσταντινίδη, Α-
ναστασία Πήττα, Γιάννη Αγησιλά-
ου, Μαρία Ακκελίδου και Βαλεντί-
να Κοντάκκη, αποφάσισε ομόφωνα 
όπως απονέμει τα εξής βραβεία: 
1ο Βραβείο: Μελέτη με κωδικό α-
ναφοράς:  32129 Ομάδα Μελέτης: 

Στέλλα Χατζηλαμπρή Αρχιτέκτονες 
& Spacegroup AS. 2ο Βραβείο: Με-
λέτη με κωδικό αναφοράς:  27312 
Ομάδα Μελέτης: Γιώργος Χατζηχρί-
στου Αρχιτέκτονες (Γιώργος Χατζη-
χρίστου, Σάρα Μποράη, Στυλιάνα  
Παγδατή, Αναστάσης Μπαλαμπανί-
δης, Έλλη Μπαλαμπανίδου, Κυρια-
κή Χριστοφίδου) & συμμετοχή των 
φοιτητών Θάνος Στεργίου, Maksim 

Murashov, Alisar Bshara και Ραφα-
έλλα Νικολέττη. 3ο Βραβείο: Μελέ-
τη με κωδικό αναφοράς:  19027 Ο-
μάδα Μελέτης: Ελένη Παττίχη (Ε.P. 
ARCHITECTS LLC), Taulant Topaj 
& Μαρία Σιακαλλή Παττίχη Έπαι-
νος: Μελέτη με κωδικό αναφοράς:  
82079 Ομάδα Μελέτης: Δημήτρης 
Κτωρίδης.
Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός εί-

χε ως σκοπό να εξασφαλίστει η κα-
λύτερη δυνατή επίλυση του συγκε-
κριμένου έργου από χωροταξικής, 
πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αι-
σθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλο-
ντικής, ενεργειακής, οικονομικής, 
λειτουργικής και κατασκευαστικής 
πλευράς, και να αναθέσει στον βρα-
βευθέντα με 1ο βραβείο αρχιτέκτο-
να την ολοκλήρωση της μελέτης και 
την υλοποίηση του έργου. 
Το έργο αφορά την συντήρηση, απο-
κατάσταση και επανάχρηση διατη-
ρητέας οικοδομής συνολικού εμβα-
δού 1140τ.μ. και την ανέγερση νέας 
οικοδομής αποτελούμενης από: υ-
πόγειο χώρο με βοηθητικές χρήσεις 
και χώρους στάθμευσης σε δύο επί-
πεδα συνολικού εμβαδού 2435τ.μ., 
ισόγειο χώρο με κύριες χρήσεις και 
τρείς ορόφους συνολικού εμβα-
δού (ισόγειο + όροφοι) 2525τ.μ. ε-
ντός των τεμαχίων με αριθμούς 
311 και 4652, Φ./Σχ. 51/030114 και 
στο τεμάχιο με αριθμό 2768, Φ./Σχ. 
51/030113, στην ενορία Αγίου Θεο-
δώρου, στην Πάφο.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Προβλήματα 
στις αφίξεις 
Βρετανών

Τα προβλήματα στα βρετανικά αε-
ροδρόμια φρενάρουν τις τελευ-

ταίες δυο εβδομάδες 
τις κρατήσεις τουριστών 
προς την Κύπρο, ανέφε-
ρε μιλώντας στο Ράδιο 
Κόσμος ο εκπρόσωπος 
τύπου του τοπικού ΠΑΣΥ-

ΞΕ, Ευριπίδης Λοϊζίδης. Πλέον επεσή-
μανε, οι κρατήσεις για διακοπές από 
τους Βρετανούς  είναι περισσότερες 
για το 2023 παρά για την φετινή χρο-
νιά. 
Χαρακτήρισε ωστόσο ικανοποιητικά 
τα ποσοστά αφίξεων τουριστών στην 
επαρχία εκτιμώντας ότι σε σύγκριση 
με το 2019 καταγράφεται πτώση κατά 
15%.
Ο κ. Λοϊζίδης, αναφερόμενος στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ξενοδόχοι, επεσήμανε ότι το κόστος 
λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονά-
δων και κυρίως της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας είναι το κυριότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν.

Ο ι εργαζόμενοι στο Δήμο Πά-
φου κατέρχονται σε δίωρη 
προειδοποιητική στάση ερ-

γασίας την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 
(10:00-12:00) διαμαρτυρόμενοι για 
την άρνηση του Δήμου να υλοποιήσει 
το πρακτικό του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 
2021. 
Έχοντας ακολουθηθεί οι διαδικασίες 

του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων ο 
Δήμος Πάφου σύμφωνα με το έγγρα-
φο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομη-
νίας 14 Δεκεμβρίου 2021 θα έπρεπε να 
υλοποιήσει τα ακόλουθα: 
Πλήρωση 22 εγκριμένων θέσεων Εργα-
τών μέχρι 31/01/2022. 
Πλήρωση 3 εγκριμένων θέσεων προ-
αγωγής Γραμματειακών Λεπτουργών 
μέχρι 31/03/22. 
 Καταβολή καθυστερημένων οφειλών 
στο Ταμείο Ευημερίας άμεσα και δημι-
ουργία νέων κανονισμών λειτουργίας 
μέχρι 31/03/22.  
Ωράριο Τροχονομίας, να πραγματο-
ποιηθεί συνάντηση εντός Ιανουαρίου 
2022 για διευθέτηση του θέματος λαμ-
βάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Περί 
Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νό-
μου του 2002 (Ν63(Ι)2002. 
Μη καταβολή συνταξιοδοτικών ω-
φελημάτων. Το συνδικαλιστικό κίνη-
μα έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια 
διαβούλευσης μέσα από τις θεσμοθε-
τημένες διαδικασίες των εργασιακών 
σχέσεων που ισχύουν στο τόπο μας, 
αλλά διαπιστώνει ότι ο Δήμος Πάφου 

αρνείται να σεβαστεί την ανάγκη για 
λειτουργία ρυθμισμένων εργασιακών 
σχέσεων στο Δήμο.  
Ως εκ τούτου και μη έχοντας άλλη ε-
πιλογή οι Τοπικές Επιτροπές των εργα-
ζομένων όντας εξουσιοδοτημένες από 
την μυστική ψηφοφορία με την χρήση 
κάλπης έχουν αποφασίσει ομόφωνα 
την πραγματοποίηση 2ωρης προειδο-
ποιητική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 
28/7/2022, δίνοντας την προβλεπόμε-
νη από τον κώδικα βιομηχανικών σχέ-
σεων 10ήμερη προειδοποίηση ,προ-
κειμένου να διεκδικήσουν με αυτό τον 
τρόπο τα δικαιώματα τους.  
Το προσωπικό του Δήμου Πάφου και 
οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που 
το εκπροσωπούν, απολογούνται προς 
τους δημότες για τυχόν προβλήματα 
που θα δημιουργηθούν από την στά-
ση εργασίας, αλλά δεν είχαν άλλη επι-
λογή. 
Ο Συνδικαλιστής της ΠΕΟ Δημήτρης 
Επιφανίου διευκρίνισε ότι μετά την 
προειδοποιητική απεργία αν ο Δήμος 
Πάφου δεν υλοποιήσει τα συμφωνη-
θέντα τότε από τον Σεπτέμβριο οι ερ-
γαζόμενοι θα προχωρήσουν σε κλιμά-
κωση των απεργιακών μέτρων.

Απειλούν με απεργία διαρκείας το Φθινόπωρο 
Προειδοποιητική στάση εργασίας στον Δήμο Πάφου

Δώδεκα συλλήψεις τον Ιούνιο 
στην Πάφο για υποθέσεις βίας 

στην οικογένεια
Δεκαπέντε νέες υποθέσεις κα-
ταχωρήθηκαν στο Επαρχιακό Δι-
καστήριο Πάφου τον Ιούνιο, 12 
πρόσωπα συνελήφθησαν ενώ 15 
διατάγματα αποκλεισμού εκδό-
θηκαν στην Πάφο ως αποτέλεσμα 
των ερευνών του κλιμακίου της 
Αστυνομίας Πάφου για τη Βία στην 
Οικογένεια.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο τύ-
που της ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο 
του ΤΑΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου, 
συνολικά τον Ιούνιο έχουν διερευ-
νηθεί από το κλιμάκιο στην Αστυ-
νομία Πάφου 15 νέες υποθέσεις.
Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, 
είπε ο κ. Νικολάου, καταχωρή-
θηκαν 15 νέες υποθέσεις και 12 
πρόσωπα συνελήφθησαν,  ενώ εκ-
δόθηκαν και 15 διατάγματα απο-
κλεισμού. Επιπρόσθετα, είπε, ένα 
πρόσωπο βρίσκεται υπόδικο στις 
κεντρικές φυλακές.
Επιπρόσθετα ο κ. Νικολάου ανέ-
φερε πως η συνεργασία της Αστυ-
νομίας με τις άλλες υπηρεσίες 
συνεχίζεται με σκοπό την παροχή 
βοήθειας και εξεύρεση προσωρι-
νής κατοικίας στα θύματα.

Bία στην 
οικογένεια
15 υποθέσεις 12 συλλήψεις

τον Ιούνιο στην Πάφο 

Το προσωπικό του Δήμου Πάφου και οι Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις που το εκπροσωπούν, απολογούνται προς τους δημότες 
για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την στάση 
εργασίας, αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή. 
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Στα πάνω ο Μητροπολίτης 
Πάφου Γεώργιος για 
την απόφαση του να 
μετακινήσει τον Ιερέα 
από την κοινότητα Χο-
λετριών μετά τα γεγο-
νότα της περασμένης 
Κυριακής ώστε να επα-
νέλθει η ηρεμία στην 
κοινότητα... 

Στα πάνω και ο Βουλευ-
τής Πάφου του ΔΗΣΥ 
που χαρακτήρισε αχρεί-
αστο και λανθασμένο 
τον διορισμό Αγαθαγ-
γέλου στον ΟΑΥ σε αντί-
θεση με άλλα μέλη του 
κόμματος του που προ-
σπάθησαν να τετραγω-
νίσουν τον κύκλο… 

Στα πάνω ο Υπουργός 
Γεωργίας που μετά α-
πό πολύωρες διαπραγ-
ματεύσεις με όλους 
τους εμπλεκόμενους 
κατάφερε την πολυα-
ναμενόμενη συμφωνία 
για  καθιέρωση του χα-
λουμιού, ως προϊόντος 
προστατευόμενης ονο-
μασίας προέλευσης…

Στα Κάτω ο Πρόεδρος 
του Παγκυπρίου Ιατρι-
κού Συλλόγου που συ-
νεχίζει να μην αντιδρά 
(παραιτείται) στον πρό-
σφατο διορισμό του στο 
Δ/Σ του Οργανισμού Α-
σφάλισης Υγείας παρά 
τις αντιδράσεις που έ-
χουν προκληθεί…

Στα κάτω και ο εκπρό-
σωπος τύπου του ορ-
γανισμού κρατικών υ-
πηρεσιών υγείας που 
προσπαθεί με τις κατά 
καιρούς δηλώσεις του 
να μας πείσει ότι όλα 
κυλούν ομαλά και ρόδι-
να στα ΤΑΕΠ των κρατι-
κών νοσοκομείων …
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ευχαριστημένος;

Ε

Μητροπολίτης Πάφου 
 

Χαράλαμπος Πάζαρος Κώστας Καδής Πέτρος Αγαθάγγελου Χαράλαμπος Χαριλάου 

Καθησυχαστικοί ήταν όλοι στην 
κυβέρνηση μετά τη δημοσί-

ευση των εκθέσεων  για την ειρη-
νευτική δύναμη στην Κύπρο και τις 
καλές υπηρεσίες του ΓΓ του ΟΗΕ.
Σε δηλώσεις του όμως ο Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Η-
νωμένα Έθνη, Πρέσβης Ανδρέας 
Χατζηχρυσάνθου, αναφέρεται σε 
τρία «σημεία-κλειδιά» στα οποία, 
όπως λέει, θα έπρεπε να δοθεί ιδι-
αίτερη έμφαση στις εκθέσεις.Πρώ-
τον όπως αναφέρει ο κ. Χατζηχρυ-
σάνθου, απουσιάζει η ρητή, σαφής 
αναφορά στη βάση λύσης. Δεύτε-
ρον, δεν παρουσιάζεται η σοβαρό-
τητα της κατάστασης στα Βαρώσια 
και με συνεχιζόμενες παραβιάσεις 
της τουρκικής πλευράς με φανε-
ρό στόχο να απορροφήσουν αυτή 
την περιοχή και να την εκμεταλ-
λευτούν οικονομικά οι ίδιοι. Το τρί-
το σημείο με το οποίο δεν είμαστε 
ευτυχείς είναι ότι δεν φαίνεται μέ-
σα στην έκθεση κάποια προοπτική 
για το τι γίνεται στο μέλλον όσον α-
φορά την πολιτική διαδικασία, δι-
ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική δι-
αδικασία.Παρ’ όλα αυτά όμως δεν 
ακούσαμε ούτε τον Πρόεδρο, ού-
τε τον Υπουργό Εξωτερικών να κά-
νουν κάποιο σχόλιο και αυτό δεν 
μπορεί παρά να μας ανησυχεί.Ι-
διαίτερα γνωρίζοντας την πολιτι-
κή μας για κατευνασμό και μη σύ-
γκρουση με τον γενικό γραμματέα 
ο οποίος δυστυχώς επανειλημμένα 
μας έχει ρίξει στις εκθέσεις του.Εί-
μαστε λοιπόν ευχαριστημένη κύριε 
Κασουλίδη από τις εκθέσεις αυτές 
ή μήπως σιωπούμε και ελπίζουμε 
ότι στο ψήφισμα που θα υιοθετη-
θεί στις 28 Ιουλίου θα υπάρχει ε-
νισχυμένο λεκτικό για τα Βαρώσια 
και μια ενθάρρυνση προς τον ΓΓ, 
ώστε να συνεχίσει τις προσπάθει-
ες για επανέναρξη της διαπραγμά-
τευσης;

ΝΑ
 Μ

ΗΝ
 Ξ

ΕΧ
ΑΣ

Ω
:

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης αντικατέστησε τελικά τον Νί-

κο Αναστασιάδη στα μνημόσυνα των πε-
σόντων και τις εκδηλώσεις καταδίκης της 
τουρκικής εισβολής. Μετά τη διάγνωση του 
με κορονοϊό, ο Πρόεδρος βρίσκεται υπό πε-
ριορισμό και η Κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε 
από τον Υπουργό της στις εκδηλώσεις.
Με βάση το Πρωτόκολλο πάντως, πρώτος 
στη σειρά είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Ιω-
άννης Κασουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο 
εξωτερικό.
Επόμενος στη σειρά είναι ο Υπουργός Άμυ-

νας Χαράλαμπος Πετρίδης, ο οποίος είναι 
και αυτός με κορονοϊό, ενώ ο Υπουργός Ε-
σωτερικών Νίκος Νουρής βρίσκεται και αυ-
τός εκτός Κύπρου.
Μα είναι περίοδος αυτή Υπουργοί της κυ-
βέρνησης να φεύγουν στο εξωτερικό;
Εάν οι εν λόγω υπουργοί βέβαια βρίσκονται 
στο εξωτερικό υπηρεσιακά το πράγμα αλλά-
ζει αλλά κάτι μας λέει ότι απλά συνεχίζουν 
μια πρακτική των τελευταίων χρόνων όπου 
φροντίζουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή να α-
πουσιάζουν. 
Γιατί άραγε; 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους διάφορους επισήμους που πή-
γαν στις επετειακές τους εκδηλώσεις, 
δήλωσαν για άλλη μια φορά ότι σα-
ράντα οκτώ χρόνια είναι αρκετά και 
καθάρισαν και για φέτος…

Τον καιρό που μας έκανε νάζια αυτή 
την εβδομάδα με τις συννεφιές αλλά 
η ζέστη και πάλι ζέστη…

Το χαλούμι Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που συμ-
φώνησαν λένε να το φτιάχνουν με 
10% αιγο-πρόβειο γάλα!!! Μα αυτό 
δεν θα είναι προϊόν ΠΟΠ. Προϊόν Σκέ-
τη Κοροϊδία (ΠΣΚ) θα είναι… 

Τα μεγάλα ονόματα του Ελληνικού 
τραγουδιού που θα έρθουν στην 
Πάφο και το εισιτήριο είναι τόσο αλ-
μυρό που συμφέρει να πας στην Αθή-
να να τους ακούσεις…

Τους διάφορους που κάθε 20 του 
Ιούλη, θυμούνται ότι… δεν ξεχνούν…

Αυτούς που κάνουν ότι μπορούν για 
να ξεχάσουμε μιλώντας για ασύγγνω-
στα λάθη και προσπαθούν να μας 
πουν ότι φταίγαμε όλοι. Λυπούμαστε 
αλλά δεν θα σας περάσει…

Τις κοινότητες μας που θα αρχίσουν 
τώρα τα φεστιβάλ τους και θα δώ-
σουν την ευκαιρία στους επισκέπτες 
να γνωρίσουν έθιμα του τόπου μας 
και να γευτούν τοπικά εδέσματα και 
φρούτα…

Τις διακοπές που όσο περνά ο καιρός 
γίνονται αγαθό πολυτελείας για όλο 
και περισσότερους από μας…

Τη ζέστη και την υγρασία που είχαμε 
την εβδομάδα που πέρασε και ελπί-
ζουμε να ήταν περαστικές…

Τους λογαριασμούς που τρέχουν  
ασταμάτητα και δεν καταλαβαίνουν 
ούτε από διακοπές, ούτε βέβαια από 
κρίση…

Όσους νοιάζονται ακόμα για το τι 
συμβαίνει γύρω μας και προσπαθούν 
να αλλάξουν τα πράγματα προς το 
καλύτερο…

Τους μουσαφίρηδες που όλο και μας 
επισκέπτονται εδώ στην Πάφο, μόλις 
σφίξουν οι ζέστες…

Τα κλιματιστικά που έπιασαν φω-
τιά την προηγούμενη εβδομάδα και 
μαζί με αυτά και οι λογαριασμοί της 
ΑΗΚ…

 Τη θάλασσα της Πάφου που τις τε-
λευταίες ημέρες μοιάζει υπέροχη αν 
και δεν καταφέραμε ακόμα, ούτε τα 
πόδια μας να βρέξουμε…

Τα ορεινά μας θέρετρα που για να 
λέμε την αλήθεια προσφέρουν μια 
διαφορετική εμπειρία και έχουν και 
αυτά του λάτρεις τους που δεν τα αλ-
λάζουν με τίποτα…

Τους δρόμους της Πάφου που για 
άλλο ένα καλοκαίρι μέσα στη βράση 
των διακοπών είναι και πάλι εργοτά-
ξια… 

... να δείχνω υπομονή στις 
περιοχές που γίνονται έργα. 

Η πόλη βελτιώνεται και είναι 
για το καλό όλων...

...να έχω κέρματα αξίας 
ενός ευρώ πάντα στην τσέπη 

μου για τις μηχανές στάθμευ-
σης του Δήμου Πάφου διότι 
δεν δίνουν ρέστα... Αν είναι 
δυνατόν!  

... να κάνω καμιά ανάρτηση 
που και που στο facebook... 
Το φατσοβιβλίο είναι πλέον 
αναπόστασπο κομμάτι στη 
ζωή μας.... 

… να ενημερώνω τον Δήμο 
Πάφου για λακκούβες στους 

δρόμους. Η αρμόδια υπη-
ρεσία θα αναλάβει άμεσα 
δράση...

Γιατί άραγε;
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Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, είναι ο μο-
ναδικός Δήμος που διαθέτει και συντη-

ρεί μηχανισμό πρόσβαση στη θάλασσα για 
άτομα με κινητικά προβλήματα. 
Στην Δημοτική Παραλία του Δήμου δίπλα 
στο Λατσί τα ΑμΕΑ, μπορούν εύκολα να 
μπουν στη θάλασσα χρησιμοποιώντας το 
μηχανισμό seatruck, με τη βοήθεια των ναυ-
αγοσωστών και αν απολαύσουν το μπάνιο 
τους στα υπέροχα νερά του κόλπου Πόλεως 
Χρυσοχούς.
Στη φωτογραφία η Δημοτική Γραμματέας 
του Δήμου Πόλεως Δόξα Οικονομίδου με 
την παραολυμπιονίκη μας Μαρία Μάρκου, 
η οποία χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο 
μηχανισμό, θέλοντας να στείλει μηνύματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο μηχανισμό 
διαθέτουν και οι Δήμοι Πάφου και Γεροσκή-
που αλλά δυστυχώς για αδιευκρίνιστους λό-
γους, δεν έχουν τοποθετηθεί φέτος. 

Την αγαπητή συνάδελφο τους και γνω-
στή σε όλους μας Στέλα Σιέπη αποχαι-

ρέτησαν το βράδυ της Τετάρτης, οι συνά-
δελφοί της στο Δήμο της Πάφου.
Η Στέλα ως γνωστό υπέβαλε την παραίτη-
ση της από τον Δήμο Πάφου και οι φίλοι 
και συνάδελφοί της με τον τρόπο αυτό την 
αποχαιρέτησαν αν και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα βρισκόταν με άδεια.
Το βράδυ της Τετάρτης μαζεύτηκαν σε γνω-
στό ταβερνάκι στο κέντρο της Πάφου, ό-
που συνέφαγαν και σε κλίμα εφορίας και 
χαλάρωσης, θυμήθηκαν όμορφες στιγμές 
από την κοινή τους θητεία στο Δημοτικό 
Μέγαρο.

Αποχαιρέτησαν την Στέλα

Μηχανισμός για ΑμΕΑ στο Λατσί

Δυστυχήματα

Νομίζω πως βρισκόμαστε όλοι εν μέσω βάλτου, 
αφού θρηνούμε ολημερίς θύματα της ασφάλτου.
Πρέπει να κάτσουν οι οδηγοί και πάλι στα θρανία, 

γιατί υπάρχει σύγχυση σε όλων τα κρανία…
Πώς να το εξηγήσω αλλιώς να το δικαιολογήσω, 

ετούτο το φαινόμενο και πώς να οδηγήσω; 
Πόλεμος η οδήγηση σε κάθε μας πορεία, 
σε κάθε λάθος δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.

Όλοι και όλες οδηγούν, ξύπνιοι και κοιμισμένοι, 
μαστουρωμένοι μερικοί και άλλοι μεθυσμένοι…
Οι αρμόδιοι συσκέπτονται ως πάντοτε βεβαίως 

παίρνοντας μέτρα έκτακτα, κι ας σπεύδουνε βραδέως…
Τώρα πήραμε κάμερες τις στήσαμε στους δρόμους, 

και έτσι ξεπεράσαμε προβλήματα και νόμους.
Κι ελπίζουν τώρα με αυτές που βρήκανε τη λύση, 

μα αν την βρουν σφυρίξτε μου Θεός να βοηθήσει… 

Μπορεί το καλοκαίρι να είναι για τους 
περισσότερους πολίτες περίοδος ανά-
παυλας και χαλάρωσης, αλλά για τα ε-
κλογικά επιτελεία δεν υπάρχει περιθώ-
ριο εφησυχασμού, καθώς βρισκόμαστε 
σε προεκλογική χρονιά και τρέχουν και 
δεν φτάνουν...

Με το διορισμό του Αγαθαγγέλου στον 
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, είναι σαν 
να διορίζουν τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο 
Στεφάνου  πρόεδρο στην Ανόρθωση. Το 
γράφουμε ποδοσφαιρικά για να το κα-
ταλάβει και ο Παντέλας…

Καλά κρασιά με το κλείσιμο της Γλάδ-
στωνος στην Πάφο εν μέσω καλοκαι-
ριού. Τώρα που πλακώνουν και Χωρα-
ΐτες στην Πάφο θα γίνεται ο κακός χα-
μός. Θα είναι όμως όλοι υποχρεωμένοι 
να περνούν από τα μαγαζάκια του κέ-
ντρου…

Ωραία η γέφυρα που ενώνει το λόφο 
του Χάβρικα με το Αρχαιολογικό Πάρκο. 
Πήγε όμως κανείς εκεί στο λόφο και το 
Ελληνιστικό θέατρο να δει τι κατάσταση 
επικρατεί; ΄σε που όποιος το επισκέπτε-
ται κινδυνεύει να γκρεμοτσακιστεί από 
τι μισοφαγωμένες κερκίδες…

Για να έχουμε καλό ρώτημα, πότε υπο-
λογίζουν να τελειώσει και να παραδοθεί 
εκείνος ο έρμος ο χώρος στάθμευσης 
της Καραβέλα;

Όλες οι συναυλίες Ελλήνων καλλιτε-
χνών που έχουμε αυτό το διάστημα 
στην Πάφο, είναι με είσοδο μίνιμουμ 20 
ευρώ. Οι μόνες εκδηλώσεις με δωρεάν 
είσοδο είναι αυτές με Κυπριακά σχήμα-
τα, όπως το τετραήμερο του Λαογραφι-
κού Ομίλου ΚΤΗΜΑ που θα γίνει 24 μέ-
χρι 27 Αυγούστου στην Πλατεία Δημαρ-
χείου…

Για να έχουμε καλό ερώτημα, όταν όλοι 
αυτοί που εμπλέκονται και ενδιαφέρο-
νται για τον εθνικό κατώτατο μισθό μι-
λούν για αξιοπρέπεια τι ποσό έχουν στο 
μυαλό τους; Γιατί οτιδήποτε κάτω από 
χίλια ευρώ μόνο αξιοπρεπές δεν είναι…

Ακόμα δεν έχουν καταλάβει στην κυ-
βέρνηση ότι έχουμε γίνει ρόμπες, ανα-
φορικά με τη διάθεση του χαλουμιού 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης;

Να το τρώτε εσείς το χαλούμι με 10% αι-
γο-πρόβειο γάλα. Εμείς θα συνεχίσουμε 
να τρώμε το γνήσιο Κυπριακό χαλούμι 
με 100% αιγοπρόβειο γάλα λαμόγια…

Έστω ότι οι πεσόντες στο πραξικόπημα 
είχαν μνημονευθεί την προ προηγούμε-
νη Κυριακή. Τι ζόρι τραβούσε ο παπάς 
στα Χολέτρια να μνημονεύσει τον Κυ-
ριάκο Παπαλαζάρου μαζί με τον αδερ-
φό του Σωτήρη και την περασμένη;

Μαυρογιάννης και Χριστοδουλίδης α-
πέρριψαν την πρόταση να διαθέτουν 
φρουρά. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε την πρόταση της Υπουργού Δικαι-
οσύνης αλλά οι δύο υποψήφιοι δεν το 
δέχτηκαν και καλά έκαναν…

Αν σκοπεύετε να περπατήσετε την ολο-
κληρωμένη γέφυρα της ενοποίησης των 
Αρχαιολογικών χώρων μην πάτε με τα-
κούνια γιατί θα σκαλώσουν στο πάτωμά 
της, Προτιμήστε να βάλετε ένα φλατ ή 
αθλητικό παπούτσι…

Είναι γρουσούζης;

Ο συμπατριώτης μας Υπουργός Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-

στασίας Ελλάδας, 
Χρήστος Στυλιανίδης 
από την μέρα που δι-
ορίστηκε έχει αντιμε-
τωπίζει ουκ ολίγες κα-
ταστάσεις της αρμο-
διότητάς τους όπως 

οι τρομερές πυρκαγιές της Πεντέλης, 
το κλείσιμο της Εθνικής οδού τον προ-
ηγούμενο Χειμώνα και όχι μόνο. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα συχνά πυκνά να 
δέχεται έντονη κριτική μιας και είναι 
γνωστό ότι στην Ελλάδα δε λειτουρ-
γούν και όλα άψογα.

Πολλοί όμως του επιρρίπτουν ευθύ-
νες και τον κατηγορούν για ολιγωρία 
σε πολλές περιπτώσεις, άλλοι πάλι τον 
κατηγορούν ότι είναι γρουσούζης μιας 
και από τον διορισμό του έχουν συμβεί 
τόσες απρόβλεπτες καταστάσεις. Και 
όμως ο Χρήστος Στυλιανίδης είχε δια-
τελέσει Ευρωπαίος Επίτροπος για τη 
Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική 
Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, με 
επιτυχημένη σχετικά παρουσία.

Ποιος κόλλησε ποιον;

Θετική λέει στον κορωνοϊό εντοπί-
στηκε και η Πρώτη Κυρία Άντρη  Α-

ναστασιάδη. Το περι-
στατικό ανακοινώθη-
κε μετά την ανακοίνω-
ση της προεδρία ότι ο 
Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας διαπιστώθηκε 
ότι ήταν θετικός στον 

κορωνοϊό.
Από τα συμφραζόμενα όμως συμπερά-
νουμε, ότι η Πρώτη Κυρία εντοπίστηκε 
θετική πριν το Πρόεδρο, άρα η Πρώτη 
Κυρία κόλλησε τον Πρόεδρο και όχι το 
αντίθετο.
Τώρα ποιος κόλλησε την κ. Άντρη Ανα-
στασιάδη τρέχα γύρευε. Με τόσο κό-
σμο συναντάται καθημερινά στο πλαί-
σιο των καθηκόντων της που δεν μπο-
ρείς να βρεις άκρη…

Π. Αγαθαγγέλου

Τελικά ποιον κοροϊδεύουν με τον διο-
ρισμό του κ. Αγαθαγγέλου στο συμ-

βούλιο του ΟΑΥ; Πώς και 
γιατί ο Νίκος Αναστασι-
άδης άλλαξε άποψη και 
αποδέχτηκε τον διορι-
σμό Αγαθαγγέλου, από 
τη στιγμή που πριν λίγο 
καιρό δήλωνε ότι 

δεν θα γίνει  παιδοκτόνος, χωρίς να πα-
ραπέμπει ούτε στον Χατζηπαντέλα, ού-
τε σε οποιαδήποτε γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα για το ΓεΣΥ, όπως 
κάνει σήμερα;
Τι άλλαξε λοιπόν;
Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν, είναι φα-
νερό, ότι η επιμονή της Ομοσπονδί-
ας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου, ήταν αυτή που υ-
ποχρέωσε μια ολόκληρη Κυβέρνηση, 
ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις της 
και να περάσει με απόφαση Υπουργι-
κού τον διορισμό του προέδρου του 
ΠΙΣ, ο οποίος κανονικά μετά τις τόσες 
αντιδράσεις δεν θα έπρεπε να αποδε-
χτεί τον διορισμό.

Ο Δίκαιος

Ο ασθενής απεβίωσε

Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίω-
σε, θα μπορούσε να πει κανείς για τον 

πολιτισμό στην Πάφο.
Η θητεία της πόλης μας ως Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, έφερε για κά-
ποιο χρονικό διάστημα την πολιτιστική α-
νάταση, αλλά δυστυχώς ο ασθενής (πολι-
τισμός) αφέθηκε να πεθάνει χαμένος στις 
προσωπικές και πολιτικές αγκυλώσεις αυ-
τών που είχαν καθήκον απλά να συνεχί-
σουν αυτό που παρέλαβαν από τον οργα-
νισμό Πάφος 2017.
Ο πολιτιστικός Χειμώνας επέστρεψε στην 

Πάφο δριμύτερος, ενώ το δημοτικό Συμ-
βούλιο με τις πράξεις είτε την απραξία του, 
αφήνει το κρύο να μπαίνει από παντού, ρη-
μάζοντας και τις τελευταίες προσπάθειες 
που με την επιμονή και την προσωπική ερ-
γασία τους κάποιοι διατηρούν έστω τους 
τύπους σε επίπεδο τοπικής παραγωγής εκ-
δηλώσεων.
Το έχουμε πει πολλές φορές ο πολιτισμός 
ανθίζει όταν οι άρχοντες ανοίγουν τα που-
γκιά τους κι εσείς όχι μόνο δεν τα ανοίγετε 
αλλά θέλετε να βγάλετε και λεφτά από πά-
νω. Κρίμα…
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Δεν το χωνεύουν στη Λευκωσία 

Μεγάλη απογοήτευση και έντονη αντίδραση εκφράζει το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας για 

την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 
με 45 ψήφους υπέρ, 3 εναντίον και μια αποχή, για την ένταξη 
του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) στο 
ΤΕΠΑΚ και τη μεταφορά του στην Πάφο. 
Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρει ότι “ιδιαίτερη έκπληξη και α-
πογοήτευση για το ΕΒΕ Λευκωσίας προκαλεί η στάση των βου-
λευτών Λευκωσίας, οι οποίοι χωρίς ιδιαίτερη αναστολή, ψήφι-
σαν εναντίον των καλώς νοούμενων συμφερόντων της πόλης 
τους. Η Λευκωσία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και δεν θα 
έπρεπε αδιάφορα και χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα να απωλέ-
σει την ιστορική ξενοδοχειακή σχολή της όπως απώλεσε το ΑΤΙ. 
Το πουλάκι του ΑΞΙΚ πέταξε πριν από 1 χρόνο αλλά ευτυχώς για 
την Πάφο οι φορείς της Λευκωσίας βρισκόταν σε λήθαργο.

Επισκευές σε επικίνδυνες οικοδομές 

Η υφιστάμενη νομοθεσία περί ο-
δών και οικοδομών παρουσιάζει 

αρκετά κενά και δυσκολεύει τις τοπι-
κές αρχές που έχουν την ευθύνη να 
λάβουν δραστικά μέτρα για τις ακα-
τάλληλες ή τις επικίνδυνες οικοδομές 
υποστηρίζει ο πρόεδρος της εκτελε-
στικής επιτροπής του Δήμου Πάφου 
Γιώργος Κουνάς. Οι διαδικασίες πρό-
σθεσε με τα νομικά μέτρα είναι χρο-
νοβόρες και αναποτελεσματικές. Με 
αφορμή της δύο πτώσεις μπαλκο-
νιών από δύο οικοδομές το Δημοτικό 
Συμβούλιο είπε όρισε ειδικό λειτουρ-
γό στον Δήμο Πάφου και επιτροπή η 
οποία επιλαμβάνεται των καταγγελι-
ών για ακατάλληλα ή επικίνδυνα κτή-
ρια. Οι πολίτες κατέληξε μπορούν και 
οι ίδιο να ενημερώνουν τις τεχνικές 
υπηρεσίες του Δήμου για επικίνδυνες 
οικοδομές. Ήδη πρόσθεσε ορισμένοι 
ιδιοκτήτες μετά την επιβολή ειδοποί-
ησης ξεκίνησαν επιδιορθώσεις. 

Μνήμες εισβολής 

Ό νειδος χαρακτήρισε την ατιμωρησία των υπευθύνων για το πραξικό-
πημα και την εισβολή ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομή-

ρου. Με αφορμή την μαύρη επέτειο και την συμπλήρωση 48χρόνων από 
την εισβολή ο κ. Ομήρου τόνισε ότι είναι χρέος όλων να κρατήσουν ζωντα-
νή των ελπίδα της απελευθέρωσης και την άρση των τετελεσμένων της κα-
τοχής. Αναφερόμενος στις προσωπικές του εμπειρίες ο κ. Ομήρου αποκά-
λυψε ότι στις 20 Ιουλίου του 1974 που έσπευσε να καταταχθεί στο ΚΕΝ 
Γεροσκήπου από τα μεγάφωνα του στρατοπέδου γίνονταν ανακοινώσεις ό-
τι ο Ελληνικός Στρατός είχε εισέλθει στην Κωνσταντινούπολη.

Μεγαλώνει το  Νεάπολις

Δώδεκα χρόνια ζωής συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο Νεάπο-
λις Πάφου και σύμφωνα με τον ανώτερο σύμβουλο σπου-

δών του πανεπιστημίου Σταύρο Χριστοδούλου φοιτούν σε αυ-
τό 3,5 χιλιάδες φοιτητάς σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά προγράμματα, διαθέτει 80 μόνιμους και 200 ε-
πισκέπτες καθηγητές  καθώς και 60 διοικητικούς υπαλλήλους. 
Στόχος ανέφερε είναι να υπάρξουν καινούργια προγράμματα 
καθώς και νέες συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού 
και κυρίως της Αγγλίας και Γαλλίας. Αξιοσημείωτη επίδοση του 
πανεπιστημίου είναι και το γεγονός ότι ποσοστό 85% των α-
ποφοίτων του αποκαθίστανται επαγγελματικά στο αντικείμενο 
που σπουδάζουν. Για το 2022 το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να 
προσφέρει έκπτωση 20 % στα δίδακτρα.   

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Εκεί που όλοι ανέμεναν μια βαρετή κουβέ-
ντα για το κυπριακό μεταξύ των υποψηφί-
ων για την προεδρία της Δημοκρατίας, ξεπή-
δησε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος με 
τις αποκαλύψεις του για την στάση του Νίκου 
Χριστοδουλίδη άναψε φωτιές και έκανε το 1o 
debate ενδιαφέρον και σχεδόν απολαυστικό ι-
διαίτερα για τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Ανδρέ-
ας Μαυρογιάννης, τσαλάκωσε την εικόνα του 
Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος όπως διαφά-
νηκε  δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυ-
τή την επίθεση...

Από την παρουσία των τριών υποψηφίων για 
την προεδρία επιβεβαιώθηκε ότι ο Αβέρωφ 
έχει την ευχέρεια να χειρίζεται την συζήτηση 
χωρίς άγχος, τον Χριστοδουλίδη να εμφανίζε-
ται ότι έχει το πάνω χέρι στην προεκλογική εκ-
στρατεία και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να α-
ποκαλύπτει τις περγαμηνές του. Όλα αυτά 
βέβαια ισχύουν ως αποτίμηση του 1ου debate 
όμως η προεκλογική εκστρατεία μόλις άρχι-
σε... 

Σε πολλές περιοχές στην Πάφο στις 20 Ιου-
λίου οι σειρήνες για την μαύρη επέτειο της 
εισβολής δεν ακούστηκαν. Μήπως να τις δώ-
σουμε σε κανέναν ιδιώτη να τις διαχειρίζεται; 

Το καλύτερο μνημόσυνο για τους ήρωες Κυ-
ριάκο και Σωτήρη Παραλαζάρου το έκανε τε-
λικά ο Ιερέας που απομακρύνθηκε από τα Χο-
λέτρια διότι αρνήθηκε να μνημονεύσει τον 
Κυριάκο. Αν δεν τηρούσε αυτή την στάση ο Ιε-
ρέας, το μνημόσυνο θα περνούσε σχεδόν απα-
ρατήρητο. Με την στάση του Ιερέα όμως για 2 
μέρες όλη η Κύπρος ασχολούνταν με αυτή την 
αθλιότητα... 

Μπορεί κάποιοι να κατηγορούν για διάφορα 
τον Μητροπολίτη Πάφου, αλλά με την στάση 
του στην περίπτωση που Ιερέα απέδειξε ότι έ-
χει πυγμή και εκεί που χρειάζεται δεν διστά-
ζει να λάβει δύσκολες και επώδυνες αποφά-
σεις... 

Όσοι ονειρεύονταν αναπτύξεις στον Ακάμα 
μάλλον ήταν όνειρα θερινής νυκτός και προ-
φανώς λογάριαζαν χωρίς το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος το οποίο δεν επηρεάστηκε από τις πι-
έσεις που ασκήθηκαν. Μένει τώρα να δούμε 
πως θα διαμορφωθεί το Τοπικό Σχέδιο και αν 
τελικά θα δημοσιευθεί, ή αν θα ανανεωθεί το 
διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για τις 
Λευκές Ζώνες στις κοινότητες του Ακάμα... 

Στην Πάφο εκτός από τα δύο πυροσβεστικά 
αεροπλάνα θα σταθμεύουν τελικά και τα πυ-
ροσβεστικά ελικόπτερα kamov, τα οποία έρ-
χονται την ερχόμενη Τρίτη. Από το επόμενο 
Σάββατο θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότη-
τα. Ελπίζουμε φέτος να μην χρειαστούν να ε-
πέμβουν όλα αυτά τα μέσα στην επαρχία μας. 
Πάντως αν παραστεί ανάγκη, φέτος θα έχου-
με στη διάθεση μας συνολικά 13 πυροσβεστι-
κά μέσα από τα οποία τα 8 θα είναι πρωτεύ-
οντα. 

Με τις εκκλησιαστικές επιτροπές στο Ανα-
βαργός και την Θεοσκέπαστη τα έχει ο Δή-
μαρχος Πάφου, διότι εμποδίζουν τις αναπλά-
σεις. Να ρωτήσω αν ο ναός στον κήπο θα έχει 
εκκλησιαστική επιτροπή ή δεν είναι της ώρας 
ακόμη; 
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Η “μούγια”

Φρένο στις αφίξεις 

Τα προβλήματα στα βρετανικά αεροδρόμια φρενάρουν τις 
τελευταίες δυο εβδομάδες τις κρατήσεις τουριστών προς 

την Κύπρο, για τους φθινοπωρινούς μήνες 
επιβεβαίωσε στο Radio Cosmos ο εκπρόσω-
πος τύπου του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Ευριπίδης 
Λοϊζίδης. 
Τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι κρατήσεις για 
διακοπές από τους Βρεττανούς είναι πε-
ρισσότερες για το 2023 παρά για τους μή-
νες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Χαρακτήρισε 
ικανοποιητικά τα ποσοστά αφίξεων του-

ριστών στην επαρχία εκτιμώντας ότι σε σύγκριση με το 2019 
καταγράφεται πτώση μόνον κατά 15%. Το μείζον πρόβλημα συ-
νέχισε για τους ξενοδόχους είναι το κόστος της ηλεκτρικής ε-
νέργειας το οποίο συγκριτικά με το 2019 είναι υπερδιπλάσιο 
και συγκεκριμένα κυμαίνεται στο10 με 12 % του συνολικού τζί-
ρου των μονάδων τους.

Σε αναμονή οι Δικηγόροι 

Α ναστάληκε η απεργία στο Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου μετά από διαβεβαιώ-
σεις που δόθηκαν από τον Παγκύπριο Σύλλογο ότι γίνονται διαβουλεύσεις με 

την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας για είσοδο των δικηγόρων 
στα δικαστήρια με την επίδειξη της  επαγγελματικής τους ταυτότητας. Σύμφωνα 
με το μέλος του Δ/Σ του Συλλόγου Κούλα Μαυράκη αναμένεται να δοθεί η τελική 
απάντηση στο αίτημα των δικηγόρων να μην υποβάλλονται σε ακτινοσκοπικούς ε-
λέγχους κατά την είσοδο τους στα Δικαστήρια. Αναφερόμενη στο ποσοστό συμμε-
τοχής των δικηγόρων στην απεργία της Δευτέρας η κ. Μαυράκη παραδέχθηκε ότι 
πολλοί δικηγόροι για διάφορους λόγους δεν ακολούθησαν την απόφαση του συλ-
λόγου και εισήλθαν στο δικαστικό μέγαρο περνώντας από τον ακτινοσκοπικό έλεγ-
χο. Οι κακές γλώσσες λένε πως στην απεργία δεν συμμετείχαν ούτε τα μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου του συλλόγου που έλαβε την απόφαση για την απεργία.
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Ανδρέας Πέτρου
Η μέρες της αιχμαλωσίας…

Ο Γολγοθάς ενός αιχμάλωτου πολέμου στις φυλακές των Αδάνων
και στο σκλαβωμένο χωριό του…

48 χρονια συμπληρώνονται φέτος από την 
τουρκική εισβολή του 1974 και οι θύμισες όσων 
έζησαν τα τραγικά γεγονότα αυτές τις μέρες ξα-
ναζωντανεύουν.
Ο Αντρέας Πέτρου από το Βασίλι Καρπασίας 22 
ετών τότε συνελήφθη αιχμάλωτος και αρχικά 
μεταφέρθηκε στο γκαράζ «Παυλίδη» στη Λευ-
κωσία.  Ακολούθως στις φυλακές Αδάνων, ενώ 
με την απελευθέρωση του επιλέγει να επιστρέ-
ψει στο κατεχόμενο χωριό του όπου και παρα-
μένει  εγκλωβισμένος μέχρι και το Σεπτέμβρη 
του 1976 όταν εκδιώχτηκε από τους τούρκους 
μαζί με τους άλλους συγχωριανούς του.
Στην συνέντευξη του στο «Αδέσμευτο» θυμά-
ται και μοιράζεται μαζί μας τα τραγικά γεγονό-
τα εκείνων των ημερών…

Ερ.: Που σας βρήκε η τουρκική εισβολή του 74;

Απ.: Κατά τη διάρκεια της πρώτης εισβολής πο-
λέμησα στην τ/κ συνοικία Σακάρια Αμμοχώστου 
και μια εβδομάδα πριν τη δεύτερη εισβολή  ζή-
τησα και πήρα ειδική άδεια για να μεταφέρω του 
γονείς μου που ήταν στο χωριό μου το Βασίλι σε 
ασφαλή περιοχή και με την έναρξη της δεύτερης 
εισβολής όλοι οι χωριανοί φύγαμε από τα σπίτια 

μας και πήγαμε στα χωράφια κοντά στο δάσος, 
όμως επιστέψαμε σύντομα πίσω στα σπίτια μας 
γιατί οι τούρκοι απειλούσαν ότι θα σκότωναν 
όσους έβρισκαν έξω από τα σπίτια τους.
Στις 22 Αυγούστου ειδοποιηθήκαμε ότι έπρεπε 
να μαζευτούμε στην πλατεία του χωριού όπου 
έφτασε ένας τ/κ αστυνομικός που μιλούσε πολύ 
καλά ελληνικά και ξεχώρισε τα γυναικόπαιδα και 
τους ηλικιωμένους και στην πλατεία μείναμε κα-
μία 25αρια άτομα. 
Μας ανακοίνωσε ότι θα μας έπαιρναν για ανά-
κριση στο γειτονικό χωριό το Λεονάρισσο και 
μας οδήγησαν σε ένα καφενείο όπου και μείνα-
με μέχρι τις 25 Αυγούστου που μας άφησαν να 
επιστρέψουμε στα σπίτια μας με την προϋπόθε-
ση να παρουσιαζόμαστε δυο φορές την ημέρα 
στον αστυνομικό σταθμό.

Στις φυλακές

Την Τρίτη 28 Αυγούστου όταν πήγαμε για να δώ-
σουμε το παρόν μας, μας περίμεναν λεωφορεία 
και μας μετέφεραν στη Λευκωσία στο Γκαράζ 
Παυλίδη μέσω Αμμοχώστου. Εκεί μας ερεύνη-
σαν και μας πήραν ότι είχαμε χρήματα, ρολό-
για και ακολούθως μας έβαλαν σε μια αποθήκη 

όπου υπήρχαν και άλλοι αιχμάλωτοι των τούρ-
κων περίπου 500 άτομα. 
Για κάθε 2 άτομα μας έδωσαν ένα σεντόνι για 
να κοιμηθούμε αλλά η αποθήκη δεν μας χωρού-
σε για να ξαπλώσουμε. Οι συνθήκες διαβίωσης 
ήταν άθλιες, υπήρχε μόνο ένα αποχωρητήριο 
για τόσους ανθρώπους, ενώ για φαγητό μας έδι-
ναν το πρωί ένα κομματάκι ψωμί και 2με 3 ελιές 
και για το βράδυ τυρί ή «πόλιπιφ». 
Για να περάσει η ώρα, φυλάγαμε τα κουκούτσια 
των ελιών και τα τρίβαμε στο τσιμεντένιο πάτω-
μα και με κλωστή που βγάζαμε από τα σεντόνια 
φτιάχναμε κομπολόι.

Στα Άδανα

Στις 10 Σεπτεμβρίου το βράδυ, οι τούρκοι μας 
ξεχώρισαν και πάλι και όσους μας έβαλαν στην 
αριστερή πλευρά του γκαράζ μας έδωσαν να 
συμπληρώσουμε κάρτες αιχμαλώτου πολέμου. 
Εμείς νομίσαμε ότι θα μας άφηναν ελεύθερους 
όμως το πρωί στρατιώτες μας έδεσαν τα μάτια 
και τα χέρια και μας φόρτωσαν σε λεωφορεία 
για άγνωστη κατεύθυνση. 
Στη διαδρομή μας κτυπούσαν άλλοι με όπλα, άλ-
λοι με ξύλα ή και τα χέρια τους. Φτάσαμε στην 

Κερύνεια και μας έβαλαν σε πλοίο, μας ξεσκέπα-
σαν τα μάτια και μας έλυσαν τα χέρια που είχαν 
ματώσει από το σφικτό δέσιμο με τον σπάγκο. 
Γύρω στα μεσάνυκτα υπολογίζω, φθάσαμε στη 
Μερσίνα όπου μας περίμεναν στρατιωτικά οχή-
ματα για να μας μεταφέρουν στα Άδανα. 
Στην διαδρομή τούρκοι πολίτες προσπαθούσαν 
να μας τραυματίσουν με μαχαίρια και λοστούς 
για αυτό και προσπαθούσαμε όλοι να μετακινη-
θούμε στο κέντρο του οχήματος για να γλυτώ-

σουμε, δυστυχώς όμως κάποιοι τραυματίστη-
καν. 

Ερ.: Όταν φθάσατε στις φυλακές των Αδάνων τι 
αντιμετωπίσατε;

Απ.: Μέχρι να μας οδηγήσουν στην αυλή των 
φυλακών, περάσαμε από ένα μεγάλο διάδρομο 
και κάθε δυο περίπου μέτρα υπήρχαν στρατιώ-
τες που μας κτυπούσαν, μας ερεύνησαν και πάλι 
και το μόνο που έμεινε να μας πάρουν ήταν τα 
κομπολόγια από τις ελιές που φτιάξαμε στην 
Λευκωσία και ακολούθως μας οδήγησαν σε θα-
λάμους. 
Εγώ ήμουν στο θάλαμο 11. Ήμασταν 49 αιχμά-
λωτοι αλλά υπήρχαν  μόνο 25 κρεβάτια. 
Το επόμενο πρωινό μας κατέγραψαν, μας φωτο-
γράφησαν και μας άφησαν στην αυλή μέσα στον 
καυτό ήλιο, μέχρι το μεσημέρι που μας έδωσαν 
φαγητό (ρεβίθια). 
Το απόγευμα μας ξύρισαν ή καλύτερα μας ξε-
ρίζωσαν τα γένια με ειδικές μηχανές κουρέμα-
τος…

Ερ.: Πως περνούσαν οι μέρες στις τουρκικές 
φυλακές;

Απ.: Οι ημέρες περνούσαν με άγχος και αγωνία 
για τη ζωή μας, αλλά και για τη ζωή των συγγε-
νών μας στην Κύπρο. Μια ημέρα μας μάζεψαν 
στην αυλή και μας ζήτησαν να ξεχωρίσουν οι 
φοιτητές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι πα-
πάδες και εγώ είπα ότι είμαι φοιτητής παρόλο 
που στους καταλόγους ήμουν γραμμένος ως 
υπάλληλος. 
Μας μετέφεραν για νέα ανάκριση, μπαίναμε 

τρεις - τρεις σε μικρά δωματιάκια γεμάτα με αί-
ματα στους τοίχους και ξεσκισμένα ρούχα στο 
πάτωμα. 
Εκεί ήταν ένας τούρκος αξιωματικός ένας Τουρ-
κοκύπριος διερμηνέας και δυο ένοπλοι στρατιώ-
τες και με ρώτησε που υπηρέτησα στρατιώτης, 
σε ποιο όπλο, αν γνώριζα το όνομα του διοικητή 
μου, και αν ήμουν Μακαριακός ή Γριβικός. 
Όταν τελείωσε η ανάκριση με κλωτσιές οι δυο 
στρατιώτες μας έβαλαν σε αυτοκίνητο μεταφο-
ράς κρατουμένων και επιστρέψαμε στα Άδανα. 
Εκεί μας ανακοίνωσαν ότι θα μεταφερθούμε 
στην Κύπρο για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. 
Το τελευταίο βράδυ στις φυλακές των Αδάνων 
κοιμηθήκαμε σε ξεχωριστούς θαλάμους και μας 
έδωσαν για φαγητό καρπούζι και σταφύλι, ενώ 
την άλλη ήμερα μας έβαλαν σε φορτηγά και μας 
οδήγησαν στην Μερσίνα και μπήκαμε στο πλοίο 
για την επιστροφή μας στην Κύπρο. 
Φτάσαμε στην Κερύνεια και με λεωφορεία μας 
μετέφεραν στην Λευκωσία όπου και δηλώσαμε 
που θέλαμε να πάμε. Όσοι δήλωναν ότι ήθελαν 
να πάνε στις ελεύθερες περιοχές τους έβαλαν σε 
λεωφορεία και πήγαν για ανταλλαγή, οι υπόλοι-
ποι μεταφερθήκαμε στις φυλακές στο Σεράγιο 
και ύστερα από μια εβδομάδα μας μετέφεραν 
στα κατεχόμενα χωριά μας. 
Από το χωριό μου το Βασίλι ήμουν ο μοναδικός 
αιχμάλωτος που μεταφέρθηκε στην Τουρκία.

Ερ.: Ποια ήταν η κατάσταση στο χωριό σου;

Απ.: Ελάχιστοι ήταν οι χωριανοί μου που κατά-
φεραν να φύγουν στις ελεύθερες περιοχές όλοι 
οι υπόλοιποι είχαν μείνει εγκλωβισμένοι . Επι-
στρέφοντας στο χωριό μου μια συγχωριανή μου 
ανέφερε ότι ο πατέρας μου είχε αρρωστήσει και 
τον πήρε ο Ερυθρός Σταυρός για να τον μεταφέ-
ρει σε νοσοκομείο όπου και πέθανε όπως ενη-
μερώθηκα αργότερα, ενώ η μητέρα μου ήταν σε 
συγγενικό μας σπίτι άρρωστη αφού οι τούρκοι 
είχαν διαδώσει στο χωριό ότι όσοι είχαν μετα-
φερθεί  αιχμάλωτοι στην Τουρκία είχαν σφαγι-
ασθεί. 
Με την επιστροφή μου στο χωριό έπρεπε να 
παρουσιάζομαι δυο φορές την ημέρα σε αστυ-
νομικό σταθμό πρωί και απόγευμα. Ήταν πολύ 
δύσκολη η ζωή όμως δεν μπορούσα να εγκα-
ταλείψω το σπίτι και τις περιουσίες των γονιών 
μου. Τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου του 1976 μας 
έδιωξαν από το χωριό μας για τις ελεύθερες πε-
ριοχές. Την οικογένεια μου όπως και ορισμένους 
άλλους χωριανούς μας έστειλαν για να κατοική-
σουμε σε τ/κ σπίτια στην Σταυροκόννου.
Ποια είναι τα συναισθήματα σας τέτοιες μέρες;
Πόνος, οργή και κυρίως πικρία είναι τα συναι-
σθήματα που κυριαρχούν. Οι υλικές ζημιές που 
προκλήθηκαν από  την Τουρκική εισβολή του ‘74 
επουλώθηκαν, όμως οι πληγές στις ψυχές όσων 
έζησαν τα γεγονότα δεν μπορούν να κλείσουν 
όσα χρόνια και αν περάσουν… 

«…οι πληγές στις ψυχές όσων έζησαν 
τα γεγονότα δεν μπορούν να κλείσουν 
όσα χρόνια και αν περάσουν…»

«…Μέχρι να μας οδηγήσουν 
στην αυλή των φυλακών, περάσαμε 
από ένα μεγάλο διάδρομο και κάθε 
δυο περίπου μέτρα υπήρχαν στρατιώ-
τες που μας κτυπούσαν…»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Επισφραγίστηκαν οι καταδίκες 
Απορρίφθηκαν οι εφέσεις καταδικασθέντων 
για το σκάνδαλο στα ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ

Έ πεσε την Τετάρτη η αυλαία της υπόθε-
σης χρηματισμού πολιτειακών αξιωμα-
τούχων και λειτουργών του Δημοσίου, 

από την εταιρεία Helector Cyprus Ltd, σε σχέ-
ση με την κατασκευή και λειτουργία του Συ-
στήματος Συλλογής, Επεξεργασίας και Υγειο-
νομικής Ταφής Οικιακών Απορριμμάτων στις 
επαρχίες Πάφου (ΧΥΤΑ Πάφου) και Λάρνακας 
(ΧΥΤΥ Κόσιης), καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο, 
με σημερινή απόφασή του, απέρριψε όλες τις 
εφέσεις που καταχώρισαν οι καταδικασθέ-
ντες, τόσο για την καταδίκη τους όσο και για 
τις επιβληθείσες ποινές. Υπενθυμίζεται ότι 
το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας είχε καταδι-
κάσει σε ποινή φυλάκισης 5 ετών έκαστο τον 
Αντρέα Λουρουτζιάτη, τότε Δήμαρχο Λάρνα-
κας και τον Δημήτρη Πατσαλίδη, Οικονομικό 
Διευθυντή του Δήμου Πάφου, και σε ποινές 
φυλάκισης 3.5 ετών και 18 μηνών αντίστοι-
χα τον Γεώργιο Κουλλαπή και Μιχάλη Πάντη, 
Μηχανικούς στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως. 
Η Helector Cyprus Ltd, διαχειρίστρια εται-
ρεία των πιο πάνω έργων, καταδικάστηκε σε 
πρόστιμο ύψους  201.000. Το Ανώτατο Δικα-
στήριο αποδέχθηκε, επίσης, την έφεση που 

καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημο-
κρατίας εναντίον της αθωωτικής απόφασης 
που αφορούσε στον Αντώνη Κουρουζίδη, ο 
οποίος, κατά τον επίδικο χρόνο, εργαζόταν 
ως Μηχανικός στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
με αρμοδιότητες στο εν λόγω έργο. Το πρό-
σωπο αυτό κρίθηκε ένοχο στις κατηγορίες 
που αντιμετώπιζε και το Ανώτατο Δικαστήριο 
όρισε την υπόθεση για επιβολή ποινής, αφού 

προηγηθεί αγόρευση προς μετριασμό της 
ποινής, αύριο, 21 Ιουλίου 2022. Στην πολυ-
σέλιδη, ομόφωνη απόφασή του, το Ανώτατο 
Δικαστήριο, επικυρώνοντας τις ποινές που 
είχε επιβάλει το Κακουργιοδικείο, υιοθετεί 
απόσπασμα προηγούμενης απόφασής του σε 
υπόθεση δεκασμού και νομιμοποίησης εσό-
δων, όπου χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Η 
Πολιτεία εμπιστεύτηκε στον εφεσείοντα μια 

υψηλή θέση, με τα ανάλογα ωφελήματα που 
τη συνοδεύει. Με την ανάληψη όμως των κα-
θηκόντων του από υπηρέτης και φύλακας των 
συμφερόντων του Δημοσίου ενεπλάκη στον 
φαύλο κύκλο της διαφθοράς και λαμβάνοντας 
μεγάλα ποσά καταχράστηκε κατά το χείριστο 
τρόπο τη θέση του […] αλλά και την εν γένει 
εμπιστοσύνη του πολίτη έναντι των δημοσί-
ων προσώπων, την οποία καίρια έπληξε. Με 
τις επιγραμματικές αυτές επισημάνσεις είναι 
νομίζουμε πρόδηλο ότι σε αδικήματα τέτοιας 
φύσεως με εμπλεκόμενα δημόσια πρόσωπα, 
η ποινή που πρέπει να επιβάλλεται θα πρέ-
πει να είναι αυστηρή και να ενέχει έντονα το 
στοιχείο της αποτροπής.» 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η 
εταιρεία Helector Cyprus Ltd είχε χρηματίσει 
τα πιο πάνω πρόσωπα, καθώς και άλλα πρό-
σωπα που είχαν προβεί σε παραδοχή πρωτό-
δικα, με ποσό που ξεπερνούσε το €1 εκατ. 
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί τη σοβα-
ρότερη υπόθεση χρηματισμού που απασχό-
λησε την κυπριακή Δικαιοσύνη. Εκ μέρους 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την 
υπόθεση χειρίστηκε ο κ. Νίνος Κέκκος, Ανώτε-
ρος Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Ξ επέρασαν το 1,22 εκατομμύρια οι αφίξεις 
τουριστών το πρώτο εξάμηνο του 2022, με 

τις συνολικές αφίξεις, χωρίς τουρίστες από τη 
Ρωσία, να αντιστοιχούν στο 74,9% των αφίξεων 
της αντίστοιχης περιόδου του 2019, αλλά και 
στο 63,2% ολόκληρου του περσινού έτους. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο του 2022 ανήλ-
θαν σε 372.324 σε σύγκριση με 184.159 τον 
Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 102,2%. Σε 

σύγκριση με το 2019, χρονιά ρεκόρ, οι αφίξεις 
τουριστών παρουσίασαν μείωση 27%. Για την 
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, οι αφίξεις 
τουριστών ανήλθαν σε 1.221.382 σε σύγκριση 
με 340.984 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 
με 255.675 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 
2020, καθώς και με 1.631.023 αφίξεις κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019.

Πρώτοι με διαφορά οι Βρετανοί

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι αφί-
ξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυ-
ριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο 2022, 
αφού αποτέλεσαν το 41,8% (155.703) των συ-
νολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 
7,3% (27.288), οι αφίξεις από την Πολωνία το 
5,8% (21.445), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 
5,6% (20.906), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 
5,0% (18.478) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 
3,9% (14.435).      

Οι Βρετανοί σώζουν την 
τουριστική σεζόν 
Έφθασαν το 1,22 εκ. οι αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2022

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΟ...!

Μια ευγενική χορηγία του  Αδέσμευτου της 
Πάφου
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Κ λασικά έργα από μεγάλους 
συγγραφείς και σύγχρονα μυ-
θιστορήματα που μόλις κυκλο-

φόρησαν. Αυτά τα βιβλία αποτελούν 
τα πιο δυνατά χαρτιά της φετινής βι-
βλιοπαραγωγής. 
Τα καλά βιβλία διαβάζονται πάντα 
και παντού. 
Στη σεζλόνγκ, στην αμμουδιά, στο 
μετρό καθώς πηγαίνουμε στη δου-
λειά, στη σκιά ενός δέντρου στον 
κήπο, στη δροσερή μας βεράντα, σε 
ένα ήσυχο καφέ ανάμεσα σε δυο ρα-
ντεβού, στην ουρά της τράπεζας, στο 
τραπέζι της κουζίνας καθώς μαγει-
ρεύουμε... 
Το καλοκαίρι, στην πόλη ή στις μι-
κρές μας αποδράσεις, διαβάζου-
με ό,τι διαβάζουμε πάντα, δηλαδή 
όσα μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
και μας προσφέρουν απόλαυση. Δεν 
υπάρχουν βιβλία παραλίας. Τα καλά 
βιβλία διαβάζονται παντού: στην 
πλαζ, στην ουρά της τράπεζας, στο 
μετρό, στο κρεβάτι πριν κοιμηθού-
με. Έτσι στη συγκεκριμένη λίστα με 
τις πιο δυνατές αφίξεις του φετινού 
καλοκαιριού, φιγουράρουν σπου-
δαία έργα κλασικής λογοτεχνίας που 
κυκλοφόρησαν με νέα μετάφραση, 
όπως «Ο έφηβος» του Ντοστογιέφσκι 
από τις εκδόσεις Άγρα ή το «Αβεσσα-
λώμ, Αβεσσαλώμ» από τη μνημειώ-
δη σειρά Orbis Literae των εκδόσε-
ων Gutenberg, αλλά και σύγχρονα 
μυθιστορήματα που παρουσιάζουν 
μεγάλο ενδιαφέρον όπως το «Άλλες 
ζωές» του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα 
που απέσπασε το βραβείο Νόμπελ 
του 2021 και κυκλοφόρησε στα ελ-
ληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός ή 
το «Ξένο χώμα» της Τζανίν Κάμμινς 
που έχει σαρώσει διεθνώς τις πωλή-
σεις με πάνω από 2.000.000 αντίτυ-
πα παγκοσμίως και μιλά με πολύ ιδι-
αίτερο και καταιγιστικό τρόπο για την 
προσφυγιά. 

«Ο Σινεφίλ»

Ένα σπουδαίο μυθιστόρημα που κυ-
κλοφορεί πρώτη φορά στα ελληνι-
κά, σε μετάφραση μιας ποιήτριας 
με πολύ τρυφερή ματιά, της Μυρσί-
νης Γκανά. Το βιβλίο μας ταξιδεύει 
στον αμερικανικό νότο, μέσα από τη 
ζωή ενός νεαρού άνδρα, του Μπινξ 
Μπόλινγκ, γόνου μιας παλιάς κρεολι-
κής οικογένειας στη Νέα Ορλεάνη, ο 
οποίος βλέπει τη ζωή μόνο μέσα από 
τον κινηματογράφο. 

«Ουίσκι, Τάνγκο, Φόξτροτ»
Το «Ουίσκι, Τάνγκο, Φόξτροτ» του 
νεοϋρκέζου συγγραφέα Ντέιβιντ Σέ-
ιφερ, με σπουδές στο Χάρβαρντ και 
το Κολούμπια είναι ένα πολύ ενδια-
φέρον μυθιστόρημα που συνδυάζει 
το νουάρ, με μια σύγχρονη οπτική, 
τη δυστοπία, αλλά και την πολιτική. 
Με δάνειο τη συναρπαστική πλο-
κή ενός τεχνο-θρίλερ το βιβλίο δίνει 
ένα αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο πάνω 
στην ιδιωτικότητα που βάλλεται από 
παντού στην αναδυόμενη ψηφιακή 
εποχή μας. 

«Οι προφήτες»
Ένα μυθιστόρημα που επί έναν ολό-
κληρο χρόνο ήταν στη λίστα με τα πιο 
πολυδιαβασμένα βιβλία των αναγνω-
στών-χρηστών της διεθνούς πλατ-
φόρμας Goodreads. O συγγραφέας 
του, Robert Jones, Jr., αρθρογράφος 
σε μεγάλα έντυπα όπως οι New York 
Times και το The Paris Review, με το 
πρώτο του κιόλας έργο κατάφερε να 
αποκτήσει φήμη διεθνώς, να διεκ-
δικήσει μια θέση στη βραχεία λίστα 
για το National Book Award των ΗΠΑ 
και να εκδοθεί άμεσα σε 15 χώρες σε 
όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 
και στην Ελλάδα. 

«Άλλες ζωές»

Ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα, Βρετα-
νός με καταγωγή από την Τανζανία, 
είναι ομότιμος καθηγητής Αγγλικής 
και Μετααποικιακής Λογοτεχνίας 
στο Πανεπιστήμιο του Κεντ και ζει 
στο Καντέρμπουρι. Τα βιβλία του ξε-
χωρίζουν και αποσπούν σημαντικές 
διακρίσεις γιατί διεισδύουν μεθοδι-
κά στις ρίζες της αποικιοκρατίας, α-
ποκαλύπτοντας τις βαθιές συνέπειες 
στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων 
στην Ανατολική Αφρική. 

«Όμορφε κόσμε, πού είσαι»

Σε αυτό το νέο της βιβλίο η Σάλλυ 
Ρούνεϋ αφηγείται την ιστορία μιας 
νεαρής συγγραφέα, της Άλις, και τρι-
ών φίλων της, της Αϊλίν, του Φίλιξ και 
του Σάιμον, που θα ερωτευθούν ο 
ένας τον άλλον, θα χωρίσουν, και θα 
μπερδευτούν σε ένα γαϊτανάκι έρω-
τα και φιλίας, αναζητώντας ένα πα-
ράθυρο ανοιχτό που θα τους οδηγή-
σει σε έναν πιο όμορφο κόσμο. 

«Λατρεία»
Η Χάνα Κεντ από τη Νότια Αυστραλία 

ξεσήκωσε κυριολεκτικά ένα τεράστιο 
κύμα λατρείας με το πρώτο της μυθι-
στόρημα «Έθιμα ταφής» που σάρωσε 
σε διεθνή βραβεία και μεταφράστηκε 
σε 28 γλώσσες. Στο νέο της βιβλίο, τη 
«Λατρεία» η συγγραφέας-φαινόμενο 
δικαιώνει τους φαν της δίνοντας μια 
σπαρακτική ιστορία που μας ταξιδεύ-
ει στον 19ο αιώνα.

«Ο έφηβος»

Αυτό είναι το προτελευταίο μυθιστό-
ρημα που έγραψε ο Ντοστογιέφσκι, 
ένα παραγνωρισμένο έργο που δεν 
κέρδισε την παγκόσμια φήμη όπως 
«Οι δαιμονισμένοι» το «Έγκλημα και 
τιμωρία», οι «Αδερφοί Καραμάζοφ». 
Πρόκειται για την εξομολόγηση ενός 
αφελούς, φιλόδοξου, έφηβου αγο-
ριού, του Αρκάντι Ντολγκορούκι, που 
είναι νόθος γιος ενός γαιοκτήμονα 
και μιας δουλοπάροικης. 

«Αβεσσαλώμ, Αβεσσαλώμ!»
Το αριστούργημα του Φώκνερ κυκλο-
φόρησε στις αρχές του καλοκαιριού 
σε νέα μετάφραση-άθλο από την 
εξαιρετική Μαργαρίτα Ζαχαριάδου. 
Ο νομπελίστας Αμερικανός συγγρα-
φέας, αντλώντας έμπνευση από την 
Παλαιά Διαθήκη και τα ομηρικά έπη, 
αφηγείται, με μια μοντερνιστική γρα-
φή που παραπέμπει στον Οδυσσέα 
του Τζέιμς Τζόυς, την άνοδο και την 
πτώση μιας δυναστείας του αμερικα-
νικού Νότου. 

«Στους δρόμους»
To μυθιστόρημα που διακρίθηκε στα 
Prix Femina (βραβεία γαλλικής λογο-
τεχνίας) το 2019, αφηγείται το ερω-
τικό τρίγωνο μεταξύ ενός συγγραφέα 
που βιώνει κρίση μέσης ηλικίας, ενός 
φίλου του από τα νεανικά του χρό-
νια που αρέσκεται να ζει μποέμ κά-
νοντας ωτοστόπ και της γυναίκας του 
τελευταίου.

Οι πιο όμορφες επιλογές 
12 σπουδαία λογοτεχνικά βιβλία για τα οποία μιλούν όλοι αυτό το 
καλοκαίρι και μπορείτε να διαβάσετε… 

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 Δι-
ευθυντής Σχολείων Δημοτικής και Μέσης 

Εκπαίδευσης, καταγράφει λάθη 
στη χρήση της γλώσσας μας. 
«Η γλώσσα δεν είναι απλές λέξεις, 
αλλά η σκέψη μας. Κάθε ποιότη-
τα στη γλώσσα είναι και ποιότητα 
στη σκέψη μας και τανάπαλιν». 

(Γ. Μπαμπινιώτης, 2018) Όσοι λοιπόν αγαπά-
με τη γλώσσα μας και ενδιαφερόμαστε για την 
ποιότητά της, θα πρέπει να προσέξουμε μερι-
κά από εκείνα τα γλωσσικά λάθη που συχνά 
ακούμε ή διαβάζουμε: 
«Οι αρμόδιοι απευθύνουν εκκλήσεις  για  ευ-
θύνη  και προσοχή λόγω κορωνοϊού». Το σωστό 
είναι:  Οι αρμόδιοι απευθύνουν εκκλήσεις για 
υπευθυνότητα και προσοχή λόγω κορωνοϊού. - 
«Η υπευθυνότητα των γονιών για την ανάπτυ-
ξη τ;ής αυτοεκτίμησης των παιδιών τους είναι 
μεγάλη». Το σωστό είναι: Η ευθύνη των γο-
νιών για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των 
παιδιών τους είναι μεγάλη. N.B. (Σημειώστε): 
ευθύνη η (responsibility): η υποχρέωση που 
έχει κάποιος να κάνει κάτι, καθώς και να δώσει 
λόγο γι’ αυτό: η πολιτική/ηθική/κοινωνική ευ-
θύνη της Κυβέρνησης για τις πολιτογραφήσεις 
είναι τεράστια. - «Να αγαπάς την ευθύνη, να 
λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο.  
Αν χαθεί,  εγώ θα φταίω». (Ν. Καζαντζάκης) 
2. υπαιτιότητα: φέρει την ευθύνη για το ατύχη-
μα.  Vs υπευθυνότητα η: (# ανευθυνότητα) 
1. το να έχει κάποιος την ευθύνη για κάτι: ποιος 
έχει την υπευθυνότητα τής διοργάνωσης της 
δεξίωσης; 2. η συναίσθηση της ευθύνης που 
έχει κάποιος, το να  ενεργεί με υπεύθυνο τρό-
πο: «τον διακρίνει μεγάλη υπευθυνότητα παρά 
το νεαρό της ηλικίας του».  (Γ. Μπαμπινιώτης). 
«Η ελευθερία προϋποθέτει ανάληψη υπευθυ-
νότητας/ευθύνης». -«Θαυμάζω τον Κύπριο πο-
λιτικό που τον διακρίνει η ευθύνη/υπευθυνό-
τητα σε μία εποχή ακραίας ανευθυνότητας». 
Η Ελλάδα έδειξε αίσθημα υπευθυνότητας/
ευθύνης  για τους πρόσφυγες.-Η Κυβέρνηση 
έχει μερίδιο  υπευθυνότητας/ευθύνης  για τα 
“χρυσά” διαβατήρια.  Η ευθύνη/υπευθυνότη-
τα  τής ενεργειακής κρίσης από τις χώρες που 
παράγουν ορυκτά καύσιμα είναι τεράστια. «Η 
αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού προκάλεσε 
ανησυχία στους αρμοδίους φορείς». 
Το σωστό είναι: Η αύξηση κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού προκάλεσε ανησυχία στους αρμό-
διους (επίθετο) φορείς  ή   προκάλεσε ανη-
συχία στους αρμοδίους. (ουσιαστικό).
«Το Συμβούλιο τής ΠΑΣΥΔΥ συζήτησε τα προ-
βλήματα των εργαζομένων μητέρων». Το σω-
στό είναι: Το Συμβούλιο τής ΠΑΣΥΔΥ συζήτησε 
τα προβλήματα των εργαζόμενων μητέρων ή 
συζήτησε τα προβλήματα των εργαζομένων. 
Ν.Β. (Σημειώστε): 1. Τα επίθετα διατηρούν τον 
τόνο  στην ίδια συλλαβή. (ο αρμόδιος φορέας,  
του αρμόδιου φορέα, τους αρμόδιους φορείς) 
Κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, όταν 
χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά (ενδιαφέρει 
τους αρμοδίους/εργαζομένους) ή σε τυπικό 
ύφος (η ανακάλυψη πλουσίων κοιτασμάτων) 
Σε οικείο ύφος, ο τόνος δεν μετακινείται. (των 
πλούσιων κοιτασμάτων). Υπογράφησαν τα νο-
μοσχέδια ίδρυσης των δημοσίων/δημόσιων  
σχολών στην Πάφο. Μέρος της διαχείρισης της 
πανδημίας είχε να κάνει με εργαζόμενους/ερ-
γαζομένους. Ποιο είναι το προφίλ των ανηλί-
κων/ανήλικων παραβατών στην Κύπρο; 

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Στο 75% του 2019 οι αφίξεις τουριστών φέτος
Τι δήλωσε ο Περδίος για τη μελέτη που αφορά Π. 
Χρυσοχούς και Πύργο Τηλλυρίας

Σ το 75% βρίσκονται οι αφίξεις 
τουριστών στην Κύπρο σε σχέ-
ση με το 2019, δήλωσε ο Υφυ-

πουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος 
και επεσήμανε πως εάν λάβει κανείς 
υπόψη τις δυσκολίες που διανύουμε, 
το ποσοστό χαρακτηρίζεται ως «καθό-
λου άσχημο».
Σε πρόσφατες δηλώσεις του από την 
Πάφο ο κ. Περδίος ανέφερε πως το 
2019 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για 
τον τουρισμό και μια χρονιά κατά την 
οποία καταφέραμε να έχουμε 4 εκα-
τομμύρια επισκέπτες και με ελάχιστα 
προβλήματα. 
Είμαστε, είπε, «ικανοποιημένοι μέχρι 

στιγμής και σε σύγκριση με το 2021 εί-
μαστε πολύ καλύτερα», προσθέτοντας 
πως «πέρσι η χρονιά έκλεισε στο 50% 
περίπου, σε σχέση με το 2019 και ο 
στόχος που τέθηκε για φέτος είναι να 
υπερβούμε τα περσινά αποτελέσμα-
τα».
O κ. Περδίος είπε πως φαίνεται να 
υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και 
για το υπόλοιπο της χρονιάς και προέ-
βη στην πρόβλεψη πως όπως διαφαί-
νεται σε όλες τις περιοχές, ιδιαίτερα οι 
μήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμ-
βρης, θα πάνε αρκετά καλά. 
«Εμείς συνεχίζουμε με τα πόδια στην 
γη», είπε, εκφράζοντας παράλληλα 
την ικανοποίηση του που όλη αυτή η 
δουλειά που έγινε από το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνι-
ών και Έργων, αλλά και την Hermes 
Airports, τα τελευταία τρία χρόνια, να 
ενισχύσουν υφιστάμενες αγορές, αλλά 
και να ανοίξουν καινούργιες, «έπιασαν 
τόπο την υστάτη και εκεί πραγματικά 
που η χώρα μας το χρειαζόταν».
Όπως είπε, «δεν θέλω να σκέφτομαι 
πού θα ήταν ο τουρισμός μας εάν δεν 
ξεκινούσε τόσο έγκαιρα αυτή η προε-
τοιμασία, αυτή η προεργασία», σημει-
ώνοντας πως «ο τουρισμός δεν είναι 
ένα κουμπάκι που το πατάς και την 
επομένη το πρωί έχεις τουρισμό και 
επισκεψιμότητα». Αυτές οι προσπά-
θειες, συνέχισε, ξεκίνησαν πριν τρία 
χρόνια, με το που ξεκίνησε τις εργασί-
ες του το Υφυπουργείο Τουρισμού.
Ερωτηθείς για την απώλεια της ρωσι-

κής αγοράς, ο Υφυπουργός Τουρισμού 
σημείωσε πως αυτή μας έχει στοιχή-
σει διότι εάν δεν ήταν η απώλεια της 
ρωσικής και της ουκρανικής αγοράς, 
θα μιλούσαμε φέτος για μια εξαιρε-
τική χρονιά. «Μιλούμε για απώλειες 
της τάξης των 800 χιλιάδων αφίξεων 
και αυτές οι απώλειες δεν αντικαθί-
στανται μέσα σε μια νύχτα», σημείω-
σε. Παρόλα ταύτα, είπε, «με έγκαιρο 
προγραμματισμό και έκτακτο πλάνο 
δράσης έχουμε καταφέρει να αναπλη-
ρώσουμε περίπου το 25% της χασού-
ρας από τη ρωσική αγορά», προσελ-
κύοντας περίπου 200 χιλιάδες αφίξεις 
από άλλες αγορές, τις οποίες έχουμε 
ενισχύσει με τις προσπάθειες μας τα 
τελευταία χρόνια.
Ο κ. Περδίος αναφέρθηκε και στις δυ-
σκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπί-
σουν ως Υφυπουργείο και που ήταν, 
«η πανδημία, η έξαρση της Όμικρον 
τους πρώτους μήνες της φετινής χρο-
νιάς, και ο πόλεμος» με την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η Κύπρος, είπε, κινείται προς τη σω-
στή κατεύθυνση, προσθέτοντας πως 
βλέπουμε συνεχή βελτίωση του προ-
ϊόντος, άνοιγμα καινούργιων αγορών 
που πάντα ήθελε να έχει η Κύπρος, 
όπως η Γερμανία, η Αυστρία, το Ισρα-
ήλ, η Ελβετία, η Γαλλία, Σκανδιναβικές 
χώρες, Ιταλία και άλλες και εν μέσω 
δυσκολιών.  

Μελέτη για Πόλη και Πύργο 

Ερωτηθείς για τη μελέτη που αφορά 

τη βελτίωση του διαμερίσματος της 
Πόλης Χρυσοχούς και του Πύργου 
Τηλλυρίας, ανέφερε πως αυτή η μελέ-
τη εντασσόταν στο πλάνο δράσης του 
Υφυπουργείου Τουρισμού. 
«Νιώθαμε από την πρώτη μέρα που 
δραστηριοποιήθηκε το Υφυπουργείο 
Τουρισμού ότι απουσίαζε μια μελέτη, 
ένα ολιστικό πλάνο, ούτως ώστε να 
καταστεί ένας βιώσιμος τουριστικός 
προορισμός η ευρύτερη περιοχή Πό-
λης Χρυσοχούς αλλά και η περιοχή 
Τηλλυρίας», σημείωσε.
Όπως ανέφερε ο κ Περίδος, προχώ-
ρησαν περίπου πριν 18 μήνες στην 
ετοιμασία όρων ώστε να διεξαχθεί 
μια μελέτη για τις περιοχές αυτές και 
δήλωσε πως τα αποτελέσματά τους 
έχουν δοθεί και θα παρουσιαστούν 
στην Πόλη Χρυσοχούς στις 26 Ιουλίου 
του 2022. Η μελέτη αυτή αποτελεί, 
συνέχισε, κάτι το πολύ σημαντικό για 
την Πόλη Χρυσοχούς και την ευρύτερη 
περιοχή Τηλλυρίας, διότι αυτά τα απο-
τελέσματα της μελέτης και αυτές οι ει-
σηγήσεις θα μπορέσουν να ενταχθούν 
πλέον μέσα στην εθνική στρατηγική 
τουρισμού. 
Πρόσθεσε ακόμη πως πρέπει να γνω-
ρίζουν όσοι δραστηριοποιούνται ή 
ζουν στις περιοχές αυτές ότι πλέον 
και επίσημα θα υπάρξει εξειδικευμένο 
πλάνο δράσης που αφορά τη βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη των περιοχών 
αυτών, με ορίζοντα το 2030. Ο κ. Περ-
δίος είπε, τέλος, πως αξίζει και στις 
περιοχές αυτές να έχουν βιώσιμη του-
ριστική ανάπτυξη.

Ερωτηθείς για τη μελέτη που αφορά τη βελτίωση του διαμερίσματος της 
Πόλης Χρυσοχούς και του Πύργου Τηλλυρίας, ανέφερε πως αυτή η μελέ-
τη εντασσόταν στο πλάνο δράσης του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Μνημόσυνο
Τελούμε αύριο Κυριακή 24/07/2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Ειρήνης  στην Τίμη, το μνημόσυνο των  
πολυαγαπημένων μας  γονιών

Γιαννή Γιαννή   ,  Ευρυδίκης Γιαννή     και    
Βικτώριας Αντωνίου από την Τίμη Πάφου

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη τους όπως 
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι :  
Παιδιά , εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
Πλήρωση  της  κενής θέσης  Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου 
1. Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου. 

2. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. 

3. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α2-Α5-Α7(ΙΙ). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξή-
σεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την 
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

4. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γεροσκήπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομι-
κών, οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη 
συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης 
όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

5. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το 
οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4365 και ημερ. 10.06.2022 (Παράρτημα Όγδοο – Σχέδια Υπη-
ρεσίας ).

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης,  το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέ-
σης, και την Προκήρυξη της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Γεροσκήπου) ή από 
την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.

7. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή 
στη διεύθυνση: Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015-8210 Γεροσκήπου, σε κλειστούς φακέλους στους οποίους να αναγράφεται η φράση 
«Αίτηση για πλήρωση της μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου», όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 
14:00.

8. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, τηλ. 
26960818 και 26962324.



Ε ίναι μικρός θάμνος που το ύψος του δεν ξεπερνά 
τα 40 εκ. Χρώμα φύλλων γκριζωπό πράσινο. 

Στελέχη ξυλώδη ανορθωμένα πολύ διακλαδισμένα 
φύλλα μικρά ωοειδή ρόδινα σε κόρυμβο.
Αναπτύσσεται και ευδοκιμεί σε ημιορεινές περιο-
χές σε ποικιλία εδαφών με καλή αποστράγγιση και 
πλούσια σε οργανική ουσία.
Σε καλλιεργημένες ποικιλίες φυτεύεται στο χωράφι 
το Φθινόπωρο ή νωρίς την Άνοιξη και σε αποστάσεις 
φύτευσης 45 εκ. μεταξύ των γραμμών και μεταξύ 
των φυτών. 
Πολλαπλασιάζεται με σπόρο και παραφυάδες και 
ανθίζει τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο.
Οι καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να εφαρ-
μόζονται είναι η καταπολέμηση των ζιζανίων, το 
σκάλισμα, η άρδευση που στην περίπτωση που χρη-
σιμοποιείται ως φρέσκο χρειάζεται συστηματική άρ-
δευση και ως λίπανση χρησιμοποιούνται μικτά λιπά-

σματα 20-10-10 που εφαρμόζεται νωρίς την Άνοιξη.
Η συλλογή γίνεται όταν τα φυτά ευρίσκονται σε πλή-
ρη άνθιση και το αιθέριο έλαιο παραλαμβάνεται δι’ 
αποστάξεως και χρησιμοποιείται στη φαρμακευτι-
κή, στη σαπωνοποιία, στη βιομηχανία τροφών, σαν 
ρόφημα, στην παρασκευή οδοντόπαστας και στην 
ομοιοπαθητική.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το θυμάρι από θεραπευτικής απόψεως είναι αντι-

σπασμωδικό, τονωτικό, καταπολεμά το άγχος τη 
νευρασθένεια και την κατάθλιψη. Χρησιμοποιείται 
κατά της ατονίας του πεπτικού συστήματος, της 
υπότασης, της λευκόρροιας και των παθήσεων του 
εντερικού σωλήνα. Οι καπνοί του θυμαριού κατευ-
νάζουν το «λουμπάγκο» ενώ θεωρείται και φυτό 
κατά της δυσπεψίας και των αερίων. 
Παράλληλα είναι αντισηπτικό, κατευναστικό στη 
βρογχίτιδα, τον κοκίτη και το άσθμα. Καταπραύνει 
τον πονόδοντο και βοηθά στον ύπνο. Με γαργάρες 
είναι ευεργητικό για το λάρυγγα. Ακόμη σταματά 
την τριχόπτωση, επουλώνει πληγές και εγκαύματα, 
καταπολεμά τους ρευματισμούς και τα αρθριτικά 
και θεωρείται απαραίτητο για αναιμικά και ραχιτι-
κά παιδιά, όπου τους δίνεται θυμάρι σε μορφή τσάι 
(15-20 γρ. άνθη σε ένα λίτρο νερό). Στη περίπτωση 
που έχουμε πονόλαιμο μασάμε θυμάρι. Ενώ για 
τους ρευματισμούς χρησιμοποιούμε κομπρέσες.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ο ανατολίτης 
καγιανάς

Η λέξη «καγιανάς» ή «καϊκανάς» είναι 
τουρκικής προέλευσης και, ως συνταγή, 

είναι καταγεγραμμένος στο χειρόγραφο του 
14ου αιώνα του Muhammed bin Mahmûd 
Şirvânî (1375-1450). Η Μαριάννα Γερασίμου 
στην «Οθωμανική Μαγειρική – 99 Παλατια-
νές συνταγές» αναφέρει πως «υπάρχουν 
πολλές παραλλαγές του καϊκανά. 
Αλλά τα βασικά υλικά είναι τα αυγά και το 
αλεύρι.
Μετά κάνεις ό,τι θες, με ό,τι πρόχειρο έχεις 
στην κουζίνα σου. Αν τον ψήσεις σκέτο, θα 
τον φας με μέλι. Αν βάλεις ψωμί, θα γίνει 
καϊκανάς με ψωμί, αν βάλεις γαύρο, καϊκα-
νάς με γαύρο, αν βάλεις μελιτζάνα, θα γίνει 
καϊκανάς με μελιτζάνα». Στην Πελοπόννησο, 
ας πούμε, περιελάμβανε και παστό χοιρινό 
ή καπνιστό σύγκλινο. Στην Κύπρο περιέχει 
εκτός από αυγά, χαλούμι (αλίμονο!), πετι-
μέζι και δυόσμο. 
Ο Καραγκιόζης, πάλι, συχνά πυκνά ονειρεύ-
εται τσιγαρίδα καγιανά.
Πάντως, από τότε που ήρθε στην Ελλάδα η 
ντομάτα, ουδείς μπορεί να σκεφτεί τη συ-
γκεκριμένη συνταγή χωρίς την κόκκινη συ-
νοδεία της.

Και φτάσαμε στη στραπατσάδα

Σε πολλά μέρη της χώρας μας ο καγιανάς 
είναι γνωστός με την ονομασία στραπατσά-
δα, μάλλον από το ιταλικό uova strapazzate, 
δηλαδή αυγά χτυπημένα.  
Από εκεί και μετά κάθε τόπος έδωσε στο 
έδεσμα και κάτι από την ψυχή του και τα 
χούγια του.
Στη Μύκονο, ας πούμε, η στραπατσάδα ονο-
μάζεται «ήλιος» γιατί έχει τα χρώματά του. 
Στην Κέρκυρα, πάλι, προσθέτουν βούτυρο 
και ζωμό από κόκαλα και τη συνοδεύουν με 
μπράντι. 
Λέγεται, όμως, ότι η καλύτερη στραπατσά-
δα γίνεται στη Θεσσαλονίκη, διότι στο τηγά-
νι με το λάδι και τις ντομάτες προσθέτουν 
καυτερή κόκκινη πιπεριά (τσούσκα) και μπό-
λικο μαυροπίπερο, προτού ρίξουν τα χτυπη-
μένα αυγά και αρκετή τριμμένη, πικάντικη 
και αλμυρούτσικη φέτα.
Ένα φαγητό πραγματικός δυναμίτης, που 
συνοδεύεται με παγωμένη μπίρα και το 
οποίο συχνά σε αφήνει με τα χείλη
ελαφρώς πρησμένα από το ηδονικό κάψιμο 
του πιπεριού και της τσούσκας. Αυτά έχει 
όμως ο έρωτας της γεύσης!

Κ αλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο ηλιόλουστες μέ-
ρες και βουτιές με τους φίλους και την οικο-
γένεια. Δυστυχώς, υπάρχουν και διάφορες 

ασθένειες που  καραδοκούν οι οποίες μπορούν να 
μας χαλάσουν τη διάθεση αν δεν τις διαχειριστούμε 
έγκαιρα.  
Είτε πρόκειται για εσωτερικούς είτε για εξωτερικούς 
χώρους η ζέστη του καλοκαιριού είναι τέτοια που 
πρέπει να λαμβάνει κανείς προφυλάξεις συνεχώς. 
Παρόλο που το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο 
νου είναι η πανδημία ελλοχεύουν και διάφορες επο-
χικές ασθένειες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
πιο σημαντικές επιπλοκές όταν δεν αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα. Καλό είναι να γνωρίσουμε τι μας περιμένει 
μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες τόσο για να προ-
στατευτούμε όσο και να αντιμετωπίσουμε γρήγορα 
και αποτελεσματικά ό,τι μας συμβεί.

Θερμοπληξία
Η θερμοπληξία είναι μια κοινή ασθένεια του καλο-
καιριού, η οποία αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί 
να αποβεί θανατηφόρα. Μερικά από τα συμπτώματα 
περιλαμβάνουν δυσκολία στην αναπνοή, γρήγορο 
σφυγμό, υψηλή θερμοκρασία σώματος, σύγχυση 
κ.λπ. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος παραμένει κάτω 
από το άμεσο ηλιακό φως και αρχίζει να αισθάνεται 
ζάλη.
Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να επηρεά-
σει αμέσως τον εγκέφαλο, την καρδιά, τους μύες του 
σώματος κ.λπ. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αιφ-

νίδιους θανάτους. Όμως, η θερμοπληξία μπορεί να 
ελεγχθεί ή να αποφευχθεί με τη λιγότερη έκθεση 
στον ήλιο. Καλό είναι να αποφεύγετε να βρίσκεστε 
σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά μεταξύ 11 π.μ. και 4 
μ.μ. Αν οπωσδήποτε πρέπει εκείνες τις ώρες να είστε 
σε εξωτερικούς χώρους καλό είναι να φοράτε ρούχα 
που καλύπτουν το σώμα σας και να φοράτε ένα καπέ-
λο με μεγάλο γείσο.

Ηλιακό έγκαυμα
Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να εμποδίσει την καθη-
μερινότητά μας και να μάς χαλάσει τη διάθεσή μας. 
Προκαλείται σε ζωντανούς ιστούς όπως το δέρμα 
λόγω υπερβολικής έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία. Μερικά από τα συμπτώματά του περιλαμβάνουν 
ροζ ή κοκκινωπή επιδερμίδα, ήπια ζάλη και κόπωση. 
Εάν το ηλιακό έγκαυμα εκτεθεί περαιτέρω στις ακτί-
νες UV, μπορεί να προκληθεί καρκίνος του δέρματος. 
Για να προστατευτείτε από τα ηλιακά εγκαύματα, 
εφαρμόστε μια αντηλιακή λοσιόν στις εκτεθειμένες 
περιοχές του σώματός σας 20 λεπτά πριν βγείτε στον 
ήλιο. Μην αγνοείτε το πρόσωπο, τα χείλη, τα αυτιά, 
το τριχωτό της κεφαλής (αν έχετε φαλάκρα) και τα 
πόδια. Επίσης, αναζητήστε ένα balm για τα χείλη με 
SPF. Εάν ένα άτομο πάθει ηλιακό έγκαυμα, τότε χρει-
άζονται περίπου 2 εβδομάδες για να επουλωθεί πλή-
ρως το δέρμα. Ο πόνος, το πρήξιμο και η δυσφορία 
μπορούν να ανακουφιστούν με δροσερά ντους, κρύα 
επιθέματα και ανακουφιστικές κρέμες.

Κνησμός
Η ζέστη δημιουργεί κόκκινα εξανθήματα που εμφανί-
ζονται λόγω υπερβολικής υγρασίας και θερμότητας. 
Η θερμότητα μπορεί να προκληθεί από την απόφρα-
ξη των ιδρωτοποιών αδένων.

Μερικά κοινά συμπτώματα του κνησμού περιλαμ-
βάνουν:
Μικροσκοπικά κόκκινα εξογκώματα στο δέρμα
Κόκκινα εξογκώματα που μετατρέπονται σε φουσκά-
λες
Ερυθρότητα γύρω από το δέρμα

Συνεχής έξαρση των εξανθημάτων μετά από έκθεση 
στον ήλιο.

Τροφική δηλητηρίαση
Λόγω της υπερβολικής ζέστης το καλοκαίρι, το φαγη-
τό μπορεί να χαλάσει γρήγορα. Η τροφική δηλητηρί-
αση αναφέρεται σε μια κατάσταση που προκαλείται 
από την κατανάλωση ωμών ή μπαγιάτικων τροφίμων, 
που οδηγεί σε προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. 
Η θερινή περίοδος είναι πιο συνηθισμένη για την τρο-
φική δηλητηρίαση λόγω ζέστης που μπορεί να κάνει 
τα τρόφιμα να πάνε άσχημα εάν δεν αποθηκεύονται 
σωστά. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τροφικής δη-
λητηρίασης, βάλτε τα τρόφιμα που έχουν απομείνει 
μέσα στο ψυγείο. Το φαγητό πρέπει να είναι καλά μα-
γειρεμένο για να μην χαλάσει. Όταν αγοράζετε ωμά 
λαχανικά και φρούτα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία 
δεν έχει φυσαλίδες στο επάνω μέρος των φρούτων ή 
των λαχανικών, καθώς αυτό είναι σημάδι αλλοίωσης. 
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το φαγητό δεν μυρίζει άσχη-
μα πριν το αγοράσετε.

Μερικά κοινά συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης 
περιλαμβάνουν:
Στομαχόπονος Πυρετός Ναυτία Ακραίος πονοκέφα-
λος Κούραση και αδυναμία

Διάρροια Επειδή το φαγητό χαλάει γρήγορα, η 
διάρροια είναι συχνή το καλοκαίρι. Η κατανάλωση 
μολυσμένων τροφίμων και η υπερβολική κατανά-
λωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσουν σε διάρροια. 
Για να αποφύγετε τη διάρροια, φροντίστε να πίνετε 
νερό μόνο αφού το βράσετε και να πλένετε καλά τα 
λαχανικά πριν και αφού τα κόψετε σε φέτες. Η οξεία 
διάρροια εμφανίζεται όταν η κατάσταση διαρκεί 
από μία έως δύο ημέρες. Μπορεί να εμφανίσετε 
διάρροια ως αποτέλεσμα ιογενούς ή βακτηριακής 
λοίμωξης ή τροφικής δηλητηρίασης. Η βακτηριακή 
λοίμωξη προκαλεί διάρροια σε πιο σοβαρές περι-
πτώσεις. Οι οργανισμοί Campylobacter, Salmonella 
και Shigella είναι οι πιο κοινές αιτίες βακτηριακής 
διάρροιας.

5 καλοκαιρινές ασθένειες 
Όσα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να τις αντιμετωπίσετε

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά

ΘΥΜΑΡΙ (Thymus vulgaris) Ανήκει στην οικογένεια labiatae-χειλάνθων
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Σαράντα οκτώ χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική 
εισβολή που βύθισε στο πένθος και τα μαρτύρια 

το λαό μας. Μετά την προδοσία του πραξικοπήματος 
που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στην τουρκική βουλι-
μία. Σαράντα οκτώ χρόνια προσφυγιάς και βάναυσης 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και ελευ-
θεριών του λαού μας. Χρόνια δίσεκτα με ανεκπλήρω-
τα οράματα και με άλυτο το Κυπριακό.
Εξήντα δύο χρόνια  Κυπριακής Δημοκρατίας. Με ανεκ-
πλήρωτα οράματα. Με αποτυχία επανειλημμένων 
μεσολαβητικών προσπαθειών και άκαρπων διακοινο-
τικών συνομιλιών. Το καθήκον μας σήμερα απέναντι 
στην ιστορία και τον πολιτισμό μας είναι η με κάθε 
κόπο και κάθε θυσία αποτροπή των κινδύνων για την 
Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για την εθνική και φυ-
σική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Θα πρέπει 
να καταστήσουμε σαφές ότι δεν είμαστε διατεθειμέ-
νοι να ξεγράψουμε δικαιώματα και να ξεχάσουμε δί-
καια. Καμιά απειλή, καμιά δυσκολία και καμιά πίεση 
δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε λύση που δεν θα είναι 
λειτουργική και βιώσιμη και δεν θα αντέχει στη δοκι-
μασία του χρόνου. Ναι με σωφροσύνη. Ασφαλώς με 
υπευθυνότητα. Αλλά και με απόρριψη της υπέρτερης 
δύναμης του κατακτητή και με άρνηση υποχωρήσεων 
στις πιέσεις τρίτων που ανατρέπουν κάθε έννοια ηθι-
κής και δικαιοσύνης.
Διαχρονικό μας χρέος η σταθερή και αμετάκλητη προ-
σήλωση μας στην κρατική μας οντότητα που συνιστά 
η Κυπριακή Δημοκρατία, ως θώρακας και ασπίδα 
απέναντι στις προσπάθειες να την πλήξουν και να τη 

διαλύσουν. Διερχόμενη μέσα από συνωμοσίες και πα-
γίδες, η Κυπριακή Δημοκρατία επέζησε και αποτελεί 
και σήμερα σταθερό βάθρο για τη συνέχιση του αγώ-
να για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και για λύση 
που θα διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη Ε/Κ και 
Τ/Κ σε μια ελεύθερη και δημοκρατική πατρίδα.
Σαράντα οκτώ χρόνια από τη φοβερή τραγωδία του 
1974 εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την απειλή 
ανακοπής της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού 
στην Κύπρο.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τα τρα-
γικά γεγονότα του 1974, η Τουρκία όχι μόνο παρέ-
μεινε αδιάλλακτη αλλά με μια σειρά ενέργειες έχει 
κλιμακώσει την προκλητική της τάση. Η ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους, η ένταση της μεταφοράς εποί-
κων από την Τουρκία με προφανή στόχο τη δημο-
γραφική αλλοίωση των πληθυσμιακών δεδομένων 
της Κύπρου δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τους 
τελικούς στόχους της Τουρκίας. Πρόσφατα και με την 
έναρξη εποικισμού της Αμμοχώστου κατά παραβίαση 
των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, αλλά και τη θαλάσσια εισβολή στην  ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατία, παραβιάζοντας κατάφωρα τη 
διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας 
του 1982.
Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Σταθερός και μό-
νιμος στόχος της Τουρκίας είναι η νομιμοποίηση της 
κατοχής, η οριστική διχοτόμηση και η δημιουργία δύο 
ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων. Κάτι που διακηρύσ-
σουν πλέον απροκάλυπτα Τουρκία και Τ/Κ ηγεσία.

Η ανάγκη συνεπούς εθνικής στρατηγικής προβάλλει 
και πάλι ως αδήριτη αναγκαιότητα. Για να διασφα-
λίσουμε ενότητα δράσης πρέπει να επιμείνουμε σε 
βάση λύσης όπως αναφέρεται στο ομόφωνο ανακοι-
νωθέν του Εθνικού Συμβουλίου του 2009 που προνοεί 
την ενότητα του χώρου, του κράτους, της οικονομίας, 
των θεσμών, των βασικών ελευθεριών, των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και θα απαλλάσσει από έποικους, 
κηδεμόνες και ξένη στρατιωτική παρουσία.
Σε κοινή πορεία και συντονισμό με την Ελλάδα να 
αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή ιδιότητα της χώρας 
μας. Να απαιτήσουμε την πιο ενεργό ανάμιξη της Ε.Ε. 
στις προσπάθειες για λύση. Να απαιτήσουμε την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτές αποφασίστηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήδη από το 2005 και 
προβλέπουν:
-Ανεπιφύλακτη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας.
- Άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων σε Κυπριακά 
πλοία και αεροπλάνα.
- Συνεργασία για λύση του Κυπριακού στη βάση των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρ-
χών και αξιών της Ε.Ε. Άρνηση της Τουρκίας να συμ-
μορφωθεί θα πρέπει να οδηγεί σε οριστικό τερματι-
σμό της ενταξιακής της πορείας.
48 χρόνια μετά την ανείπωτη τραγωδία του 1974 το 
χρέος της Ελευθερίας παραμένει ανεξόφλητο. Ανα-
νεώνουμε τη δέσμευση μας σε αυτό τον αμετάθετο 
στόχο.

48 χρόνια μετά...

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Προεδρικό Σύστημα
Υπερπρονόμια και 
Κοινωνική Δημοκρατία

Μ έσα στο πλαίσιο του παρατεταμένου προ-
εκλογικού κλίματος, το οποίο βιώνουμε ως 

κοινωνία τους τελευταίους μήνες, γίνονται ανα-
φορές σε κομματικούς, «ορίτζιναλ» 
και μη προεδρικούς υποψήφιους 
και παρά το διακύβευμα της λαϊκής 
πλειοψηφίας, βλέπουμε για άλλη μια 
φορά το κομματικό κατεστημένο να 
πρωταγωνιστεί. Επιπλέον, παρατη-

ρούμε το κομματικό σύστημα για άλλη μια φορά να 
πρωταγωνιστεί και να επιδιώκει να ρυθμίσει -για να 
μην πω να επιβάλει- τα δικά του τετελεσμένα επί 
του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών. Με 
άλλα λόγια παρακολουθούμε για άλλη μια φορά 
την κομματική ολιγαρχία και γενικότερα το κομμα-
τικό κατεστημένο να  διεισδύει και να παρεμβαίνει 
ακόμη και στις προεδρικές εκλογές, απολαμβάνο-
ντας υπερπρονόμια και επιβάλλοντας τους δικούς 
του όρους στα προεκλογικά δρώμενα.
Με πρόφαση λοιπόν τα όσα τεκταίνονται και ειδι-
κότερα με αφορμή τις πολλαπλές ταχύτητες υπο-
ψηφίων που παρατηρούμε να δημιουργούνται ως 
απότοκο του κομματικού συστήματος (όπως π.χ. η 
συνταγματικά αμφιλεγόμενη άντληση χρηματοδό-
τησης των κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές), 
θα ήθελα  να υπενθυμίσω  ότι στη χώρα μας έχου-
με προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο 
δίνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την απόλυτη 
εξουσία, χωρίς ουσιαστικά «Checks and balances»/ 
Ελέγχους και ισορροπίες.  
Το εν λόγω γεγονός αποδίδεται κυρίως στον δικοι-
νοτικό χαρακτήρα που προσέδωσαν στο νεοσύστα-
το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας οι συμφωνί-
ες Ζυρίχης - Λονδίνου. Οι οποιεσδήποτε ισορροπίες 
και έλεγχοι περιστρέφονταν γύρω από το ισοζύγιο 
των σχέσεων δύο κοινοτήτων και είχαν να κάνουν 
με το ισοζύγιο των σχέσεων Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκύπριων. Έπειτα από την Τουρκανταρσία 
του 1963 και την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων 
από τις δομές του κράτους, δεν υπάρχει οποιοσδή-
ποτε έλεγχος ή οποιαδήποτε ουσιαστική δικλείδα 
ισορροπίας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία και 
στη δικαιοδοσία του εκάστοτε προέδρου της δη-
μοκρατίας. Ως αποτέλεσμα από το γεγονός αυτό, 
μπορούμε να έχουμε τρία βασικά σενάρια. Πρώτο, 
να έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος να καπηλεύεται 
και να εκμεταλλεύεται τη λαϊκή ετυμηγορία και την 
πλειοψηφία που τον εξέλεξε. Δεύτερο, να έχουμε 
έναν πρόεδρο ο οποίος να εκχωρεί τις εξουσίες που 
απορρέουν από το προεδρικό αξίωμα και από την 
πλειοψηφία του λαού, προς όφελος μιας προνομι-
ούχας ολιγαρχίας. Και τρίτο, να έχουμε έναν πρό-
εδρο που να εκφράζει τις θέσεις και το όραμα της 
πλειοψηφίας που τον εξέλεξε, με έναν τρόπο που 
θα αναγάγει το δημοκρατικό σύστημα σε κοινωνική 
δημοκρατία.
Κατά τον Αριστόβουλο Μάνεση, η πολιτική δημο-
κρατία δεν μπορεί να επιβιώσει παρά μόνο εάν 
προωθηθεί σε κοινωνική δημοκρατία. Η δε κοινωνι-
κή δημοκρατία, όπως διευκρινίζει ο Μάνεσης, «δεν 
έρχεται καταλύσαι, αλλά πληρώσαι» την πολιτική 
δημοκρατία. Συνεπώς, θα ήθελα να κλείσω με την 
πεποίθηση ότι κάποτε θα ωριμάσουν οι συνθήκες 
και τα εκλογικά μας δρώμενα, ούτως ώστε το προε-
δρικό μας σύστημα να απαλλαγεί από υφιστάμενα 
βαρίδια και παθογένειες και να λειτουργεί ανθρω-
ποκεντρικά και αντιπροσωπευτικά στα πρότυπα 
μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνικής δημοκρατίας.

Του Δρ. Χάρη Φ. Σοφοκλέους (PhD) 
Λέκτορας Επικοινωνίας, 

Σύμβουλος Εταιρικής Επικοινωνίας, Ερευνητής

Ο ι Παγκύπριες εξετάσεις, ανέκαθεν αποτελού-
σαν την πιο σημαντική στιγμή στην ζωή των 

μαθητών που διαγωνίζονται για εισαγωγή στα 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας μας αλλά και της Ελλάδας.   
Η επόμενη μέρα των αποτελεσμάτων 
των Παγκύπριων εξετάσεων, αναμ-
φίβολα αποτελεί και την πιο κρίσιμη 
μέρα για χιλιάδες μαθητές, καθώς η 

αγωνία κορυφώνεται και οι κόποι μηνών θα δώ-
σουν σε πολλούς υποψήφιους το πράσινο φως της 
επιτυχίας. Δυστυχώς όμως, υπάρχει και η άλλη με-
ρίδα μαθητών που δεν θα επιτύχει, πρέπει όμως 
να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι δεν 
τελειώνει η ζωή και δεν εξαρτάται η προσωπική 
τους αξία από την επιτυχία τους στις εξετάσεις. 
Δεν κρινόμαστε πάντα από το αποτέλεσμα αλλά 
από την προσπάθεια. 
Στην ζωή θα προχωρήσει αυτός που δεν τα έβαλε 
κάτω, αυτός που έπεσε αλλά βρήκε την δύναμη να 
σηκωθεί και αυτός που θα συνεχίσει να διεκδικεί 
αυτό που πραγματικά του αξίζει. 
Η αποτυχία στις Παγκύπριες εξετάσεις, σε καμία 
περίπτωση δεν ισοδυναμεί με αποτυχία στη ζωή. 
Είναι πολύ σύνηθες μετά από την αποτυχία στις 
εξετάσεις να δημιουργηθούν στα παιδιά συναι-
σθήματα θλίψης, απογοήτευσης, θυμού και άγ-
χους για το μέλλον. 
Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, καθώς ο έφηβος έρ-
χεται αντιμέτωπος με την διάψευση των προσδο-
κιών που είχαν οι άλλοι γι’ αυτόν αλλά και ο ίδιος 
για τον εαυτό του. 
Βασική παράμετρος, είναι ο έφηβος, ο οποίος βρί-
σκεται αντιμέτωπος με την αποτυχία του, να μάθει 
να την διαχειριστεί, να αποδεχτεί την ήττα του και 

να ανασυγκροτηθεί, θέτοντας πάλι τους στόχους 
του και το δρόμο που θα ακολουθήσει. 
Ο ρόλος του οικογενειακού πλαισίου αυτή την πε-
ρίοδο, είναι να προσφέρει στον έφηβο υποστήρι-
ξη. Οι γονείς, οφείλουν να ενθαρρύνουν το παιδί 
τους να εκφράζει τα συναισθήματά του και τις 
δυσκολίες του. Καλό είναι να σταθούν δίπλα στο 
παιδί τους και να του υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν 
τελειώνει με μια αποτυχία.   Τα παιδιά, πρέπει να 
έχουν κατά νου, ότι οι επιλογές σπουδών είναι πά-
μπολλες και υπάρχει και η δυνατότητα για εισαγω-
γή στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 
μας με την δεύτερη κατανομή. Συγκεκριμένα, η 
δεύτερη κατανομή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου(ΤΕΠΑΚ), 
γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι 
μαθητές, πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την περίο-
δο αυτή έχουν ακόμη την δυνατότητα να διεκδική-
σουν την πολυπόθητη θέση. Όσο αφορά την κατα-
νομή για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας γίνεται 
τον Αύγουστο και οι θέσεις ανακοινώνονται από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελ-
λάδος.  
Πέραν αυτών των επιλογών, οι υποψήφιοι οφεί-
λουν να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που δεν εξα-
σφαλίσουν θέση με την διαδικασία της δεύτερης 
κατανομής, υπάρχουν και άλλες επιλογές σπουδών 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Σημαντι-
κά βήματα προόδου έχουν γίνει και στην ιδιωτική 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία καθιστούν τα 
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου ως μια εξαίρετη 
επιλογή σπουδών. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν 
εισδοχή στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και στις Ιδιω-
τικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει 
να έχουν Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

ή άλλο ισοδύναμο προσόν, όπως επίσης και άλλα 
συγκεκριμένα προσόντα τα οποία παρατίθενται 
αναλυτικά στους Οδηγούς Σπουδών των εν λόγω 
Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία, παραμένουν 
στις πρώτες επιλογές όσων Κύπριων φοιτητών επι-
θυμούν να σπουδάσουν στο Εξωτερικό. Κύριο κρι-
τήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στα πανεπιστήμια 
του εξωτερικού για προπτυχιακές σπουδές είναι 
το  απολυτήριο Λυκείου, το οποίο πρέπει να συ-
νοδεύεται με κάποιο πιστοποιητικό γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας, όπως είναι τα GCE, τα IGCSE, 
τα TOEFL και τα IELTS. Αυτά τα πιστοποιητικά 
αποτελούν στην ουσία ένδειξη ότι ο μελλοντικός 
φοιτητής θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στα 
ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Αν και Ιούλιος, υπάρ-
χει ακόμη χρόνος για τους υποψήφιους φοιτητές 
που επιθυμούν να σπουδάσουν για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2022/23, πρέπει όμως άμεσα να απευθυν-
θούν σε κάποιο σύμβουλο σπουδών, ούτως ώστε 
να επισπευσθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των 
αιτήσεων τους. 
 Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, υπάρχει πλη-
θώρα ευκαιριών για σπουδαστές που αναζητούν 
υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης 
για τις σπουδές τους, τις οποίες προσφέρει το  
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, τα Ευαγή 
Ιδρύματα και τα Τραπεζικά Ιδρύματα. 
Στην σημερινή εποχή, οι εναλλακτικές επιλογές 
σπουδών ενός νέου ανθρώπου είναι πάρα πολλές, 
συνεπώς η αποτυχία στις Παγκύπριες εξετάσεις 
δεν σηματοδοτεί το τέλος αλλά την αρχή για νέους 
στόχους. 

Παγκύπριες Εξετάσεις... 

Του Χρύσανθου Σαββίδη
Σύμβουλος Σπουδών

Η επόμενη μέρα για όσους δεν τα κατάφεραν 

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των 
Αντιπροσώπων



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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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
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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

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

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΓΕΙΑΣ
   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Η Σχολική Εφορεία Πέγειας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενες για 
πλήρωση μιας θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο πιο κάτω σχολείο:

1. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πέγειας - 1 θέση
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Πέγειας από το 

Σάββατο 23/07/2022,  για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη θέση.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον κύριο Οδυσσέα Δημοσθένους, 
τηλ.:99380842, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/08/2022 ώρα 12:00μ.μ.  

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΓΕΙΑΣ 

     

Πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου
στον τομέα της Έξυπνης Πόλης – Πληροφορικής

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός εργοδοτουμένου ορισμένου 
χρόνου  στη θέση Βοηθού Διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης (κλ. Α11). 

2. Οι όροι απασχόλησης, η διαδικασία επιλογής και άλλες συναφείς πληροφορίες περιέχο-
νται στην προκήρυξη πρόσληψης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν 
μαζί με το έντυπο αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.pafos.org.cy

 3. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 14.00
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Ακόμα μια νίκη για τον Kalle 
στο Πρωτάθλημα και  1/2 γ ια την TOYOTA
Ο ι Kalle Rovanperä και ο Jonne Halttunen 

με το Toyota Yaris Rally1 της Toyota Gazoo 
Racing WRT κέρδισαν το πέμπτο ράλλυ της 

χρονιάς παίρνοντας την πρωτοπορία του αγώνα 
από την ένατη (9η) ειδική διαδρομή, κέρδισαν δε-
κατρείς ειδικές διαδρομές στο σύνολο, δεν ήθελαν 
να ρισκάρουν τόσο πολύ στις τελευταίες ειδικές δι-
αδρομές την Κυριακή τελευταία ημέρα του αγώνα, 
αφοσιώθηκαν στο να διαχειριστούν το πλεονέκτη-
μά τους για να διατηρήσουν την πρώτη θέση στο 
Ράλλυ Εσθονίας, αλλά, στο Power Stage ήταν όλα 
διαφορετικά. 
Δεν φοβήθηκαν την βροχή και την ανύπαρκτη ορα-
τότητα  επιτέθηκαν με το πόδι στο πάτωμα, τα έδω-
σαν όλα, και κέρδισαν και την Power Stage και τους 
επιπλέον βαθμούς, φεύγοντας με το απόλυτο από 
την Εσθονία. 
Τελικά είναι φαινόμενο αυτός ο οδηγός.
Ο Elfyn Evans επίσης με Toyota Yaris Rally1 της 
Toyota Gazoo Racing WRT τερμάτισε στη δεύτερη 
θέση, ξεκίνησε πολύ γρήγορα τον αγώνα, κέρδισε 
έξι ειδικές διαδρομές, αλλά με την επίθεση του 
Rovanperä  από την 7η διαδρομή  δεν μπορούσε 
πλέον να φτάσει τον ομόσταυλο  του όλο το Σαββα-
τοκύριακο, όμως σημείωσαν μαζί ακόμα  ένα νέο 

1-2 για την TOYOTA GAZOO Racing WRC αποδεικνύ-
οντας ότι είναι ο καλύτερος δεύτερος οδηγός.
Ο Ott Tänak με το Hyundai i20 N R1 της Hyundai 
Shell Mobis WRT ανέβηκε  στο τρίτο σκαλί του βά-
θρου στην Εσθονία κερδίζοντας μόνο μία ειδική 
διαδρομή την 20η αφού σχεδόν όλα είχαν κριθεί, 
σώζοντας την τιμή της Hyundai Motor sport.
Ο Thierry Neuville επίσης με Hyundai i20 N R1 της 
Hyundai Shell Mobis WRT τερμάτισε στην τέταρτη 
θέση, αλλά ποτέ δεν ήταν άνετος/ευχαριστημένος  
στα πηδάλια του Hyundai i20 N Rally1. Τελικά από 
την Hyundai λείπει ο μαέστρος και αδυνατούν να 
αξιοποιήσουν τόσον την ποιότητα του Tanak όσο 
και την ταχύτητα του Neuville.
Στην πέμπτη θέση  τερμάτισε ο Takamoto Katsuta 
και αυτός με Toyota Yaris Rally1 της θυγατρικής 
Toyota Gazoo Racing WRT NG, ενώ στην έκτη θέση 
ανέβηκε ο E Lappi επίσης με Yaris Rally1 συμπληρώ-
νοντας της επιτυχημένες εμφανίσεις της  TOYOTA 
GAZOO Racing WRC.
Στην έβδομη θέση τερμάτισε ο Fourmaux με το 
Puma R1 της M-Sport Ford WRT περισώζοντας την 
τιμή τους, που  παρά την καλή βάση του Puma, και 
αφού ξεκίνησαν την εξέλιξη νωρίς, κέρδισαν με το 
καλημέρα στο Monte Carlo λόγω Loeb αλλά στην 

συνέχεια δεν προκύπτουν ειδήσεις από κάποιους 
χρόνους του Breen όταν είναι στο δρόμο ή των 
άλλων οδηγών της ομάδας, αλλά από την κατά πε-
ρίπτωση παρουσία του Γάλλου 9άκις Παγκόσμιου 
Πρωταθλητή. Η Ford απλά λειτουργεί για την πα-
ρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βοηθώ-
ντας ιδιώτες “χορηγούς”.
Την βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν τρείς 
οδηγοί με αυτοκίνητα της κατηγορίας WRC2,οι 
Mikkelsen με Fabia evo, Suninen με  Hyundai και  
Lindholm επίσης με Fabia evo.

Στην όγδοη θέση τερμάτισε ο Mikkelsen με Skoda 
Fabia evo που κέρδισε και έξη ειδικές διαδρομές 
σε επίπεδο WRC2 και ήταν γρήγορος σε όλη την δι-
άρκεια του αγώνα με τρίτη θέση στην Power Stage  
ενώ στην ένατη θέση βρέθηκε ο  Suninen που πίεσε 
με  Hyundai τον Νορβηγό κέρδισε  επίσης 6 ειδικές 
της κατηγορίας του αλλά “προδόθηκε” από τον κι-
νητήρα του στην Power Stage  και έχασε μια θέση 
για είκοσι πέντε δευτερόλεπτα, ενώ την βαθμολο-
γούμενη δεκάδα συμπλήρωσε ο Lindholm επίσης 
στα πηδάλια ακόμη ενός Skoda Fabia evo.

“Αδέσμευτος” 23 Ιουλίου 2022

Μ ε πρώτο αγώνα το 2013, το Rally di Roma 
Capitale έκανε το ντεμπούτο του στο ERC 

το 2017 καθώς η Ιταλία επέστρεψε στο ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 
τέσσερα χρόνια, όταν το Rallye Sanremo ήταν 
στο καλεντάρι. Ο αγώνας αποδείχθηκε μεγάλη 
επιτυχία και συνεχίζει να αναπτύσσεται. 
Τα πληρώματα ξεκινώντας από το Fiuggi θα 
αντιμετωπίσουν δύσκολες διαδρομές γύρω 
από τη θερμική λουτρόπολη νοτιοανατολι-
κά της Ρώμης, ενώ μια σκηνή στο Terme di 
Caracalla στο κέντρο της Ρώμης θα προσφέρει 
άλλο ένα συναρπαστικό θέαμα. Στον αγώνα 
δήλωσαν συμμετοχή 75 πληρώματα, με 13 
ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 186,98 
χλμ. Ο αγώνας ξεκινά την Παρασκευή 22/7 και 
τα πληρώματα θα τερματίσουν την Κυριακή 
24 Ιουλίου 2022. 

Με το Rally di Roma Capitale συνεχίζεται 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ

Η F1 πρόκειται να επιστρέψει το 2023 στην Νότια 
Αφρική, με την διοργάνωση Grand Prix στο Κιαλά-

μι!
Το Grand Prix της Νοτίου Αφρικής φαίνεται πως θα επι-
στρέψει στο καλεντάρι της F1 το 2023 μετά από 30 χρό-
νια απουσίας αγώνων από την αφρικανική ήπειρο.
Μπορεί οι πληροφορίες να παραμένουν ακόμα ανεπιβε-
βαίωτες, ωστόσο o επικεφαλής της F1, Στέφανο Ντομε-
νικάλι, επισκέφθηκε πριν από λίγο καιρό την πίστα του 
Κιαλάμι, η οποία του άφησε θετικές εντυπώσεις.
Παράλληλα, ο Λιούις Χάμιλτον έχει αναφερθεί στην συ-
γκεκριμένη προοπτική ως «ένα όνειρο που θα πραγμα-
τοποιηθεί», όπως επίσης και ο Μαξ Φερστάπεν εμφανί-
ζεται ενθουσιασμένος στην προοπτική.

«Φουντώνουν» οι φήμες ότι η Formula 1 
επιστρέφει στη Νότια Αφρική
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Σ ε σημαντική ενίσχυση από τη μέση και μπρο-
στά, με την απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός 
καθαρόαιμου επιθετικού θα προχωρήσουν 

στον Ακρίτα. Ο Μπαντία είδε στο πρώτο φιλικό στη 
Βουλγαρία κάποια κενά και στόχος είναι να τα κα-
λύψει όσο το δυνατόν καλύτερα.
Η επιτροπή προγραμματισμού είναι σε αναζήτηση 
ποδοσφαιριστών και θα προσπαθήσει για ποιοτι-
κή ενίσχυση. Άπαντες θέλουν την ομάδα να είναι 
δυνατή στο πρωτάθλημα και όχι κλοτσοσκούφι. 
Το πρωτάθλημα αναμένεται αρκετά δύσκολο, κάτι 
που το γνωρίζουν καλά στην ομάδα της Χλώρακας.

Τελευταίο φιλικό 

Το τρίτο και τελευταίο φιλικό επί Βουλγάρικου εδά-

φους είναι στις 26 Ιουλίου απέναντι στη Σαμπάχ. 
Και εκεί ο προπονητής του Ακρίτα Νταβίντ Μπα-
ντία (φώτο) θα δοκιμάσει σχήματα και ποδοσφαι-
ριστές για να εξαγάγει ακόμη πιο χρήσιμα συμπε-
ράσματα. 

Εισιτήρια διαρκείας 

Φθηνό εισιτήριο διαρκείας εξήγγειλε το σωματείο. 
Η τιμή της απλής κάρτας για τους φιλάθλους είναι 
στα 120 ευρώ, ενώ αυτή των επισήμων στα 200 
ευρώ. Αυτά των επισήμων αφορούν τις κεντρικές 
θέσεις του Στέλιος Κυριακίδης. Όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση η διάθεση των καρτών διαρκεί-
ας έχει ξεκινήσει και πωλούνται στο σωματείο της 
ομάδας στην είσοδο της Χλώρακας. 

Νίκος Πάσπας 

Ο πρώην πρόεδρος του Ακρίτα Χλώρακας Νίκος Πά-
σπας είναι ο μακροβιότερος παράγοντας του σωμα-
τείου, αφού φέτος κλείνει 40 χρόνια προσφοράς και 
παρουσίας στο Δ.Σ. «Ο κ. Πάσπας, που πρωτοασχολή-
θηκε με τα διοικητικά το 1982, ήταν πάντα στον Ακρίτα 
στα εύκολα και στα δύσκολα, χωρίς ποτέ να παραπο-
νεθεί, ή να βάλει το προσωπικό συμφέρον πάνω από 
το συλλογικό και ούτε άφησε ποτέ τους εγωισμούς να 
υπερνικήσουν το συμφέρον και την πρόοδο του σω-
ματείου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σωματείο 
της Χλώρακας.  Ο πρώην πρόεδρος της ομάδας παρέ-
δωσε λεύκωμα με παλιές φωτογραφίες του Ακρίτα το 
οποίο  κοσμεί πλέον τη συλλογή που δημιουργείται 
για τον νέο μουσειακό χώρο του οικήματος.

Έπεται ενίσχυση στον Ακρίτα Χλώρακας

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η ποδοσφαιρική Πάφος επιστρέφει
Η ποδοσφαιρική Πάφος επιστρέ-

φει και μάλιστα δυναμικά. Πέ-
ραν της Πάφος fc που πλέον θεω-
ρείται ομάδα εξάδας και κανείς δεν 
μπορεί να το αμφισβητήσει, έχουμε 
τη δυναμική άνοδο του Ακρίτα Χλώ-
ρακας στην Α’ κατηγορία και μάλι-
στα με γνωστό επενδυτή (Liutauras 
Varanavicius).
Στη Χλώρακα γίνεται αρκετά καλή 
δουλειά από όλους και όπως φαίνε-
ται η ομάδα θα είναι δυνατή και υπο-
λογίσιμη με στόχο να πλασαριστεί 
στα μεσαία στρώματα του βαθμολο-
γικού πίνακα. Οι ιθύνοντες σε καμιά 
περίπτωση δεν θέλουν την ομάδα να 
είναι ασανσέρ, όσο δύσκολο και αν 
είναι το πρωτάθλημα. 
Στη Β’ κατηγορία θα έχουμε φέτος 
την Πέγεια, η οποία θέλει και πρέ-
πει να έχει ρόλο πρωταγωνιστικό. Η 
ομάδα της Πέγειας έχει στέρεες βά-
σεις και μπορεί να πετύχει τους στό-
χους της στο άμεσο μέλλον. Κρυφός 
πόθος όλων, κακά τα ψέματα, είναι η 

άνοδος στα μεγάλα σαλόνια, καθώς 
εκεί είναι όλες οι χορηγίες (κυρίως 
από τα τηλεοπτικά).
Δεν αποκλείεται, λοιπόν, στο άμεσο 
μέλλον η επαρχία μας να εκπροσω-
πείται από τρεις ομάδες στην Α’ κα-
τηγορία, την Πάφο, τον Ακρίτα και 

την Πέγεια. Ας μην ξεχνάμε ότι η Λε-
μεσός έχει τέσσερις ομάδες (Απόλ-
λων, ΑΕΛ, Άρης και Καρμιώτισσα), η 
Λευκωσία τρεις (ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, 
Ολυμπιακός), και η επαρχία Λάρνα-
κας επίσης τρεις (Ανόρθωση, ΑΕΚ, 
Σαλαμίνα).

Α ισθητή παρουσία στο πρωτά-
θλημα Β’ κατηγορίας ετοιμάζει η 

Πέγεια 2014. 
Η νεοφώτιστη στην κατηγορία δεν θα 
αρκεστεί σε απλή παρουσία, αλλά 
για το κάτι παραπάνω. Το πρωτάθλη-
μα είναι σαφώς πιο δύσκολο σε σύ-
γκριση με αυτό της Γ’ κατηγορίας, 
αλλά οι πλείστες ομάδες δεν είναι 
ανίκητες. 
Ο Αλέξης Γαρπόζης κράτησε τον βα-
σικό κορμό της ομάδας και ενισχύε-
ται σημαντικά με ποιοτικούς ποδο-

σφαιριστές, όπως για παράδειγμα, 
τον Αλεξάντερ Φερνάντες, που ήρθε 
δανεικός από την περίφημη Μπό-
κα Τζούνιορς. Ο Φερνάντες, λοιπόν, 
που έρχεται με περγαμηνές, αναμέ-
νεται να αποτελέσει το δέκα το καλό 
της ομάδας. Η συνέχεια αναμένεται 
ανάλογη, καθώς πρόκειται να απο-
κτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές 
του ίδιου βεληνεκούς.
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται 
κάποιες ανακοινώσεις, καθώς υπάρ-
χουν ποδοσφαιριστές με προσύμ-

φωνα, οι οποίοι θα περάσουν από 
ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα 
ανακοινωθούν.  
Στο μεταξύ, με την ομάδα ανανέω-
σαν και συνεχίζουν οι Γρηγόρης Κι-
ουρτσίδης, Παναγιώτης Λουκαϊδης, 
Τάσος Μακρής, Αχιλλέας Μιχαήλ, 
Στέφανος Μίλλερ, Ευαγόρας Χαρα-
λάμπους, Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
Ανδρέας Νικολάου, Γρηγόρης Διονυ-
σίου, Ράιαν Νεοφύτου και οι ξένοι 
Habib Oueslati, Kareem Ben Kmayal 
και Yanis Felix.

Β’ κατηγορία / Πέγεια 2014

Έρχονται νέες μεταγραφές...

Tελευταία Νέα

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δη-
μοσίευμα της εφημερίδας Φι-

λελεύθερος, ο ΚΟΑ είναι θετικός 
στο να παραχωρηθεί το Στέλιος Κυ-
ριακίδης στους Ρώσους ιδιοκτήτες 
της Πάφος fc, όπου στη θέση του 
φιλοδοξούν να κτίσουν ένα υπερ-
σύχργονο ποδοσφαιρικό στάδιο 
για τις ανάγκες των ομάδων της 

Πάφου.  
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να 
ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα, εάν 
δηλαδή, θα ξεκινήσουν τα έργα στο 
στάδιο για αλλαγή του ταρτάν, ή 
αν θα δοθεί το πράσινο φως στους 
επενδυτές της παφιακής ομάδας 
για να το ρίξουν κάτω και να το 
φτιάξουν από την αρχή. 

Παραχωρείται το Σ. Κυριακίδης;
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Σ την Αυστρία βρίσκεται από την Παρα-
σκευή η Πάφος fc για το δεύτερο και πιο 
σημαντικό στάδιο προετοιμασίας. Κατά 

την παραμονή της εκεί θα δώσει τρία δυνατά 
φιλικά μέσα από τα οποία ο Χένινγκ Μπεργκ, 
θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον κάθε πο-
δοσφαιριστή. 
Στο αγωνιστικό, είναι γεγονός ότι υπάρχουν 
εκκρεμότητες και μάλιστα σημαντικές. Ήδη, 
έχει γίνει γνωστό ότι θα γίνουν ακόμη τέσσερις 
προσθήκες, και δεν αποκλείεται να γίνει άλλη 
μια για αντικαταστάτη του Βραζιλιάνου Μαρ-
σίνιο που δεν έχει πάρει ακόμη άδεια εξόδου 
από τη χώρα του.  

Μουαμέρ Τάνκοβιτς
Την Πέμπτη υπήρξε η επισημοποίηση της συμ-
φωνίας με τον τέως άσσο της ΑΕΚ Αθηνών 
Μουαμέρ Τάνκοβιτς (φώτο), έναν εξαίρετο 
αριστερό εξτρέμ που αναμφίβολα ανεβάζει 
ακόμη πιο πολύ το επίπεδο της ομάδας. Του 
ίδιου βεληνεκούς αναμένονται να είναι και 
οι άλλες μεταγραφές, τους οποίους ο Χένινγκ 
Μπεργκ περιμένει με αγωνία. Εάν ευσταθούν 
οι πληροφορίες ότι οι ποδοσφαιριστές που θα 
αποκτηθούν είναι «ενδεκαδάτοι», τότε ο προ-
πονητής της Πάφου θα χρειαστεί να αλλάξει 

τα πλάνα του. Πάντως, όπως λέγεται στα πο-
δοσφαιρικά στέκια, δεν αποκλείεται να απο-
κτηθεί και παίκτης-κράχτης μεγάλης χρηματι-
κής αξίας.  

Κλείνει τερματοφύλακας
Στο θέμα με τον τερματοφύλακα, όπως σας εί-
χαμε ενημερώσει και παλαιότερα, υπάρχει ο 
υπό δοκιμή μεξικανό-αμερικανός Χέσε Γκονζά-
λεζ, ο οποίος δείχνει αρκετά καλά στοιχεία και 
μάλλον θα αποκτηθεί. Ο εν λόγο ποδοσφαιρι-
στής έχει κακό ιστορικό, καθώς πρόσφατα έχει 
κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. 

Ψώνια από Ρίγα; 
Παρότι η ομάδα πρέπει να προχωρήσει στην 
απόκτηση ακόμη πέντε ποδοσφαιριστών, η δι-
οίκηση δεν φαίνεται να βιάζεται. Αυτή η σιγου-
ριά, της μη βιασύνης, αφήνει ερωτηματικά… 
Μήπως περιμένει να «τσεκάρει» κάποιους πο-
δοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά 
παιχνίδια, όπως για παράδειγμα στη Ρίγα; Εκεί 
υπάρχει ο Κροάτης Μπάμπετς που αγωνίζεται 
ως αμυντικό χαφ, και που πιθανόν να απασχο-
λήσει την Παφιακή ομάδα. Για τον εν λόγω πο-
δοσφαιριστή, ο Ρώσος μεγιστάνας της ομάδας 

Σεργκέι Λομάκιν έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέ-
πη, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του αγγίζει 
τα 2.5 εκ. ευρώ.  Πάντως, η ομάδα της Ρίγα, 
η οποία έχει το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
με την Πάφο, κάνει εντυπωσιακή πορεία στην 
Ευρώπη. Την Πέμπτη το βράδυ κέρδισε εκτός 
έδρας με 3-0 την Ρουζομπέροκ με τέρματα των 
Τόρρες, Σοεσάλο και Αουρέλιο και έκανε καθο-
ριστικότατο βήμα για πρόκριση στην επόμενη 
φάση.  Οι Τόρρες και Αουρέλιο αγωνίζονται 
δανεικοί από την Πάφος fc.

Τηλεοπτικά τα φιλικά 
Τη Δευτέρα είναι ορισμένο το πρώτο φιλικό 
επί Αυστριακού εδάφους με αντίπαλο την Ου-
ντινέζε (18:00), παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζω-
ντανά από το συνδρομητικό κανάλι Cablenet 
Sports 1. Τρεις ημέρες αργότερα, το δεύτερο 
φιλικό στην Αυστρία, επίσης με ιταλική ομάδα, 
την Έμπολι (Cablenet Sports 1, 14:30) και το 
τρίτο και τελευταίο φιλικό θα γίνει στις 3 Αυ-
γούστου με την αραβική Al Wahda.

Στην Αυστρία βρίσκεται η Πάφος fc  
«Ονόματα», όπως του Τάνκοβιτς, φέρνει η διοίκηση… 
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