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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Β. Φακοντής

Το ΚΕΠ, όπως σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε 
κατά την 10ετία Αναστασιάδη δεν εξυπηρέτησε 
το γενικό συμφέρον της Κύπρου…

Σελ. 15

Χ. Σαββίδης

Θέμα στη Βουλή για την αυτονόμηση των Με-
ταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης…

Σελ. 06 

Μ. Λάμπρου

Η Επισκοπή τα τελευταία χρόνια λόγω των έρ-
γων που έγιναν συγκρατεί τον πληθυσμό της 
και προσελκύει νέα ζευγάρια…

Σελ. 04

Την αξιολόγηση των τροποποιημένων σχεδίων από το Τμήμα Α-
λιείας και το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναμένουν οι Δήμοι Πάφου και 
Γεροσκήπου για να προχωρήσει η διαδικασία για την τελική έ-
γκρισή του έργου...

Σελ. 04

Από την 1η Σεπτεμβρίου ο Δήμος Πάφου δεν θα δέχεται πλη-
ρωμές στα ταμεία του για λογαριασμούς υδατοπρομήθειας, σκυ-
βάλων και άλλων φορολογιών. Όλοι οι δημότες θα μπορούν να 
καταβάλλουν τα τέλη τους πληρώνοντας ηλεκτρονικά…

Σελ. 05

Π ρ ο σ τ α σ ί α  π α ρ α λ ι α κ ο ύ  μ ε τ ώ π ο υ
Προσάρμοσαν τα σχέδια και περιμένουν θετική αξιολόγηση

Σελ.14

Από την φτώχεια 
στην κορυφή

Ο πρόεδρος των 
Ιδιοκτητών Κέ-

ντρων Αναψυχής θυμάται 
μαζί μας τα παιδικά του 
χρόνια, τα πρώτα του βή-
ματα στη μαγειρική, την 
συνδικαλιστική του πορεία 
και τις μαγειρικές του προ-
τιμήσεις...

Ν. Θρασυβούλου Αποφασισμένοι για πόλεμο
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Προειδοποιούν με δυναμικότερες εκδηλώσεις δια-
μαρτυρίας για το Τοπικό Σχέδιο και δηλώνουν απο-
φασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους οι 
κάτοικοι της Ίνειας σε περίπτωση που η κυβέρνηση 
προχωρήσει στην δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου...

Σελ. 07

Την δυσφορία τους για την ανε-
ξήγητη δυσοσμία που επικρατεί 
στην γειτονιά τους εκφράσουν 
με επιστολή τους μέσω του Α-
δέσμευτου κάτοικοι της οδού Α-
γαμέμνωνος στην Κάτω Πάφο…

Σελ. 07

Δυσοσμία

Μ ό ν ο ν  η λ ε κ τρ ο ν ι κ έ ς  π λ η ρ ω μ έ ς 
Κλείνουν τα ταμεία του Δήμου Πάφου

Σελ. 06

Γ. Γιαλλούρης

Α ν ά γ κ η  γ ι α  ν έ α  Τε χ ν ι κ ή 
Σ χ ο λ ή  σ τ η ν  Π ά φ ο 

Σκοτώνει τα όνειρα και τις προσδο-
κίες των νέων η αδιαφορία η πα-
ράλειψη και η αδυναμία διαχρονικά 
της πολιτείας να καλύψει τις ανά-
γκες για τεχνική εκπαίδευση στην 

Πάφο με αποτέλεσμα περίπου 100 μαθητές κάθε 
χρόνο να μην βρίσκουν θέσεις στην Τεχνική Σχο-
λή για να συνεχίσουν την φοίτηση τους...

  Σελ. 05

Έρχεται δύσκολος Χειμώνας
Θα νεκρώσει η Πάφος
 
Θα κλείσουν όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες λόγω του κόστους 
της ηλεκτρικής ενέργειας…

Οι οικονομικές συνέπειες επίσης θα είναι σημαντικές όχι μόνον 
για τα έσοδα του κράτους, αλλά και για τα έσοδα των Δήμων…
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Στην σύλληψη 41χρονου προχώρησε το Τμή-
μα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου σε σχέ-
ση με υπόθεση απάτης στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Κλά-
δου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, μέ-
λη του ΤΑΕ Πάφου, μετέβησαν στη Μαδρίτη, ό-
που παρέλαβαν και μετέφεραν χθες στην Κύπρο, 
άντρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος καταζητείτο για 
υπόθεση απάτης στο διαδίκτυο και είχε συλλη-
φθεί στην Ισπανία.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αδίκημα που έ-
γινε τον Οκτώβριο του 2020, όπου σύμφωνα με 
καταγγελία κάτοικου Πάφου, ο παραπονούμενος 
είχε επικοινωνήσει με εταιρία που ασχολείται με 
κηπουρικές εργασίες, με σκοπό αυτή να αναλάβει 
κάποιες εργασίες στο σπίτι του.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο παραπονούμενος 
απέστειλε μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην 
εταιρία το χρηματικό ποσό των 17,850 ευρώ ως 
προκαταβολή. Αργότερα ο παραπονούμενος έλα-
βε ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, να ακυρώσει τη συναλλαγή, επειδή δεν ήταν 
σε θέση η εταιρία να παραλάβει το χρηματικό πο-
σό, πράγμα το οποίο ο παραπονούμενος έπραξε.

Στη συνέχεια του δόθηκαν νέες οδηγίες μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης και ένας 
τραπεζικός λογαριασμός στην Ολλανδία, όπου 
του ζήτησαν να αποστείλει τα χρήματα, πράγμα 
το οποίο ο παραπονούμενος έπραξε.
Ακολούθως και μετά από επικοινωνία που είχε, 
διαπίστωσε, ότι η εν λόγω εταιρία δεν διέθετε λο-
γαριασμό στην Ολλανδία και ότι επρόκειτο για α-
πάτη. Ο 41χρονος συνελήφθη χθες βράδυ βάσει 
εθνικού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό 
κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Αυτή η χώρα δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ…
Μετά το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Al 

Jazira για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα με 
τα χρυσά διαβατήρια με το οποίο γίναμε διεθνώς 
ρεζίλι, σε μια κανονική χώρα θα ερχόταν κοσμο-
γονία. Θα είχαμε παραίτηση προσώπων μέχρι 
και παραίτηση τα κυβέρνησης και την προκήρυξη 
εκλογών.
Αντί αυτού χρόνια μετά η δικαστική διαδικασία 
δεν έχει ακόμα αρχίσει και αν  δεν ήταν η έκθεση 
του γενικού Ελεγκτή δεν θα ασχολείτο κανείς με 
το σκάνδαλο.
Το λιγότερο που είχαμε να κάνουμε ήταν να διορ-
θώσουμε τις όποιες στρεβλώσεις και να οδηγή-
σουμε τους ενόχους στη δικαιοσύνη.
Αντί αυτού όμως τρία χρόνια μετά το ρεζιλίκι, 
αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν διορθώσαμε τις 
στρεβλώσεις αλλά συνεχίζαμε με το ίδιο τέμπο 
να χαρίζουμε χρυσά διαβατήρια σε κάθε λογής 
λαμόγιο.
Και όλο αυτό τον διάστημα δεν έσκασε μύτη, 
εμείς ζούσαμε στον κόσμο μας και αυτοί που 
έχουν καθήκον να διαφυλάττουν τα συμφέροντα 
και τους θεσμούς του κράτους κοιμόντουσαν τον 
ύπνο του δικαίου.
Ή μήπως όχι;
Γιατί κουραστήκαμε να βρίσκουμε για τα πάντα 
μια δικαιολογία. Η ολιγωρία που φτάνει στα όρια 
της αδιαφορίας και η ανυπαρξία όλων αυτών εί-
ναι εγκληματική.
Ήδη όλοι αυτοί θα έπρεπε να είναι στα σπίτια 
τους και εναντίον τους θα έπρεπε να διαταχθεί 
έρευνα.
Από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είχε την 
ευθύνη της έκδοσης των διαβατηρίων αυτών μέ-
χρι και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που 
τα ενέκριναν.
Αποτελεί μήπως δικαιολογία το γεγονός ότι οι 
μόνο που αποκαλύφθηκαν μέχρι τώρα, (οι τρεις 
που ξεσκέπασε το Al Jazira) προέρχονται και από 
τη δεξιά και την αριστερά; Ή μήπως πιστεύει κα-
νείς ότι μόνο αυτοί ευθύνονται;
Στο κάτω, κάτω αυτοί απλά εκμεταλλεύτηκαν τις 
γνωριμίες τους και τα όποια κενά είχε ο νόμος, 
άσχετα εάν εκ της θέσεως τους θα έπρεπε να τα 
διαφυλάττουν και όχι να τα εκμεταλλεύονται.
Τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι εί-
χαν καθήκον να επαγρυπνούν; Θέλουν αν πιστέ-
ψουμε ότι απλά πιάστηκαν κορόιδα; Ακόμα όμως 
και έτσι να είναι γιατί δεν πήγαν ακόμα στο σπίτι 
τους; Γιατί ο Κυπριακός λαός τους πληρώνει πολύ 
αδρά για να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
Πιστεύει κανείς ότι το έπραξαν; 

Τ’ έχεις Γιάννημ’;

479 π.Χ.: Η Μάχη των Πλαταιών
Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, με 
αρχηγό τον σπαρτιάτη Παυσανία, νι-
κούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό 
στρατό του Μαρδόνιου.
1813: Η Μάχη της Δρέσδης
Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρα-
τού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της 
Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστρι-
ακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθ-
μεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψη-
λάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο 

πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται 
και χάνει το δεξί χέρι του.
1829: Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πό-
δι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για ε-
πτά ναυτικούς, που έχουν καταδικασθεί 
για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονό-
ματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας 
Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώ-
νης Μανόλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλα-
ος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρο-
μπόλης.
1922: Η καταστροφή της Σμύρνης

Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκατα-
λείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 π.μ. εμπρο-
σθοφυλακή του τουρκικού ιππικού ει-
σέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδυνές 
ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. 
Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προ-
βαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πλη-
θυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέ-
ντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης 
Χρυσόστομος. Η πυρκαϊά θα συνεχιστεί 
έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας 
την πόλη σε σωρό ερειπίων.

Παραπολιτικά
Σχόλια, σφήνες Σάτι-
ρα και μικρές ειδή-
σεις, από την επικαι-
ρότητα δοσμένα με 
χιούμορ και καυστική 
κριτική από τους συ-

ντάκτες του Αδέσμευτου...
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9, 11

Αθλητικά
Τη  σπουδαία μεταγρα-
φή με τον Μαμαντού 
Κανέ ολοκλήρωσε η Πά-
φος fc, προσθέτοντας 
άλλο ένα πολύτιμο ερ-
γαλείο στη φαρέτρα του 

Χενινγκ Μπεργκ. 
ΣΕΛΙΔΑ 23-24

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 αγορά σχολικών ει-
δών μπορεί να είναι 
μια εμπειρία συμμετο-
χής και μάθησης, τόσο 
για το γονέα όσο και 
για το μαθητή. 

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

Διαδικτυακή απάτη
Συνελήφθη 41χρονος στην Μαδρίτη 
για απάτη στην Πάφο...

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Φανουρίου μεγαλομάρτυρος 
Ποιμένους Οσίου
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 23/07-29/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 27/08/22
Διομήδους Στέφανος
Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2
Κυριακή 28/08/22
Παπούδας Αριστοτέλης
Αλέξαντρου Υψηλάντη 25
Δευτέρα 29/08/22
Κουτέπας Βασίλειος
Αμάλθειας 2 
Τρίτη 30/08/22
Βαρναβίδου Σταυρούλλα
Νικολάου Νικολαϊδη 62

Τετάρτη 31/08/22
Ηρακλέους Μαίρη-Ακαμαντίδος 31 Α  

Καπουδιώτη Άντρη-Θεσσαλονίκης 4
Πέμπτη 01/09/22
Στυλιανού Χαράλαμπος
Αχέπανς 4
Παρασκευή 02/09/22
Ροίδη Σοφία
Αγίων Αναργύρων 21

Μετά το Παφιακό 
Στάδιο προς Γερο-
σκήπου
Περιοχή Δασούδι, 
300m πιο κάτω από 
το Lidl

Φώτα Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός

100m από το Λύκειο 
Κύκκου προς τα 
Δικαστήρια
800 μέτρα από το Time 
Out προς Χλώρακα, απέ-
ναντι από Τρ. Κύπρου
Έναντι Πυροσβεστικής

Εναντι Γενικού 
Νοσοκομείου Πάφου

Έναντι εκκλησίας 
Αγίων Αναργύρων

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8/2022-ΤΣΙΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99603235
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/8/2022-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΗΛ 99667980

Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΑΦΟΥ  26806060
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΦΟΥ  26803100
ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ  26803145
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΦΟΥ  26806272
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26943045/99603622
ΑΗΚΠΑΦΟΣ  26206000
ΑΗΚΒΛΑΒΕΣ  1800
ΑΤΗΚΒΛΑΒΕΣ  80000197
ΑΡΧΗΓΕΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 22808080
ΑΝΑΦΟΡΑΔΑΣΙΚΩΝΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 26422641
ΕΚΤΑΚΤΗΑΝΑΓΚΗ  12-199
ΔΗΜΟΣΠΑΦΟΥ  26822270
ΔΗΜΟΣΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  26962324

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

Ε ντατικές είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον 
εντοπισμό των δραστών του εμπρησμού βάρκας 

που ανήκει σε 57χρονο από την Έμπα.
Η βάρκα βρισκόταν πάνω σε τρόλεϊ στον χώρο στάθ-
μευσης της εκκλησίας Αγίου Χαραλάμπους Έμπας και 
παραδόθηκε στις φλόγες γύρω στις 2 την αυγή της 
Παρασκευής.
Η φωτιά κατασβήσθηκε από την πυροσβεστική υπηρε-
σία όμως προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην βάρκα.  

Έκαψαν βάρκα στην Έμπα

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8/2022-ΤΣΙΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99603235
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/8/2022-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΗΛ 99667980
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Η Επισκοπή τα τελευταία χρόνια λόγω των 
έργων που έγιναν όχι μόνον συγκρατεί 
τον πληθυσμό της, αλλά προσελκύει συ-

νεχώς και νέα ζευγάρια για μόνιμη διαμονή, ενώ 
αποτελεί πλέον και πόλο έλξης για ντόπιους και 
ξένους επισκέπτες. 
Την περασμένη εβδομάδα έγιναν τα εγκαίνια της 
τελευταίας φάσης των έργων με τα οποία ολο-
κληρώθηκε η ανάπλαση και η ανάδειξη των γκρε-
μνών. Η Επισκοπή Πάφου είναι ένα παραδοσιακό 
χωριό που βρίσκεται 11 περίπου χιλιόμετρα βο-
ρειοανατολικά της Πάφου και είναι κτισμένο στη 
δυτική όχθη του ποταμού Έζουσα. 
Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει κάποιος 
μπαίνοντας στο χωριό είναι το γιγάντιο βράχο, 
γνωστό ως Μετέωρα Επισκοπής, να δεσπόζει 
ψηλά από πάνω του, δίνοντας την αίσθηση ενός 
μεγαλοπρεπούς και επιβλητικού τοπίου. Έχει 
μέγιστο ύψος 70 μέτρα και μήκος 250 μέτρα 
καθιστώντας τον έτσι ως τον μεγαλύτερο μονό-
λιθο όγκο της Κύπρου. Ο συγκεκριμένος βράχος 
αποτελεί μέρος του γεωλογικού συμπλέγματος 
Μαμωνιών και έχει χαρακτηρισθεί ως προστα-
τευόμενη περιοχή, λόγω της τεράστιας περιβαλ-

λοντικής σημασίας που έχει σε σπάνια είδη πανί-
δας και χλωρίδας. 
Πριν το μεγάλο σεισμό του 1953, αποτελούσε μέ-

ρος μεγαλύτερου και ψηλότερου βράχου, αλλά 
ένα μεγάλο μέρος κατέρρευσε. Για αυτό το λόγο 
πριν μερικά χρόνια έγιναν κατόπιν μελέτης, εργα-
σίες σταθεροποίησης στο βράχο. Στην όχθη του 
ποταμού της Επισκοπής απέναντι από το χωριό, 
διασώζονται τα ερείπια μικρής μονής αφιερω-
μένης στον Τίμιο Σταυρό, που χτίστηκε κατά τη 
διαμονή του περίφημου ασκητή Ιλαρίωνα στην 
Επισκοπή.

Μαίρη Λάμπρου 

Το έργο ανάπλασης που εγκαινιάζουμε σήμερα, 
ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η Έπαρχος 
Πάφου Μαίρη Λάμπρου έγινε σε τρεις αυτοτελείς 
φάσεις. Μελετητές ολοκλήρου  του σημαντικού 
αυτού έργου που προβάλλει το φυσικό μνημείο 
των Μετεώρων είναι το Αρχιτεκτονικό Εργαστήρι 
Αγισηλάου και Καλαβάς. Η πρώτη φάση ολοκλη-
ρώθηκε από το 2009 με κόστος €249.296 πλέον 
ΦΠΑ με εργοληπτική Εταιρεία την Α. Όθωνος 

και Υιοί Λτδ. Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε το 
2018 με την εργοληπτική εταιρεία Γ.Ι. Μιχαηλί-
δης Λτδ. με κόστος €266.364 πλέον ΦΠΑ. Η Τρί-
τη και τελευταία φάση ολοκληρώθηκε εντός του 
2022, πριν ένα περίπου μήνα, με την κοινοπραξία 
CHRISTOCO & COSTAS MARKOU CONSTRUCTIONS 
LTD με δαπάνη €313.338 πλέον ΦΠΑ. Το όλο έργο 
εκτελέσθηκε με κρατικά κονδύλια με τη συνει-
σφορά στο 5% του Κ.Σ. Επισκοπής.  
Στην τελευταία βάση εξασφαλίσθηκε χρηματοδό-
τηση κατά €200.000 από το Ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα LEADER. Το έργο έχει εξωραΐσει την περιοχή 
του γκρεμνού και μπορεί να χρησιμοποιείται για 
εκδηλώσεις της κοινότητας και άλλες  συναθροί-
σεις. Με το έργο αυτό έχει ήδη αυξηθεί η επι-
σκεψιμότητα στην περιοχή και έχει βελτιωθεί η 
ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Στην κοινότητα 
της Επισκοπής υπάρχει και το μονοπάτι της φύσης 
που συνδέει την περιοχή με την κοινότητα Καλ-
λέπειας  . Το μονοπάτι είναι γραμμικό μήκους 8 
km περίπου και περνά  από την τοποθεσία ΄΄Μω-
ρόνερο΄΄  όπου βρίσκονται τα ερείπια του ναού 
/ μνημείου του Αγίου Γενναδίου. Στο χωριό  λει-
τουργεί επίσης, ως γνωστό, το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου. Το Κέντρο 
στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο του χω-
ριού το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2007-2013. Το Κέντρο αποσκοπεί 
στην ανάδειξη και προβολή της οικολογικής αξίας 
της Κοιλάδας της Έζουσας, στην προστασία των 
οικολογικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της περιοχής και στην αειφόρο ανάπτυξη. Ως εκ 
τούτου στην περιοχή υπάρχει ένας συνδυασμός 
προσφερόμενων έργων και υπηρεσιών σε επισκέ-
πτες. Αναφέρθηκε  επίσης στο γεγονός ότι έχει 
επίσης εκτελεσθεί πριν 2 χρόνια περίπου, μέσω 
της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, η γέφυρα Να-
τάς- Επισκοπής πάνω από τον ποταμό Έζουσα, με 
κόστος 400.000 περίπου ευρώ, που συνδέει τις 
παραποτάμιες κοινότητες και προσφέρει ασφαλή 
διακίνηση σε κατοίκους και γεωργούς.

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση
στην Επισκοπή... Πόλος έλξης η 
κοινότητα με τα εντυπωσιακά της μετέωρα… 

  Ριπές
Προσγείωση στην σκληρή 
πραγματικότητα

Οι διακοπές τέλειωσαν ή τελειώνουν σιγά σιγά 
για όλους μας και επιστρέφουμε στην σκληρή 

πραγματικότητα. Η αλήθεια 
είναι ότι ακόμη και στις διακο-
πές μας είναι πολλοί αυτοί που 
«φρόντιζαν» να μην εφησυχά-
σουμε. Χρησιμοποιώντας τα 
φεστιβάλ και τα τραπεζώμα-
τα φίλων και ψηφοφόρων, οι 
υποψήφιοι για την προεδρία 
της Δημοκρατίας προσπαθού-
σαν να μας υπενθυμίζουν ότι 
διανύουμε προεκλογική περί-

οδο και τον Φεβρουάριο του ‘23 θα πρέπει να ανα-
δείξουμε τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Πόσο πιο θλιβερή μπορεί να είναι η προοπτική να 
έχουμε να επιλέξουμε νέο Πρόεδρο ανάμεσα από 
υποψηφίους που ήταν λίγο ή πολύ στενοί συνεργά-
τες του απερχόμενου Προέδρου. Υπάρχουν και οι 
άλλοι υποψήφιοι βέβαια που διεκδικούν την προε-
δρία αλλά οι πιθανότητες τους είναι όσες και για να 
κερδίσουν το μεγάλο τζακ ποτ στο τζόκερ. 
Πριν καλά καλά προσαρμοστούμε στην σκληρή πο-
λιτική πραγματικότητα που βιώνουμε στην Κύπρο, 
ο Γενικός Ελεγκτής φρόντισε να μας προσγειώσει 
πολύ ανώμαλα δημοσιοποιώντας την έκθεση του 
για το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων το οποίο 
δικαίως «βαφτίστηκε» το σκάνδαλο των χρυσών 
διαβατηρίων. Επιβεβαιώνεται η σαθρότητα των 
διαδικασιών που ακολουθούνταν και η ενδεχόμενη 
κατάχρηση εξουσίας και/ή ενδεχόμενη διάπραξη 
ποινικών αδικημάτων από διάφορα πρόσωπα. Με 
βάση τα ευρήματα της Έκθεσης, από τις 3.517 πε-
ριπτώσεις προσώπων που  πολιτογραφήθηκαν ως 
επενδυτές, υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός πολιτο-
γραφήσεων που δεν πληρούσε τα εν ισχύι κριτή-
ρια. 
Επιπλέον, 3.810 πρόσωπα παρανόμως πολιτογρα-
φήθηκαν ως συγγενείς των επενδυτών. Ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών ενημερωνόταν, κατά κανόνα, με 
σχετικό σημείωμα, από τους αρμόδιους λειτουρ-
γούς του Υπουργείου του για τα θέματα που σχε-
τίζονταν με τις αιτήσεις που καλείτο να προωθήσει 
στο υπουργικό συμβούλιο. Επίσης, ενημερωνόταν 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την ικανοποί-
ηση ή μη των επενδυτικών κριτηρίων. Η μη κοινο-
ποίηση στο υπουργικό συμβούλιο των γεγονότων 
και πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στο ση-
μείωμα που ετοίμαζε ο αρμόδιος λειτουργός του 
ΥΠΕΣ, είναι μεμπτή και παράνομη, αφού στερούσε 
ουσιώδη πληροφόρηση από το όργανο που είχε 
την αποφασιστική αρμοδιότητα. Το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε πολιτογραφήσεις  ενώ γνώριζε ότι 
δεν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Το πρόβλημα 
γίνεται σοβαρότερο εάν ληφθεί υπόψη ότι, με την 
πρακτική που ακολουθείτο, εκτός από το ΥΣ, στο 
σκοτάδι παρέμενε και η Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Τούτο συνήθως αφορούσε στα επενδυτικά κριτή-
ρια τα οποία το ΥΣ παραβίαζε, συνήθως με το αιτιο-
λογικό ότι δήθεν η αίτηση ενέπιπτε στο πνεύμα των 
κριτηρίων αυτών. Ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει 
απώλειες εσόδων για το κράτος εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων. Διαπιστώνει επίσης σχεδόν παντελή 
απουσία ικανοποιητικών μηχανισμών ελέγχου που 
θα μείωναν το ενδεχόμενο εικονικών επενδύσε-
ων ή πρόωρης εγκατάλειψής τους και τη συναφή 
απουσία εκ των υστέρων παρακολούθησης των 
επενδύσεων. Καταλήγει ακόμη στην διαπίστωση 
ότι διαφαίνεται το ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσί-
ας από πρόσωπα που ασκούσαν δημόσια εξουσία 
και το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στους επι-
τήδειους που καταχράστηκαν το ΚΕΠ εκμεταλλευό-
μενοι τα κενά, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του. 
Αν σε αυτά προσθέσει κανείς ότι η συνεχιζόμενη 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλεί μια 
άνευ προηγουμένου ακρίβεια σε όλα τα βασικά 
είδη διατροφής τα καύσιμα και την ενέργεια και 
βέβαια ότι δεν έχουμε απαλλαγεί από τον covid, 
τότε μπορούμε σκιαγραφήσουμε τι μας περιμένει 
μέχρι τις επόμενες διακοπές μας. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει κάποιος μπαίνοντας στο χωριό είναι το γιγάντιο βράχο, γνωστό 
ως Μετέωρα Επισκοπής, να δεσπόζει ψηλά από πάνω του, δίνοντας την αίσθηση ενός μεγαλοπρεπούς 
και επιβλητικού τοπίου.

Την αξιολόγηση των τροποποιημένων σχεδίων 
από το Τμήμα Αλιείας και το Τμήμα Αρχαιοτή-

των αναμένουν οι Δήμοι Πάφου και Γεροσκήπου 
για να προχωρήσει η διαδικασία για την τελική 
έγκρισή του έργου προστασίας των ακτών από 
την διάβρωση. 
Με βάση τα όσα είχαν συμφωνηθεί στην σύ-
σκεψη που έγινε τον Ιούλιο στην παρουσία του 
Υπουργού Μεταφορών, οι μελετητές κατέθεσαν 
τα τροποποιημένα σχέδια και τώρα αναμένεται η 
εξέταση τους από τα δύο κυβερνητικά τμήματα. 
Ο Δήμαρχος Πάφου μιλώντας στο Radio Cosmos 
εξέφρασε την ελπίδα να διαφοροποιηθεί η θέση 
των δύο κυβερνητικών τμημάτων ώστε να προχω-
ρήσει το έργο και να υλοποιηθεί. Υπενθυμίζεται 
ότι το Τμήμα Αλιείας είχε εκφράσει επιφυλάξεις 
για το έργο λόγω του γεγονότος ότι σε δύο περι-
πτώσεις οι κυματοθραύστες επηρέαζαν μερικές 
εκατοντάδες τετραγωνικών μέτρων ποσειδωνίας. 
Στην περιοχή που θα εκτελεστεί το έργο υπάρ-
χουν 600.000 τετραγωνικά μέτρα Ποσειδωνίας. 
Ωστόσο οι μελετητές τροποποίησαν τα σχέδια 
τους έτσι ώστε ο επηρεασμός να εκμηδενιστεί. Το 
σημαντικό στην περίπτωση αυτού του έργου είναι 
ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και αν δεν 

ληφθούν άμεσα αποφάσεις για να προκηρυχθούν 
προσφορές υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα κον-
δύλια. Με το έργο θα ανακοπεί η διάβρωση του 
παραλιακού μετώπου και θα προστατευθούν οι 
παράκτιες δραστηριότητες. 
Επίσης σταδιακά αναμένεται και η δημιουργία 
παραλιών. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε και στις 
περιπτώσεις που κατασκευάστηκαν αντίστοιχα 
έργα στην δημοτική παραλία της Γεροσκήπου και 
στην Δημοτική πλαζ στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ομόγνωμη η Πάφος

Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της εκτέλεσης των έρ-
γων για προστασία των νοτιοδυτικών ακτών 
μεταξύ Πάφου και Γεροσκήπου από τη διά-
βρωση, τάχθηκαν ομόφωνα όλα τα μέλη της 
Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής 
Επιτροπής Κομμάτων και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ), 
τα οποία ζητούν να υλοποιηθεί στο σύνολο του 

το έργο όπως πρότειναν οι μελετητές. 
Σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη 
Μαϊου, τα μέλη της απέρριψαν τις εντάσεις της 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και χαρακτήρισαν 
μηδαμινές τις επιπτώσεις στα λιβάδια ποσει-
δωνίας. Παράλληλα, αποφάσισαν και απέστει-
λαν επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών για 
την οργάνωση ειδικής σύσκεψης στην παρου-
σία όλων των αρμοδίων τμημάτων και των με-
λετητών του έργου. 
Η σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε τελικά 
στις αρχές Ιουλίου και σε αυτήν ο κ. Καρούσος, 
είπε ότι έγιναν προτάσεις και εισηγήσεις από 
τα δύο τμήματα τα οποία είχαν κάποιες εντά-
σεις, δηλαδή το Τμήμα Αλιείας και το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων. Οι συγκεκριμένες ενστάσεις, ση-
μείωσε, έγιναν αποδεκτές και από τους φορείς 
και από τον ίδιο και τις επόμενες ημέρες θα 
καταλήξουν, ούτως ώστε να μπορούν να προ-
χωρήσουν με την προσπάθεια να γίνουν όλες 
οι κατάλληλες κινήσεις για την προκήρυξη του 
σημαντικού αυτού έργου για την Πάφο.
Ο Υπουργός Μεταφορών είχε από τότε εκφρά-
σει την αισιοδοξία του για την εκτέλεση του 
έργου, λέγοντας πως υπάρχουν λύσεις οι οποί-
ες είναι αποδεκτές από όλους, ούτως ώστε να 
μην υπάρχει ο επηρεασμός του περιβάλλοντος 
ή των αρχαιοτήτων. Είπε ακόμη πως υπάρχουν 
πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό που μπο-
ρούμε να υιοθετήσουμε και εμείς.

Προστασία παραλιακού μετώπου Πάφου Γεροσκήπου
Προσάρμοσαν τα σχέδια και 
περιμένουν θετική αξιολόγηση
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Έρχεται δύσκολος Χειμώνας 
Απογοήτευση…

Πόσο αλήθεια προδομένοι νοιώθουμε 
ως πολίτες, κάθε φορά που ενώ ανα-

μένουμε από τους εκλεγμένους να πράξουν 
κατά κάποιο τρόπο το αυτονόητο δηλαδή 
αυτό που επιθυμεί η συντριπτική πλειοψη-
φία αυτών που τους ψήφισαν, για κάποιο 
περίεργο λόγο πράττουν το αντίθετο;
Το συγκεκριμένο σενάριο το έχουμε δει αρ-
κετές φορές και σε επίπεδο όπως η Βουλή 
και οι τοπικές αρχές όπως τα Δημοτικά ή 
κοινοτικά συμβούλια.
Το συναίσθημα πάντα είναι το ίδιο και λει-
τουργεί βέβαια υπέρ της απαξίωσης των 
πολιτικών μας διαχρονικά.
Το αντίθετο γίνεται όταν οι εκπρόσωποί 
μας στα συγκεκριμένα βήματα στέκουν 
στο ύψος των περιστάσεων, έστω και αν 
απλά κάνουν το καθήκον τους, αφού αυτό 
αποτελεί σπάνια περίπτωση τα τελευταία 
χρόνια.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα νομοσχέδια που 
πέρασαν υπέρ των τραπεζών, τις διάφορες 
αποφάσεις για δίωξη όσων εμπλέκονται σε 
σκάνδαλα, ακόμα και αυτό το πόθεν έσχες 
και ας μην ξύνουμε άλλες πληγές.
Σε τοπικό επίπεδο οι αποφάσεις συνήθως 
αφορούν διάφορες αναπτύξεις, όπως η 
ανέγερση πύργων, και άλλες αναπτύξεις 
παραλιακές ή μη ή ακόμα και έργα στα 
οποία εμπλέκονται οι ίδιες οι τοπικές αρ-
χές.
Πώς γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώ-
σεις ενώ κάθε πολίτης θεωρεί για παρά-
δειγμα, ότι είναι αυτονόητο η τοπική αρχή 
να τεθεί ενάντια στην ανέγερση οτιδήποτε 
στο γνωστότερο και παλαιότερο χώρο πρα-
σίνου της, αυτή αποφασίζει αλλιώς;
Πώς γίνεται να ανακαλύπτουμε (όπως δεί-
χνουν σχεδόν όλα τα μέχρι στιγμής δεδο-
μένα) την αρχαία Ιεροκηπεία και κάποιοι 
μεταξύ αυτών και το αρμόδιο για την προ-
στασία των αρχαιοτήτων τμήμα, να επιμέ-
νουν ότι μπορεί να συνυπάρξουν οι αρχαι-
ότητες με ξενοδοχεία και πύργους;
Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να 
μην σκεφτεί ότι τα παιχνίδια σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι σικέ και μάλιστα από 
τη στιγμή που διακυβεύονται μεγάλα οι-
κονομικά και άλλα πολλές φορές συμφέ-
ροντα… 
Και όμως δεν ιδρώνει το αυτί κανενός!!!
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει νομοθεσία η 
οποία να διέπει όλες αυτές τις διαδικασίες, 
ώστε να ελαχιστοποιείται ή ακόμα να μην 
υπάρχει η πιθανότητα σκανδάλων;
Όλα όμως εξαρτώνται από ανθρώπους, 
αρχικά εμάς οι οποίοι επιλέγουμε διά της 
ψήφου μας τους εκπροσώπους μας στα 
διάφορα βήματα και αργότερα από τους 
ίδιους τους εκπροσώπους μας στα διάφο-
ρα βήματα και πόστα οι οποίοι καλούνται 
δια ψήφου να αποφασίσουν για παράδειγ-
μα κατά πόσο θα πρέπει ή όχι να ανεγερ-
θούν πύργοι δίπλα από αρχαιότητες…
Τίποτα δηλαδή δεν μας σώζει από αυτές 
τις πρακτικές, ενόσω εμείς ξεγελιόμαστε 
ή δεν ενδιαφερόμαστε για το ποιοι θα μας 
εκπροσωπούν, στην Βουλή, στην κυβέρνη-
ση, στα δημοτικά ή τοπικά συμβούλια.

‘‘η σύνταξη’’

Κ ανένα ξενοδοχείο δεν θα μπορέσει να 
παραμείνει σε λειτουργία κατά τους 
χειμερινούς μήνες, λόγω του κόστους 

της ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμά ο εκπρόσωπος 
τύπου του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Ευριπίδης Λοϊζίδης. 
Με δεδομένο τις χαμηλές πληρότητες των χει-
μερινών μηνών κανένα ξενοδοχείο όπως είπε, 
δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Χωρίς ξενοδοχεία όμως, η Πάφος τουριστικά 
τουλάχιστον θα νεκρώσει και οι επισκέπτες δεν 
θα βρίσκουν διαθέσιμα καταλύματα. Αυτή η 
εξέλιξη θα θέσει σε κίνδυνο και τις πτήσεις που 
είναι δρομολογημένες από και προς το αερο-
δρόμιο της Πάφου. 
Οι οικονομικές συνέπειες επίσης θα είναι σημα-
ντικές όχι μόνον για τα έσοδα του κράτους, αλλά 
και για τα έσοδα των Δήμων. 
Θα επηρεαστούν επίσης όλες οι επιχειρήσεις 
και κλάδοι που συνδέονται με την τουριστική 
βιομηχανία.  Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΥΞΕ 
αποκάλυψε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου προγραμ-
ματίστηκε συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό 
προκειμένου να εξετάσουν το θέμα και τις προ-
τάσεις που έχουν κατατεθεί για την δυνατότητα 
ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από τα 
ξενοδοχεία, για να καλύψουν μέρος του ενερ-
γειακού κόστους.  Αξίζει να σημειωθεί, ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος 
Δρουσιώτης αποκάλυψε στο Radio Cosmos ότι 
την περασμένη Παρασκευή απέστειλε επιστολή 
διαμαρτυρίας στην διεύθυνση της ΑΗΚ και το 
διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού  για τους 
φουσκωμένους λογαριασμούς που παρέλαβαν 

πολλοί καταναλωτές τον Ιούλιο. Ο κ. Δρουσιώ-
της βέβαια απέδωσε τους φουσκωμένους λο-
γαρισμούς στην τακτική της ΑΗΚ, να υπολογίζει  
κατά προσέγγιση την κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος και να χρεώνει τους καταναλωτές και 
προειδοποίησε ότι θα τους καλέσει να μην πλη-
ρώσουν τους επόμενους αν δεν αλλάξει αυτή η 
πρακτική της ΑΗΚ.
Μπορεί λοιπόν ο καθένας να φανταστεί τι ισχύει 
στις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών μονάδων 
που η κατανάλωση είναι τεράστια και βεβαίως 
και το ύψος του λογαριασμού.
Ενώ λοιπόν η τιμή των καυσίμων συνεχίζει να 
βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα και δεν φαί-
νεται προς το παρόν τάση για πτώση στην  τιμή 
της μονάδας, πολλές ξενοδοχειακές μονάδες θα 
είναι αδύνατον να λειτουργήσουν το Χειμώνα 
με μειωμένες πληρότητες πληρώνοντας τους 
υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος.

Ικανοποιητικός ο Σεπτέμβρης

Σε ότι αφορά τις κρατήσεις τέλος, ο κ. Λοϊζίδης 
ανέφερε ότι ο Σεπτέμβριος προβλέπεται να κι-
νηθεί σε καλά επίπεδα, όμως πρόσθεσε, διαπι-

στώνεται ότι οι περισσότεροι τουρίστες αποφα-
σίζουν να κάνουν τις κρατήσεις την τελευταία 
στιγμή ή δύο με τρεις εβδομάδες πριν το ταξίδι 
τους. Αυτή η τάση πρόσθεσε, ενισχύεται λόγω 
των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα αε-
ροδρόμια και τις ακυρώσεις πολλών πτήσεων.

Η ρωσική αγορά εξαφανίστηκε 

Να ανφέρουμε τέλος ότι μέχρι στιγμής, οι τρεις 
πρώτες χώρες με τις περισσότερες αφίξεις στην 
Κύπρο, είναι η Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ και 
η Πολωνία, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντής 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑ-
ΣΥΞΕ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Παράλληλα, 
προσθέτει, προσελκύονται τουρίστες και από 
άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ουγγαρία, 
η Αυστρία, η Γαλλία, καθώς και Σκανδιναβικές 
χώρες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία. «Οι πε-
ρισσότεροι τουρίστες που φθάνουν στην Κύπρο, 
προτιμούν να διανυκτερεύουν στις παραλιακές 
περιοχές, δίνοντας προτεραιότητα στην Αμμό-
χωστο, την Πάφο, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, με 
τις τιμές των ξενοδοχείων να είναι μειωμένες σε 
ποσοστό περίπου 5% - 10%».

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Θα κλείσουν όλες οι ξενοδοχειακές 
μονάδες λόγω του κόστους της 
ηλεκτρικής ενέργειας… Οι οικονομικές 
συνέπειες επίσης θα είναι σημαντικές 
όχι μόνον για τα έσοδα του κράτους, 
αλλά και για τα έσοδα των Δήμων…

Από την 1η Σεπτεμβρίου ο Δήμος 
Πάφου δεν θα δέχεται πληρω-

μές στα ταμεία του για λογαρια-
σμούς υδατοπρομήθειας, σκυβά-
λων και άλλων φορολογιών. Όλοι 
οι δημότες θα μπορούν να κατα-
βάλλουν τα τέλη τους πληρώνοντας 
ηλεκτρονικά. 
Η απόφαση του Δήμου που εντάσ-
σεται στο πλαίσιο των προσπαθει-
ών για την μετατροπή του έξυπνη 
πόλη, έχει στόχο να απελευθερώσει 
το προσωπικό του Κέντρου Εξυ-
πηρέτησης Δημοτών από την εί-
σπραξη των σχετικών τελών, ώστε 
οι λειτουργοί του να παρέχουν τις 
υπόλοιπες υπηρεσίες. 
Η λειτουργός του Δήμου Κατερίνα 

Κυριάκου χαρακτήρισε εφικτή την 
ηλεκτρονική συναλλαγή από όλους 

τους δημότες, επικαλούμενη και την 
εμπειρία από την περίοδο της Παν-

δημίας. Ήδη όπως είπε ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός Δημοτών πληρώ-
νουν ηλεκτρονικά. 
Από την έναρξη της λειτουργίας του 
ΚΕΔ μέχρι τώρα εξυπηρετήθηκαν 
πάνω από 15.000 δημότες εκ των 
οποίων περίπου το 1/3 αφορούσε 
είσπραξη τελών. 
Από την πλευρά του δήμου Πάφου, 
υποστηρίζεται επίσης, ότι κανένας 
δημότης δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιεί ως δικαιολογία ότι δεν κατέ-
χει την τεχνολογία, καθώς όποιος 
αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα 
μπορεί αν ζητήσει βοήθεια για μο-
ναδική φορά, ώστε να μπορεί στη 
συνέχεια να πληρώνει ηλεκτρονικά 
τους λογαριασμούς του.  

Μόνον ηλεκτρονικές πληρωμές 
Δεν θα δέχονται πληρωμές στα ταμεία του Δήμου Πάφου

Θα νεκρώσει η Πάφος 
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Αυτονόμηση των 
ΜΙΕΕΚ

Ενεγράφη και θα συζη-
τηθεί στην ολομέλεια 
της Βουλής

Αυτεπάγγελτο θέμα, το οποίο έχει 
υιοθετηθεί από όλα τα μέλη της Κοι-

νοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και αφορά την 
πρόθεση του Υπουργείου 
Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας για αυτονόμηση 

των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΜΙΕΕΚ), ενέγραψε ο βουλευτής του 
ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης.  Το 
εν λόγω θέμα αναμένεται να συζητηθεί 
ως αυτεπάγγελτο ολόκληρης της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 
επόμενες συνεδριάσεις.  Συγκεκριμένα, 
ο κ. Σαββίδης, τόνισε ότι στόχος είναι να 
ενημερωθούν και να αναλυθούν ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδεί-
ας, όλα τα πλεονεκτήματα που θα επιφέ-
ρει μια πιθανή αυτονόμηση των ΜΙΕΕΚ 
και ποια η διαφορά συγκριτικά με το ση-
μερινό καθεστώς λειτουργίας. 
Ο κ. Σαββίδης, επεσήμανε ότι σε μια επο-
χή συνεχούς εξέλιξης όπως η σημερινή, 
τα ΜΙΕΕΚ θα πρέπει να διασφαλιστούν 
με κάθε τρόπο καθώς είναι η μόνη Δη-
μόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που δίνει 
την ευκαιρία σε πολλούς απόφοιτους να 
ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.  
Εν κατακλείδι, ο κ. Χρύσανθος Σαββίδης, 
ανέφερε ότι ως τέως  Πρόεδρος της Επι-
τροπής Νεολαίας του Δήμου Πάφου, είχε 
στηρίξει έμπρακτα την ανάπτυξη των 
ΜΙΕΕΚ και αυτό διαφαίνεται από τις υπο-
τροφίες που δόθηκαν μέσω του Δήμου 
Πάφου,  τα προηγούμενά χρόνια στους 
φοιτητές της Επαρχίας Πάφου. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Δεκάδες μαθητές μένουν 
υποχρεωτικά στο Λύκεια 
γιατί δεν βρίσκουν θέ-
σεις… 

Σκοτώνει τα όνειρα και τις προσδο-
κίες των νέων η αδιαφορία η πα-

ράλειψη και η αδυναμία διαχρονικά 
της πολιτείας να καλύψει τις ανάγκες 
για τεχνική εκπαίδευση στην Πάφο  
με αποτέλεσμα περίπου 100 μαθητές 
κάθε χρόνο να μην βρίσκουν θέσεις 
στην Τεχνική Σχολή για να συνεχίσουν 
την φοίτηση τους υποστηρίζει ο πρό-
εδρος της επαρχιακής επιτροπής της 
ΟΕΛΜΕΚ Γιώργος Γιαλούρης. Όλοι 
αυτοί οι μαθητές όπως είπε παραμέ-
νουν υποχρεωτικά στα Γενικά Λύκεια 
και περιμένουν απλώς να ολοκληρώ-
σουν την φοίτηση τους στην Μέση 
Εκπαίδευση. 
Ο κ. Γιαλούρης κάλεσε όλους του πα-
ράγοντες της επαρχίας και τους Βου-
λευτές να θέσουν ως προτεραιότητα 
την δημιουργία νέας τεχνικής σχολής 
στην Πάφο και να ασκήσουν πιέσεις 
προς Υπουργείο Παιδείας.  Παράλ-
ληλα είπε θα πρέπει να ενταθούν οι 
πιέσεις για τις κτηριακές υποδομές 
των γυμνασίων ώστε  να καλυφθούν 
οι αυξημένες ανάγκες. 

Την ανάγκη για επέκταση της τεχνικής 
εκπαίδευσης στην Πάφο είχε εκφρά-
σει παλαιότερα και ο διευθυντής της 
Τεχνικής Σχολής  Άκης Ηλία οποίος 
σημείωνε πως τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια συνεχής αύξηση 
των μαθητών στην επαρχία της Πά-
φου, οι οποίοι επιλέγουν να φοιτή-
σουν στην Τεχνική Εκπαίδευση. 
Οι λόγοι είναι πολλοί, και σημείωνε  
το γεγονός ότι στην Τεχνική Εκπαί-
δευση δίνεται έμφαση στην πρακτική 
εξάσκηση και την ανάπτυξη της πρα-
κτικής ευφυΐας των μαθητών. Παράλ-
ληλα, η διδασκαλία σε αίθουσες και 
εργαστήρια με εξοπλισμό υψηλής 
τεχνολογίας βοηθά τους μαθητές, 
ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και 

ικανότητες, τις οποί-
ες θα αξιοποιήσουν 
τόσο όταν επιλέξουν 
να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους σε πα-
νεπιστήμια, όσο και 
στην αγορά εργασίας.  Τόνιζε παράλ-
ληλα ότι όλες οι άλλες επαρχίες της 
Κύπρου διαθέτουν από τρεις Τεχνικές 
Σχολές η κάθε μία, οι οποίες δίνουν 
την ευχέρεια σε όλους τους μαθητές 
των επαρχιών αυτών να φοιτήσουν 
στον κλάδο και ειδικότητα που επι-
θυμούν. Η λειτουργία κάποιων ειδι-
κοτήτων που θα συστεγάζονται με 
άλλο λύκειο της επαρχίας μας τόνιζε  
αποτελεί πρόχειρη λύση, η οποία δε 
θα επιλύσει το πρόβλημα, αλλά θα 

δώσει επιφανειακές απαντήσεις. Με 
αυτή τη λύση επιλέγουμε για ακόμη 
μία φορά τη μετριότητα. Επιλέγουμε 
την εύκολη, αλλά σίγουρα όχι την ποι-
οτική λύση στο πρόβλημα. Το κρίσιμο, 
όμως, ερώτημα είναι: Εάν αφορούσε 
τα δικά μας παιδιά, την ίδια απόφαση 
θα παίρναμε; Άμεσα, λοιπόν, και χω-
ρίς άλλη καθυστέρηση θα πρέπει να 
γίνει σχεδιασμός για μία νέα Τεχνική 

Σχολή στην Πάφο. Εισηγού-
νταν ότι το έργο θα μπο-
ρούσε να χωριστεί σε δυο 
φάσεις. Η πρώτη φάση να 
υλοποιηθεί άμεσα, ώστε η 
νέα Τεχνική Σχολή, να έχει 
τη δυνατότητα να φιλοξε-
νήσει 250 περίπου μαθη-
τές. Εάν σε μερικά χρόνια, 
ο αριθμός των μαθητών 
που  επιλέγουν την Τεχνι-

κή Εκπαίδευση συνεχίσει να αυξάνε-
ται, τότε να προχωρήσει η υλοποίηση 
της δεύτερης φάσης. Έτσι, με μικρό-
τερο κόστος θα μπορέσει άμεσα να 
υλοποιηθεί η ανέγερση νέας Τεχνικής 
Σχολής. Ταυτόχρονα, θα δοθεί η δυ-
νατότητα στους  μαθητές της Πάφου 
να κάνουν τις επιλογές που επιθυ-
μούν, ενώ παράλληλα θα έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες με τους συμμαθητές 
τους στις υπόλοιπες επαρχίες της 
Κύπρου.

Ανάγκη για νέα Τεχνική Σχολή στην Πάφο 

Οι αφίξεις πάνε καλά
Αγγίζει το 2019 η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια 

Εκδήλωση για την 
Ουκρανία

Εκδήλωση υπό τον τίτλο  « Ημέρα ανε-
ξαρτησίας της Ουκρανίας, Ενότητα» 

διοργανώνεται στην Πάφο με διοργανω-
τές το Ουκρανικό σπίτι στην Κύπρο σε συ-
νεργασία με την Κοινότητα της Ουκρα-
νο-Κυπριακής φιλίας και την οργάνωση 
CY4UA.  Το φεστιβάλ διοργανώνεται αύριο 
Σάββατο στις 27 Αυγούστου στις 18:00 το 
απόγευμα στην Πλατεία του κάστρου. Το 
φεστιβάλ θα περιλαμβάνει στις 18:00 φι-
λανθρωπική έκθεση από Ουκρανούς και 
Κύπριους χειροποίητους δεξιοτέχνες, επί-
σης μια έκθεση έργων Ουκρανών καλλι-
τεχνών, και μαθήματα τέχνης για παιδιά. 
Ακολούθως στις 19:30 θα δοθεί μια με-
γάλη συναυλία εμβληματικής ουκρανικής 
μουσικής. Επισημαίνεται τέλος πως πολλά 
τραγούδια που θα ερμηνευτούν στο φεστι-
βάλ από ταλαντούχους Ουκρανούς καλλι-
τέχνες έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον κό-
σμο και έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις.

Σ ύμφωνα με στοιχεία από την 
Hermes Airports, συνολικά 
50 αεροπορικές εταιρείες 

πραγματοποιούν πτήσεις από και 
προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου το φετινό καλοκαίρι, διεξά-
γοντας 140 δρομολόγια από 95 προ-
ορισμούς σε 38 χώρες. 
Στο πτητικό πρόγραμμα των εταιρει-
ών που πετούν στην Κύπρο, έχουν 
προστεθεί νέα δρομολόγια, ενώ 
παράλληλα επανάρχισε και αριθ-
μός δρομολογίων τα οποία είχαν 
ανασταλεί τα τελευταία δύο χρόνια 
λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμέ-
να, την τρέχουσα καλοκαιρινή πε-
ρίοδο έχουν προστεθεί νέοι προ-
ορισμοί όπως η Πίζα (με Ryanair), 
η Νυρεμβέργη (με Correndon), το 
Σάλτσμπουργκ (με Eurowings), και 
η Βέρνη (με Helvetic). Όσον αφορά 
τα δρομολόγια που επαναλειτούρ-
γησαν, πρόκειται για δύο δρομολό-
για προς την Πάφο από το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Νόργουιτς από την TUI και 
Μπέλφαστ από την Jet2), και άλλα 
έξι με προορισμό τη Λάρνακα από 
Δανία (Άλμπορκ από την Jet time), 
Νορβηγία (Τρόντχαϊμ και Σταβάν-
γκερ από την SunClass) και τη Σουη-
δία (Όρεμπρο, Νοορκόπινγκ, Βέξιε). 

Βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων 
που έχει ενώπιον της η εταιρεία, 
υπολογίζεται ότι η συνολική επιβα-
τική κίνηση φέτος θα ξεπεράσει τα 
8.7 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί 
στο 78% της επιβατικής κίνησης που 
είχαμε το 2019. 
Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο, η επι-
βατική κίνηση από και προς τα αε-
ροδρόμια της Κύπρου κατέγραψε 
την καλύτερη επίδοση της φετινής 
χρονιάς, ξεπερνώντας το ένα εκα-
τομμύριο επιβάτες, για πρώτη φορά 
μετά την έναρξη της πανδημίας ενώ 
αναμένεται πως και τους επόμενους 

καλοκαιρινούς μήνες θα κυμανθεί 
σε αριθμούς πέραν του ενός εκατ. 
επιβάτες. 
Αναφορικά με τον αριθμό των πτή-
σεων που πραγματοποιούνται από 
τα δύο αεροδρόμια, σύμφωνα με 
την ενημέρωση από την Hermes 
Airports, για τον Ιούλιο έχουν προ-
γραμματισθεί 528 πτήσεις (αφίξεις) 
τη βδομάδα από το αεροδρόμιο 
Λάρνακας και 239 πτήσεις (αφίξεις) 
από το αεροδρόμιο Πάφου. Όσον 
αφορά τις χώρες που αναμένεται 
ότι η Κύπρος θα έχει κατά τη φετινή 
καλοκαιρινή περίοδο τις περισσό-

τερες αφίξεις, αναφέρθηκε ότι τον 
Ιούνιο η μεγαλύτερη εισροή επι-
βατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Ισραήλ, 
την Αυστρία, τη Σουηδία, την Πολω-
νία, τη Δανία, τη Ρουμανία και την 
Ελβετία. 
Αντίστοιχα στο αεροδρόμιο Πάφου 
οι περισσότερες αφίξεις και αναχω-
ρήσεις τον προηγούμενο μήνα αφο-
ρούσαν το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ελλάδα, την Πολωνία, το Ισραήλ, 
την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ουγ-
γαρία. Σημειώνεται ότι ο αριθμός 
των εταιρειών που πραγματοποι-
ούν πτήσεις από και προς τη χώρα 
μας είναι μειωμένος σε σχέση με το 
2019, καθώς φέτος πραγματοποιούν 
πτήσεις από και προς τα δύο αερο-
δρόμια της Κύπρου 50 αεροπορικές 
εταιρείες, έναντι 70 εταιρειών που 
πετούσαν το 2019, χρονιά κατά την 
οποία καταγράφηκε ρεκόρ αφίξεων 
στη χώρα μας. Επισημάνθηκε πως 
φέτος απουσιάζουν οι 13 ρωσικές 
και ουκρανικές αεροπορικές εται-
ρείες που διενεργούσαν σημαντικό 
πτητικό πρόγραμμα τα προηγούμε-
να χρόνια προς τα κυπριακά αερο-
δρόμια.
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Αποφασισμένοι για πόλεμο  στην Ίνεια 
Προειδοποιούν με δυναμικότερες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

Α ποφασισμένοι να κλιμακώ-
σουν τις αντιδράσεις τους 
είναι οι κάτοικοι της Ίνει-

ας σε περίπτωση που η κυβέρνηση 
προχωρήσει στην δημοσίευση του 
Τοπικού Σχεδίου, το οποίο οι ίδιοι 
θεωρούν καταστροφικό. 
Ήδη τον Αύγουστο διοργάνωσαν 
δύο δυναμικές εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας στην Λάρα και είναι έτοιμοι 
να μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις 
τους έξω από το Προεδρικό και την 
Βουλή τις επόμενες μέρες. 
Την περασμένη Κυριακή όπως και 
την αμέσως προηγούμενη εκατο-
ντάδες κάτοικοι και απόδημοι της 
κοινότητας με αυτοκίνητα, γεωργι-
κούς ελκυστήρες και άλλα μηχανο-
κίνητα μέσα, κατευθύνθηκαν προς 
τις παραλίες της Λάρας, αποκόπτο-
ντας τις προσβάσεις προς τον Ακά-
μα. 
Σε δηλώσεις ο κοινοτάρχης της Ί-
νειας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι 
«στην εκδήλωση αυτή είχαμε προ-
σκαλέσει-προκαλέσει τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και την διευθύντρια 
του Τμήματος Αλιείας, καλώντας 
τους να διακόψουν τις διακοπές 
τους, ώστε στην παρουσία τους να 
εξακριβωθεί τελικά ο πραγματικός 
αριθμός των φωλιών των χελώνων 
ο οποίος χρόνο με τον χρόνο πολ-
λαπλασιάζεται», ανέφερε. «Ουδείς 
όμως τόλμησε να έρθει για να δού-

με στην πράξη ποιος έχει δίκαιο. 
Και αυτός ήταν ο λόγος που δεν θε-
λήσαμε να προχωρήσουμε μόνοι 
σε αυτήν την πράξη για να μην αρ-
χίσουν οι γνωστές γελοιότητες από 
την Λευκωσία. Λες και άμα θέλου-
με να κάνουμε ζημιά, θα το κάνου-
με σε δημόσια θέα και ανακοινώνο-
ντας το».  
Ο κ. Τσίβικος προανήγγειλε ότι με 
την επανέναρξη των εργασιών της 
Βουλής τον Σεπτέμβριο, οι μαζικές 
κινητοποιήσεις θα μεταφερθούν 
στην πρωτεύουσα, τόσο έξω από 
το κοινοβούλιο, όσο και στο Προ-
εδρικό. Θα απαιτήσουμε, είπε, ό-
πως μας δεχθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, όπως δέχθηκε τις 
κοινότητες του Μιτσερού για τα α-

σφαλτικά». 

Θα βάλουν φρουρούς

Φρουρούς σε δύο παραλίες της Λά-
ρας σκοπεύει να τοποθετήσει η κοι-
νότητα της Ίνειας προκειμένου να 
αποτρέψει την μεταφορά αυγών 
χελωνών από άλλες παραλίες και 
για να καταγράφει καθημερινά πό-
σες χελώνες γενούν.  Ο κοινοτάρχης 
της Ίνειας Γιάγκος Τσίβικος αποκά-
λυψε στο Radio Cosmos, ότι αυτό 
το μέτρο θα εφαρμοστεί από τον 
Μάιο του 2023 με στόχο όπως είπε 
να καταγραφεί η πραγματική εικό-
να στις δύο παραλίες. Με αφορμή 
την πρόσφατη εκδήλωση διαμαρ-
τυρίας την οποία χαρακτήρισε επι-

τυχημένη ο κ. Τσίβικος επανέλαβε 
τις καταγγελίες του ότι χρησιμοποι-
ούνται οι δύο παραλίες για να με-
ταφέρονται αυγά χελωνών από ό-
λες τις άλλες παραλίες της Κύπρου. 
Απηύθυνε εκ νέου έκκληση να μην 
δημοσιευτεί το Τοπικό Σχέδιο για 
τον Ακάμα και προειδοποίησε ότι 
σε διαφορετική περίπτωση θα κλι-
μακώσουν τις αντιδράσεις τους.

Απάντηση στον Καδή 

Η κοινότητα της Ίνειας δεν ζητιανεύ-
ει από την Πολιτεία ψίχουλα αλλά 
διεκδικεί ισότιμα μεταχείριση και ι-
σονομία δήλωσε στο Radio Cosmos 
o επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ 
και υπεύθυνος περιβάλλοντος του 
ΔΗΚΟ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. 
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υ-
πουργού Κώστας Καδή ο οποίος 
συνέστησε υπομονή και ότι θα α-
νακοινωθεί κάτι και για τους κατοί-
κους της Ίνειας μαζί με το Τοπικό 
Σχέδιο ο κ. Πιττοπίτης,  ανέφερε ό-
τι η κυβέρνηση προσπαθεί να χρυ-
σώσει το χάπι και διερωτήθηκε για-
τί δεν μπορούν να ισχύσουν οι ίδιες 
πρόνοιες και για τις παραλίες της Ί-
νειας όπως στην Πόλη Χρυσοχούς 
και την Πέγεια. Διερωτήθηκε επί-
σης γιατί η πολιτεία δεν μπορεί να 
μεταφέρει στην Ίνεια νερό για αρ-
δευτικούς σκοπούς.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ανεξήγητη 
έντονη 
δυσοσμία 

Την δυσφορία τους για την ανεξή-
γητη δυσοσμία που επικρατεί στην 

γειτονιά τους εκφράσουν με επιστολή 
τους μέσω του Αδέσμευτου κάτοικοι 
της οδού Αγαμέμνωνος στην Κάτω 
Πάφο. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι 
στην επιστολή τους, «εδώ και 3 εβδο-
μάδες περίπου στην περιοχή της Κάτω 
Πάφου και συγκεκριμένα στην οδό 
Αγαμέμνονος αναδύεται μία ανεξήγη-
τη έντονη δυσοσμία που μας προκαλεί 
αφόρητη δυσφορία τόσο σε εμάς που 
διαμένουμε εδώ αλλά και στους περα-
στικούς χωρίς ακόμα κανένας να μπο-
ρεί να ανακαλύψει από που μπορεί να 
προέρχεται. Ουδέποτε υπήρξε ξανά 
παρόμοιο πρόβλημα στην περιοχή 
τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό. Ειδικά 
αυτές τις μέρες με τέτοιες θερμοκρασί-
ες η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Δεν 
γνωρίζουμε αν το πρόβλημα αυτό επε-
κτείνεται και σε άλλες περιοχές αφού η 
δυσοσμία είναι έντονη και απλώνεται 
παντού. Καθημερινά εμείς και τα παι-
διά μας πρέπει πλέον να ζούμε με αυτή 
την κατάσταση που δημιουργήθηκε 
χωρίς να γνωρίζουμε καν την αιτία.
Απευθυνόμαστε προς όλες τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες και παρακαλούμε θερμά 
όπως επιληφθείτε του θέματος το γρη-
γορότερο δυνατόν για να βρεθεί μια 
λύση στο πρόβλημα αυτό».

Ευχαριστούμε
Επηρεαζόμενοι κάτοικοι

Χωρίς να κατηγορηθεί απολύθη-
κε από την Αστυνομία ο 71χρο-

νος που είχε συλληφθεί σε σχέση με 
την πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέ-
ρα στην Πελαθούσα και είχε ως αποτέ-
λεσμα την καταστροφή της οικίας του 
σκηνοθέτη Πανίκου Χρυσάνθου, καθώς 
επίσης και μεγάλης έκτασης με δέντρα 
και άγρια βλάστηση. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία δεν προ-
έκυψαν στοιχεία, πέραν από την αρχι-
κή μαρτυρία ότι θεάθηκε να διέρχεται 
με το όχημα του από την περιοχή κατά 
την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς. Η  κύ-
ρια εστία της πυρκαγιάς στην Πελα-
θούσα φαίνεται να ξεκίνησε από παρά-
νομο σκυβαλότοπο της περιοχής όμως 
διαπιστώθηκε ότι υπήρξε και δεύτερη 
εστία σε πολύ μακρινή απόσταση από 
την 1η εστία. Από την πυρκαγιά κάη-
κε έκταση ενάμιση τετραγωνικού χι-
λιομέτρου καλυμμένη με δέντρα, θά-
μνους και ξηρή άγρια βλάστηση, ενώ 
καταστράφηκε επίσης ολοσχερώς το 
σπίτι του σκηνοθέτη Πανικου Χρυσάν-

θου, μόνιμου κάτοικου της Πελαθου-
σας τα τελευταία 40 χρόνια. Οι αρχές, 
μετά από έρευνες, κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα ότι πρόκειται για κακόβου-
λη ενέργεια. Από την πυρκαγιά κινδύ-
νευσε ολόκληρη η κοινότητα, η οποία 
διασώθηκε από την αποφασιστική πα-
ρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμε-
ων οι οποίες έδωσαν μάχη για να πε-
ριορίσουν τα μέτωπο της φωτιάς και 
κυρίως να μην προχωρήσει προς την 
πλευρά του κρατικού δάσους. 

Συμπαράσταση 
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Γιάννης 
Τουμαζής συνοδευόμενος από την Α-
ναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του 
Υφυπουργείου Δρα Αθηνά Μιχαηλί-
δου, επισκέφθηκαν την επόμενη μέρα 
της καταστροφής τον δημιουργό Πανί-
κο Χρυσάνθου στην Πελαθούσα. 
Σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Νίκο Νουρή και την Υφυπουρ-
γό Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Αναστασία 

Ανθούση και Λειτουργούς των αρμόδι-
ων υπηρεσιών, καθώς και τον Κοινοτάρ-
χη Πελαθούσας κ. Ανδρέα Μουστακα-
λή, διαπιστώθηκε η μεγάλη ζημιά που 
προκλήθηκε στην οικία του κ. Χρυσάν-
θου. Σε σύσκεψη που ακολούθησε για 
τους τρόπους στήριξης του κ. Χρυσάν-
θου, υπό το συντονισμό του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού, αποφασίστηκε η λή-
ψη άμεσων ενεργειών, ως ακολούθως:  
Μελέτη και αξιολόγηση της ζημιάς που 
έχει προκληθεί στην οικία με σκοπό 
την άμεση αποκατάστασή της. Εξεύρε-
ση προσωρινής διαμονής του κ. Χρυ-
σάνθου στην περιοχή και κάλυψη των 
βασικών αναγκών διαβίωσης του. Κά-
λυψη των εξόδων κινηματογραφικού 
εξοπλισμού έτσι ώστε ο κ. Χρυσάνθου 
να συνεχίσει απρόσκοπτα το δημιουρ-
γικό του έργο. Επιπρόσθετα, στο πλαί-
σιο προώθησης του στόχου για διάσω-
ση και ανάδειξη της κινηματογραφικής 
δημιουργίας στην Κύπρο, αποφασίστη-
κε η ένταξη συγκεκριμένου σχεδίου 

στις δράσεις του Υφυπουργείου, το ο-
ποίο θα προκύψει μέσω της συνεργα-
σίας του με την Κυπριακή Ταινιοθήκη 
στην Πελαθούσα, ως στρατηγικού εταί-
ρου. Την στήριξη τους στον σκηνοθέτη 
Πανίκο Χρυσάνθου εξέφρασαν κόμμα-
τα και οργανώσεις, όπως το ΑΚΕΛ και η 
ΠΕΟ παράγοντες των ΜΜΕ και πολλοί  
φίλοι του οι οποίοι τον επισκέφθηκαν 
στην Πελαθούσα.

Πυρκαγιά Πελαθούσας 
Την πλήρωσε ο πολιτισμός και ο Πανίκος Χρυσάνθου 
Εκδηλώθηκε κύμα συμπαράστασης στον σκηνοθέτη 

Σ ε δίωρη στάση εργασίας από τις 9 
μέχρι τις 11 το πρωί κατήλθαν χτες 

οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) 
του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου εις 
ένδειξη συμπαράστασης προς το προ-
σωπικό του Τμήματος Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού 
Νοσοκομείου Λεμεσού.
Όπως ανέφεραν οι εργαζόμενοι, το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θέ-
λησε να συμπαρασταθεί με τον τρόπο 
αυτό στους συνάδελφους τους στο ΤΑ-
ΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 
για τον ξυλοδαρμό ιατρού και νοσηλευ-
τών. Κατά τη διάρκεια της στάσης ερ-
γασίας στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Πά-
φου υπήρχε προσωπικό ασφαλείας.
Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι δεν είναι η 
πρώτη φορά που δέχονται επιθέσεις α-
πό ασθενείς ή συγγενικά τους πρόσω-
πα στον χώρο εργασίας τους, καλώ-
ντας την Πολιτεία να λάβει τα δέοντα 
μέτρα.  

Συμπαράσταση…  

Επιστολή κατοίκων στην πε-
ριοχή Κάτω Πάφου προς τους 
αρμοδίους
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Πάνω ο Υφυπουργός Πολι-
τισμού για την άμεση αντί-
δραση του, για ητν αποκατά-
σταση της οικίας του σκηνο-
θέτη Πανίκου Χρυσάνθου η 
οποία κάηκε ολοσχερώς από 
την μεγάλη πυρκαγιά στην 
Πελαθούσα. Ελπίζουμε ότι 
όσα υποσχέθηκε θα υλοποι-
ηθούν…

Πάνω η Έπαρχος Πάφου για 
τον πυροσβεστικό ρόλο που 
διαδραματίζει στις διάφορε 
κοινότητες της Πάφου όπου 
πολλές φορές για ψύλλου 
πήδημα γίνεται της τρελής 
μεταξύ των μελών των κοι-
νοτικών συμβούλιων… 

Τα μέλη του κοινοτικού 
συμβουλίου Κουκλιών θα 
μπορούσαν σαφέστατα να 
μεγαλουργήσουν βοηθώ-
ντας την ιστορική κοινότητα 
να προχωρήσει μπροστά α-
ντί να αναλώνονται σε μετα-
ξύ τους έριδες για την χρήση 
του κοινοτικού σταδίου…

Μπορεί τα φώτα της δη-
μοσιότητας να είναι στραμ-
μένα αυτή την περίοδο στο 
σκάνδαλο με τα χρυσά δι-
αβατήρια, αλλά τα σχολεία 
ανοίγουν και όπως όλα δεί-
χνουν για άλλη μια φορά το 
αρμόδιο υπουργείο δεν με-
ρίμνησε για τα δέοντα και 
τρέχουν τελευταία στιγμή…

Μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέ-
ας να έχει διατελέσει υπουρ-
γός της παρούσας κυβέρνη-
σης αλλά σε ένα τόσο σοβα-
ρό θέμα όπως το σκάνδαλο 
των χρυσών διαβατηρίων θα 
έκανε έστω ένα σχόλιο μετά 
την δημοσιοποίηση της έκθε-
σης του Γενικού Ελεγκτή, δια-
τηρώντας την αξιοπιστία του 
θεσμού…

Ερώτηση
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Τελικά είμαστε 
ζοππόβορτοι;

Ε

Γιάννης Τουμαζής Μαίρη Λάμπρου  Κοινοτικό Κουκλιών Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Σαββίδης

Το σκάνδαλο των χρυσών (για ο-
ρισμένους) διαβατηρίων, τελι-

κά δεν ξεθύμανε όπως τόσο πολύ 
προσπάθησαν κάποιοι, αλλά τώρα 
με την δημοσιοποίηση της έκθεση 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ήρθε και 
πάλι στην επικαιρότητα, για να α-
ποδείξει ότι το Περιβόητο Κυπρια-
κό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), 
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά άλλο 
ένα βοήθημα για να θησαυρίσουν 
κάποιοι σε βάρος του ταλαίπωρου 
κράτους μας, δηλαδή όλων εμάς 
των υπολοίπων.
Πόσο ποιο ξεκάθαρα θέλετε να 
το δείτε δηλαδή για να καταλάβε-
τε ότι, ότι έγινε, έγινε όχι μόνο με 
την ανοχή αλλά και την έγκριση 
του Προέδρου και του Υπουργικού 
Συμβουλίου, δηλαδή ολόκληρης 
της κυβέρνησης, συνεπώς όλοι ό-
σοι συμμετείχαν φέρουν ευθύνη.
Σύμφωνα με την έκθεση της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας, το ΚΕΠ παρέ-
μεινε σαθρό μέχρι τέλους, το Υ-
πουργείο Εσωτερικών απέκρυβε 
στοιχεία από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, ενώ υπήρξαν απώλειες 
€200 εκ. από ΦΠΑ, €25 εκ. απώ-
λεια από μη είσπραξη τελών, συμ-
βόλαια αξίας €1 δις ακυρώθηκαν 
και συμβόλαια αξίας €3,5 δις εκ-
κρεμούν!!!
Για όλα αυτά τα σοβαρότατα ευρή-
ματα καλείται η Γενική Εισαγγελία 
με Γενικό και Βοηθό Εισαγγελείς να 
είναι πρώην μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, η Αστυνομία η οποία 
ούτε καν απάντησε στην πρόταση 
του Γενικού Ελεγκτή να τους παρα-
χωρήσει τα στοιχεία που εντόπισε 
στην έρευνα του, να δράσουν για 
να τιμωρηθούν οι ένοχοι!!!
Είναι κανείς που πιστεύει ότι μπο-
ρεί ο αλουπός να προσέχει τις όρ-
νιθες, ή όντως τελικά όπως είπε και 
ο αθυρόστομος πολιτικός Θεμιστο-
κλής Δέρβης, όλοι ζοππόβορτοι;

ΝΑ
 Μ
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Γ εμάτο λακκούβες το οδικό 
δίκτυο της Πάφου με απο-

τέλεσμα την έντονη δυσαρέ-
σκεια των οδηγών. Όπως κα-
τήγγειλαν στην ιστοσελίδα 
μας, τα οχήματά τους παθαί-
νουν ζημιές, τις οποίες καλού-
νται να πληρώσουν οι ίδιοι. Εί-
ναι γεγονός ότι υπάρχουν αρ-
κετές και μεγάλες λακκούβες σχεδόν σε όλο 
το οδικό δίκτυο της πόλης με αποτέλεσμα 
να αναγκάζεται ο οδηγός να πηγαίνει ζικ–
ζακ. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί οι αρ-

μόδιοι να «γέμισαν» τις λακ-
κούβες, ωστόσο, ήταν τόσο 
πρόχειρη η δουλειά που έγι-
νε, που η λακκούβα παραμέ-
νει.
Μεγάλες λακκούβες υπάρ-
χουν στη λεωφόρο Χλώρακας 
(δρόμος τουρκικού κοιμητη-
ρίου), παρόλο που επιστρώ-

θηκε μόλις πριν λίγους μήνες, επίσης στην 
Ελευθέριου Βενιζέλου υπάρχουν μεγάλες 
λακκούβες, παρόλο που ο δρόμος επιστρώ-
θηκε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Γενικό Εισαγγελέα που στην Κύπρο 
τον έχουμε και τον πληρώνουμε, αλλά δι-
ορίζουμε και πληρώνουν άλλους για να 
εντοπίζουν τα σκάνδαλα…

Τα φίδια που μέχρι και αυτά βγήκαν 
για σουλάτσο στις παραλίες μέσα στον 
Αύγουστο και δημιούργησαν ένα μικρό 
πανικό…

Την υπομονή μας που άρχισε να εξα-
ντλείται με τόσα που ακούμε σχεδόν κα-
θημερινά…

Τον αντίπαλο που δεν πρέπει ποτέ να 
τον υποτιμάς είτε στην ζωή είτε στον 
αθλητισμό, είτε στον πόλεμο είτε στην 
πολιτική…

Το κόστος της ανάπλαση στην Πόλη Χρυ-
σοχούς που ξέφυγε από τον προϋπολο-
γισμό και τώρα τρέχουν να το περιορί-
σουν…

Τον Αβέρωφ Νεοφύτου που εν μέσω 
προεκλογικής έφτασε μέχρι τη Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Κονγκό όπου είχε συναντή-
σεις με τον Διευθυντή του γραφείου του 
Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουρ-
γού Εξωτερικών και με έναν σύμβουλο 
του Προέδρου της χώρας. Σοβαρά τώρα, 
ούτε ένα υπουργό ή βουλευτή τουλάχι-
στον δεν είδε;

Τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευ-
τικούς που θα γυρίσουν επιτέλους στα 
σχολεία, μετά από τις τρίμηνες καλοκαι-
ρινές τους διακοπές…

Τους γονείς που τρέχουν ήδη να εφοδι-
άσουν με σχολικά είδη τα παιδιά τους 
ώστε αν είναι έτοιμα για το σχολείο…

Τους βουλευτές μας που επιστρέφουν 
μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευ-
τικούς στα έδρανα της Βουλής και θα 
έχουν πάρα πολύ δουλειά να κάνουν… 

Τον Λαογραφικό Όμιλο ΚΤΗΜΑ που σή-
μερα ολοκληρώνει το τριήμερο εκδηλώ-
σεων του, με τον πρώτο παγκύπριο δια-
γωνισμό τσιαττιστών που γίνεται στην 
Πάφο. Εύγε…

Την επέκταση της τουριστικής περιόδου 
και την μετατροπή της Πάφου σε ολόχρο-
νο τουριστικό προορισμό για την οποία 
ακούμε χρόνια αλλά ακόμα δεν την είδα-
με…

Τους δρόμους της Πάφου που έχουν γε-
μίσει αδιέξοδα, αφού όπου και να πας 
θα πέσεις πάνω σε έργα και αλίμονο εάν 
δεν γνωρίζεις από πού μπορείς να ξεφύ-
γεις…

Τους επαγγελματίες του τουρισμού που 
μπορεί να πήραν κάποιες ανάσες με την 
κίνηση του καλοκαιριού, αλλά ο χειμώ-
νας προβλέπεται και φέτος  δύσκολος…

Τον Αύγουστο που φεύγει και μας αφή-
νει πικρή γεύση, καθώς σημαίνει και το 
τέλος του καλοκαιριού και την επιστροφή 
όλων στη ρουτίνα…

Την ανέγερση των πανεπιστημιακών 
σχολών της Πάφου που προχωρεί κανο-
νικά και ελπίζουμε ότι το επόμενο Φθι-
νόπωρο θα έχουμε και τους πρώτους 
φοιτητές…

... να λαμβάνω τα μέτρα 
προστασίας για τον κορονο-

ϊό, καθώς δεν αποκλείεται να 
επιστρέψει δριμύτερος και 
να μας περιορίσει στο σπίτι...

...να κάνω ακόμα λίγες ημέ-
ρες διακοπές, παρόλο που 

επιστρέψαμε στις εργασίες 
μας. Ο καιρός είναι τέτοιος 
που επιτρέπει τις βουτιές στη 
θάλασσα...

... να προμηθευτώ σχολική 
ύλη, καθώς μετράμε πλέον 
αντίστροφα που τα παιδιά θα 
επιστρέψουν στις σχολικές 
αίθουσες. 

… να πάρω κάρτες διαρκείας 
των ομάδων της πόλης μας. 

Η ποδοσφαιρική δράση αρχίζει 
και πρέπει να στηρίξω τόσο την 
Πάφο, όσο και τον Ακρίτα...

«Διαλύθηκαν τα αυτοκίνητα μας»
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Χάνουν τον μπούσουλα όσοι ε-
πισκέπτονται την Πάφο αυτό 

το διάστημα, καθώς το κλείσιμο 
της Γρίβα Διγενή, της λεωφόρου 
Ελλάδας και της Γλάδστωνος, κυ-
ριολεκτικά τους εγκλωβίζουν. 
Ιδιαίτερα όταν θέλουν να φύγουν 
από την Πάφο ερχόμενοι από την 
Κάτω Πάφο, είτε από το κέντρο, 
κυριολεκτικά δεν ξέρουν πού να 
πάνε. 
Χαρακτηριστικά, μας έτυχε προ-
σωπικά να σταματούν οδηγοί και 
να μας ρωτούν από πού μπορούν 
να πάνε για να κατευθυνθούν 
προς Λεμεσό. 
Μπορεί δηλαδή να έχουν τοπο-
θετηθεί πινακίδες που παραπέ-
μπουν τους οδηγούς σε εναλλα-
κτικές διαδρομές αλλά αυτές είναι 
χρήσιμες στους Παφίτες που γνωρί-
ζουν τους δρόμους. 
Σε κάθε ξένο επισκέπτη απλά δημιουργούν 

σύγχυση με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν 
οι οδηγοί προς τα πού πρέπει αν κατευθυν-
θούν για να βγουν στο ν αυτοκινητόδρομο.

Από πού πάνε για τη Λεμεσό;

Σκάνδαλα νυν και αεί…

Έλα Χριστέ και Παναγιά, σύρε να βοηθήσεις, 

καθώς τώρα μας μπλέξανε με παρακολουθήσεις.

Θα ‘ρθει μαύρο Φθινόπωρο και έτσι όπως παν, 

θα ασχολούνται όλοι τους με ένα μαύρο βαν.

Αυτό που έβαζε κοριούς μέχρι και στο τασάκι, 

αλλά το στείλαν σούμπιτο, μπελά στον Μητσοτάκη.

Και όλη μέρα συζητά μέχρι και στο ΚΥΣΣΕΑ, 

αφού στην Ψωροκώσταινα δεν έχουν Οδυσσέα.

Να μελετά τα σκάνδαλα να τα ανακαλύπτει, 

και να γλιτώνει πάντοτε, αυτός που τα καλύπτει…

Με τέτοιον μάγκα Γενικό, με τόλμη, αξιοσύνη, 

στην Κύπρο πώς μένει τυφλή πάντα η Δικαιοσύνη; 

Γεια και χαρά σας αγαπητοί αναγνώστες. Δεν 
γνωρίζουμε εάν εμείς σας λείψαμε τις τρεις 
προηγούμενες εβδομάδες, εσείς πάντως μας 
λείψατε…

Επιστροφή στο γραφείο μετά από τρεις ε-
βδομάδες και κάθε φορά που γίνεται αυτό, 
νοιώθουμε ότι μπαίνουμε σε νέα χρονιά…

Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννη όργωσαν 
και οργώνουν ακόμα την ύπαιθρο τον Αύγου-
στο μάλιστα η Πάφος είχε την τιμητική της. 
Ο Αβέρωφ πάλι κάνει παιχνίδι από πόρτα σε 
πόρτα…

Μπορεί οι Κύπριοι να σνόμπαραν την Πάφο 
σε σύγκριση με άλλες χρονιές, αλλά οι ξένοι 
και ιδιαίτερα οι βρετανοί την τίμησαν δεό-
ντως… 

Πολύ μπέρδεμα με αυτές τις παρακολουθή-
σεις ρε παιδί μου! Τελικά ποιος δεν παρακο-
λουθείται σε αυτό τον τόπο;

Κόλαφος τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας για τα χρυσά διαβατήρια, αλλά οι α-
ποδιοπομπαίοι έχουν ήδη οριστεί οπότε, μην 
περιμένετε και πολλά πράγματα από τα νέα 
ευρήματα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι στην 
Κύπρο, φταίει πάντα η ελλιπής νομοθεσία και 
το σύστημα…

Σας έχω νέα… δεν πέρασαν όλοι το καλοκαί-
ρι τους σε παραλίες, μαγευτικά ηλιοβασιλέ-
ματα και πλουσιοπάροχα γεύματα. Υπάρχει 
και μία άλλη πλευρά της κοινωνίας, που το 
πέρασε μέσα στο άγχος, τον προβληματισμό 
και την απόγνωση…

Σε Κονγκό και Καμερούν ταξίδεψε ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθεί 
το μεταναστευτικό πρόβλημα που παρουσι-
άζεται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο!!! Τι 
έκανε δηλαδή; Είχε συναντήσεις με διακινη-
τές για να τους πείσει να αφήσουν εκτός των 
σχεδίων τους την Κυπριακή Δημοκρατία;

Μη χολοσκάτε και να εισπράτταμε τα δισε-
κατομμύρια που ανακάλυψε η Ελεγκτική Υ-
πηρεσία ότι χάσαμε από τις παράτυπες πολι-
τογραφήσεις δεν θα τα παίρναμε εμείς…

Η Πάφος θα εξακολουθήσει να είναι εργοτά-
ξιο, καθώς πολλά είναι τα έργα που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη ενώ προγραμματίζονται συ-
νεχώς νέα. Όλα καλοδεχούμενα, αλλά έλεος 
με τους δρόμους. Ειδικά τώρα που θα αρχίζει 
και ο κυκλικός κόμβος παρά την υπεραγορά 
Παπαντωνίου ο Θεός να βοηθήσει… 

Με τόσα κοιτάσματα φυσικού αερίου που ε-
ντοπίζονται στην ΑΟΖ μας και δεδομένης της 
κατάστασης στην Ευρώπη θα ανέμενε κανείς 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε αμάν. Εδώ 
όμως η Γερμανία ψάχνεται αν φέρει αέριο α-
πό τον… Καναδά και δεν λένε λέξη για τα δικά 
μας κοιτάσματα…

Απορία: Το όργωμα του Δημόσιου Κήπου 
πού αποσκοπεί; Δεν είναι άσχημη ιδέα μιας 
και δεν τον αξιοποιούν να φυτέψουν τίποτα 
ραπανάκια, μαϊντανό και άλλα φθινοπωρινά 
κηπευτικά…

Οι μουσειολόγοι, τελείωσαν την μελέτη τους 
για το μουσείο που θα δημιουργηθεί στην 
πρώην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Τώρα 
περιμένουν το Δήμο Πάφου να αρχίσει τα έρ-
γα για την αναπαλαίωση των κτηρίων…

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει το θέ-
μα της ανέγερση των φοιτητικών εστιών για 
το ΤΕΠΑΚ. Με τι χρήματα άραγε θα τις κτί-
σουμε;

Γ. Γεωργίου

Υπάρχει χείμαρρος στοιχείων, ανα-
φορικά με τη διασύνδεση της Κύ-

πρου με το σκάνδαλο 
των παρακολουθήσε-
ων, δήλωσε ο Γιώργος 
Γεωργίου, αντιπρό-
εδρος της Εξεταστι-
κής Επιτροπής για τη 
χρήση του λογισμικού 

«Πήγασος» και αντίστοιχου κατασκο-
πευτικού λογισμικού παρακολούθη-
σης, του Ευρωκοινοβουλίου και διερω-
τήθηκε γιατί δεν ανοίγει η έρευνα για 
τις παρακολουθήσεις στην Κύπρο.  
Είπε ακόμα ότι «η υπόθεση γύρω από 
το κατασκοπευτικό βαν, δεν έκλεισε, 
αλλά κουκουλώθηκε», και ακόμη, ότι έ-
γιναν παρακολουθήσεις έως και πενή-
ντα χιλιάδων ανθρώπων.
Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινο-
βουλίου είπε ο κύριος Γεωργίου, έχει 
μετακαλέσει εμπειρογνώμονες και θα 
επισκεφθεί χώρες όπου πωλήθηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα 
παρακολούθησης, μεταξύ αυτών την Ι-
σπανία, την Ελλάδα, και ενδεχομένως 
την Κύπρο.
Να δείτε που θα ρεζιλευτούμε πάλι…

Όπως θέλουμε

Χαμός έγινε στα διάφορα ΜΜΕ της 
πατρίδας μας για την δήλωση του 

Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ότι 
είναι δικαίωμα της Κυ-
πριακής Δημοκρατί-
ας να αναπτύξει τους 
πόρους στην Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώ-
νη της…

Το πέρασαν δηλαδή ως μήνυμα προς 
την Τουρκία να μην τολμήσει να μας 
σταματήσει. 
Εμείς πάλι δεν μοιραζόμαστε την αισι-
οδοξία αυτή καθώς δεν δίνουν σημα-
σία στην συνέχεια της δήλωσης που α-
ναφέρει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση 
πιστεύει ότι οι πόροι πετρελαίου και 
φυσικού αερίου της Κύπρου, όπως και 
όλοι οι πόροι της, θα πρέπει να μοιρά-
ζονται δίκαια μεταξύ των δύο κοινοτή-
των. 
Μόνο εμείς καταλάβαμε ότι χωρίς λύ-
ση του Κυπριακού φυσικό αέριο δεν 
πρόκειται να βγάλουμε;

Ο. Μιχαηλίδης

Απείρου κάλλους τα όσα κατέθεσε 
στην Επιτροπή Ελέγχου της Βου-

λής στη συνεδρία για 
τα χρυσά διαβατήρια 
ο Γενικός Ελεγκτής Ο-
δυσσέας Μιχαηλίδης.
Για διευθύνσεις που 
δηλώνονταν και υπήρ-
χαν μόνο χωράφια και 

ακακίες, για αμοιβές 200 χιλιάδων ευ-
ρώ, για χωράφια που δηλώνονταν ότι 
τα αγόραζαν δύο εκατομμύρια ενώ άξι-
ζαν ένα… και πολλά άλλα.
Το σίγουρο είναι ότι γινόταν μέχρι πρό-
σφατα ένα μεγάλο πάρτι κα φαγοπό-
τι στο οποίο δυστυχώς εμείς δεν είμα-
σταν καλεσμένοι και ότι αυτοί που ευ-
θύνονται δεν μπορούν να πουν “μαζί 
τα… πήραμε”.
Το θράσος τους βέβαια είναι τόσο με-
γάλο που δεν θα απορήσουμε εάν τελι-
κά το πουν και αυτό…

Ο Δίκαιος

Τα εγκλήματα του διαδικτύου

Μ εγάλη αναστάτωση σκόρπισε σε 
πολλούς συμπολίτες μας μέσα στον 

Αύγουστο, ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτα-
σε στα inbox τους. 
Πρόκειται για επιστολή από την αστυνομία 
υπογραμμένη μάλιστα από τον αρχηγό της 
δύναμης με την οποία ενημερώνονται, ό-
τι θα αναληφθεί νομική δράση εναντίον 
τους, αμέσως μετά από κατάσχεση υπολο-
γιστή από κυβερνοδιείσδυση, για: Παιδική 
πορνογραφία, παιδοφιλία, κυβερνοπορνο-
γραφία και επιδειξιομανία.
Με λίγα λόγια δηλαδή ότι ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής τους, χρησιμοποιήθηκε για 
την διακίνηση υλικού παιδικής πορνογρα-
φίας. 
Διευκρινιζόταν μάλιστα ότι μετά από έρευ-
να η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι έχουν διαπράξει αυτά τα αδικήματα, 
δηλαδή την κατοχή, την προβολή, τη μετά-
δοση και τη διαβούλευση εικόνων, βίντεο 
με επιδειξιομανή χαρακτήρα, παιδοπορνο-
γραφικών, μέσω του Διαδικτύου κατά τη 
διάρκεια συνομιλίας που διατηρούσαν με 
ανήλικους κάτω των 16 ετών. Κατά τη διάρ-
κεια της έρευνας, παρατηρήσαμε επίσης ό-
τι τα ερωτικά μηνύματα και οι σκηνές επί-
δειξης, ο αυνανισμός ασκούνταν μέσω της 
κάμερας και των συνεδριών άμεσης συνο-
μιλίας.

Πολλοί πανικοβλήθηκαν από την επιστο-
λή, αλλά με μια προσεκτική ματιά μπορού-
σε να διαπιστώσει κανείς ότι η επιστολή 
που ήταν πανομοιότυπη σε όλους όσους 
αποστάλθηκε, ήταν υπογραμμένη από τον 
πρώην αρχηγό της αστυνομίας Μιχαλάκη 
Παπαγεωργίου και σαφέστατα πρόκειται 
για ηλεκτρονική απάτη.
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 Φουσκωμένοι λογαριασμοί 

O Σύνδεσμος καταναλωτών θα καλέσει του πολίτες να μην 
πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΑΗΚ το επόμενο δίμη-

νο αν δεν αλλάξει η πρακτική να υπολο-
γίζουν κατά προσέγγιση την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος και να χρεώνουν 
τους καταναλωτές. Ο πρόεδρος του συν-
δέσμου Μάριος Δρουσιώτης αποκάλυψε 
στο Radio Cosmos ότι την περασμένη Πα-
ρασκευή απέστειλε επιστολή διαμαρτυ-
ρίας στην διεύθυνση της ΑΗΚ και το δι-
οικητικό συμβούλιο του οργανισμού  για 

τους φουσκωμένους λογαριασμούς που παρέλαβαν πολλοί 
καταναλωτές τον Ιούλιο. Αν δεν αλλάξει αυτή η πρακτική της 
ΑΗΚ τότε είπε θα καλέσει τους καταναλωτές να μην πληρώ-
σουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Ακούει κανείς εκεί 
στην ΑΗΚ;

Επιστρέφουν οι μάσκες 

Ενώπιον των ειδικών τέθηκε το προσχέδιο του οδικού χάρτη 
για διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού τους επόμενους 

μήνες. Σε σύσκεψη που παρακά-
θησαν τα μέλη της συμβουλευτι-
κής επιστημονικής επιτροπής με 
τον υπουργό Υγείας αποφασίστη-
κε όπως παραμείνει η μάσκα ε-
ντός των σχολικών αιθουσών. Θα 
υποχρεούνται να την φορούν άτο-
μα άνω των 12 ετών. Σε δηλώσεις 
του ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης 
Χατζηπαντέλα είπε ότι με τη συμ-
βουλευτική επιστημονική επιτρο-
πή κατά την οποία παρουσιάστη-
κε προσχέδιο του οδικού χάρτη 
για τη διαχείριση της πανδημίας 
τους επόμενους μήνες με κεντρικό άξονα το άνοιγμα των σχολεί-
ων. Όπως ανέφερε ο κύριος Χατζηπαντέλα υπάρχει εισήγηση για 
επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία με ένα ρά-
πιντ τεστ διάρκειας 48 ωρών, ενώ υποχρεωτική θα παραμείνει η 
χρήση μάσκας για άτομα άνω των δώδεκα ετών. 

Εμβολιαστείτε

Έκκληση σε όσους εί-
ναι  άνω των 65χρο-

νών να εμβολιαστούν 
και να μην περιμένουν 
τα νέα εμβόλια απηύθυ-
νε ο υπεύθυνος της μο-
νάδας covid στο Γ.Ν Πά-
φου και διευθυντής της 
πνευμονολογικής κλινι-
κής Άδωνης Ελευθερίου. Οι μεταλλάξεις που παρουσιάστηκαν έ-
χουν όπως είπε ήπια συμπτώματα όμως μπορούν να προκαλέ-
σουν μεγάλες επιπλοκές σε άτομα τα οποία έχουν υποκείμενα 
νοσήματα. Στη μονάδα covid του Γ. Ν Πάφου νοσηλεύονται σή-
μερα 7 ασθενείς εκ των οποίων μόνον οι 2 είναι πλήρως εμβολι-
ασμένοι. Ανάλογες εκκλήσεις γίνονται από τον αρμόδιο Υπουργό 
και επιδημιολόγους. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι δεν λαμβάνο-
νται σοβαρά υπόψη από αρκετούς οι οποίοι παίζουν με την ζωή 
τους. Πάντως τα εμβόλια βάσει ερευνών αποδεικνύονται ιδιαίτε-
ρα αποτελεσματικά και για τα νήπια. 

Επιβεβλημένοι οι έλεγχοι 
της τροχαίας…

Με εξαίρεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Γιόλου την περα-
σμένη εβδομάδα  δεν υπήρξαν άλλα σοβαρά τροχαία 

δυστυχήματα στην επαρχία μας το τελευταίο δεκαήμερο σύμ-
φωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Πάφου Κυριάκο Χαραλάμπους. Αυτό όπως είπε ο-
φείλεται και στα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης που εφαρμό-
ζει η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. 

Το Σαββατοκύριακο οι καταγγελίες οδηγών ξεπερνούν  τις 200 
εκ των οποίων οι μισές συνήθως αφορούν υπέρβαση του ορί-
ου ταχύτητας και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Οι έλεγ-
χοι της τροχαίας είναι επιβεβλημένοι φθάνει να αποσκοπούν 
στην πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων και όχι στην ενί-
σχυση των ταμείων του κράτους μέσα από τα πρόστιμα.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Για να καταλάβουμε …αν δεν γινόταν οι αποκα-
λύψεις από το δίκτυο  Al Jazeera θα συνεχίζονταν 
το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων μέχρι σήμε-
ρα; 

Κάτι ακόμη που πρέπει να απαντήσουν οι κυβερ-
νώντες είναι τι μέτρα λάμβαναν για να κλείσουν 
τις τρύπες στο πρόγραμμα τις οποίες επεσήμαναν 
διάφοροι ευρωπαίοι αξιωματούχοι; 

Τέλος μια διαπίστωση. Ανεξάρτητα από τις βα-
ρύγδουπες δηλώσεις τους περί διαφάνειας ο τρό-
πος που αντέδρασαν όταν αποκαλύφθηκαν τα πε-
ρίφημα βίντεο από τον Al Jazeera αποδεικνύει ότι 
ήξεραν πολύ καλά πως είχαν «λερωμένη τη φωλιά 
τους». Άμοιρα ευθυνών δυστυχώς δεν είναι και τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης... 

Το σκάνδαλο των λεγόμενων Χρυσών Διαβατη-
ρίων αποδεικνύει επίσης περίτρανα ότι και οι υ-
πόλοιποι εποπτικοί μηχανισμοί ελέγχου δεν λει-
τουργούν έγκαιρα και κυρίως αποτελεσματικά. 
Περιορισμένα δυστυχώς επίσης είναι και τα αντα-
νακλαστικά της κοινωνίας... 

Από τα τραγελαφικά της εποχής μας είναι η δια-
πίστωση ότι το παραγόμενο φυσικό αέριο της Ρω-
σίας το καίνε οι ίδιοι γιατί δεν έχουν που να το δια-
θέσουν και δεν μπορούν να το αποθηκεύσουν. Την 
ίδια στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο αναζητούν λύ-
σεις για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες... 

Το χειρότερο που συμβαίνει όμως είναι το «παι-
χνίδι» μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών με τον πυρη-
νικό σταθμό στη Ζαπορίζια... 

Στα προεκλογικά τα κομματικά επιτελεία αναμέ-
νουν τις δημοσκοπήσεις του Σεπτέμβρη για να επα-
νεξετάσουν την στρατηγική τους για τις προεδρι-
κές εκλογές. Αν δεν διαφοροποιηθούν τα στοιχεία 
και παραμείνουν ως είχαν τους προηγούμενες μή-
νες δεν αποκλείεται να δούμε ανατροπές! 

Έτοιμος παρουσιάζεται ο Υπ. Γεωργίας να μεταβεί 
στην Λάρα και μαζί με την διευθύντρια του Τμήμα-
τος Αλιείας να ανοίξουν φωλιές χελώνων για να α-
ποδείξουν ότι το πρόγραμμα προστασίας και ανα-
παραγωγής λειτουργεί με επιτυχία. Αυτό που λέει 
όμως ο  κοινοτάρχης της Ίνειας είναι πως χρησιμο-
ποιούνται οι παραλίες της περιοχής για να μετα-
φέρονται αυγά από όλες τις άλλες παραλίες του 
νησιού... 

Εδώ και μήνες ο ΠΑΣΥΞΕ προειδοποιεί τους κυ-
βερνώντες ότι το κόστος της ενέργειας είναι δυ-
σβάστακτο για τα ξενοδοχεία τα οποία μετά τον 
Νοέμβριο που μειώνονται οι πληρότητες θα ανα-
γκαστούν να βάλουν λουκέτο. Δεν φαίνεται όμως 
να ιδρώνει το αυτί κανενός. Προφανώς δεν αντι-
λαμβάνονται τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης. Η 
Πάφος πάντως τουλάχιστον για 3 μήνες θα νεκρώ-
σει...

Η ιστορία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που έ-
χουμε μεγάλες πυρκαγιές κοντά σε κοινότητες και 
απειλούνται σπίτια. Οι πολίτες φωνάζουν ότι πυ-
ροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών που εί-
ναι επί τόπου ακόμη και όταν οι φλόγες φθάνουν 
στα σπίτια τους δεν επεμβαίνουν με την δικαιολο-
γία ότι αυτή είναι δουλειά της Πυροσβεστικής Υ-
πηρεσίας. Με αυτό το αλαλούμ που επικρατεί κά-
ποιος πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί. Το είδαμε 
να συμβαίνει και στην πρόσφατη πυρκαγιά στην 
Πελαθούσα...
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Η “μούγια”

Μηδέν πνιγμοί  

Η   καλύτερη οργάνωση, η στελέχωση των ναυαγοσωστικών 
μονάδων και η εκπαίδευση των ναυαγοσωστών, συνέβα-

λε ώστε μέχρι τώρα στην Πάφο να μην υπάρξουν πνιγμοί σε 
οργανωμένες παραλίες λουόμενων. 
Ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ναυαγοσωστών 
Χρήστος Μαυρομά-
της δήλωσε στο Radio 
Cosmos ότι οι ναυαγο-
σώστες διέσωσαν σε 
αρκετές περιπτώσεις 
λουόμενους που κιν-
δύνευσαν. Τόνισε επί-
σης ότι πολλές φορές 
έδρασαν έγκαιρα προλαβαίνοντας και αποτρέποντας λουόμε-
νους να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Δυστυχώς φέτος, ση-
μειώθηκε ένας πνιγμός παιδιού σε πισίνα παραλιακού ξενοδο-
χείου και ένας πνιγμός σε μη οργανωμένη παραλία ανατολικά 
της Πάφου. Αυτοί οι δύο πνιγμοί ίσως να μπορούσαν να απο-
φευχθούν αν υπήρχαν έμπειροι ναυαγοσώστες.  

Ανταγωνισμός 

Ο ι κλινικές Άγιος Γεώργιος και Κυανούς Σταυρός εντάχθη-
καν στο ΓεΣΥ και θα παρέχουν ενδονοσοκομειακή περίθαλ-

ψη προσφέροντας στους ασθενείς 
της επαρχίας μας την δυνατότητες 
επιλογής για νοσηλεία πέραν του 
Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. 
Ο διευθυντής του ΟΑΥ Ανδρέ-
ας Παπακωσταντίνου χαρακτήρι-
σε πολύ σημαντική την συμφωνία 
στην οποία κατέληξε ο οργανι-
σμός με τα ιδιωτικά νοσηλευτή-
ρια. Ανακοίνωσε επίσης ότι εντός 
Σεπτεμβρίου αναμένεται να λη-
φθούν αποφάσεις και για την έ-
νταξη ενός ιδιωτικού τμήματος 

Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών σε κάθε ε-
παρχία. Με αυτό τον τρόπο είπε θα παρέχονται καλύτερες υπη-
ρεσίες προς τους ασθενείς και θα τερματιστούν οι ουρές και πο-
λύωρες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σήμερα στα κρατικά 
νοσηλευτήρια. Αυτές οι εξελίξεις αυξάνουν την πίεση στο κρατι-
κό νοσηλευτήριο να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και κυρίως να 
εκσυγχρονίσει τις σχέσεις του με τους ασθενείς οι οποίοι πλέον 
θα έχουν και άλλες επιλογές. 
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Νεόφυτος Θρασυβούλου 
Από την φτώχεια στην κορυφή...
Ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής θυμάται μαζί μας
τα παιδικά του χρόνια, τα πρώτα του βήματα στη μαγειρική, την συνδικαλιστική του πορεία 
και τις μαγειρικές του προτιμήσεις... 

Ως μάγειρας έχει ταΐσει χιλιάδες κόσμο 
ντόπιους και ξένους, ενώ ως Πρόεδρος 
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέ-

σμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ) 
τώρα  και παλαιότερα  πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΣΙΚΑΠ) 
Πάφου, έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στην επισιτιστική βιομηχανία.
Ο Νεόφυτος Θρασυβούλου στην συνέντευξη του 
στον Αδέσμευτο, θυμάται τα παιδικά του χρόνια 
στη Γεροσκήπου, καθώς και τα πρώτα βήματα 
του ως μάγειρας. Με συγκίνηση θυμάται τις 
συμβουλές της μάνας και του Πατέρα του, ενώ 
μας αποκαλύπτει τα μελλοντικά σχέδια του. 
Δηλώνει ευλογημένος από τον Θεό, χαρακτηρί-
ζει παράδεισο την ζωή και την  εμπειρία, δηλώ-
νει ότι δεν θα πήγαινε σε ριάλιτι μαγειρικής και 
χαιρετίζει την λειτουργία τουριστικών πανεπι-
στημιακών σχολών στην Πάφο… 

Ερ.: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτό το 
επάγγελμα;
Απ.: Γεννήθηκα στην Γεροσκήπου και ήμουν το 
9ο παιδί πολυμελούς οικογένειας. Δυνατότητα 
για σπουδές δεν υπήρχε και  όταν το 1976 «άνοι-
ξε μια πόρτα» ότι η  τουριστική βιομηχανία θα 
πήγαινε μπροστά, παρακάθισα σε εξετάσεις και 
βρέθηκαν στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου χωρίς λεφτά και ευτυχώς έγινε αποδε-
κτό αίτημα μου για αποπληρωμή των διδάκτρων 
μετά την αποφοίτηση μου. Με την ολοκλήρωση 
των σπουδών μου και ενώ οι περισσότεροι μά-
γειροι αναγκάζονταν να ξενιτευτούν για να δου-
λέψουν,  βρέθηκε δίπλα μου ο Ανδρέας Πολυνεί-
κης και μου έδωσε δουλειά το 1978-79 στο τότε 
ξενοδοχείο «Θεοφανώ». Ακολούθως κατά τη 
διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας εργαζό-
μουν σε ξενοδοχεία της Λεμεσού και με το 1982 
άρχισα να δουλεύω στο ξενοδοχείο «Ράνια» της 
Πάφου. Το τότε αφεντικό μου ο κ.  Πασχάλης, 
με αγάπησε, με είχε σαν παιδί του και επειδή 
ήμουν από φτωχή οικογένεια μου έφερνε ακόμα 
και ρούχα των παιδιών του από την Αγγλία. 
Στα 19,5 μου χρόνια και μετά από 6 μήνες ερ-
γασία στο ξενοδοχείο του, μου ζήτησε να γίνου-
με συνέταιροι. Με όρεξη και μεράκι κάναμε την 
επισιτιστική επιχείρηση του Ράνια να «πετάξει». 
Το 1985, δημιούργησα την πρώτη δική μου επι-
χείρηση το εστιατόριο Σανμποου (Sunbow) και 
από το 1993 είμαι εδώ στο fytos in στην γεωργι-
κή περιοχή Γεροσκήπου. 

Ερ.: Ο συνδικαλισμός πώς μπήκε στη ζωή σας;
Απ.: Με το άνοιγμα της επιχείρησης μου, άρχι-
σα να αναμειγνύουμε και με τα συνδικαλιστικά 
αφού έβλεπα τις αδυναμίες του επαγγέλματος 
- τότε είχαμε  έναν Παγκύπριο Σύνδεσμο που 
στην ουσία δεν μπορούσε να μας βοηθήσει - 
και  αποφάσισα να κάμω επαφές με τους συνα-
δέλφους σε όλη την Κύπρο. Έγραψα 7 τοπικούς 
συνδέσμους και με την βοήθεια του μακαριστού 
Πήλικου δημιουργήσαμε την ομοσπονδία και 
ενταχθήκαμε στην ΟΕΒ, με αποτέλεσμα σήμερα 

να είμαι πρόεδρος της  Παγκύπριας Ομοσπονδί-
ας Κέντρων Αναψυχής και να έχω δίπλα μου 3,5 
και πλέον χιλιάδες επιχειρηματίες του κλάδου.

Ερ.: Πώς ήταν τουριστικά η Πάφος το 1977;
Απ.: Τότε στην Πάφο δεν υπήρχαν ούτε καν δρό-
μοι ήταν χωματόδρομοι μέχρι και τα Μπάνια. 
Το «Θεοφανώ» που πρωτοεργάστηκα, ήταν ένα 
ξενοδοχείο 35 κλινών και εργαζόμαστε συνολικά 
35 άνθρωποι και εγώ πήγαινα με δανεικό ποδή-
λατο από τον γαμπρό μου. Όταν άνοιξα το Σάν-
μποου ήμουν μέσα στα χωράφια και γύρω μας 
έβοσκαν κοπάδια… 

Ερ.:  Ποια είναι η εικόνα και η γεύση που σας 
μεταφέρει στα παιδικά σας χρόνια;
Απ.: Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται είναι πριν 
ακόμα να πάω στο σχολείο να κάθομαι στο γαϊ-
δούρι και να περνάω από τα σπίτια των χωρια-
νών για να αγοράσουν μια μπουκάλα γάλα και 
τριφύλλι για τα κουνέλια τους. Η πιο γλυκιά 
εικόνα είναι όταν καθόμαστε στο οικογενειακό 
τραπέζι τον χειμώνα με τη σόμπα του πετρελαί-
ου να μας ζεσταίνει τα πόδια και να τρώμε το πιο 

εύγεστο κοτόπουλο που μαγείρευε η μάνα για 
τα 11 μέλη της οικογενείας μας. Επίσης ποτέ δεν 
θα ξεχάσω τον πατέρα μου που ήρθε στη Λευ-
κωσία για να επισκεφτεί γιατρό και ήρθε από το 
ινστιτούτο για να φέρει κάποια χρήματα για τα 
δίδακτρα μου, αφού όπως μου είπε είχε που-
λήσει ένα χοίρο για 30 λίρες και ήθελε να πλη-
ρώσει το σχολείο μου. Εκείνη η στιγμή ήταν σαν 
να έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μου και είπα ότι 
στον δρόμο μου δεν μπαίνει τίποτα.  

Ερ.: Ποια συμβουλή σας έχουν δώσει οι γονείς σας;
Απ.: Όταν η μητέρα μου με έβαλε στο ταξί για 
να με στείλει στην Λευκωσία μου είπε «γιε μου 
να πας στο καλό και να ακούς τους δάσκαλους 
σου τζιαι τους μαστόρους σου τζιαι να γίνεις άν-
θρωπος…», τότε εμένα με έπιασε το παράπονο 
(ήμουν 13,5 χρονών και έφευγα μόνος για τη 
Λευκωσία που δεν ήξερα κανένα) με είδε η μάνα 
μου στράφηκε πίσω και αφού με αγκάλιασε μου 
είπε «γιε μου τα παιδκιά είναι όπως τα πουλιά 
τζιαι άμα κάμουν φτερά πρέπει να πετάσουν…» 
 
Ερ.: Ποια κουζίνα προτιμάς;
Απ.: Την Κυπριακή και επιθυμία μου ήταν η Κου-
ζίνα μας να αναβαθμιστεί και να μπορεί να είναι 
πρότυπο φαγητού.

Ερ.:  Ποιο είναι το αγαπημένο σας υλικό;
Απ.: Αγαπώ την κουμανταρία και το ούζο, δεν 
αποχωρίζομαι το χαρουπόμελο και το σταφυλό-
μελο, την σταφίδα, το σουσάμι, προϊόντα που 
μπορούν να κάνουν πολλές παρασκευές και 
θαύματα, η μαρμελάδα του μοσφίλου που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί τέλεια στο φαγητό μας, 
καθώς και τα  τυριά μας (χαλούμι και αναρή), 
ενώ στα πιάτα μου χρησιμοποιώ κάποιες φορές 
ως γαρνιτούρα και μερικές σταγόνες από μαύρο 
κυπριακό λάδι. 
 
Ερ.: Ποιο πιάτο πρότεινες ανεπιφύλακτα σε 
έναν πελάτη; 
Απ.: Θα προτείνω να φάει κυπριακό φαγητό και 
για εμένα το φαγητό που έγραψε ιστορία είναι 
το δικό μας Κλέφτικο και ο Μουσακάς. Ενώ αυτό 
που πιστεύω και το έχω ως παράπονο από τους 
συναδέλφους, είναι ότι το σουβλάκι μας θα 
έπρεπε να ήταν πατέντα, να μην είναι στα με-
νού των εστιατορίων και να το βρίσκει ο πελάτης 
μόνο στα σουβλατζίδικα. 

Ερ.:  Ποιους πελάτες προτιμάτε περισσότερο 

τους ντόπιους ή τους ξένους;
Απ.: Ο καλύτερος πελάτης είναι ο φτωχός απ’ 
οπουδήποτε και αν προέρχεται. Ο φτωχός επει-
δή τα βάζει από τη μια τζέπη και τα βγάζει από 
την άλλη εν πιο εύκολο να σου τα δώκει ενώ τζι-
είνος που τα «στοιβάζει» εν πολλά δύσκολο να 
φκάλει χρήματα τζιαι να σου δώσει…  

Ερ.: Ποια η άποψή σου για τα ριάλιτι μαγειρι-
κής. Εσύ θα πήγαινες;
Απ.: Ξεκάθαρα όχι, γιατί η μαγειρική τέχνη δεν 
είναι αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Για 
να γίνεις μάγειρας πρώτα πρέπει να γίνεις μίξερ. 
Θυμάμαι τα πρώτα μαγειρικά βήματα μας, ήταν 
να δοκιμάσουμε όλα προϊόντα, τα μπαχαρικά και 
τα ποτά για να ξέρουμε τις γεύσεις τους, ώστε 
την ώρα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα 
προϊόν μαζί με κάποιο άλλο, να γνωρίζεις την 
τελική γεύση που θα βγάλεις. Η μαγειρική είναι 
αγάπη και δημιουργία και όπως έλεγε και η μάνα 
μου η αγάπη δεν τρώγεται με το κουτάλι, μπορεί 
ένα πιάτο να έχει καλή εμφάνιση αλλά πρέπει 
να έχει παράλληλα γεύση και να τρώγεται…  
Σαν μάγειρας έχω ταΐσει χιλιάδες κόσμο και η 
καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν κατάφερα σε 
ένα βράδυ - τους καλούς καιρούς - να πουλήσω 
62 κιλά αστακούς…  

Ερ.:  Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον;
Απ.: Με το επόμενο μου βήμα θα πάω πιο κοντά 
στο κέντρο του χωριού μου, προσπαθώ να φτιά-
ξω ένα μουσείο της ελιάς, σε ένα αρχοντικό απέ-
ναντι από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 
Έτσι θα μπορέσω και εγώ να κάτσω στο καφε-
νείο με τους χωριανούς μου, να παίξω τάβλι και 
πιλόττα, να βοηθήσω στην εκκλησία του χωρίου 
μου και να απολαύσω την υπόλοιπη ζωή μου. 
Στη ζωή μας πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε 
κύκλους… 

Ερ.:  Έχετε ελεύθερο χρόνο και πώς σας αρέσει 
να τον περνάτε;
Απ.: Έχω ελεύθερο χρόνο και συνήθως τον περ-
νάω με κόσμο και φίλους. Είμαι ευχαριστημένος 
απ’ όλους και νιώθω ότι είμαι ευλογημένος από 
τον Θεό, έρχεται κόσμος απ’ όλη την Κύπρο στο 
Fytos in.

Ερ.:  Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος που 
επισκεφθήκατε;
Απ.: Γύρισα τον κόσμο τρεις φορές και κάποιες 

«…Όταν άνοιξα το Sunbow ήμουν μέσα 
στα χωράφια και γύρω μας έβοσκαν 
κοπάδια…»

«…Ο πατέρας μου ήρθε στη Λευκωσία και μου 
είπε ότι είχε πουλήσει ένα χοίρο για 30 λίρες 
και ήθελε να πληρώσει το σχολείο μου…»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«…Η αγάπη του κόσμου, ούτε χρήματα 
ούτε τίποτε άλλο, από τη ζωή μου είμαι 
πλήρως ευχαριστημένος από όλους και 
για τα πάντα…»
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φορές λέω στα παιδιά μου ότι θέλω να πάω 
στη Χαβάνα και θα ανοίξω ένα σουβλατζίδικο 
τζιαι να ξεκουραστώ. 
Τα τελευταία χρόνια αγαπώ πολύ τις κρου-
αζιέρες, αφού εκεί μπορείς να απολαύσεις 
όλες τις ανέσεις, αλλά και να πάρεις γνώσεις 
για τα του τουρισμού. 

Ερ.:  Όλα  αυτά τα χρόνια τι έμεινε για εσάς;
Απ.: Η αγάπη του κόσμου, ούτε χρήματα ούτε 
τίποτε άλλο, από τη ζωή μου είμαι πλήρως 
ευχαριστημένος από όλους και για τα πάντα.

Ερ.:  Πώς σχολιάζεται την λειτουργία πανεπι-
στημιακών σχολών τουρισμού στην Πάφο; 
Απ.: Πρόκειται για μια καλή αρχή που θα 
αναβαθμίσει την Πάφο και το τουριστικό της 
προϊόν. Πρέπει τώρα όμως να προσπαθή-
σουμε με τον Υπουργό Εργασίας,  ώστε όλοι 

οι υπάλληλοι της τουριστικής και επισιτιστι-
κής βιομηχανίας, να αξιολογηθούν και να εκ-
παιδευτούν κατάλληλα. 
Όπως γνωρίζετε, για αρκετά χρόνια είμαι στο 
συμβούλιο του ΑΞΙΚ και διατηρώ αρκετά κα-
λές σχέσεις με την διεύθυνση και το προσω-
πικό του Ινστιτούτου.

Ερ.:  Η Γεροσκήπου μπορεί να αναπτυχθεί 
περεταίρω τουριστικά;
Απ.: Η Γεροσκήπου είναι μια παρθένα περι-
οχή και με σωστά βήματα, μπορεί να ανα-
πτυχθεί περεταίρω, θεωρώ ότι πρέπει να 
βασιστεί στους σύγχρονους και μοντέρνους 
τρόπους ανάπτυξης. Η Γεροσκήπου, διαθέτει 
έναν τεράστιο χώρο πρασίνου και μπορεί να 
αναπτυχθεί προς τα πάνω, έχει τις δυνατότη-
τες να γίνει μια σύγχρονη πόλη και να ανα-
πτυχθεί μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού…

 

Τ ο σκάνδαλο για τα «χρυσά διαβατήρια» 
είναι ξανά στην επικαιρότητα. Με τις 
νέες αποκαλύψεις του Γενικού Ελεγκτή 

φαίνονται, μεταξύ άλλων, και οι 
σοβαρές παρενέργειες στην οικο-
νομία. 
Ο νομπελίστας οικονομολόγος Χρι-
στόφορος Πισσαρίδης μίλησε στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Άστρα» 

(24/8) σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρό-
γραμμα έναντι πολιτογραφήσεων. Είπε, μετα-
ξύ άλλων πως: 

- «Το ΚΕΠ δεν αποτελούσε ποτέ αναπτυξιακό 
μοντέλο για την Κύπρο 
- Δεν είναι αναπτυξιακό μοντέλο να κτίζουμε 
πύργους στη Λεμεσό και να τους πουλούμε σε 
ανθρώπους που ούτε καν τους χρησιμοποιούν 
για να μας φέρουν χρήματα, 
- Το κόστος στην πολιτική ζωή είναι τεράστιο, 
γιατί δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη των πο-
λιτών, 
- Παρά το ότι είμαστε κράτος της ατιμωρησίας, 
έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 
που να δημιουργεί θέσεις εργασίας». 

Ο ακαδημαϊκός Πάμπος Παπαγεωργίου, μέλος 
του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστι-
κότητας Κύπρου διατύπωσε ανάλογες θέσεις, 
παραπέμποντας μάλιστα και σε έκθεση που 
ετοιμάστηκε για το Υπουργείο Οικονομικών. 
Το ΚΕΠ, όπως σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε 
κατά την 10ετία Αναστασιάδη δεν εξυπηρέτη-
σε το γενικό συμφέρον της Κύπρου, αλλά το 
συμφέρον ενός στενού κύκλου συμφερόντων, 
προκαλώντας ζημιά για τον τόπο. 
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη παραπλάνησε την 
κοινή γνώμη και όπως επισημαίνει ο Γενικός 

Ελεγκτής, παραπλάνησε και την Βουλή. Τα ζη-
τήματα αυτά θα απασχολήσουν τις επόμενες 
ημέρες την Βουλή για να ασκηθεί κοινοβουλευ-
τικός έλεγχος. Τα πορίσματα και οι εκθέσεις 
δεν πρέπει να μείνουν στα συρτάρια. 
Η Κύπρος χρειάζεται αλλαγή και μια διαφορε-
τική πορεία για το μέλλον της. Τα θεμέλια της 
οικονομίας μας να μπουν πάνω σε υγιείς βά-
σεις γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η σταθε-
ρή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

«Χρυσά διαβατήρια» και οικονομία

Του βουλευτή του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνου Φακοντή
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Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα 
στο πλαίσιο των προσπα-
θειών του για ποιοτική 

αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής 
της Γεροσκήπου, αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής, οργανώνει για 
27η χρονιά τις εκδηλώσεις «ΙΕΡΟ-
ΚΗΠΙΑ», οι οποίες αποτελούν την 
κορωνίδα της πολιτιστικής του πο-
λιτικής.
Οι εκδηλώσεις, οι οποίες είναι αφι-
ερωμένες στον αείμνηστο Δήμαρχο 
Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη, θα 
πραγματοποιηθούν από τις 9 έως 
τις 27 Σεπτεμβρίου και θα καλύ-
ψουν ένα ευρύ φάσμα των πολιτι-
στικών και καλλιτεχνικών ενδιαφε-
ρόντων του κοινού.
Στην έναρξη των Εκδηλώσεων, που 
θα δοθεί την Παρασκευή 9 Σεπτεμ-
βρίου, στην Πλατεία Γεροσκήπου, 
θα παραστεί και θα απευθύνει χαι-
ρετισμό ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης 
Καρούσος, υπό την αιγίδα του οποί-
ου τελούν οι φετινές εκδηλώσεις.
Σύμφωνα με  δελτίο τύπου, το  πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων ξεκινάει 
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στην 
Πλατεία Γεροσκήπου στις  8.00μ.μ. 
με την συναυλία του  Χρήστου Θη-
βαίου και του Ορφέα Περίδη, μαζί 
με την  Σουσάνα Τρυφιάτη και πο-
λυμελής ορχήστρα.
Ακολούθως την Τετάρτη 14 Σεπτεμ-
βρίου διοργανώνεται  στο πλαίσιο 
των Ιεροκηπίων στην Δημοτική 
Πινακοθήκη Γεροσκήπου (Οδός 
Κέρκυρας 5) στις 7.00μ.μ. έκθεσης 
φωτογραφίας του αείμνηστου Δη-

μάρχου Γεροσκήπου Μιχάλη Παυ-
λίδη. Η Εκθεση θα είναι ανοιχτή 
μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου (5.30μ.μ. 

– 7.30μ.μ.)
Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου θα 
παρουσιαστεί η Θεατρική Παρά-

σταση «Σουβενίρ Σιοπ Σάιπρους» 
του Ανδρέα Νικολαΐδη, σε σκηνο-
θεσία Κώστα Βήχα, στο Γυμνάσιο 
Γεροσκήπου – 8.00μ.μ. Λαμβάνουν 
μέρος οι  Γιώργος Ζένιος, Κώστας 
Βήχας, Στεφανία Παναγιώτου, Γιάν-
νης Φωτεινός, Ξένια Κατσουνωτού, 
και Πάμπος Αντιδώρου.
Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα 
αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα 
συνθέτη «Μίκη Θεοδωράκη: Οι 
δρόμοι του Αρχάγγελου» την Τε-
τάρτη 21 Σεπτεμβρίου στην Κάτω 
Βρύση – 8.00μ.μ. Τραγουδούν οι 
Κούλλης Θεοδώρου, Δημήτρης Με-
σημέρης, Φρειδερίκη Τομπάζου, 
και  Μαρίνα Βερζανλή. Συμμετέ-
χει επίσης το φωνητικό Σύνολο: 
Sinfonia Magistrale.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την 
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια 
Ημέρα Τουρισμού, στον χώρο στάθ-
μευσης Aliathon Holiday Village 
στις 8.00μ.μ. Η εκδήλωση περιλαμ-
βάνει πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα με τη συμμετοχή μουσικών 
και χορευτικών συγκροτημάτων, 
έκθεση παραδοσιακών προϊόντων 
και επαγγελμάτων, και προσφορά 
παραδοσιακών εδεσμάτων.

27α Ιεροκήπια στον Δήμο Γεροσκήπου
Με Θηβαίο - Περίδη η έναρξη στις 9 Σεπτεμβρίου…

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. 
Όσοι αγαπάμε τη γλώσσα μας και 
ενδιαφερόμαστε για την ποιότη-
τά της, θα πρέπει να προσέξουμε 
μερικά από εκείνα τα γλωσσικά 

λάθη που συχνά ακούμε ή διαβάζουμε: 
Η έλλειψη σεβασμού στους γονείς δείχνει «έλ-
λειψη εκπαίδευσης». Το σωστό είναι: 
Η έλλειψη σεβασμού στους γονείς δείχνει έλ-
λειψη παιδείας.
Η πανδημία έχει δημιουργήσει δυσμενείς συν-
θήκες στη «συμβατική παιδεία». Το σωστό εί-
ναι:  Η πανδημία έχει δημιουργήσει δυσμενείς 
συνθήκες στη συμβατική  εκπαίδευση.
Ο σεβασμός στον κάθε άνθρωπο και «η καθα-
ριότητα είναι  εκπαίδευση». Το σωστό είναι:  
Ο σεβασμός στον κάθε άνθρωπο και η καθαρι-
ότητα είναι  πολιτισμός. 
N.B. (Σημειώστε): παιδεία η (education, 
culture): 1. η διαδικασία αγωγής που στοχεύ-
ει στην άνοδο του πνευματικού επιπέδου κά-
ποιου: η παιδεία των νέων είναι σοβαρή υπό-
θεση. 2. η κουλτούρα, δηλ. η πνευματική και 
ψυχική καλλιέργεια τού ανθρώπου. Vs εκπαί-
δευση η (training): η οργανωμένη διαδικασία 
της μάθησης και της αγωγής με πρωταρχικό 
φορέα το σχολείο: δημόσια εκπαίδευση. Vs πο-
λιτισμός ο (civilization): 1. τα υλικά και πνευμα-
τικά επιτεύγματα μιας κοινωνίας: ο ελληνικός 
πολιτισμός διαδόθηκε στη Δύση.  2. οι πνευμα-
τικές δραστηριότητες: η οικονομική ενίσχυση 
τού κράτους στον πολιτισμό. 3. η πνευματική 
ανάπτυξη στον τρόπο ζωής: «o αλληλοσεβα-
σμός των πολιτών είναι ένδειξη πολιτισμού». 
(Γ. Μπαμπινιώτης) 
Την  παιδεία/εκπαίδευση την παρέχουν  τα 
σχολεία και οι εκπαιδευτικοί. 
«Η  παιδεία/εκπαίδευση είναι το πιο ισχυ-
ρό όπλο για να αλλάξεις τον κόσμο». (Nelson 
Mandela)  - «Η εμμονή στην ανεξαρτησία του 
ατόμου είναι στοιχείο του δυτικού πολιτισμού/
της δυτικής παιδείας». – «Η εκπαίδευση/παι-
δεία χαρίζει στον άνθρωπο ηθική και πνευμα-
τική ολοκλήρωση, τον αναβαθμίζει πολιτιστι-
κά».
Πιστεύω ότι μπορώ να γίνω «πολύ καλύτε-
ρος». Το σωστό είναι:  Πιστεύω ότι μπορώ να 
γίνω καλύτερος ή πιο καλός. – Ο Παπούλιας 
ήταν άνθρωπος ευφυής, «με πολύ ιδιαίτερο 
χιούμορ». Το σωστό είναι:   Ο Παπούλιας ήταν 
άνθρωπος ευφυής, με ιδιαίτερο χιούμορ. 
Πήγαμε στο αεροδρόμιο  «πολύ/πιο νωρίτε-
ρα». Το σωστό είναι:  πήγαμε  εκεί νωρίτερα. 
Ν.Β. (Σημειώστε): 1. Ο συγκριτικός βαθμός 
του επιθέτου σχηματίζεται α) μονολεκτικά, 
προσθέτοντας την κατάληξη -ότερος ή -ύτερος 
στο θέμα (καλ-ύτερος) και β) περιφραστικά, 
προσθέτοντας το επίρρημα «πιο»  μπροστά 
από το επίθετο (πιο καλός)  2. Μερικά επίθετα 
δεν έχουν παραθετικά (εξαιρετικός, ιδιαίτερος, 
μοναδικός, ολομόναχος, περίφημος, τέλειος), 
γιατί είναι ήδη υπερθετικής σημασίας, επομέ-
νως  η λέξη  “πολύ”  πλεονάζει. 
Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη/χειρότερη 
στις ορεινές κοινότητες. - Θα σε δω στην καφε-
τέρια πιο αργότερα/αργότερα. - Το κούρεμα 
καταθέσεων στην Κύπρο είναι  μοναδική/πολύ 
μοναδική περίπτωση.  -  Ο μουσακάς ήταν εξαι-
ρετικός/πολύ εξαιρετικός. 

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τα Ζώθκια στην Κυπριακή λαλιά, είναι τα στοι-
χειά και τα ξωτικά που κυκλοφορούν στον κό-

σμο τις νύχτες και μέσα στα σκοτεινά 
ερημικά μέρη και λιβάδια, όταν οι άν-
θρωποι κοιμούνται και δεν μπορούν 
να τα δουν.
Η λαϊκή παράδοση τα θέλει ως στοι-
χειακά πνεύματα που τριγυρίζουν τις 

νύχτες και όπου βρουν άνθρωπο να κοιμάται στο 
ύπαιθρο, κάθονται πάνω στο στήθος του και τον 
πλακώνουν.  Είναι στοιχειά πηγαδιών, γιοφυριών, 
λιμνών, ρεματιών, και θαλασσών. Είναι φίδια θα-
νατερά, θηρία που βγαίνουν από τη θάλασσα και 
δράκοι που κατοικούν σε λάκκους και φωτιστικά. 
Τα σώματα τους είναι άϋλα ή σκιές, αλλά κάποτε 
έχουν σάρκα και οστά.
Στον επερχόμενο θάνατο ένα στοιχειό του νερού 
είναι προάγγελος θανάτου και προειδοποιεί τους 
ανθρώπους με το μοιρολόι του μέσα στη νύχτα. 
Άλλες φορές, από πριν, πλένει τα ρούχα εκείνων 
που πρόκειται να πεθάνουν σε απόμερα σημεία 
ποταμών. Σε τόπους που δεν υπάρχουν λίμνες και 
ποταμοί, τα Ζώθκια κατοικούν μέσα σε πηγάδια 

και βγαίνουν τις νύχτες και παίρνουν τα ρούχα των 
ανθρώπων από τις κρεμάλες και τα κουβαλούν 
μέσα στους λάκκους που κατοικούν για να τα πλύ-
νουν, προαναγγέλλοντας έτσι τον επερχόμενο θά-
νατο τους. Λέγεται ότι είναι κάτοχοι μιας γνώσης 
σύμφωνα με την οποία τίποτα στον κόσμο δεν πε-
θαίνει, αλλά όλα εξελίσσονται και ανανεώνονται 
για πάντα. Λέγεται ακόμα ότι ζουν μια παράλλη-
λη ζωή σε σχέση με τους ανθρώπους. Γεννιούνται, 
μεγαλώνουν, γερνούν, ασχολούνται με διάφορες 
εργασίες, συνήθως έχουν καλοσύνη, αλλά κάπο-
τε έχουν κακία.
Συχνά συνδέονται με φώτα και λάμψεις, φωτιές 

και φλόγες μυστηριακές, που περαστικοί τις βλέ-
πουν τη νύχτα στην ύπαιθρο. 
Στη Χλώρακα λέγεται πως τα παλιά χρόνια ένα 
κακό Ζώθκιο στοίχειωνε τα χωράφια, κυρίως όσα 
ποτίζονταν και ήταν βρεγμένα και λασπωμένα 
από νερό. Ήταν ένα κακό στοιχειό που πείραζε και 
έκλεβε τους αφελείς γεωργούς όταν ξενυχτούσαν 
τις νύχτες και πότιζαν τα χωράφια τους. Γι αυτό το 
λόγο οι γεωργοί όταν τις νύχτες είχαν σειρά να πά-
ρουν νερό από τις βρύσες που ήταν δημόσιες και 
να ποτίσουν τα χωράφια τους, δεν ξεπόρτιζαν μό-
νοι τους, αλλα παρέα με κάποιον δικό τους. Ακό-
μα και τις πολύ πρωινές ώρες, απέφευγαν να περ-
νούν από τόπους που είχε ζώθκεια.
Το νερό που πότιζαν τα χωράφια στη Χλώρακα 
ήταν πάντα λιγοστό. Έσκαβαν στα χωράφια λάκ-
κους, αλλά δεν εύρισκαν αρκετό, έτσι όσο τρεξιμιό 
υπήρχε από πηγές, το εκμεταλλεύονταν με ευλά-
βεια και με σειρά. Το διοχέτευαν μέσα σε λίμνες 
και κάθε λίγες ώρες το διαμοιράζονταν και πότιζαν 
τα χωράφια τους.
Συνεχίζεται…

Το ζώθκειον του πύρκου

Γράφει ο Κυριάκος Ταπακούδης

Μέρος Α
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Πόλος έλξης τα διαδραστικά 
εργαστήρια

Η σχέση των αεροδρομίων με 
την τέχνη και τον πολιτισμό τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια 
εντυπωσιακή ανάπτυξη, καθώς οι 
χώρες αξιοποιούν τα αεροδρόμια 

τους για να προβάλουν την ιστορία 
και τον πολιτισμό τους, στους χιλιά-
δες επισκέπτες.
Η σύγχρονη αντίληψη θέλει τα αε-
ροδρόμια να είναι χώροι προβολής 
και ανάδειξης του σύγχρονου πολιτι-
σμού και της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της κάθε χώρας.
Είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο 
Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γιάννης 
Τουμαζής είχε συνάντηση στο αερο-
δρόμιο Λάρνακας με την κα Ελένη 

Καλογήρου, Ανώτατη Εκτελεστική 
Διευθύντρια, και την ομάδα ανά-
πτυξης και επικοινωνίας της Hermes 
Airports.
Ο Υφυπουργός συζήτησε με τη διοί-
κηση των αεροδρομίων Λάρνακας 
και Πάφου τις προοπτικές συνεργα-
σίας με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, 
με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
παράδοσής μας, αλλά και του σύγ-
χρονου Κυπριακού πολιτισμού.

Επέκταση της τουριστικής περιόδου

Τη δημιουργία προοπτικών για την 
επέκταση της τουριστικής περιό-

δου ζητά ο πρόεδρος της 
Παγκύπριας Ομοσπονδί-
ας Συνδέσμων Ιδιοκτη-
τών Κέντρων Αναψυχής 
(ΟΣΙΚΑ) Νεόφυτος Θρα-
συβούλου.

Σε ανακοίνωση του ο κ. Θρασυβού-
λου εκφράζει την ικανοποίηση του 

για την μέχρι σήμερα πορεία της 
τουριστικής βιομηχανίας την οποία 
χαρακτηρίζει καλύτερη από την περ-
σινή.
Αν και πολλοί συμπατριώτες μας, 
προσθέτει, ταξίδεψαν στο εξωτερι-
κό, η κατάσταση φέτος κυμάνθηκε 
σε καλύτερα επίπεδα. 
Ο κ. Θρασυβούλου επεσήμανε ότι 
τώρα είναι η ώρα που πρέπει να 
δούμε πως μπορούμε να προχωρή-
σουμε στη δημιουργία προοπτικών 
για επέκταση της τουριστικής περι-
όδου και την προβολή και προώθη-
ση των Χριστουγεννιάτικων χωριών, 
ούτως ώστε «να επαναφέρουμε τον 
τουρισμό και κατά τις μέρες των εορ-
τών και να προσελκύσουμε ντόπιους 
και ξένους».

Ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ σημείωσε 
πως μετά τις διακοπές της Βουλής 
των Αντιπροσώπων πρέπει άμεσα 
να παρθούν αποφάσεις για επίλυση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
τα κέντρα αναψυχής, μεταξύ άλλων 
για τον νέο Νόμος Περί Κέντρων 
Εστίασης και Διασκέδασης, την έντα-
ση του ήχου, τις αδειοδοτήσεις για 
τρία χρόνια και τη Νομοθεσία για 
υπηρεσία του 10%.
Επίσης επεσήμανε ότι η καθημερινή 
αύξηση των αγαθών, των υπηρεσιών 
και των σταθερών κόστων λειτουργί-
ας θα δημιουργήσουν μεγάλα προ-
βλήματα στον Κλάδο Επισιτιστικής 
Βιομηχανίας χωρίς, όπως είπε, να 
αποκλείεται και το κλείσιμο των επι-
χειρήσεων.

Σ το 80%- 85% κυμαίνονται οι πληρότητες 
τον Αύγουστο στην επαρχία μας, σύμφω-

να με τον Πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Ξενοδόχων Πάφου, Θάνο 
Μιχαηλίδη, ο οποίος είπε πως 
τον Σεπτέμβριο οι πληρότητες 
αναμένεται να κυμανθούν στο 
70%.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως τα ποσοστά εί-
ναι ικανοποιητικά και αυξημένα και για τους 
δύο μήνες από τα ποσοστά των δύο τελευ-
ταίων χρόνων αλλά χαμηλότερα από τα πο-
σοστά που κατέγραψαν οι πληρότητες στην 
επαρχία Πάφου το 2019  που αποτέλεσε χρο-
νιά ορόσημο για την επαρχία. 
Επιπρόσθετα ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε 
στην απώλεια της ρωσικής και της ουκρανι-
κής αγοράς, σημειώνοντας πως το ποσοστό 
αυτό δεν έχει αναπληρωθεί από τις άλλες 
αγορές. Επεσήμανε, επίσης, πως αρκετός 

εγχώριος τουρισμός επισκέφτηκε τα ξενοδο-
χεία της Πάφου τις ημέρες του Δεκαπενταύ-
γουστου ωστόσο και αυτή η κίνηση ήταν σχε-
τικά μειωμένη σε σχέση με πέρσι. 
Σχετικά με το ποσοστό πληρότητας του Σε-
πτεμβρίου που αναμένεται να κυμανθεί στο 
70%, ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε πως αυτό θα 
ήταν υψηλότερο αν δεν υπήρχαν και τα προ-
βλήματα διακίνησης στα αεροδρόμια Πάφου 
με την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού και 
τις ακυρώσεις πτήσεων. 
Αναφορικά με τις αγορές, ο κ. Μιχαηλίδης 
σημείωσε πως και φέτος τα σκήπτρα κατέχει 
η βρετανική αγορά αλλά ενδιαφέρον υπάρ-
χει  και από τις χώρες της Ευρώπης όπως την 
Πολωνία, την Αυστρία, τη Γερμανία αλλά και 
το Ισραήλ.  Όπως είπε, οι αγορές της Πάφου 
κινήθηκαν αλλά δεν ήταν αρκετή η κίνησή 
τους για να καλύψει την απώλεια της ρωσι-
κής αγοράς.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου μέσα στο 

πλαίσιο των προσπαθειών της για αναβάθμι-
ση της τουριστικής εμπειρίας έχει σε εξέλιξη 
την ετοιμασία ψηφιακού υλικού για ανάδειξη 
και προώθηση διαφόρων καταδυτικών σημεί-
ων της επαρχίας Πάφου.
Εξειδικευμένος εξοπλισμός όπως υποθαλάσ-
σιο drone, 360” κάμερα  θαλάσσης κ.α έχουν 
επιστρατευθεί  ενώ το υλικό που παράγεται 
περιλαμβάνει συμβατικές φωτογραφίες, 360ο, 

βίντεο, virtual tour, τρισδιάστατη παρουσίαση 
ναυαγίου κ.α           
Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η 
δημιουργία εξειδικευμένου, αποτελεσματικού 
προωθητικού υλικού, το οποίο στη συνέχεια θα 
αποτελέσει εργαλείο προώθησης των εμπειρι-
ών τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.  Η όλη 
προσπάθεια στηρίζεται από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού ενώ η δράση αναμένεται να ολο-
κληρωθεί το έτος 2022 και να καλύψει όλα τα 
καταδυτικά σημεία ολόκληρης της επαρχίας.

Ικανοποιητικές 
οι πληρότητες Αυγούστου

Περαιτέρω ανάδειξη 
του καταδυτικού Τουρισμού
Χρήση υποθαλάσσιου drone και άλλου 
εξειδικευμένου εξοπλισμού από την ΕΤΑΠ

Στο Περιφερειακό Μουσείο Αγροτικής 
ζωής στην Δρούσεια 

«Η καθημερινή αύξηση των αγαθών, 

των υπηρεσιών και των σταθερών 

κόστων λειτουργίας θα δημιουργή-

σουν μεγάλα προβλήματα στον Κλά-

δο Επισιτιστικής Βιομηχανίας»
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ε ίμαστε στον Αύγουστο και πολλές Κυπριακές οικογένειες βρί-
σκονται στο ψάξιμο σε Λευκωσία και Λεμεσό για φοιτητική 

στέγη για τους νέους, αλλά και παλιούς φοιτη-
τές. Το τρέξιμο θα ενταθεί τέλος Αυγούστου και 
αρχές του Σεπτέμβρη, όταν πλέον κατανεμηθούν 
οι θέσεις σπουδών και ο κάθε επίδοξος νέος φοι-
τητής θα κάνει την τελική του επιλογή. Στη Λευ-
κωσία οι φοιτητικές εστίες των 20-25 τετραγω-

νικών μέτρων έχουν συνολική τιμή από 500-600 ευρώ τον μήνα. 
Πρόκειται προφανώς για ένα δωμάτιο με αποχωρητήριο και μπά-
νιο, στο μέγεθος ενός δωματίου ξενοδοχείου. Εντοπίζονται τόσο 
στην περιοχή της δυτικής Λευκωσίας, όπου βρίσκονται τα δύο 
από τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια, όσο και στο ανατολικό μέρος 
της πρωτεύουσας με το κρατικό και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. 
Ένα μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, το λεγόμενο μονάρι 
κοστίζει €700-€800, ανάλογα με την περιοχή. Όσο πιο κοντά στο 
πανεπιστήμιο τόσο πιο ακριβό είναι, ενώ η επιλογή φτηνότερης 
στέγης μακριά από το πανεπιστήμιο και η χρήση αυτοκινήτου εί-
ναι απαγορευτική, ειδικά με τις σημερινές τιμές στα καύσιμα. Στη 
Λεμεσό και ειδικά στο κέντρο, όπου βρίσκεται το ΤΕΠΑΚ, είναι 
ακόμη πιο τραγικά τα πράγματα. Τα στούντιο είναι δυσεύρετα, 
ακόμα και οι παράνομες πρόχειρες κατασκευές. Γενικά οι τιμές 
είναι ακόμη ψηλότερες παρά στη Λευκωσία. Κάθε σκέψη για 
μονάρι, πολύ περισσότερο για δυάρι διαμέρισμα, είναι μόνο για 
δυνατά πορτοφόλια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικογέ-
νειας από τη Λευκωσία της οποίας η κόρη πέρασε στο ΤΕΠΑΚ, 
αλλά οι σοκαριστικές τιμές των διαμερισμάτων την ανάγκασαν 
τελικά να εγγράψει την κόρη σε  ιδιωτικό πανεπιστήμιο της πρω-
τεύουσας, αφού το κόστος είναι χαμηλότερο, παρά το γεγονός 
ότι στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο υπάρχουν και δίδακτρα. Ας μας  
πουν οι πολιτικοί μας, που υποτίθεται ότι σκέφτονται και προ-
γραμματίζουν μακροπρόθεσμα, για τα επιτεύγματα τους σ ’αυτό 
το πρόβλημα του φτωχού κόσμου. Ας μας πουν οι χουβαρντάδες 
της κυβέρνησης και της βουλής, αν τα 900 ευρώ, που διατυμπα-
νίζουν ότι θα κατοχυρώσουν σαν μίνιμουμ μισθό, αρκούν για μια 
οικογένεια να πληρώνει και ενοίκιο φοιτητικής στέγης! Ειδικά για 
τον Παφίτη, αλλά και τον Σκαλιώτη και τον κάτοικο της ελεύθερης 
περιοχής Αμμοχώστου. Μιλήσατε κύριοι για το δικαίωμα σε δω-
ρεάν παιδεία; Μήπως εννοείτε μόνο για τα δικά σας παιδιά, τους  
πλουσίους ή μήπως έχετε εξαλείψει την φτώχεια στην Κύπρο και 
δεν το βλέπουμε;

Τ α σχολεία ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους μα-
θητές τους και ήδη οι διαφημίσεις των σχολικών 
ειδών μας βομβαρδίζουν ακατάπαυστα εδώ και 

λίγες ημέρες.
Η πολύχρωμη αγορά των τετραδίων, των 
μολυβιών, των βιβλίων και των άλλων 
μικροπραγμάτων συναρπάζει τη φαντα-
σία των παιδιών. Αρκετές εταιρίες παρα-
γωγής σχολικών ειδών εκμεταλλεύονται 

αυτή τη φαντασία, για να δημιουργήσουν, στα παιδιά 
μας, λανθασμένα καταναλωτικά πρότυπα και, τελικά, να 
τα οδηγήσουν, στον υπερκαταναλωτισμό. Από τα είδη, 
που προωθούνται στην αγορά, αρκετά είναι, εντελώς, 
περιττά. Αυτά, που θεωρούνται απαραίτητα, για ένα μα-
θητή, διατίθενται, σε πολλές και διαφορετικές ποιότητες 
και τιμές. Η αγορά σχολικών ειδών μπορεί να είναι μια 
εμπειρία συμμετοχής και μάθησης, τόσο για το γονέα 
όσο και για το μαθητή. Είναι μια ευκαιρία να περάσουν, 
μαζί, ένα όμορφο απόγευμα και να μάθουν, με ποιο τρό-
πο να κάνουν χρήσιμες και ευχάριστες αγορές.
Πρέπει, να συζητήσουμε, με το παιδί μας, να του εξη-
γήσουμε και να του δώσουμε να καταλάβει τις παγίδες 
των διαφημίσεων, για τα σχολικά είδη καθώς και τους 
τρόπους, που διάφορες εταιρείες μας οδηγούν, στην 
υπερκατανάλωση. Είναι πολύ βασικό να καταλάβει 
το παιδί ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, ανάμεσα στο τι 
πραγματικά χρειάζεται, για το σχολείο και στο τι νομίζει 
ότι χρειάζεται. Πρέπει να καταλάβει ότι η “ομορφιά” των 
σχολικών ειδών δεν είναι, απαραίτητα, συνδεδεμένη, με 
τη μόδα της εποχής, αλλά, σίγουρα, επιβαρύνει και το 
πορτοφόλι της οικογένειας. Αυτή η χρονική περίοδος 
μας προσφέρει μια, από τις καλύτερες ευκαιρίες, να εξη-
γήσουμε, στο παιδί μας, τα σωστά καταναλωτικά πρό-
τυπα και τη στάση ζωής, που πρέπει να έχει, απέναντι 
στην κατανάλωση. Όταν βεβαιωθούμε ότι το παιδί μας 
κατάλαβε τους κινδύνους, ετοιμάζουμε έναν κατάλογο, 
με τα είδη, που θεωρούμε απαραίτητα. Στη διαδικασία 
αυτή, το παιδί μας πρέπει να συμμετέχει. 
Αν πιστεύει ότι συναποφάσισε, μαζί μας, για τα σχολικά 
του είδη, θα αποφύγουμε τριβές, όταν θα κάνουμε τις 

αγορές μας. Είναι φυσικό, έστω και μετά από όλα αυτά, 
το παιδί μας, κάποιες στιγμές, να παρασυρθεί, από την 
ποικιλία της αγοράς και να μας ζητήσει να αγοράσουμε 
κάποια πράγματα, τα οποία δεν είχαμε συμπεριλάβει, 
στον κατάλογο. Αν θεωρούμε ότι είναι περιττά, πρέπει 
να αρνηθούμε, έστω και αν στεναχωρήσουμε το μικρό 
μας καταναλωτή.
Μελετούμε, με προσοχή, τη σήμανση των σχολικών ει-
δών. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε, από τα χρώματα και 
τα σχέδια των σχολικών ειδών. Δεν πρέπει να υποχω-
ρήσουμε, στην πίεση του παιδιού μας, να του κάνουμε 
το χατίρι. Πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί μας, ότι τα 
σχολικά είδη είναι εργαλείο μάθησης και όχι μέσο επί-
δειξης.

 Σχολικές τσάντες
Οι καλύτερες τσάντες είναι, οι κατασκευασμένες από πο-
λυεστέρα ή νάιλον και χώρα προέλευσης, την Ευρώπη, 
την Αμερική και τον Καναδά. Επίσης πολύ καλές είναι οι 
τσάντες από ύφασμα ή δέρμα. Πρέπει να δίνεται σημα-
σία στην ποιότητα του υφάσματος το οποίο  πρέπει να 
είναι ανθεκτικό στην σκληρή μεταχείριση που υποβάλ-
λονται οι τσάντες .Η τσάντα να πλένεται και να καθαρί-
ζεται εύκολα μέσα και έξω. 
Εκείνο που πρέπει να προσέξουν όλοι οι γονείς είναι να 
αγοράσουν το «κατάλληλο» μέγεθος ανάλογα με την 
ηλικία, το ύψος και τα κιλά του παιδιού τους. Οι μαθητές 
πρέπει να κουβαλάνε μέχρι το 10% του σωματικού τους 
βάρους ενώ άνω του 15% πιθανόν να δημιουργήσει βλά-
βη στην σπονδυλική στήλη.
Στην Κύπρο, δυστυχώς, οι σχολικές τσάντες τις περισσό-
τερες φορές ζυγίζουν μέχρι και το 25% του σωματικού 
βάρους του παιδιού! Σίγουρα, ο καλύτερος κριτής για 
την ποιότητα είναι ο χρόνος. Αγοράζοντας μια ανθεκτική 
τσάντα από την αρχή της χρονιάς αποφεύγετε την αγορά 
μιας δεύτερης στα μέσα του χρόνου. Υπάρχουν σήμερα 
επιλογές για όλα τα πορτοφόλια χωρίς να υστερούν ποι-
οτικά. Το «ότι πληρώνω παίρνω» δεν ισχύει απαραίτητα 
και στις τσάντες. Το κόλπο είναι να μην πληρώσετε μια 
τσάντα ακριβή λόγω της μάρκας της αλλά να την πληρώ-

σετε με βάση την ποιότητα. 

Μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι και μπογιές
Επειδή υπάρχει απουσία επαρκών και σωστών κανονι-
σμών στο διεθνές εμπόριο, καλό είναι να προτιμάτε να 
αγοράζετε μολύβια, χρωματιστά μολύβια και στυλό από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής και του 
Καναδά.  Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε για να αγο-
ράσετε μπογιές φτιαγμένες από κερί μελισσών ή άλλες 
οργανικές ουσίες.  Σε κάποια προϊόντα, όπως μολύβια, 
στυλό, γόμες, κ.α. είναι, πολλές φορές, πιο οικονομικό 
να αγοράζουμε συσκευασίες, που περιέχουν παραπάνω, 
από ένα τεμάχιο, αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι θα τα 
χρησιμοποιήσουμε.
Δεν πρέπει να αγοράζουμε σχολικά είδη, που μοιάζουν, 
με τρόφιμα. Δεν πρέπει να αγοράζουμε σχολικά είδη, 
που μυρίζουν, σαν τρόφιμα (σβηστήρια κ.λπ.) Οι μυρω-
διές προέρχονται, από χημικές αρωματικές ουσίες, που, 
ίσως, αποδειχθούν, αργότερα, ακατάλληλες. Η μυρωδιά, 
όμως, παρασύρει τα παιδιά, να τα βάλουν στο στόμα.
Η ασφάλεια των σχολικών ειδών πρέπει να είναι το κυρί-
αρχο κριτήριο, για την αγορά τους. Πρέπει να γνωρίζουμε 
ότι τα σχολικά, που μοιάζουν, με παιχνίδια, δεν πληρούν 
τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας, με τα παιχνίδια. 
Επιλέξτε μαρκαδόρους χωρίς άρωμα ώστε να αποφύγε-
τε την έκθεση του παιδιού σας σε φθαλικά. Μην ξεχνάτε 
να υπενθυμίζετε συνεχώς στα παιδιά να μην μασούν τα 
μολύβια και τα στυλό τους. Tην πρωτιά στα πιο επικίνδυ-
να προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά 
την έχουν τα παιχνίδια. Η Κύπρος σαν κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στο σύστημα Rapex.  
Ευχόμαστε μια όμορφη νέα σχολική χρονιά, δημιουρ-
γική, γεμάτη φαντασία και γνώσεις και όποια δυσκολία 
και αν συναντήσουμε, μαθητές/εκπαιδευτικοί/γονείς /
κηδεμόνες ας την μετατρέψουμε σε θετική και επικοδο-
μητική εμπειρία. Κάντε σωστές και ασφαλείς αγορές στα 
παιδιά σας!! 

Σχολικά είδη και κριτήρια επιλογής
Χρήσιμες συμβουλές για την αγορά τους

Γράφει  η  Χριστοφή Χριστα
Μέλος Δ.Σ  Kυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών

Φοιτητικά διαμερίσματα 
μόνο για πλουσίους

Αντώνης Τρακκίδης, Διορισμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια , 
έκαναν εισφορές, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα και όλους όσοι  με οποιον-

δήποτε άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου 

 ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
(από την Πάφο)

Οι τεθλιμμένοι :
  Σύζυγος : Λένια Κόκκινου

Παιδιά : Μιχάλης και Ιωάννα
Κωνσταντίνος και Άνδρη

Εγγόνια , 
αδελφότεκνα  και  λοιποί συγγενείς.

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ
MUNICIPALITY  OF  PAFOS

                                                  
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

Ο Δήμος Πάφου τελεί την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022  Μνημόσυ-
νο των Δημάρχων και Ευεργετών του.

Στο πλαίσιο του Μνημοσύνου θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία την Κυ-
ριακή 28 Αυγούστου, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, ώρα 6.30 μ.μ., Προι-
σταμένου του Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
κ. Τυχικού.

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, στον ίδιο χώρο, στις 6.30 
π.μ., παρισταμένου του Μητροπολίτη Πάφου κ.κ Γεωργίου.

Ο Δήμος Πάφου καλεί όσους τιμούν τη μνήμη των Δημάρχων και Ευεργετών του να 
παραστούν.

Σημειώνεται, ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα, που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα 
του αρμόδιου υπουργείου.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Πολύ συχνά γίνονται συγκρίσεις ανόμοιων καταστάσε-
ων λόγο επιφανειακών ομοιοτήτων. Μία από αυτές 

είναι η περίπτωση του Κοσσόβου και της 
παράνομης κατοχικής διοίκησης στην κατε-
χόμενη Κύπρο. 
Κατά την αποαποικιοποίηση, το δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης προσαρμοστικέ εντός 
των είδη καθορισμένων συνόρων τα οποία 

είχαν καθορίσει οι αποικιοκράτες. Οποιεσδήποτε διεκδι-
κήσεις μειονοτήτων εντός των νέων κρατών παραμερίστη-
καν, θέτοντας τέλος σε φιλοδοξίες απόσχισης ή ξεχωριστό 
δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Έτσι, όπως στην Ισπανία οι Κατα-
λανοί και οι Βάσκοι δεν απέκτησαν δικαίωμα αυτοδιάθε-
σης, παρομοίως και οι Κοσσοβάροι στην Σερβία και Τούρ-
κοι στην Κύπρο.
Το Διεθνές Δίκαιο δεν ευνοεί απαιτήσεις εθνοτικών μειο-
νοτήτων, για απόσχιση. Εξαντλεί όλα τα μέσα για να διατη-
ρήσει τον πληθυσμό στα όρια του ήδη ανεξάρτητου κρά-
τους. Παρέχει όμως μειονοτικά δικαιώματα. Τα μειονοτικά 
δικαιώματα έχουν σαν στόχο να προστατέψουν την διαφο-
ρετικότητα αυτών των ομάδων, έτσι ώστε να μην αφομοι-
ωθούν από την πλειοψηφία. Πέραν των δικαιωμάτων τους 
όμως, οι μειονότητες, έχουν και την υποχρέωση να πειθαρ-
χούν στους νόμους του κράτους, και να μην προβαίνουν σε 
ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν την διαίρεση του 
κράτους στο οποίο διαμένουν. Η Γιουγκοσλαβία αποτελεί-
το από έξι σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Επιπλέον περιλάμ-
βανε δύο αυτόνομες επαρχίες εντός της Σερβίας: το Κοσ-
συφοπέδιο και τη Βοϊβοντίνα. Εφαρμόζοντας την αρχή «uti 
possidetis», τα σύνορα των νέων κρατών, τα οποία προέ-
κυψαν από την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, παρέμειναν 
τα ίδια όπως αυτά των ομόσπονδων δημοκρατιών που την 
αποτελούσαν και από εσωτερικά/ διοικητικά σύνορα, έγι-
να εξωτερικά σύνορα.  Το Κόσσοβο, σαν επαρχεία της Σερ-
βίας, με την δική του αυτονομία από το 1974 αλλά χωρίς 
δικαίωμα απομακρινής, δεν θεωρήθηκε ξεχωριστή μονά-
δα, αλλά μέρος της Σερβίας και δεν πρόκυπτε δικαίωμα αυ-
τοδιάθεσης για τους Αλβανούς του Κοσσόβου. Απεναντίας 
η αυτοδιοίκηση που απολάμβαναν, ήταν αποτελεσματικό 

μέτρο εσωτερικής αυτοδιάθεσης. Η ενότητα του κράτους 
προείχε της ανεξαρτησίας της μειονότητας. Το 1989 η αυ-
τονομία αυτή, καταργήθηκε αυθαίρετα από την διακυβέρ-
νηση Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Τα μειονοτικά δικαιώματα 
των αλβανόφωνων καταργήθηκαν, η μειονότητα διώχθη-
κε, η περιοχή υποβαθμίστηκε και αστυνομεύτηκε ασφυχτι-
κά. Από την ένοπλη σύγκρουση που ακολούθησε η μειονό-
τητα έπεσε θύμα διωγμών και βίαιης μεταχείρισης. Αυτό 
συνιστούσε βάναυση παραβίαση των διεθνώς αναγνωρι-
σμένων και κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
μειονότητας του Κοσσόβου, κατά παράβαση των αρχών 
του ψηφίσματος 2625/1970. Αυτό έδινε το δικαίωμα στην 
επίκληση:  1.  του Right of Reversion, δηλαδή το δικαίωμα 
μια μειονότητας, να επικαλεστεί το δικαίωμα στην αυτοδι-
άθεση, και απομάκρυνση της από το ήδη ανεξάρτητος κρά-
τος, λόγο «αποκλεισμού, εξαθλίωσης ή βάναυσης μεταχεί-
ρισης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» της 
και 2.  του Remedial Secession, δηλαδή ότι η απόσχιση 
μπορεί να είναι η τελευταία λύση για τον τερματισμό της 
καταπίεσης. Η έσχατη λύση, αφού όλα τα άλλα έχουν απο-
τύχει. Αυτό το δόγμα αναφέρεται συχνά ως επανορθωτική 
απόσχιση. Από το 1999 το Κόσσοβο, αν και επαρχεία της 
Σερβίας, είναι κάτω από διεθνή διοίκηση, με απόφαση του 
ΟΗΕ, 1244/99, ο οποίος έχει επιβάλει καθεστώς αυτοδιοί-
κησης υπό την προστασία του. Η κυριαρχία της περιοχής 
παραμένει στην Σερβία, αλλά η Σερβική εξουσία προσω-
ρινά διακόπηκε, και αντικαταστάθηκε με προσωρινή αυτο-
κυβέρνηση αλβανοφώνων. Με την απόφαση 1144/99 δεν 
αναστέλλεται μόνο η Σερβική εξουσία στο Κόσσοβο, αλλά 
και η διαδικασία της απόσχισης. Παρά το ότι το 2008 το 
Κόσσοβο προέβη σε μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτη-
σίας της περιοχής, δεν αλλάζει το γεγονός ότι το Κόσσοβο 
παραμένει αυτοδιοικούμενη επαρχεία της Σερβίας κάτω 
από την επιτήρηση του ΟΗΕ.  Στην Κύπρο, τον Νοέμβριο 
του 1983, του κατοχικό καθεστώς στο Βόρειο τμήμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, προχώρησε στην μονομερή ανα-
κήρυξη κράτους. Η ανακήρυξη ήταν αποτέλεσμα της χρή-
σης της βίας των όπλων του Τουρκικού στρατού, ο οποί-
ος σε δύο φάσεις, στις 20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου του 

1974, εισέβαλε και έκτοτε, παράνομα κατέχει το Βόρειο 
τμήμα της Κύπρου.  Το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ έκ-
δωσε επτά σχετικά ψηφίσματα. Το αρχικό ψήφισμα, κατά 
την πρώτη εισβολή, ήταν σχετικά ουδέτερο και απευθύνο-
νταν σε «όλα τα μέρη», λόγω του χουντικού πραξικοπήμα-
τος. Η δεύτερη εισβολή αντιμετωπίστηκε από τη διεθνή 
κοινότητα ως παραβίαση του κανόνα για μη χρήση βίας 
και απευθυνόταν ξεκάθαρα στην Τουρκία: « Ο ΟΗΕ . . στα-
θερά έχει απορρίψει – και . . εξακολουθεί να απορρίπτει 
– τη βίαιη διχοτόμηση του νησιού και την παραβίαση της 
«εδαφικής ακεραιότητας». Το 1983, η Γενική Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε το ψήφισμα (37/253) ζητώ-
ντας την άμεση αποχώρηση όλων των στρατευμάτων κα-
τοχής. Σε απάντηση, η κατοχική διοίκηση προχώρησε στην 
ανακήρυξη ανεξάρτητου κράτους. Το Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, με το ψήφισμα 541/83 «αποδοκίμασε την 
ανακήρυξη αυτή, τη χαρακτήρισε νομικά άκυρη και ζήτησε 
την ανάκληση της. Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε όλα τα 
κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική 
ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας και να μην αναγνωρίζουν οποιοδήποτε κυπριακό κρά-
τος άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία». 
Καταληκτικά η περίπτωση του Κοσσόβου αποτελεί παρά-
δειγμα όπου, η απόσχιση θα μπορούσε να προκύψει ως 
αποκατάσταση ενός πληθυσμού που υπόκειται σε συστη-
ματική και βάναυση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων του και εξόντωσης, ενώ η περίπτωση της παράνομης 
κατοχικής διοίκησης στην κατεχόμενη Κύπρο, παράδειγμα 
μη αναγνώρισης μιας οντότητα που προέρχεται από απα-
γορευμένη χρήση βίας. Η απόσχιση είναι διεθνές έγκλημα. 
Το κατοχικό καθεστώς στην Κύπρο είναι χαρακτηρισμένο 
έως αποσχιστική οντότητα από τον ΟΗΕ. Είναι άξιο απο-
ρίας, γιατί συνεχίζουμε να συζητούμε με ένα αποσχιστικό 
καθεστώς, του οποίου ο μόνος στόχος είναι η διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, αντί να μιμηθούμε την Ισπανία 
και να εκδώσουμε διεθνή εντάλματα σύλληψης, για τους 
εγκάθετους ηγέτες του;

Κατοχική διοίκηση στην Κύπρο-Κόσσοβο, μη συγκρίσιμα

« Δεν θέλουμε Κύπριους τουρίστες. Εν’ ιδιότρο-
ποι». Έχω ακούσει αυτή την έκφραση από εστι-
άτορες και ξενοδόχους αλλεπάλληλες φορές, 

τόσες πολλές μάλιστα που άρχισα να την 
πιστεύω. Είναι όμως αλήθεια; 
Ως ένα βαθμό, ναι. Ο Κύπριος νομίζει ότι 
το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο είναι το 
σπίτι της μάνας του, όπου πρέπει να τον 
τρέχουν όλοι από πίσω. Φωνάζει, γελά 

δυνατά, κινείται με πλήθος φίλων, συγγενών, και πραγ-
μάτων, και το να φτάσει κάπου στην ώρα του είναι σχε-
δόν αδύνατο. 
Από την άλλη, ο Κύπριος καταλαβαίνει τι σημαίνει φρέ-
σκο ψάρι, όταν το λάδι στη σαλάτα είναι ηλιέλαιο, όταν 
το χαλούμι (εδώ γελάμε) και η φέτα είναι πολύ μακριά 
από το πραγματικό, και όταν ο εστιάτορας ή ο ξενοδό-
χος «παίζει πελλόν» όσο αφορά οργάνωση. Είναι εκείνος 
που αγοράζει ψάρι στα κάρβουνα, που θα καταναλώσει 
πολύ ποτό, και που θα έρθει ξανά και ξανά αν του αρέσει.  
Πως πάμε στον τουρισμό; Το 2001 οι αφίξεις τουριστών 
στην Κύπρο ήταν 2.9 εκατ. και τα έσοδα σχεδόν €2.2 δισ. 
Το 2019 που οι αφίξεις έφτασαν τα 3.9 εκατ., τα τουρι-

στικά έσοδα ήταν €2.6 δισ. Δηλαδή οι αφίξεις αυξήθηκαν 
κατά 34% και τα έσοδα κατά 18%. Αυτό όμως κρύβει την 
πραγματικότητα, γιατί αν κάνουμε αναπροσαρμογή των 
εσόδων με τον πληθωρισμό τότε τα πραγματικά τουρι-
στικά έσοδα ήταν μόλις €1.9 δισ. Δηλαδή είχαμε μείωση 
στα πραγματικά έσοδα κατά 11%.  Από το 2000 και μετά 
δεν έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το πραγματικό ει-
σόδημα που παράγει η τουριστική βιομηχανία, παρόλη 
την αύξηση στον αριθμό των τουριστών, τα αλλεπάλλη-
λα κίνητρα, την αύξηση στους συντελεστές δόμησης, τις 
επιχορηγήσεις, κτλ. Αυτό οφείλεται στο ότι αποφασίσα-
με να δώσουμε έμφαση στον όγκο/ αριθμό αντί στη ποι-
ότητα, αφού δεν μας περνά το δεύτερο. Κοινώς, βάλαμε 
κραμπί στη σαλάτα, προσπαθούμε να την πουλήσουμε 
όπως πριν, δεν μας βγαίνει, και φταίνε οι άλλοι γι’ αυτό. 
Πόμπα πράμα. Ένας άλλος τρόπος να το σκεφτούμε είναι 
ότι σε ένα νησί των 900,000 ατόμων, όπου εισάγουμε τα 
πάντα, δεν έχουμε νερό, έχουμε ακριβό ηλεκτρισμό, δεν 
σεβόμαστε το περιβάλλον, κτλ έχουμε αυξήσει τις κλίνες 
και τον αριθμό των αφίξεων αλλά είμαστε πίσω από εκεί 
που ξεκινήσαμε. Θυσιάσαμε το νησί μας και δεν έχουμε 
να δείξουμε κάτι γι’ αυτό, εκτός φυσικά από εξαιρέσεις 
όπου γίνεται πράγματι καλή και ποιοτική δουλειά.  Ση-
μειώνω εδώ τις διάφορες αναπτύξεις που βρίσκονται 
υπό εξέλιξη στην περιοχή της Αλυκής Λεμεσού, όπου 

ήδη διαφαίνονται περιβαλλοντικά προβλήματα. Αν έστω 
και ένα μικρός αριθμός των ανακοινωθέντων αναπτύξε-
ων προχωρήσει, τότε απλά οι νεότεροι θα χορεύουν στα 
beach-bar στο Lady’s Mile δίπλα από μια περιοχή που 
θα έχει καταστραφεί οικολογικά. Δεν νομίζω να τους εν-
διαφέρει, αλλά είπα να το αναφέρω. Ποιότητα και όχι 
ποσότητα είναι το μέλλον αυτού του νησιού. Αλλά η ποι-
ότητα θέλει δουλειά, οργάνωση, κανόνες, επιτήρηση, 
στρατηγική, και όραμα. 
Τα πλείστα μας λείπουν, αν και γίνονται συνέχεια προ-
σπάθειες για βελτίωση τόσο από την Κυβέρνηση, ειδικά 
το Υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά και από τα οργανω-
μένα σύνολα των ξενοδόχων. Δυστυχώς όμως υπάρχει 
έντονη πίεση από αυτούς που έχουν τα καταλύματα να 
μην πρέπει να επενδύσουν σε αυτά και από ιδιοκτήτες 
γης και επενδυτές ακινήτων να «ανοίξουν» νέες περιο-
χές για ανάπτυξη. Πως θα καταφέρουμε να βάλουμε το 
συμφέρον της πατρίδας μας πάνω από το δικό μας, όταν 
δεν εμπιστευόμαστε την πολιτεία; Δύσκολο το εγχείρη-
μα εκτός αν δώσουμε περισσότερη δύναμη και εφόδια 
στο κράτος και εκείνο μας ανταμείψει με καλύτερες 
υπηρεσίες και διαφάνεια. Η τεχνολογία μπορεί να παίξει 
καταλυτικό ρόλο και στα δύο, άρα ελπίζουμε ότι η ψη-
φιοποίηση του κράτους θα μας βοηθήσει να πετύχουμε 
ένα καλύτερο αύριο.

Τουρισμός: Βάλε κραμπί 
και πάμε παρακάτω...

Αντώνης Κ. Σιβιτανίδης, M.Sc., B.Sc.                                                                                         
Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ

Τηλεμαχίες Vs Δημόσιος 
Διάλογος

Ε νώ μας χωρίζουν ακόμη περίπου έξι μήνες πριν τις 
επόμενες προεδρικές εκλογές, έχουμε δει προ πολ-

λού την προεκλογική ατμόσφαιρα να 
εντείνεται και να κορυφώνεται πρόωρα. 
Ενδεικτικό της πρόωρης αυτής κορύφω-
σης του προεκλογικού κλίματος ήταν 
και η πρόωρη εισδοχή στις λεγόμενες 
τηλεμαχίες. Συγκεκριμένα, σε ένα χρονι-

κό πλαίσιο, πρόωρο τόσο για το κυπριακό αλλά και το 
παγκόσμιο εκλογικό γίγνεσθαι, είδαμε το κρατικό κανάλι 
να επιχειρεί τη διεξαγωγή μιας πρώιμης, πλην κουτσου-
ρεμένης προεκλογικής τηλεμαχίας με τους τρεις λεγομέ-
νους βασικούς υποψηφίους, με έναν τρόπο που έδινε 
τροφή στην παλαιοκομματική πόλωση και την υποκειμε-
νική ερμηνεία και επιπλέον ενίσχυε τη δημιουργία εύ-
νοιας και πολλαπλών ταχυτήτων μεταξύ των φερόμενων 
υποψηφίων. Επιπλέον, κατά την πρώτη αυτή τηλεμαχία 
είδαμε τη συζήτηση να εξελίσσεται σε ένα ρεσιτάλ μι-
κροπολιτικής  σύγκρουσης, για μα μην πω, πολιτικής 
αλληλοεξόντωσης άλλων εποχών, αντί να επιδιώκει την 
κατά το δυνατόν πιο σύγχρονη και σφαιρική αποτύπωση 
των θέσεων των υποψηφίων.  Πέρα όμως από τη συγκε-
κριμένη πρόωρη και κακώς κείμενη τηλεμαχία, είδαμε 
προσφάτως να επιχειρείται, με προστάτη και πάλι το 
κρατικό κανάλι,  ένας πρόωρος καταιγισμός ανάλογων 
τηλεμαχιών για τον μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, είχε προγραμματίσει για 
τον Σεπτέμβριο μια σειρά από τηλεμαχίες, δίνοντας σε 
ένα βαθμό βήμα σε όλους τους υποψηφίους, εξακο-
λουθώντας όμως να προάγει τη δημιουργία πολλαπλών 
ταχυτήτων, δίνοντας πολλαπλάσιο χρόνο και επιλεκτική 
παρουσίαση σε κάποιους από τους λεγόμενους «βα-
σικούς υποψήφιους».  Επιπλέον, είδαμε την πρόθεση 
ενός από τους τρεις «μονομάχους» να απέχει από τον 
εν λόγω προγραμματισμό, προφασιζόμενος την προτε-
ραιότητα που δίνει στην κατ’ ιδίαν επαφή με το εκλογικό 
σώμα, να εργαλειοποιείται  από κάποιες συνιστώσες και 
να παρουσιάζεται ως φυγομαχία. Μπορεί, σε μια πρώτη 
ανάγνωση, όντως η συγκεκριμένη ενέργεια να μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως μία προσπάθεια αποφυγής δημό-
σιου διαλόγου. Έπειτα όμως από μια πιο νηφάλια και 
αντικειμενική θεώρηση και λαμβάνοντας υπόψη και το 
αποτύπωμα της πρώτης τηλεμαχίας, μπορεί να εξακρι-
βώσει κανείς ότι μια σειρά ανάλογων τηλεμαχιών δεν 
θα προάγει πραγματικό διάλογο, ούτε θα δίνει την ευ-
καιρία στους πολίτες να ακούσουν ξεκάθαρες πολιτικές 
θέσεις, επιχειρήματα και οράματα επί φλεγόντων θεμά-
των. Επιπλέον, ένα τέτοιο εγχείρημα δύναται πρωτίστως 
να δώσει περεταίρω έδαφος για πόλωση και παλαιοκομ-
ματικές κοκορομαχίες αποπροσανατολισμού της κοινής 
γνώμης και επιβολής στρεβλών και προκατασκευασμέ-
νων εντυπώσεων. Άλλωστε, όπως καταδεικνύουν και 
τα αποτελέσματα πρόσφατης σχετικής ακαδημαϊκής 
έρευνας, η διαθεσιμότητα του υποψηφίου, η εικόνα 
του ως κοινωνική οντότητα, το ψυχολογικό κόστος από 
μια ενδεχόμενη εκλογή και οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 
υποψηφίους, είναι τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα 
ψηλότερα επίπεδα επιρροής απέναντι στην εκλογική 
αντίληψη και κατ’ επέκταση στην εκλογική συμπεριφο-
ρά του Κύπριου ψηφοφόρου. Σε αυτό το πλαίσιο και με 
αυτά ακριβώς τα δεδομένα, θα ήταν προτιμότερο τόσο 
οι πολιτικές δυνάμεις και τα εκλογικά επιτελεία, όσο 
και το κρατικό κανάλι αλλά και  γενικότερα τα ΜΜΕ, να 
επιδείξουν τον δέοντα σεβασμό στις προτεραιότητες και 
τις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος και να αφήσουν 
την προεκλογική να εξελιχθεί στους  φυσικούς της ρυθ-
μούς, δημιουργώντας έδαφος για έναν υγιή, άμεσο και 
επί της ουσίας δημόσιο διάλογο, με αποδέκτη το εκλο-
γικό σώμα και όχι τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες ενός 
εκάστου. 

Του Παύλου Λοΐζου

Δρ Χάρης Φ. Σοφοκλέους (PhD)
Λέκτορας Επικοινωνίας, 

Σύμβουλος Εταιρικής Επικοινωνίας, Ερευνητής



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 27 Αυγούστου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

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

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 εταιρία Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει 

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 

διεύθυνση:

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com
ΤΗΛ: 26 964898, ΦΑΞ: 26 964503



“Αδέσμευτος” 27 Αυγούστου 2022 Σελίδα 21α νακο ι νώσ ε ι ς

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

σε όλες τις γλώσσες 

και η επιμέλεια και ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ όλων των ειδών σε όλα τα θέματα από έμπειρο προσωπικό. 

Γι α  πλ η ρ ο φ ορ ί ε ς  9 9 5 6 7 6 8 0 - 9 9 5 7 1 5 4 2

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
 

Η εταιρεία PFA CYPRUS HOLIDAY HOMES LTD λόγω ανάπτυξης των εργασιών 
της, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα έμπειρο κηπουρό, συντηρητή πισίνων και 
καθαρίστριες για τα κτιριακά συγκροτήματα που διαχειρίζεται.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 26960067 ή στο 99249055. Επίσης, 
όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@pfa.com.cy

Μνημόσυνο
Τελούμε αύριο Κυριακή 28/08/2022 από τον Ιερό Ναό 

Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο, το 6 μήνο  μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού  και αδελφού

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Τέως Λυκειάρχη
 από την Πάφο

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Σύζυγος : Κωνσταντία Μιχαηλίδου,
 παιδιά, εγγόνια, αδελφές και  λοιποί συγγενείς.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΒΟΗΘΟΥ/ΣΥΝΟΔΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Σχολική Εφορεία Έμπας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για 
πλήρωση της πιο κάτω θέσης σχολικού/ης βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ      
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ  (Ειδική Μονάδα)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Έμπας από τις 
29/8/2022 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Απαραίτητο προσόν για διεκδίκηση της εν λόγο θέσης είναι:

• Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή 
σχολείο.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Έμπας, το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 1.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο της Σχολικής 
Εφορείας Έμπας, στον αρ. τηλ. 26952841 ή 26815758, κατά τις ώρες λειτουργίας των 
γραφείων της Δημόσιας Υπηρεσίας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΜΠΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 στον Καθεδρικό 

Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, το 10ον ετήσιο 
μνημόσυνο της αξέχαστης και πολυαγαπημένης μας

ΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ 

Και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι
Παιδιά-Γονείς-Αδέλφια

και Ανίψια  



O Tanak της Hyundai ήταν ο νικητής στο Ypres Rally Βελγίου,
κατακτώντας την 3η του ν ίκη γ ια τη φετ ινή σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ
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Ο πρωταθλητής του 2019, Ott Tanak, δέχθηκε πίεση 
από τον Elfyn Evans το πρωί της Κυριακής στους 
ασφάλτινους δρόμους του Βελγίου, καταφέρνο-

ντας ωστόσο να βγει νικητής με μία διαφορά 5 δευτερο-
λέπτων από τον οδηγό της Toyota. Η νίκη αυτή ήρθε για 
τον Tanak δύο εβδομάδες μετά από την εμφατική νίκη 
του στη Φινλανδία.  Ο Tanak και ο συνοδηγός του, Martin 
Javeoja, είχαν ένα αλάνθαστο Ράλλυ από την γραμμή εκκί-
νησης μέχρι και τη γραμμή τερματισμού. Ο Εσθονός οδη-
γός βρισκόταν από τις πρώτες ειδικές σε εξαιρετική φόρ-
μα, τερματίζοντας την πρώτη μέρα στη 2η θέση, μόλις 2.5 
δευτερόλεπτα πίσω από τον προσωρινά πρωτοπόρο του 
Ράλλυ, Thierry Neuville.   Το Σάββατο, ο Tanak πήρε την 
1η θέση από τα χέρια του Neuville. Ωστόσο ο Βέλγος στη 
συνέχεια είχε οκτώ συνεχόμενες νικηφόρες ειδικές δια-
δρομές, αλλάζοντας τα δεδομένα. Ένα πρόβλημα στο σύ-
στημα μετάδοσης για τον Tanak, φάνηκε πως θα μείωνε 
σημαντικά τις πιθανότητες του για τη νίκη, καθώς την ίδια 
ώρα ο Neuville είχε δημιουργήσει μία διαφορά 18.3 δευ-
τερολέπτων. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου 
καλά στη συνέχεια για τον Neuville, ο οποίος στην προτε-
λευταία ειδική του Σαββάτου είχε υποστροφή σε μια αρι-
στερή στροφή με αποτέλεσμα να πέσει σε ένα χαντάκι και 
να “παραχωρήσει” τη θέση του στον Tanak.  Από εκείνο 
το σημείο και έπειτα, ο Tanak διατήρησε την πρωτοπορία 
του, ενώ ο Evans δεν μπόρεσε να πάρει το κάτι παραπά-
νω από το Yaris GR του ώστε να προσπεράσει τον Tanak. Ο 

Ουαλός έχασε χρόνο λόγω κλαταρίσματος και μίας ποινής 
10 δευτερόλεπτων λόγω ενός χρονικού λάθους του συνο-
δηγού του. Ωστόσο, κατάφερα να βγει νικητής σε 5 ειδι-
κές διαδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια του Ράλλυ.  Στο τρίτο 
σκαλί του βάθρου βρέθηκε ο Esapekka Lappi της Toyota, 
ο οποίος απέφυγε τα προβλήματα. Αυτό είναι το δεύτερο 
φετινό βάθρο για τον Φινλανδό, ο οποίος βρέθηκε στην 
τρίτη θέση και στο Ράλλυ Φινλανδίας.  Από την άλλη, ο 
πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Kalle Rovanperä έκανε 
το πρώτο του σημαντικό λάθος στη φετινή σεζόν, λόγω 
του οποίου είχε πολλές διαδοχικές τούμπες με το αυτοκί-
νητό του στη δεύτερη ειδική διαδρομή. Ευτυχώς εκείνος 
και ο συνοδηγός του δεν είχαν κάποιο τραυματισμό. Μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή, ο Rovanperä βρίσκονταν στην πρώτη 
θέση του αγώνα. Τελικά ο Rovanperä επανήλθε στο Ράλ-
λυ με το Yaris GR του. Μάλιστα, ο 21χρονος βγήκε νικητής 
στην Power Stage, παίρνοντας 5 βαθμούς. Ωστόσο ο Tanak 
με τη νίκη του μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους 74 
βαθμούς.  Εν τω μεταξύ, ο Oliver Solberg της Hyundai επέ-
στρεψε σε πολύ καλή κατάσταση τερματίζοντας στην 4η 
θέση, μετά την εγκατάλειψή του από το Ράλλυ Φινλαν-
δίας. Ο 20χρονος ήταν αρκετά δυνατός καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του αγώνα χωρίς προβλήματα, σε ένα Ράλλυ το 
οποίο δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό τους περισσότερους 
οδηγούς της κατηγορίας Rally 1. Ο Solberg είχε μία μάχη 
με τον Adrien Fourmaux της M-Sport για την 4η θέση, μέ-
χρι την Κυριακή όπου ο Fourmaux μετά από μια σύγκρου-

ση οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη στην προτελευταία ειδι-
κή διαδρομή του Ράλλυ.  Ο Fourmaux διατηρούσε την 4η 
θέση στις πρώτες ειδικές της Παρασκευής, πριν χάσει 1.5 
λεπτό λόγω μιας ξαφνικής νεροποντής η οποία τον έριξε 
στην γενική κατάσταση. Παρ’ όλο αυτά, άρχισε να ανακτά 
έδαφος καθώς οι αντίπαλοί του αντιμετώπιζαν προβλή-
ματα. Ωστόσο το Σάββατο έχασε και πάλι την 4η θέση κα-
θώς έφτασε στην 15η ειδική δύο λεπτά αργότερα, καθώς 
των καθυστέρησε η αστυνομία σε έναν δημόσιο δρόμο. Ο 
Fourmaux όταν έπεσε στο χαντάκι, παρά λίγο θα αναπο-
δογύριζε το Puma του, πετώντας στα σκουπίδια μία άνετη 
5η θέση για εκείνον και την M-Sport.
Ο Takamoto Katsuta της Toyota τελικά ολοκλήρωσε το 
Ράλλυ στην 5η θέση συνεχίζοντας το σερί του, παίρνο-

ντας βαθμούς σε κάθε γύρο του φετινού πρωταθλήματος. 
Ο Ιάπωνας απομακρύνθηκε από τις πρώτες θέσεις στο ξε-
κίνημα του Ράλλυ, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα με το 
κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο του κόστισε αρκετά λεπτά. 
Επίσης, ο Gus Greensmith της M-Sport, βρέθηκε στο τέλος 
του Ράλλυ στην 19η θέση της γενικής κατάταξης, καθώς 
έχασε παραπάνω από έξι λεπτά διότι βγήκε για λίγο εκτός 
δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματίσει το πίσω αριστερό 
μέρος του αυτοκινήτου του κατά τη διάρκεια της 10 ειδι-
κής, την ώρα που βρισκότανε στην 6η θέση.
Στην κατηγορία WRC2 οι Stephane Lefebvre- Andy Malfoy 
(Citroen C3 Rally2) κατέκτησαν την πρώτη τους φετι-
νή νίκη παίρνοντας το προβάδισμα από τη δεύτερη κιό-
λας ειδική και διατηρώντας το μέχρι τον τερματισμό. Οι 
Andreas Mikkelsen– Torstein Eriksen (Skoda Fabia Rally2 
Evo) τερμάτισαν πίσω τους μαζεύοντας σημαντικούς βαθ-
μούς για το πρωτάθλημα της κατηγορίας. Τις ελπίδες τους 
για τη διεκδίκηση του τίτλου διατήρησαν και οι Yohan 
Rossel- Valentin Sarreaud (Citroen C3 Rally2) ολοκληρώ-
νοντας στην τρίτη θέση.
Στην κατηγορία WRC2 Juniors οι Chris Ingram- Craig Drew 
(Skoda Fabia Rally2 Evo) ήταν οι ταχύτεροι τερματίζο-
ντας ελάχιστα μπροστά από τους Gregiore Munster- Louis 
Louka (Hyundai i20 Rally2) που προηγούνταν μέχρι το 
δεύτερο σκέλος.
Επόμενος αγώνας στο WRC το 66ο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 
στις 8-11 Σεπτεμβρίου.

Αθλητικός “Αδέσμευτος”Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 

Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου

Σελίδα 22
Αδεσμευτος



Ιστορική πρεμιέρα για τον Ακρίτα Χλώρα-
κας, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία 
του αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α’ κατη-

γορίας.
Τη Δευτέρα φιλοξενεί την Ομόνοια στο Στέλι-
ος Κυριακίδης και στοχεύει να ξεκινήσει νικη-
φόρα. 
Φαβορί στην αναμέτρηση είναι ασφαλώς η 
Ομόνοια, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ξε-
γράψει τον Ακρίτα, ειδικά μέσα στην έδρα 
του. Μπορεί η ομάδα του Μπατία να μην έκα-
νε τις μεγάλες και ακριβές μεταγραφές, ωστό-
σο έχει ενισχυθεί με νεαρούς εξελίξιμους και 

διψασμένους για μπάλα ποδοσφαιριστές που 
μπορούν να παίξουν σπουδαίο ποδόσφαιρο.
Ο Νταβίτ Μπατία δεν αντιμετωπίζει αγωνιστι-
κά προβλήματα και απέναντι στην Ομόνοια θα 
παρατάξει ότι καλύτερο διαθέτει. 
Στη Χλώρακα, παρά τον χαμηλό προϋπολογι-
σμό, έχουν θέσει ψηλά τον πήχη. Σε κάθε αγώ-
να, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, στοχεύον 
στη νίκη, αρχής γενομένης την αναμέτρηση 
της Δευτέρας με την επίδοξη πρωταθλήτρια 
Ομόνοια.   
Από την άλλη, η γνωστή Ομόνοια, αυτή που 
πέρασε δια πυρός και σιδήρου από το Βέλγιο 

νικώντας τη Γάνδη με 2-0. Η ομάδα του Λένον 
έρχεται στο Στέλιος Κυριακίδης έχοντας ως 
μοναδικό στόχο να δραπετεύσει με το διπλό 
στις αποσκευές της.
Ο αγώνας της Δευτέρας που θα γίνει στο Στέ-
λιος Κυριακίδης και θα αρχίσει στις 7 το βρά-
δυ, αναμένεται να μαζέψει αρκετό κόσμο και 
των δύο ομάδων.

Διαθέσιμα τα εισιτήρια 
Ο Ακρίτας Χλώρακας ενημερώνει το φίλαθλο 
κοινό ότι είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια για το 
παιχνίδι της πρεμιέρας. Το κανονικό εισιτήριο 

κοστίζει 15€, 
το μαθητικό 
10€ και το 
παιδικό 1€. 
Υ π ε ν θ υ μ ί -
ζεται ότι τα 
εισιτήρια διαρ-
κείας ανέρχονται σε: VIP: 200€ (13€ ανά παι-
χνίδι), κανονικό: 120€ (8€ ανά παιχνίδι). 
Για να εκδοθεί εισιτήριο πρέπει απαραίτητα ο 
κάτοχος να προσκομίσει την κάρτα φιλάθλου, 
η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά από την σελί-
δα του ΚΟΑ.

Θέλει νίκη στην πρεμιέρα ο Ακρίτας... 

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας
Κοσμοσυρροή...

Κοσμοσυρροή αναμένεται στο Στέλιος Κυριακίδης τη Δευτέρα στην αναμέ-
τρηση Ακρίτας-Ομόνοια. Πέραν των φίλων της Ομόνοιας που αναμένεται 
να ξεπεράσουν τους χίλιους και να πρασινίσουν την κερκίδα, αναμένονται 
και άλλοι τόσοι από την επαρχία για να υποστηρίξουν τον Ακρίτα. Πάντως, 
ο αγώνας προσφέρεται και για ουδέτερους φιλάθλους, καθώς πρόκειται για 
μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Έτσι, δεν αποκλείεται να έχουμε στο 
γήπεδο πέραν των δύο χιλιάδων θεατών. 

Ώρα μηδέν για τις δύο ομάδες της επαρχίας 
μας. Προετοιμασία τέλος. Ώρα για ποδόσφαι-

ρο. Πάφος και Ακρίτας ξεκινούν τον μαραθώνιο θέ-
λοντας να κατακτήσουν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους βαθμούς. 

Στην Πάφο, ο πήχης για τη νέα χρονιά έχει μπει 
αρκετά ψηλά, που φθάνει μέχρι και την κατά-

κτηση του τίτλου, χωρίς υπερβολή. Ο Χένινγκ Μπεργκ 
δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς «συστή-
θηκε» την περίοδο που ήταν προπονητής στην Ομό-
νοια. Απ’ εκεί και πέρα, το ρόστερ είναι αρκετά πλού-
σιο και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από καμιά άλλη 
ομάδα. Χωρίς υπερβολή, έχει ένα απ’ τα καλύτερα 
του πρωταθλήματος. Αυτό που εκκρεμεί, είναι να 
δούμε και επίσημα την αγωνιστική εικόνα της ομά-
δας. Στο φιλικό με την Ανόρθωση, η Πάφος fc έδειξε 
ένα μέρος των δυνατοτήτων της. 

Πρωτόγνωρες καταστάσεις  στον συμπολίτη 
Ακρίτα Χλώρακας, καθώς για πρώτη φορά θα 

αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια της Α’ κατηγορίας. 
Στόχος για την ομάδα δεν μπορεί να είναι άλλος από 
την άνετη παραμονή στην κατηγορία, που αν το πετύ-
χει θα είναι σίγουρα μεγάλη επιτυχία.
Ο Νταβίτ Μπαντία έχει ένα νεανικό ρόστερ, με μέσο 
όρο ηλικίας τα 22 έτη, και στοχεύει να εκπλήξει ευχά-
ριστα άπαντες.

Αντίστροφα δεν μετράνε μόνο οι ομάδες, αλλά 
και οι φίλαθλοι ειδικά της Πάφος fc. Το πολύ 

γεμάτο ρόστερ, αλλά και οι δηλώσεις παραγόντων 
περί τίτλου, προκαλούν άκρατο ενθουσιασμό. Είναι 
γεγονός  ότι σε Πάφο και Χλώρακα διψούν για ποδό-
σφαιρο και θέλουν να δουν την ομάδα τους να προ-
σφέρει γκολ και θέαμα και παράλληλα να κερδίζει 
τους αντιπάλους.

Σπόντες. . .
Λέτε να...

...Η παραχώρηση ποδοσφαιριστών από το ρόστερ της Πάφος 
fc τις τελευταίες ημέρες μεταφράζεται ως εξής: Είτε ο Χένινγκ 
Μπεργκ δεν τους υπολόγιζε, είτε κάτι καλύτερο έχει εντοπίσει 
και θέλει να το φέρει στην ομάδα. Λέτε να έχουμε ακόμα 2-3 
ποιοτικές προσθήκες και ο νορβηγός προπονητής να έχει ένα 
υπερπλήρες ρόστερ με 22 πανέτοιμους για ενδεκάδα ποδο-
σφαιριστές; 

Μαμαντού Κανέ...
…«Δεν είναι ο παίκτης που θα ξεσηκώσει την εξέδρα. Ούτε ο 
παίκτης που θα κουβαλήσει την ομάδα του στις πλάτες του. Εί-
ναι όμως ο ορισμός του «πολυεργαλείου». Είναι ένας χαφ του 
«7» και θα σκυλιάσει να παίξει για «7». Δεν πρόκειται να κοροϊ-
δέψει ποτέ. Δεν ξεχειλίζει από ποιότητα, δεν είναι φαντεζί, αλλά 
έχει τα απαιτούμενα τρεξίματα που ζητάει ένας προπονητής» 
αναφέρει σε ρεπορτάζ του συνάδελφος στην Ελλάδα που παρα-
κολουθούσε την προετοιμασία του Ολυμπιακού Πειραιώς. 

Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα 
κερδίσουμε τον ΑΠΟΕΛ μέσα στο 
ΓΣΠ και θα δώσουμε χαρά στον 

κόσμο μας

Λέτε να ξεκινήσουν νικηφόρα Πάφος και Ακρίτας στο 
πρωτάθλημα απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια;

Αρκετά ανταγωνιστικό αναμένεται το νέο πρωτάθλημα, 
καθώς οι πλείστες ομάδες έχουν ενισχυθεί και θέλουν μια 

θέση στην πρώτη εξάδα. Αν υποθέσουμε ότι, Ομόνοια, Ανόρθωση, 
ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, ΑΕΛ, Άρης, Πάφος και ΑΕΚ είναι φαβορί, τότε 
μιλάμε για οχτώ ομάδες που θέλουν εξάδα!!! 

Εκεί στον Ακρίτα θέλουν να κερδίσουν την Ομόνοια και δεν 
το κρύβουν. Ο αγώνας είναι εξαιρετικά δύσκολος, όμως 
έχουν πίστη ότι θα τα καταφέρουν... 

Ε κφράζεται από πολλούς και όχι 
άδικα… Η ποδοσφαιρική Πάφος 

αλλάζει και προκαλεί φόβο… Δεν εί-
ναι μόνο η Πάφος fc, αλλά είναι και 
ο Ακρίτας. Δύο ομάδες με γνωστούς 
επενδυτές, που στοχεύουν να αλλά-
ξουν τον ποδοσφαιρικό χάρτη στην 
Κύπρο, κάτι που ασφαλώς δεν αρέσει 
στη Λευκωσία και στους μεγάλους 
θεωρητικά ποδοσφαιρικούς συλλό-

γους.
Είναι πλέον γεγονός ότι η ποδοσφαι-
ρική Πάφος έχει αλλάξει. Με τον ερ-
χομό του κ. Σεργκέι Λομάκιν, η Πάφος 
fc έχει αλλάξει επίπεδο. Εκεί που ήταν 
ασανσέρ μεταξύ Α και Β ‘ κατηγορίας, 
είναι σήμερα ένα απ’ τα καλύτερα 
κλαμπ στην Κύπρο. Αυτή η αλλαγή 
τρομάζει τη Λευκωσία. Όπως έχουν 
την Επαρχία σε δεύτερη μοίρα, έτσι 

θέλουν και τις ομάδες της Πάφου. 
Πλέον εκεί στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων της πρωτεύουσας άρχισαν και 
ξεροκαταπίνουν.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η υπό-
θεση με το Στέλιος Κυριακίδης. Ενώ, 
λοιπόν, υπάρχει η πρόταση του Ρώ-
σου μεγιστάνα, κατόχου κυπριακού 
διαβατηρίου, Σεργκέι Λομάκιν, να το 
φτιάξει από την αρχή, εκεί στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων ψάχνουν δικαιο-
λογίες για να μην το δώσουν.
Προτιμούν, δηλαδή, ένα πεπαλαιωμέ-
νο στάδιο, που (οι αρμόδιοι φορείς) 
αδυνατούν να το συντηρήσουν, αντί 
να το παραχωρήσουν στους επενδυ-
τές (για 90 χρόνια όπως λέγεται) για 
να γίνει ένα ποδοσφαιρικό παλάτι.
Το ίδιο συμβαίνει και με το Κλειστό 
Αφροδίτη. Άλλο ένα στάδιο που οι 

αρμόδιοι αδυνατούν να το συντηρή-
σουν. Και όταν λέμε αδυνατούν, εν-
νοούμε οικονομικά. Τώρα όμως που 
υπάρχουν οι επενδυτές, άλλωστε για 
αυτό έδωσαν τα διαβατήρια, και ανέ-
λαβαν κάποιες πρωτοβουλίες όπως 
με το Στέλιος Κυριακίδης, οι αρμόδιοι 
εκεί στη Λευκωσία, δεν δέχονται! Η 
Πάφος αλλάζει και η Λευκωσία τρο-
μάζει!!! 

Η Πάφος αλλάζει και τρομάζει τη Λευκωσία...

Αισιοδοξία...

Η μάχη της εξάδας...
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Η ποδοσφαιρική Πάφος μετρά αντίστρο-
φα, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο 
διεξάγονται οι αγώνες της πρεμιέρας. 

Η επαρχία μας θα εκπροσωπηθεί με δύο ομά-
δες, την Πάφο και τον Ακρίτα.

Στην Πάφο, ο πήχης για τη νέα χρονιά έχει μπει 
αρκετά ψηλά, που φθάνει μέχρι και την κατά-
κτηση του τίτλου, χωρίς υπερβολή. Ο Χένινγκ 
Μπεργκ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, 
καθώς «συστήθηκε» τον καιρό που ήταν στην 
Ομόνοια. Απ’ εκεί και πέρα, το ρόστερ είναι αρ-
κετά πλούσιο και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε 
από καμιά άλλη ομάδα. Χωρίς υπερβολή, έχει 
ένα απ’ τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Αυτό 
που εκκρεμεί, είναι να δούμε και επίσημα την 
αγωνιστική εικόνα της ομάδας. 

Στον Ακρίτα…
Πρωτόγνωρες καταστάσεις στον συμπολίτη 
Ακρίτα Χλώρακας, καθώς για πρώτη φορά θα 
αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια της Α’ κατηγο-
ρίας. Στόχος για την ομάδα δεν μπορεί να είναι 
άλλος από την άνετη παραμονή στην κατηγο-
ρία, που αν το πετύχει θα είναι σίγουρα μεγά-
λη επιτυχία. Ο Νταβίτ Μπατία έχει ένα νεανικό 
ρόστερ, με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη, και στο-

χεύει να εκπλήξει ευχάριστα άπαντες.

Άκρατος ενθουσιασμός…
Αντίστροφα δεν μετράνε μόνο οι ομάδες, αλλά 
και οι φίλαθλοι, ειδικά της Πάφος fc. Το πολύ 
γεμάτο ρόστερ, αλλά και οι δηλώσεις παραγό-
ντων περί τίτλου, προκαλούν άκρατο ενθουσι-
ασμό. Είναι γεγονός ότι σε Πάφο και Χλώρακα 
διψούν για ποδόσφαιρο και θέλουν να δουν 
την ομάδα τους να προσφέρει γκολ και θέαμα 
και παράλληλα να κερδίζει τους αντιπάλους.
Πανέτοιμη, όσο ποτέ άλλοτε, παρουσιάζεται, 
λοιπόν, η Πάφος fc, ενόψει της πρεμιέρας απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Κυριακή στο 
ΓΣΠ. 
Αγωνιστικά, η ομάδα δεν έχει προβλήματα, με 
τον Χενινγκ Μπεργκ να έχει όλους τους ποδο-
σφαιριστές ετοιμοπόλεμους, ακόμα και τα τε-
λευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Είναι χαρα-
κτηριστικό, ότι στη νέα σεζόν έχει στη διάθεσή 
του σχεδόν δύο ενδεκάδες με ισάξιους ποδο-
σφαιριστές.

Εκκρεμότητες
Πέραν του Νατέλ, που μπορεί να ακούγεται 
έντονα, αλλά δεν αποτελεί πρώτη επιλογή, δεν 

έχει διαρρεύσει κανένα άλλο όνομα. Η διοί-
κηση, προφανώς, παρακολουθεί στενά τις πε-
ριπτώσεις που την απασχολούν και περιμένει 
την κατάλληλη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο ότι η 
διοίκηση ψάχνει παίκτες για να κάνουν τη δι-
αφορά και όχι απλά παίκτες για να κλείσουν το 
ρόστερ. Ένας από αυτούς θα είναι σίγουρα ο 
μέσος, με τη διοίκηση να ετοιμάζετε να τινάξει 
την μπάγκα για χάρη του.
Υπερπλήρης είναι και εκτός αγωνιστικών χώ-
ρων η Πάφος, με τους Σαλκάδο και Μεντιέτα να 
προσφέρουν τις υπερπολύτιμες γνώσεις τους 
σε τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές.

Τερματοφύλακας
Σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, η Πάφος βρίσκε-
ται σε συζητήσεις με την Ραντόμιακ Ραντόμ 
για την απόκτηση του τερματοφύλακα Filip 
Majchrowicz, ο οποίος έχει χρηματιστηριακή 
αξία 1,3 εκ. ευρώ.
Ο Filip Majchrowicz είναι Πολωνός, έχει ύψος 
1,94 και είναι 22 ετών. Παλαιότερα αγωνίστη-
κε στην Κρακοβία 2 και στην επίσης Πολωνική 
Ρεσόβια. Θυμίζουμε ότι η ομάδα έχει ήδη στο 
ρόστερ της τρεις τερματοφύλακες, τον Όιερ, 
Πέτρου και Αντός.

Λάβετε θέσεις…  
Η ποδοσφαιρική Πάφος μετρά αντίστροφα...
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