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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Γ. Παπαχριστοφή

Αλληλοκαταγγελίες με Δ.Σ. με αφορμή πρόταση 
για μείωση των τελών κατά 50%, για τραπεζο-
καθίσματα σε δημόσιους χώρους στο Λατσί…  

Σελ. 06

Χ. Πάζαρος

Έρχονται σημαντικές αναβαθμίσεις και προ-
σθήκες στο Νοσοκομείο Πάφου, με την ολο-
κλήρωση της νέας πτέρυγας που ανεγείρεται…

Σελ. 05

Κ. Χατζηβασίλης

Ο Δ. Γεροσκήπου απαιτεί από το ΣΑΠΑ την κα-
ταβολή των αποζημιώσεων που αποφάσισε το 
Δικαστήριο για τις ζημιές στους δρόμους…

Σελ. 07

Σελ.14

“Ο Πόντος είναι η-
φαίστειο πόνου, 
αλήθειας και νο-
σταλγίας”

Η πρώτη εκπρόσωπος 
των ομογενών στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο Πά-
φου σε μια εκ βαθέων 
εξομολόγησή της…

Ν. Γκαρακλίδου
Ανοιχτή επιστολή προς Δημοτικό 
Μηχανικό του Δήμου Πάφου… 

  Σελ. 03

Απειλή 
κυκλοφορειακού εμφράγματος
Καλούμε Δήμο, αστυνομία και εργολάβο να 
λάβουν μέτρα τώρα για να αποφύγουμε την 
κυκλοφοριακή παράλυση της πόλης...

Εννέα καυτά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων
Υπό το φως και των πρόσφατων δικαστικών διαταγμάτων που πέτυχαν ιδιοκτήτες περι-
ουσιών για αναστολή των εργασιών σε συγκεκριμένα τεμάχια  επί της Λεωφόρου Ελλά-
δος, επικαλούμενοι την παράτυπη αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού χωρίς την ενημέρωση 
τους για επιπλέον απαλλοτρίωση και κατόπιν διαφόρων άλλων παραπόνων και ισχυρι-
σμών που έχουμε γίνει δέκτες και αφορούν πιθανές αφθαίρετες πράξεις και πιθανές ε-
πιτήδειες αλλαγές, επί του αρχικού σχεδιασμού της ρυμοτομίας στη Λεωφ. Ελλάδος, και 
στα πλαίσια της  απαιτούμενης διαφάνειας για αποφάσεις που αφορούν το Δήμο, σας ζη-
τούμε όπως μας αποστείλετε την γραπτή σας τοποθέτηση απάντηση στα εξής ερωτήματα: 

1. Πόσες μετακινήσεις του αρχικού σχεδιασμού του οδικού άξονα έγιναν και πότε;

2. Στη βάση ποιων τεχνικών αναγκών κρίθηκε υποχρεωτική η αλλαγή και η μεταφορά 
του κεντρικού άξονα;

3. Γιατί και σε ποια βάση κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση σας για αλλαγή των σχεδίων 
ως αυτά είχαν σχεδιαστεί παρουσιαστεί και εγκριθεί από τους ειδικούς μελετητές που 
προσέλαβε ο Δήμος; 

4. Θεωρείτε τον τελικό σχεδιασμό που έγινε από τους Ειδικούς Μελετητές Συμβούλους 
και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες λανθασμένο και ανεπαρκή; 

5. Στη βάση ποιας επιπρόσθετης μελέτης αποφασίσατε για την ανεπάρκεια η τον λανθα-
σμένο σχεδιασμό των Μελετητών τους οποίους προσλάβετε και είχατε ήδη εγκρίνει τα 
σχέδια;

6. Στη βάση ποιας διαδικασίας προωθήσετε την αλλαγή επί των τελικών και ήδη εγκεκρι-
μένων σχεδίων των μελετητών;

7.  Με ποιες διαδικασίες προχώρησαν οι επιτάξεις και οι νέες απαλλοτριώσεις ιδιωτικών 
περιουσιών; 

8. Γιατί οι απαλλοτριώσεις γίνονται μόνον στην ανατολική πλευρά του δρόμου; 

9. Πότε και με ποιον τρόπο ενημερώθηκαν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες και αν δεν ενη-
μερώθηκαν γιατί δεν το πράξετε; 

Αναμένουμε την απάντηση του υπεύθυνου Μηχανικού του Δήμου σε όλα αυτά τα ερωτή-
ματα προκειμένου να δημοσιευθούν προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων και κυ-
ρίως την επηρεαζόμενων ιδιοκτητών στη Λεωφόρο Ελλάδος. 

Λεωφόρος Ελλάδος

Με το άνοιγμα των σχολείων
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Διαφημίστηκε ως το μεγαλύτερο και πληρέ-
στερο πάρκο της Κύπρου και από την Άνοι-
ξη αναφερόταν ότι έχει σχεδόν ολοκληρω-

θεί και ότι ήταν θέμα λίγων εβδομάδων να δοθεί 
για χρήση στο κοινό της πόλης και επαρχίας.
Πρόκειται για το “Πάρκο Χρωμάτων”, ένα έργο 
που σύμφωνα με τον Δήμο κόστισε 4 εκατομμύ-
ρια από το Ταμείο του δήμου σε μια επένδυση 
που απευθύνεται στους νέους. 
Το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Κύπρου, καλύ-
πτει ένα τεράστιο τμήμα του κεντρικού ιστού της 
πόλης μεταξύ της λεωφόρου Ελλάδος, των δρό-
μων του εμπορικού κέντρου προς τη συνοικία 
Μουττάλλου και που περιλαμβάνει την περιοχή 
της «Πεμπές», που υπήρξε ένας από τους γνω-
στότερους χώρους πρασίνου της πόλης και που 
τις τελευταίες δεκαετίες, όντως είχε υποβαθμι-
σθεί σε εστία ρύπανσης και αντικοινωνικών δρα-
στηριοτήτων.
Καλύπτει έκταση 32.000 τετραγωνικών μέτρων, 
καθιστώντας το ως το μεγαλύτερο αστικό πάρ-
κο στην Κύπρο και το πιο «πλούσιο» στο νησί τό-
σο από άποψη πρασίνου, όσο και υποδομών. Στο 
πάρκο φυτεύτηκαν  εκατοντάδες νέα δέντρα, ε-
νώ περιλαμβάνει πλατειακούς χώρους συνάθροι-
σης, παιδική χαρά, καφετέρια, γήπεδο αντισφαί-
ρισης, γήπεδο καλαθόσφαιρας, μικρό γήπεδο πο-
δοσφαίρου, αποδυτήρια, τροχοπεδιλοδρόμιο, 

(skateboard), τοίχο αναρρίχησης 3-6 μέτρων, γρα-
φείο διαχείρισης και πληροφόρησης, εκθεσιακό 
υπαίθριο χώρο, αρωματικό-βοτανικό κήπο, χώ-
ρους υγιεινής, 83 χώρους στάθμευσης για κοινό 
και ΑμεΑ, χώρους υπηρεσιών, κεντρική διαδρομή 
και πύλες εισόδου.  
Η πρόταση ονοματοδοσίας του πάρκου ανήκει 
στον Δημοτικό Γραμματέα έμη Φιλιππίδη και επι-
λέχθηκε μεταξύ άλλων επτά προτάσεων από την 
Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. 
Βάσει του σκεπτικού της απόφασης, η ονομασία 
του πάρκου στοχεύει στην προβολή της αξίας και 
της σημασίας των χρωμάτων στην καθημερινή 
ζωή. Πότε λοιπόν με το καλό θα ανοίξει ο υπέρο-
χος όντως αυτός χώρος;

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Μ ετά από χρόνια η κυβέρνηση όπως θα έπρε-
πε να είχε κάνει εδώ και χρόνια  θέσπισε τον 

εθνικό κατώτατο μισθό στα 940 ευρώ μικτά όπως 
λένε και στην Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που θα παίρνει στο χέρι 
ο εργαζόμενος θα είναι λιγότερο. Από αυτά δηλα-
δή θα του αποκόπτονται κοινωνικές ασφαλίσεις, 
ΓεΣΥ κλπ. Συνεπώς δεν καταλάβαμε τους πανηγυ-
ρισμούς κάποιων κομμάτων. Το ζητούμενο δηλαδή 
γι’ αυτούς ήταν απλά να θεσπίσουμε εθνικό κατώ-
τατο μισθό ανεξαρτήτως του ύψους του; Γιατί για 
όλους τους εργαζόμενους το ζητούμενο σαφώς δεν 
ήταν αυτό;
Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να υπολογίσουν την 
ακρίβεια που μας πλήττει σήμερα;
Δηλαδή ένας νέος σήμερα άνθρωπος που προ-
σλαμβάνεται με τον κατώτατο μισθό, μπορεί να 
με αυτά τα χρήματα να πληρώνει, ενοίκιο, ρεύμα, 
νερό, τηλέφωνο και να τρέφεται;
Ύστερα λένε ότι στην Κύπρο οι νέοι μετά το 28ο 
έτος της ηλικίας τους φεύγουν από τους γονείς 
τους. Μα πώς να φύγει ένας νέος όταν αμείβεται 
με τέτοιο μισθό και να μπορεί να τα βγάλει πέρα; 
Πόσο μάλλον να δημιουργήσει και δική του οικογέ-
νεια και να κάνει παιδιά.
Ας αφήσουν λοιπόν τα κόμματα που έσπευσαν να 
χαιρετίσουν τα πανηγύρια και την υποκρισία, για-
τί από εδώ ξεκινούν τα μεγαλύτερα προβλήματα 
του τόπου, όπως το δημογραφικό και το επίπεδο 
φτώχιας.
Πέραν αυτού, είναι τόσα πολλά που δεν διευκρινί-
ζονται, στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
που ο θεσμός, όχι μόνο δεν θα ενδυναμώσει το κοι-
νωνικό κράτος όπως βαυκαλίζονται, αλλά υπάρχει 
ο κίνδυνος εργαζόμενοι που δεν καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις να μετατραπούν σε έρμαιο 
επιτήδειων εργοδοτών. 
Θα αναμένουμε βέβαια να δούμε στην πράξη πως 
θα εφαρμοστεί ο θεσμός γιατί μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2023 πολλά μπορεί να αλλάξουν.
Από την απόφαση επίσης του Υπουργικού δεν έμει-
νε ευχαριστημένη καμιά από τις δύο πλευρές των 
κοινωνικών εταίρων (ούτε οι εργοδοτικές οργανώ-
σεις, ούτε οι συνδικαλιστικές).
Προς τι λοιπόν οι πανηγυρισμοί;
Το ουσιαστικό ερώτημα βέβαια που τίθεται εν κα-
τακλείδι είναι κατά πόσο με αυτό τον κατώτατο 
μισθό μπορεί να ζήσει στην καλύτερη περίπτωση 
ένας εργαζόμενος αξιοπρεπώς, γιατί δεν το συζη-
τάμε εάν ο εργαζόμενος αυτός έχει τουλάχιστον 
ένα εξαρτώμενο πρόσωπο. Το μεν διαχρονικό, για-
τί σε αυτό τον τόπο δεν εναρμονίζεται ο ιδιωτικός 
τομέας με τον κρατικό στο θέμα μισθών και ωφε-
λημάτων;

Είναι ευχαριστημένοι;

401 π.Χ.- Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρ-
ξης Β’ νικά τον αδελφό του και διεκδικητή 
του θρόνου Κύρο στη Μάχη στα Κούναξα. 
Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και 
σώμα εκ 10.000 ελλήνων μισθοφόρων, οι 
περίφημοι «Μύριοι», που ύμνησε ο Ξενο-
φών στο έργο του «Κύρου Ανάβασις».

301-Ιδρύεται από τον Μαρίνο της Ραμπ η 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγ.Μαρίνου, 
ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου.

1843-Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου
Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφα-
λής το συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώ-
νουν τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγ-
μα.

1960-Εκπέμπει από το χώρο της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρώτος τηλεο-
πτικός σταθμός της ΔΕΗ και το ίδιο βράδυ 
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει 
την 25η ΔΕΘ.

1974-Ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιά-
ζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελ-
λήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ).

2004-Τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρει-
ας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας 
εισβάλλουν σε σχολείο, που έχουν κατα-
λάβει τσετσένοι αντάρτες. Οι νεκροί φθά-
νουν τους 344, ανάμεσά τους και 172 παι-
διά.

Παραπολιτικά
Σχόλια, σφήνες Σάτιρα και 
μικρές ειδήσεις, από την 
επικαιρότητα δοσμένα με 
χιούμορ και καυστική κρι-
τική από τους συντάκτες 
του Αδέσμευτου...

ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9, 11

Αθλητικά
Τη Δευτέρα, Νέα Σαλαμί-
να και Ακρίτας αγωνίζο-
νται για το δεύτερο σερί 
τρίποντο.  Ένα παιχνίδι με 
ενδιαφέρον, καθώς αγω-
νίζονται δύο ομάδες που 

ξεκίνησαν νικηφόρα στο πρωτάθλημα.
ΣΕΛΙΔΑ 23-24

Πολιτισμός
Ιστορίες και θέματα που 
αναδεικνύουν την ιστορία, 
την παράδοση και τον πο-
λιτισμό της επαρχίας μας 
και όλη η πολιτιστική κίνη-
ση της Πάφου… 

ΣΕΛΙΔΑ 16

Περιβάλλον-Παιδεία
Η συνείδηση κάθε αν-
θρώπου  είναι η συνείδη-
ση όλης της ανθρωπότη-
τας. Είναι ένα απέραντο 
ποτάμι, που δεν έχει αρ-
χή, που πάντα συνεχίζει 

να κυλάει, εσύ κι εγώ και ο άλλος είμαστε 
μέρος του. 

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

Τι γίνεται με το Πάρκο Χρωμάτων;

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Ανθίμου ιερόμ. Θεοκτίστου οσ. 
Νεκταρίου Πενταπόλεως
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26942131 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 23/07-29/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 03/09/22
Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη
Τάφοι των Βασιλέων 24
Κυριακή 04/09/22
Ροίδη Σοφία
Αγίων Αναργύρων 21 
Δευτέρα 05/09/22
Σαββίδης Πανίκος 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 
Τρίτη 06/09/22
Νικολαϊδου Κωνσταντία

Τετάρτη 07/09/22
Τσέλεπου Λένια 
Ελευθερίου Βενιζέλου 91
Ηλιάδης Ηλίας
Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1
Πέμπτη 08/09/22
Αγαθοκλέους Άντρη
Ελευθερίου Βενιζέλου 24
Παρασκευή 09/09/22
Δημητρίου Γιώργος
Κινύρα 30

Ταφοι των Βασιλέων 
300μ από MALL προς 
Coral Bay
Έναντι εκκλησίας Αγ. 
Αναργύρων - Φώτα 
Νοσ. Ευαγγελισμός

Δίπλα από Μέγαρο 
Τράπεζας Κύπρου

Γωνία Ν. Νικολαϊδη και Γ. 
Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 Εlysia 
Park,  Pafilia (Universal)

Δρόμος Λυκείου 
Κύκκου, πριν τα φώτα 
round about Λεμεσού
Δίπλα από Τεχνική 
Σχολή

Μετοχικό Φαρμα-
κείο ΣΕΚ-δίπλα από 
Centrale Café.
Δρόμος από Δικα-
στήριο προς Τεχνική 
Σχολή 

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9/2022-ΧΡΥΣΟΜΗΛΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΤΗΛ 99339353
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/9/2022-ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΗΛ 99148466

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

Η Αστυνομία, συνεχίζει να γίνεται δέκτης αρκετών καταγ-
γελιών από πολίτες σχετικά με διαδικτυακή απάτη σχε-

τική με πώληση προϊόντων μέσω ιστοσελίδες διαδικτυακών 
αγορών τύπου marketplace. Πρόκειται ουσιαστικά για ιστο-
σελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου στις οποίες οι πολίτες προ-
τίθενται να πωλήσουν τα προϊόντα τους.
Συγκεκριμένα, πωλητές, ανέφεραν ότι μετά την ανάρτηση 
της αγγελίας πώλησης των προϊόντων τους στις διάφορες 
ιστοσελίδες, επιτήδειοι επέδειξαν ενδιαφέρον και προ-

βαίνουν στη δήθεν αγορά των αγαθών αποστέλλοντας 
εικονική απόδειξη εμβάσματος χρηματικού ποσού σε λο-
γαριασμό IBAN του πωλητή. Οι υποτιθέμενοι αγοραστές, 
“καταθέτουν” ποσό μεγαλύτερο από το τίμημα του προϊ-
όντος και στη συνέχεια ζητούν επιστροφή της διαφοράς 
πίσω στον αγοραστή. Με αυτό τον τρόπο, ξεγελούν τους 
πωλητές και προβαίνουν στην επιστροφή χρημάτων, μίας 
εικονικής αγοράς για την οποία στην πραγματικότητα ου-
δέποτε έγινε έμβασμα του ποσού.

Προσοχή: Διαδικτυακή απάτη
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Με το άνοιγμα των σχολείων...
Απειλή για κυκλοφοριακό έμφραγμα
Δήμος – τροχαία – εργολάβος καλούνται να λάβουν όλα τα μέτρα για απάμβλυνση του 
προβλήματος…

Σ ε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες 
γονείς στην Πάφο και την ευρύτερη πε-
ριοχή τα παιδιά των οποίων φοιτούν 

στις σχολικές μονάδες του κέντρου της Πάφου 
αλλά και αλλού.
Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα έργα που δι-
εξάγονται ταυτόχρονα στους κύριους οδικούς 
άξονες της Πάφου, με αποτέλεσμα τρεις κύρι-
ες οδικές αρτηρίες της Πάφου να είναι κλει-
στές, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα 
ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.
Αυτό γίνεται πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολεία, 
οπόταν ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα 
συμβεί με το που θα ανοίξουν και τα πέντε 
σχολεία του κέντρου.
Ο λόγος για το Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου του 
Γ΄, τα Δημοτικά Νεοφύτειο, Δημήτρειο και  
7ον Δημοτικό, καθώς και το Α΄ Νηπιαγωγείο 
Πάφου. Σε αυτά δεν υπολογίζουμε το Λύκειο 
Κύκκου και το Νικολαΐδειον που βρίσκονται 
μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω και τα ο-
ποία επίσης θα επηρεάσουν την κίνηση το κέ-
ντρο της Πάφου.
Πρόβλημα αντιμετωπίζουν ακόμα και γονείς 
τα απιδιά των οποίων δεν φοιτούν στα σχο-
λεία του κέντρου, καθώς το κλείσιμο της οδού 
Αχέπανς επηρεάζει τους γονείς που μεταφέ-

ρουν τα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο στην 
περιοχή Αναβαργός.
ΟΙ διαβεβαιώσεις βεβαίως των αρμοδίων εί-
ναι μεν καθησυχαστικές, αλλά όχι αρκετές. 
Με το να διαβεβαιώνουν ότι θα ληφθούν μέ-
τρα ώστε να προκληθεί η ελάχιστη ταλαιπω-
ρία, δεν καθησυχάζουν κανένα. 
Ποια είναι αυτά τα μέτρα δηλαδή, από τη 
στιγμή που αυτό το διάστημα έχουμε κλειστές 
την λεωφόρο Γρίβα Διγενή από το ύψος της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών μέχρι σχεδόν το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, την Γλάδστωνος σε όλο 
της το μήκος και τη λεωφόρο Ελλάδας με μό-
νο την κατεύθυνση προς το κέντρο της Πάφου 
ανοικτή, ενώ στο ύψος των φώτων τροχαίας 

της Υπεραγοράς Παπαντωνίου είναι κλειστή η 
διέξοδος τόσο προς την Λεωφόρο Βενιζέλου, 
όσο και προς την οδό Αθηνάς. 
Ο Δήμος Πάφου σε συντονισμό με την Τρο-
χαία και το τμήμα Τροχονομίας του Δήμου θα 
μπορούσαν να απαμβλύνουν το πρόβλημα, 

βελτιώνοντας την σήμανση, αξιοποιώντας κα-
λύτερα το έμψυχο δυναμικό τους ώστε να εί-
ναι υποβοηθητικό προς τους οδηγούς ιδιαίτε-
ρα κατά τις ώρες αιχμής, ενώ θα μπορούσε να 
βοηθήσει και η αλλαγή κάποιων μονοδρομή-
σεων σε βοηθητικούς δρόμους.
Από τα όσα ακούστηκαν πάντως μέχρι σήμε-
ρα, οι αρμόδιες αρχές για την ομαλή κυκλο-
φορία στους δρόμους Δήμος και τροχαία δεν 
φαίνεται να παίρνουν και πολύ σοβαρά τα πα-
ράπονα και τις προειδοποιήσεις, αρκούμενοι 
σε υποσχέσεις ότι θα πράξουν το καλύτερο 
δυνατό σε συνεργασία με τους εργολάβους 
και την τροχαία και στο επιχείρημα ότι δεν 
μπορούν να γίνουν έργα χωρίς ταλαιπωρία.
Εάν κάτι τέτοιο ισχύει οφείλουμε να προει-
δοποιήσουμε τους αρμόδιους ότι με αφορμή 
το κυκλοφοριακό χάος που σίγουρα θα δημι-
ουργηθεί μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει ε-
ντελώς εκτός ελέγχου και να έχουμε χειρότε-
ρα με τον εκνευρισμό των οδηγών και τα νεύ-
ρα στα ύψη 

 Καταγγελίες 
για κακό προγραμματισμό 

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τα κυκλοφο-
ριακά προβλήματα που προκαλούνται από τα 
έργα που διεξάγονται στις κεντρικές λεωφό-

ρους της πόλης δήλωσε στο Radio Cosmos  ο 
Δημοτικός Μηχανικός του Δήμου Πάφου Νεό-
φυτος Ζαβρίδης, o οποίος κλήθηκε να σχολιά-
σει τις αντιδράσεις πολιτών και τις καταγγελί-
ες ότι δεν υπήρξε καλός προγραμματισμός με 

αποτέλεσμα να ξεκινήσουν ταυτόχρονα έργα 
σε 4 κεντρικές λεωφόρους.  Ο κ. Ζαβρίδης πα-
ραδέχθηκε ότι δημιουργούνται κυκλοφοριακά 

προβλήματα για τα οποία είπε σε συνεργασία 
με την τροχαία και τον εργολάβο του έργου έ-
γιναν διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση της 
τροχαίας κίνησης. Δυστυχώς είπε δεν μπορούν 
να γίνουν έργα δίχως ταλαιπωρία. Οι επόμενοι 
δύο μήνες συνέχισε θα είναι οι δυσκολότεροι 
καθώς θα είναι σε εξέλιξη το πιο κομβικό ση-
μείο του έργου της ανάπλασης της λεωφόρου 
Ελλάδος.

Η δυσκολότερη φάση

Ο μεγάλος κυκλικός κόμβος στα φώτα Παπα-
ντωνίου είπε επηρεάζει 4 κεντρικές αρτηρίες. 
Δυστυχώς συνέχισε αυτή η φάση του έργου 
συνέπεσε με τα έργα στη Γλάδστωνος και σε 
συνδυασμό με τα υπό εξέλιξη έργα στην Γρίβα 
Διγενή επιβαρύνουν την κατάσταση. Σε περί-
που δύο εβδομάδες είπε αναμένεται να ολο-
κληρωθούν τα έργα στην Γρίβα Διγενή ενώ σε 
δύο μήνες θα ολοκληρωθούν και τα έργα στην 
Γλάδστωνος. Μέχρι τέλος του χρόνου κατέληξε 
όλα τα έργα ανάπλασης στο κέντρο της πόλης 
που επηρεάζουν την τροχαία κίνηση θα έχουν 
ολοκληρωθεί.

Παράπονα

Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει ο Δ/Σ της ΕΔΕΚ 
Παναγιώτης Βορκάς τις αντιδράσεις των πολι-
τών για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους 
κεντρικούς δρόμους της Πόλης λόγω της ταυτό-
χρονης εκτέλεσης έργων ανάπλασης. 
Μιλώντας στο Radio Cosmos παραδέχθηκε ότι 
η ταυτόχρονη έναρξη των εργασιών στις κεντρι-
κές λεωφόρους προκαλεί προβλήματα για τα ο-
ποία πλέον δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε πα-
ρα μόνο πιέσεις προς τον εργολάβο για να επι-
σπευσθούν οι εργασίες . Ο κ Βορκάς σημείωσε 
ότι τις επόμενες μέρες με το άνοιγμα των σχο-
λείων τα προβλήματα και η ταλαιπωρία των πο-
λιτών θα αυξηθεί. Σημείωσε ότι ο ίδιος την ερ-
χόμενη Δευτέρα στην   στην ολομέλεια  του Δη-
μοτικού συμβουλίου προτίθεται να θέσει προς 
συζήτηση του θέμα.

Χ. Πάζαρος

Παράπονα από πολίτες για την ταλαιπωρία των 
οδηγών στο κέντρο της Πόλης δέχεται και ο  
βουλευτές του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος. Μι-
λώντας στο Radio Cosmos ανέφερε ότι θα έπρε-
πε τα έργα στους κεντρικούς δρόμους να γίνουν 
πιο οργανωμένα και  θα ήταν καλύτερα πρό-
σθεσε να παραδίδεται στην κυκλοφορία ένας 
δρόμος προτού αρχίσουν τα έργα σε άλλον.

Νεόφυτος Ζαβρίδης: 
«Οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι 
οι δυσκολότεροι καθώς θα είναι 
σε εξέλιξη το πιο κομβικό σημείο 
του έργου της ανάπλασης της λε-
ωφόρου Ελλάδος»

Προτάσεις: 
-Βελτίωση της 
σήμανσης
-Καλύτερη αξιοποίηση 
του Τμήματος Τροχαίας
-Αλλαγή 
μονοδρομήσεων
προς αυτό το 
συγκρότημα

Δεν υπάρχουν 
μαγικές λύσεις 
απαντά ο Δήμος, 
καθησυχάζει ότι 
θα ληφθούν μέτρα 
και συστήνει 
υπομονή…
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Σ ε κατά μέτωπο επίθεση εναντίον του Υπ. 
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Κώστα Καδή, προχώρησε 

το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ίνειας. Σε ανοιχτή 
επιστολή προς τον κ. Καδή με αφορμή τις επι-
σκέψεις τους στις παραλίες της Λάρας και της 
Πόλης Χρυσοχούς το κοινοτικό συμβούλιο απαι-
τεί να δοθούν πειστικές και επιστημονικές εξη-
γήσεις, πώς γίνεται να πολλαπλασιάζονται οι 
χελώνες που γεννούν στις παραλίες της Πόλης 
Χρυσοχούς που επιτρέπεται η τουριστική ανά-
πτυξη και οι αξιοποίηση των παραλιών και αυτό 
δεν μπορεί να γίνει στη Λάρα. 

Τοπικό Σχέδιο 

Ο κ. Τσίβικος μιλώντας στο Radio Cosmos απο-
κάλυψε ότι χθες παρουσιάστηκε στο Πολεοδο-
μικό Συμβούλιο η τελική έκθεση της Υπηρεσίας 
περιβάλλοντος και προκάλεσε την αντίδραση 
όλων των μελών του. Μάλιστα είπε ο εκπρό-
σωπος της Ένωσης Κοινοτήτων σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας αποχώρησε από την συνεδρίαση του 
Πολεοδομικού Συμβουλίου. Με τον τρόπο που 
τοποθετείται η Υπηρεσία Περιβάλλοντος είπε ο 
κ. Τσίβικος δεν μπορεί να δημοσιευθεί το Τοπι-
κό Σχέδιο. 
Μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγες μέρες κυβερ-
νητικοί παράγοντες και ο Υπ. Περιβάλλοντος 
Κώστας Καδής θεωρούσαν δεδομένο ότι εντός 
των ημερών θα δημοσιευθεί το Τοπικό Σχέδιο 
το οποίο μάλιστα θα περιέχει και αντισταθμι-
στικά μέτρα για τους ιδιοκτήτες περιουσιών της 
Ίνειας. Σε ανάλογες δηλώσεις είχε προβεί και ο 
Υπουργός Εσωτερικών. 

Θησαυρός οι χελώνες 

Εν τω μεταξύ ανεκτίμητο θησαυρό για τον τόπο 
χαρακτήρισε τις χελώνες που γεννούν στις πα-
ραλίες της Κύπρου ο Υπουργός Γεωργίας Κώ-
στας Καδής.  
Συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή του 
Υπουργείουτ και διευθυντές τμημάτων του, 
επιθεώρησε την παραλία «Μαυραλής» στην 
Αργάκα, όπου διαπίστωσε την πρόοδο σε σχέ-
ση με την φυσική αποκατάσταση μετά την απο-
μάκρυνση επιβλητικών ειδών, αλλά και του με-
ταλλευτικού αποβλήτου από τη λειτουργία του 
μεταλλείου της λίμνης τα προηγούμενα χρόνια. 
Ο κύριος Καδής είπε ότι στους χώρους αυτούς 
υπάρχουν πλέον φωλιές χελώνων, ενώ έδωσε 

τα εύσημα στους κατοίκους της περιοχής, οι 
οποίοι έχουν αγκαλιάσει το πολύ επιτυχημένο, 
όπως είπε, πρόγραμμα προστασίας των θαλάσ-

σιων χελώνων, καλώντας και τους κατοίκους 
άλλων περιοχών και κυρίως της Ίνειας να αντι-
ληφθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη και να στη-
ρίξουν το πρόγραμμα. 
Η διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότη-
τας, τόνισε, είναι προς όφελος και των ειδών 
που προστατεύονται, αλλά και των τοπικών κοι-
νωνιών. 
Σε Λάρα και Αργάκα ανοίχθηκαν ώριμες φωλιές 
πράσινων χελώνων και απελευθερώθηκαν στη 
θάλασσα μικρά χελωνάκια, τα οποία δεν είχαν 
προλάβει να εγκαταλείψουν τις φωλιές τα προ-
ηγούμενα βράδια. Το Κοινοτικό Συμβούλιο είχε 
καταγγείλει την επίσκεψη Καδή ως φιέστα και 
απείχε από την επίσκεψη.

Ολόκληρη η ανοιχτή επιστολή

“Είδαμε τον κύριο Καδή στις 29 Αυγούστου να 
περιφέρετε στις παραλίες της Πόλης Χρυσο-
χούς και της Λάρας μετά της κουστωδίας του 
και των τηλεοράσεων και να χαριεντίζετε για τα 
κατορθώματα του. Άνοιξε φωλιές χελώνων και 
έπαιξε με τα χελωνάκια και έκανε δηλώσεις για 
την σημαντικότητα της άγριας ζωής. 
Είπε μάλιστα ο βιολόγος κύριος Καδής και ειδι-
κός στην διατήρηση της άγριας ζωής και το εξής 
αμίμητο: «άλλο οι χελώνες στην Πόλη Χρυσο-
χούς και άλλο οι χελώνες στην Λάρα. Η Λάρα εί-
ναι περιοχή ύψιστης προστασίας ενώ ο κόλπος 
της Πόλης Χρυσοχούς όχι!». 
Μπράβο κύριε Καδή, βάλατε τον δάκτυλο επί 
των τύπων των ήλων! Στην περιοχή της Λάρας 
όπου δεν υπάρχουν συμφέροντα (και μάλλον 
άλλα συμφέροντα εξυπηρετούνται) την μετα-
τρέψατε σε περιοχή διατήρησης και υψηλής 
προστασίας ενώ στον κόλπο της Πόλης Χρυσο-
χούς για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων την 
μετατρέψατε σε περιοχή ανάπτυξης. Μπράβο 
ξανά κύριε βιολόγε Καδή! Μάλλον ως ειδικός, το 
θέμα το διευθετήσατε μιλώντας με τις χελώνες 
και κανονίσατε μαζί τους όσες θέλουν ησυχία 
και αγριάδα να πηγαίνουν στον κόλπο της Λά-
ρας και όσες θέλουν διασκέδαση και αναψυχή 
να πηγαίνουν στον κόλπο Χρυσοχούς! Μήπως 
κύριε Καδή θεωρείτε τους κατοίκους της Ίνειας 
και τους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή κάφρους; 
Ή μήπως από έπαρση λόγω της ακαδημαϊκής 
σας ιδιότητας και των φανατικών πεποιθήσεων 

σας χάσατε την επαφή με την πραγματικότητα 
και φυσικά το μέτρο; Πρέπει να το προσέξετε 
αυτό γιατί άλλο η ακαδημαϊκή θεωρία, άλλο οι 
πεποιθήσεις και άλλο η άσκηση δημόσιας εξου-
σίας και πολιτικής στην πράξη. 
Οι παράγοντες και οι μεταβλητές που εισαγά-
γατε στην εξίσωση Ακάμας και προσπαθείτε να 
την λύσετε θέλουν και απόδειξη και αιτιολόγη-
ση, ειδικότερα όταν ασκείς δημόσια εξουσία 
και δεν ομιλείς με ύφος απόλυτο σε φοιτητές 
από καθέδρας αυτοθαυμαζόμενος. 
Μάλιστα η αιτιολόγηση αυτή θα πρέπει να εί-
ναι τόσο απλή, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή 
και από τον τελευταίο αγράμματο κάτοικο της 
περιοχής. Κύριε Καδή, εμείς οι κάτοικοι της πε-
ριοχής ξέρουμε τον αριθμό των χελώνων που 
γεννούσαν κάθε χρόνο στις παραλίες της Λά-
ρας γιατί η καθημερινότητα και η ενασχόληση 
των πλείστων κατοίκων περιελάμβανε (ή/και) 
γειτνίαζε με τις παραλίες. Παρακολουθούσαμε 
αφελώς και ανήξεροι για σαράντα χρόνια συ-
γκεκριμένο άτομο, διευθυντικό στέλεχος του 
υπουργείου σας, να δημιουργεί τις συνθήκες 
για την αύξηση των χελώνων στην περιοχή και 
τη δημιουργία τεχνιτών οικοτόπων. Με την ανο-
χή και την συμμετοχή των υπόλοιπων λειτουρ-
γών του Τμήματος Αλιείας του οποίου προΐστα-
το, δημιούργησε στον ένα κόλπο εκκολαπτήριο 
χελώνων και στον άλλο κουβαλούσε και έθαβε 
τα αυγά χελώνων από όλες τις άλλες παραλίες 
της Κύπρου, γνωρίζοντας ότι σε δύο τρεις δεκα-
ετίες οι χελώνες στην περιοχή θα πολλαπλασιά-
ζονταν και έτσι θα εξυπηρετούσε τα σχέδια του 
και τα συμφέροντα του καθώς και τα συμφέρο-
ντα οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων με 
τους οποίους συνδιαλεγόταν και συναγελαζό-
ταν. 
Και τα κατάφερε χρησιμοποιώντας τη θέση 
του και της πλάτες δεν ξέρουμε ποιών να μετα-
τρέψει τις παραλίες της Λάρας σε φέουδο του 
ίδιου και της οικογένειας του αποκομίζοντας 
μάλιστα τεράστια κέρδη από τις προσφορές 
του Τμήματος Αλιείας για φύλαξη(!) των δημι-
ουργημάτων του. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν 
και μπήκαν στην εξίσωση των ενδιαφερομένων 
διάφορες οργανώσεις: φίλοι του Ακάμα, φίλοι 
της Γης, ΜΚΟ με προγράμματα χρηματοδοτού-
μενα από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οικολόγοι κλπ που βρήκαν το θέμα του Ακάμα 
«πιασάρικο» άλλοι για άσκηση εξουσίας, άλλοι 
για προστασία των επενδύσεων τους σε άλλες 
περιοχές, άλλοι για εξασφάλιση κονδυλίων και 
άλλοι έτσι για να φαίνονται ότι είναι ενημερω-
μένοι και να ρεύονται το καφεδάκι τους στις 
καφετέριες αναμασώντας το δήθεν ενδιαφέρον 
τους για το περιβάλλον, έτσι για να έχουμε κάτι 
να λέμε... 
Κύριε βιολόγε και ειδικέ στην διατήρηση των 
ενδημικών και επαπειλούμενων φυτών της Κύ-
πρου, κύριε Καδή Υπουργέ της κυβέρνησης της 
κυπριακής δημοκρατίας, ούτε φυτά είμαστε 
ούτε κάφροι και ούτε αδαείς και αφελείς πλέον. 
Είμαστε οι κάτοικοι της Ίνειας, οι χιλιάδες ιδιο-
κτήτες της γης της περιοχής που τη κληρονομή-
σαμε και την κατέχουμε για αιώνες και ούτε η 
τουρκοκρατία δεν μας αποστέρησε τα δικαιώ-
ματα μας σε αυτή. Δεν πρόκειται να δεχθούμε 
λοιπόν να μας διώξετε από την γη μας και τις 
παραλίες μας. Και βάλτε επί τέλους τον άνθρω-
πο στην εξίσωση σας. Γιατί «άνθρωπος ο τόπος 
και ο τόπος έρημος», εκτός και αν τελικά θέλετε 
ένα τόπο έρημο χωρίς ανθρώπους.
Με εκτίμηση Γιάγκος Τσίβικος Πρόεδρος Κ.Σ.  
Ίνειας 

Επίθεση κατά Καδή από την Ίνεια
Στον αέρα το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα;
Καταγγέλλουν την εξυπηρέτηση συμφερόντων 
και παραμερισμό των κατοίκων…

  Ριπές
Καυτά ερωτήματα που 
περιμένουν απάντηση 

Από την έναρξη του έργου της ανάπλα-
σης της Λεωφόρου Ελλάδος, εγείρονται 

αρκετά ζητήματα από τους 
επηρεαζόμενους τα οποία 
δεν έχουν απαντηθεί πει-
στικά από τον Δήμο Πά-
φου και τους υπεύθυνους 
μηχανικούς του έργου. 
Πέρα από τα ζητήματα δι-
αχείρισης του έργου για τις 
φάσεις που καθορίστηκαν 
και τον τρόπο εξέλιξης του 
έργου που είχε ως αποτέ-

λεσμα τώρα να συμπέσει η πιο δύσκολη φάση 
του με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
πληθαίνουν τα παράπονα και οι καταγγελίες 
για την ρυμοτομία που ακολουθήθηκε και τις 
επιτάξεις για απαλλοτριώσεις. 
Οι καταγγελίες αφορούν την μετακίνηση του 
δρόμου προς την ανατολική πλευρά με απο-
τέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις η επιπρό-
σθετη απαλλοτρίωση να ανέρχεται σε πολλά 
τετραγωνικά μέτρα. Οι υπηρεσίες του Δήμου 
και ειδικότερα ο Δημοτικός Μηχανικός, κα-
λείται να απαντήσει με ποιες διαδικασίες 
έγκρισης και αποφάσεις μετακινήθηκε ανατο-
λικότερα ο άξονας του δρόμου και γιατί ήταν 
αυτό αναγκαίο; Αν ακολουθήθηκαν οι προ-
βλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και αν 
προηγήθηκε διαβούλευση ή και ενημέρωση 
των επηρεαζόμενων. 
Ήδη κάποιοι επηρεαζόμενοι προσέφυγαν 
στην δικαιοσύνη και αυτό τον δρόμο προτίθε-
νται να ακολουθήσουν και άλλοι. Την Τετάρτη 
μάλιστα, ένας από τους ιδιοκτήτες πέτυχε και 
εκδόθηκε διάταγμα αναστολής των εργασιών 
για το τεμάχιο του που επηρεάζεται. 
Οι απαντήσεις του Δήμου Πάφου θα πρέπει 
να είναι συγκεκριμένες και να τοποθετείται 
με σαφήνεια για όλα όσα καταγγέλλουν οι 
επηρεαζόμενοι. Διαφορετικά θα μείνουν οι 
σκιές ότι εξυπηρετούνται σκοπιμότητες και 
συμφέροντα κάποιων πολιτών σε βάρος κά-
ποιων άλλων. 
Δικαιούνται οι πολίτες να γνωρίζουν γιατί 
χρειάζεται να παραχωρήσουν επιπρόσθετη 
έκταση από τις περιουσίες τους για την ολο-
κλήρωση του έργου, ανεξάρτητα αν θα αποζη-
μιωθούν. Με δεδομένο ότι το έργο είναι προς 
ολοκλήρωση, αυτή την στιγμή και υλοποιείται 
το τελευταίο τμήμα το οποίο χαρακτηρίζεται 
και ως το δυσκολότερο σημείο, δεν θα πρέπει 
να υποτιμηθούν οι συνέπειες στους επηρε-
αζόμενους κατοίκους και επαγγελματίες της 
περιοχής. 
Οι προσβάσεις και οι διευκολύνσεις όπως 
υποστηρίζουν δεν είναι ικανοποιητικές και η 
ζωή τους στην περιοχή έχει γίνει αφόρητη. 
Ασφαλώς και έχει μεγάλη σημασία η ολοκλή-
ρωση του έργου το συντομότερο, όμως αυτό 
δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της ποιότητας 
ζωής των επηρεαζόμενων. 
Ο εργολάβος και ο Δήμος Πάφου, έχουν την 
ευθύνη να βρουν τις κατάλληλες λύσεις ώστε 
να περιορίσουν τις συνέπειες. Σε ότι αφορά 
τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο 
της πόλης και πάλι η απάντηση δεν μπορεί 
να είναι ότι χωρίς ταλαιπωρία δεν μπορούν 
να γίνουν δημόσια έργα σε κατοικημένες πε-
ριοχές. 
Πέρα από τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβά-
νονται για την διευκόλυνση και την εξυπηρέ-
τηση της τροχαίας κίνησης, σε κάθε περίπτω-
ση θα πρέπει να υπολογίζονται στο στάδιο του 
σχεδιασμού οι επιπτώσεις. Δεν είναι επαρκής 
η δικαιολογία ότι συνέπεσε η ταυτόχρονη 
εκτέλεση έργων σε τέσσερεις οδικές αρτηρίες 
στο κέντρο της πόλης. Αυτό ιδιαίτερα θα μπο-
ρούσε να προβλεφθεί και να αποτραπεί έστω 
και αν είχε οικονομικό κόστος.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”
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Έρχονται αναβαθμίσεις στο Γ.Ν Πάφου 

Λαγούς με πετραχήλια…

Κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε 
οποιοδήποτε θεσμό του κράτους, οι 

πολίτες (ψηφοφόροι) βομβαρδίζονται 
αδιάκοπα με υποσχέσεις από τους υπο-
ψηφίους, υποσχέσεις που δεν πραγματο-
ποιούνται βέβαια ποτέ, είτε γιατί αυτός 
που υποσχέθηκε δεν εξελέγη τελικά είτε 
δεν κατάφερε να υλοποιήσει την υπόσχεση 
του, είτε γιατί απλά δεν ήθελε να την υλο-
ποιήσει.
Τίποτα δε, δεν φανερώνει ότι αυτή τη φορά 
με αφορμή τις επερχόμενες Προεδρικές 
Εκλογές του 2023, δεν θα επαναληφθεί 
αυτό το φαινόμενο.
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ότι: “το 
δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού”, αλλά 
στην περίπτωσή μας δεν ισχύει αφού όχι 
μόνο δις αλλά και τρεις και τέσσερεις την 
έχουμε πάθει εδώ στην νήσο των Αγίων.
Τι να πρωτοθυμηθούμε από όσα μας έχουν 
υποσχεθεί μέχρι σήμερα; Μήπως το δεν 
θα κουρευτεί κανείς, το αμίμητο ότι δεν θα 
κλείσει ο συνεργατισμός, ή μήπως τον πε-
ριβόητο καθορισμό του κατώτατου μισθού 
που παρουσιάζεται ως μεγάλο επίτευγμα 
ενώ στην ουσία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
να λειτουργήσει ως μπούμεραγκ για τους 
εργαζόμενους;
Η παρούσα κυβέρνηση είχε υποσχεθεί τον 
καθορισμό κατώτατου εθνικού μισθού και 
στο θέμα αυτό εργαζόταν η αείμνηστη Ζέτα 
Αιμιλιανίδου, η οποία είχε στριμώξει τις 
εργοδοτικές οργανώσεις ώστε ο κατώτατος 
μισθός να μην είναι κάτω από χίλια ευρώ.
Η Ζέτα δυστυχώς έφυγε και οι εργοδοτι-
κές οργανώσεις εκμεταλλευόμενες και το 
γεγονός ότι ο Νίκος Αναστασιάδης διανύει 
τον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησής του, 
πέτυχαν τον ορισμό κατώτατου μισθού με 
λιγότερα, ενώ μια σειρά από σημαντικές 
παραμέτρους δεν έχουν οριστεί, οπόταν ο 
καθένας ερμηνεύει όπως τον βολεύει.
Τι γίνεται δηλαδή εάν ένας εργοδότης αυ-
ξήσει μεν τον μισθό ώστε να φτάσει τα 940 
(ακάθαρτος εννοείται) αλλά αυξήσει και τις 
ώρες από 38 σε 48 την εβδομάδα;
Υπάρχουν βεβαίως και άλλα αδιευκρίνιστα 
σημεία και για άλλη μια φορά φαίνεται ξε-
κάθαρα ότι οι κυβερνώντες απλά βιάστη-
καν να κλείσουν το κεφάλαιο αυτό, ώστε 
να το προσθέσουν στα θετικά στον απολο-
γισμό τους.
Θα ήταν καλύτερο να μην είχε οριστεί τώρα 
ο κατώτατος μισθός ώστε να αποτελέσει 
αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας, 
με την ελπίδα ότι οι εργαζόμενοι θα εξα-
σφάλιζαν κάτι καλύτερο; 
Μπορεί αλλά είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι οι 
υποσχέσεις που δίνονται σε προεκλογικές 
εκστρατείες είναι συνήθως “έπεα πτερόε-
ντα” και όχι “άμα έπος τε και έργον εποίεε”. 
Ας είναι όμως, τώρα αυτά πέρασαν και ας 
έχουμε το νου μας στα όσα θα ακούσου-
με από δω και πέρα, γιατί αναμφίβολα θα 
ακούσουμε πολλά. 
Θα έπρεπε όμως να βρεθεί κάποιος τρό-
πος, που να δεσμεύει τους υποψηφίους 
στα όσα υπόσχονται εκτός από το φιλότιμό 
τους… 

‘‘η σύνταξη’’

Σημαντικές αναβαθμίσεις και προσθήκες στο 
Νοσοκομείο Πάφου προανήγγειλε ο Βουλευ-

τής του ΔΗΣΥ και μέλος της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής Υγείας Χαράλαμπος Πάζαρος. Μιλώ-
ντας στο Radio Cosmos για τις πρωτοβουλίες 
που σκοπεύει να πάρει και τις προτεραιότητες 
που έθεσε ανέφερε πως για το Νοσοκομείο Πά-
φου προωθείται μεταξύ άλλων η δημιουργία 
ογκολογικού ιατρείου το οποίο θα διευκολύνει 
τους καρκινοπαθείς που πηγαινοέρχονται πολ-
λές φορές από την Πάφο στην Λευκωσία για μια 
ενέσιμη θεραπεία που θα μπορούσε να γίνει σε 
οποιοδήποτε νοσηλευτήριο. 
Με την ολοκλήρωση της πτέρυγας που κατα-
σκευάζεται για το νεφρολογικό τμήμα και την 
αιμοκάθαρση, θα γίνουν όπως είπε σημαντικές 
αναβαθμίσεις και αναδιάταξη των πρώτων βοη-
θειών και ορισμένων κλινικών οι οποίες σήμερα 
ασφυκτιούν. Τις επόμενες μέρες αναμένεται ο 
περιφερειακός διευθυντής των Νοσοκομείων 
Πάφου – Λεμεσού θα παρουσιάσει στον οργα-

νισμό τον προϋπολογισμό για τα νοσηλευτήρια 
του συμπλέγματος για το 2023.

Καρδιολόγος στην Πόλη 

Τον διορισμό καρδιολόγου στο Νοσοκομείο Πό-
λης Χρυσοχούς χαιρετίζει ο Δήμαρχος Πόλης 
Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή. Σε  ανακοί-
νωση ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρει πως από τη 
Δευτέρα διορίστηκε στο Νοσοκομείο Πόλεως 
Χρυσοχούς η καρδιολόγος Δρ. Σοφία Τερζή, η ο-
ποία θα εξετάζει ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία 

του Νοσοκομείου, και παράλληλα θα παρέχει υ-
πηρεσίες όλο το 24ωρο με το σύστημα on call. 
Ο κ. Παπαχριστοφή ευχαρίστησε το Υπουργείο 
Υγείας και τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη 
Χατζηπαντέλα, καθώς και τον Οργανισμό Κρατι-
κών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για την υλοποίη-
ση της δέσμευσής τους για τον διορισμό καρδι-
ολόγου εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε 
συμφωνηθεί.  Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος Πόλης 
Χρυσοχούς αναφέρει πως αναμένουν την υλο-
ποίηση και των επόμενων αιτημάτων τους το 
αμέσως επόμενο διάστημα.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Προωθείται μεταξύ άλλων 
η δημιουργία ογκολογικού 
ιατρείου το οποίο θα διευκολύνει 
τους καρκινοπαθείς που 
πηγαινοέρχονται πολλές φορές 
από την Πάφο στην Λευκωσία για 
μια ενέσιμη θεραπεία....

Τ ο ΕΒΕ Πάφου, η Εταιρία Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και άλλοι φο-
ρείς βρίσκονται σε διαβουλεύ-

σεις με κρατικούς και κυβερνητικούς 
αξιωματούχους καθώς και τις αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου 
να εξετάσουν τρόπους για να απο-
τρέψουν το ενδεχόμενο να κλείσουν 
όλα τα ξενοδοχεία του χειμερινούς 
μήνες.  Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος 
Μάης χαρακτήρισε καταστροφικό το 
σενάριο να κλείσουν όλα τα τουριστι-
κά καταλύματα της επαρχίας για τρεις 
ή τέσσερεις μήνες και αποκάλυψε ότι 
γίνονται επαφές με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς και την Ηermes.  
Στόχος είπε ο κ Μάης, είναι να πα-
ραμείνουν ανοιχτά ξενοδοχεία στην 
Πάφο τους Χειμερινούς μήνες και θα 
συζητηθούν προτάσεις για ενδεχόμε-
νη μείωση των τελών διανυκτέρευσης, 
μείωση του κόστους της ηλεκτρικούς 
ενέργειας και ενίσχυση αεροπορικών 
εταιριών ή οργανωτών ταξιδιών.

Ξενοδόχοι 
Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 
και οι αυξήσεις στα λειτουργικά έξο-

δα προβληματίζουν τις ξενοδοχειακές 
μονάδες της επαρχία σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Θάνο 
Μιχαηλίδη με αποτέλεσμα όπως ανέ-
φερε πολλά ξενοδοχεία να κάνουν 
σκέψεις για αναστολή της λειτουργί-
ας τους κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο φετινός 
χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκο-
λος αφού και οι πληρότητες θα είναι 
χαμηλές ενώ μειωμένες θα είναι και 
οι τιμές των τουριστικών πακέτων. 
Σύμφωνα με τον κ Μιχαηλίδη υπολο-
γίζεται ότι οι πληρότητες τον Σεπτέμ-
βριο θα είναι χαμηλότερες του 19 και 

υπολογίζεται να φθάσουν  στο 70% 
του, ενώ για τον Οκτώβριο στο 75%. 
Πολύ χαμηλότερες αναμένεται να εί-
ναι οι πληρότητες για τον Νοέμβριο 
ιδιαίτερα κατά το 2ο δεκαπενθήμερο. 
Από κει και πέρα συνέχισε από τον 
Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο η κατά-
σταση θα είναι πολύ δύσκολη. 
Σε ότι αφορά το 2023 ο κ. Μιχαηλίδης 
ανέφερε ότι η κατάσταση είναι αβέ-
βαιη και ρευστή λόγω αναπροσαρ-
μογής του κόστους των αεροπορικών 
μεταφορών.  

Άλμα στα έσοδα 

Εν τω μεταξύ στα €835,7 εκατομ-
μύρια διαμορφώθηκαν στο πρώτο 
εξάμηνο του 2022 τα έσοδα από τον 
τουρισμό, παρουσιάζοντας μεγάλη 
αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2021, ενώ σε σχέση 
με το πρώτο μισό του 2019, της χρο-
νιάς ρεκόρ για τον κυπριακό τουρι-
σμό, καταγράφεται μείωση 16,7%. 
Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέ-
σματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που 
διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα 
έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 
2022 έφθασαν τα €292,7 εκατ. που 
είναι υπερδιπλάσια (115,5%) σε σύ-
γκριση με τον Ιούνιο του 2021, όταν 
τα έσοδα είχαν περιοριστεί σε €135,8 
εκατ. 
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνί-
ου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό 
υπολογίζονται σε €835,7 εκ. σε σύ-
γκριση με €258,8 εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021, καθώς και μόλις 
€122,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου 
– Ιουνίου 2020, εν μέσω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Τον Ιούνιο του 
2021 οι εισερχόμενοι τουρίστες στη 
χώρα μας έφθασαν στις 372.324.

Τρέχουν να προλάβουν τον Χειμώνα  
Εισηγήσεις και προτάσεις για να μείνουν ανοιχτά ξενοδοχεία
Τι πληρότητες προβλέπονται για τους μήνες του Φθινοπώρου στην Πάφο… 

Βρήκαν καρδιολόγο για την Πόλη Χρυσοχούς 
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Αποφεύχθηκε 
τραγωδία

18μηνο παιδί κινδύνεψε 
να πνιγεί

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο μεταφέρ-
θηκε 18μηνο παιδάκι που διέλαθε το 

βράδυ της Πέμπτης της προσοχής των 
γονιών του και εντοπίστηκε να επιπλέει 
στην πισίνα ξενοδοχειακού καταλύματος 
στην επαρχία μας, όπου διέμενε με τους 
γονείς του, με την κατάστασή της υγείας 
του να είναι ικανοποιητική.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της 
ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πά-
φου Μιχάλη Νικολάου την 1η Σεπτεμβρί-
ου του 2022 και ώρα 20:30 σε παραλιακό 
ξενοδοχείο, ζευγάρι επισκεπτών ηλικίας 
34 χρόνων οι οποίοι έχουν τρία ανήλι-
κα παιδιά ηλικίας 13 χρόνων, 7 χρόνων 
και 18 μηνών, και ενώ βρίσκονταν στο 
ξενοδοχείο, σε κάποιο στάδιο το 18μη-
νών παιδάκι τους, διέλαθε της προσοχής 
τους. Στην συνέχεια, το αναζήτησαν και 
εντοπίστηκε έγκαιρα από άλλο ένοικο 
του ξενοδοχείου να επιπλέει στην πισίνα. 
Ανασύρθηκε και ακολούθως, δεύτερος 
ένοικος ο οποίος γνωρίζει από πρώτες 
βοήθειες, παρείχε στο παιδάκι τις πρώτες 
βοήθειες με αποτέλεσμα αυτό να επα-
νέλθει. Το 18μηνο παιδάκι μεταφέρθηκε 
στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών του ΓΝ Πάφου και ακολού-
θως για προληπτικούς λόγους και για πα-
ρακολούθηση μεταφέρθηκε στο Μακά-
ρειο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της 
υγείας του να είναι ικανοποιητική. 
Σημειώνεται πως η πισίνα ήταν κλειστή 
και εκτός λειτουργίας λόγω της ώρας.
Το επεισόδιο διερευνάται.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

 Χωρίς εκκρεμότητες 
τα εκπαιδευτήρια στην Πάφο

Έτοιμα είναι τα σχολεία της Πάφου για να υπο-
δεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς για την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορεί-
ας Μιχάλη Χαραλάμπους, οι εργαζόμενοι της 

Εφορείας εργάστηκαν πυρετωδώς κατά την διάρ-
κεια του καλοκαιριού και έγιναν σε όλα τα σχο-
λικά κτήρια φρεσκαρίσματα και μπογιατίσματα, 
καθώς και εργασίες καλλωπισμού στους Κήπους. 
Όπως επεσήμανε ο κ. χαραλάμπους, με απόφα-
ση της Εφορείας κάθε χρόνο γίνονται εργασίες 
γενικής συντήρησης σε δύο σχολεία και ήδη, 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Λύκειο Αγίου 
Νεοφύτου και στο Δημοτικό Σχολείο Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη, ενώ για φέτος προγραμματίζονται 
εργασίες γενικής συντήρησης στο 11ο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα και στο 6ο Δημοτικό 
Σχολείο Κάτω Πάφου. 
Στολίδι το νέο νηπιαγωγείο 

Στις νέες εγκαταστάσεις του επί της Λεωφόρου 
Νικολάου Νικολαΐδη, θα λειτουργήσει φέτος το 
Πρώτο Δημόσιο Νηπιαγωγείο της Πάφου. Το σχο-
λείο ήταν έτοιμο από τις αρχές του Καλοκαιριού 
για να υποδεχθεί μαθητές και νηπιαγωγούς με 

την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
Εντός των ημέρων, αναμένεται να γίνει και η 
εγκατάσταση του παιχνιδότοπου, που ήταν και η 
μοναδική εκκρεμότητα. 
Παράλληλα η Σχολική Εφορεία Πάφου, ετοιμάζε-
ται να προχωρήσει στην προκήρυξη των προσφο-
ρών για την μετατροπή των κτηριακών εγκατα-
στάσεων του Πρώτου Νηπιαγωγείου σε Δημοτικό 
Σχολείο. Όπως ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους, εντός 
των ημερών θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
και θα προκηρυχθούν οι προσφορές. 
Στην τελευταία συνεδρίαση της Τρίτης, λήφθηκαν 
αποφάσεις για τους συνοδούς μαθητών ειδικής 

αγωγής και έγινε η κατακύρωση των προσφορών 
για την λειτουργία των σχολικών κυλικείων.  

Στελέχωση 

Με την επιστροφή στα σχολεία, αναμένεται να 
ολοκληρωθούν οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις 
των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον ΓΓ της ΠΟΕΔ 
Χάρης Χαραλάμπους . 
Όπως ανέφερε στο Radio Cosmos, έγινε ήδη ο βα-
σικός κορμός των μεταθέσεων και των τοποθετή-
σεων δασκάλων και νηπιαγωγών και αναμένεται 
όπως κάθε χρόνο η διαδικασία να ολοκληρωθεί 
τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.

Μετακόμισε το Α΄ Νηπιαγωγείο

Οι αντιπαραθέσεις καλά κρατούν 
Δεν πέρασε η πρόταση για μείωση των τελών με τον Δήμαρχο να εξαπολύει 
επίθεση σε βάρος δημοτικών συμβούλων του ΔΗΣΥ στην Π. Χρυσοχούς… 

Πόσα λειτουργούν 
χωρίς άδειες

Δεκατέσσερα υποστατικά καταγγέλ-
θηκαν το βράδυ της Τρίτης από την 

αστυνομία μόνο στην Πόλη Χρυσοχούς 
κατά την διάρκεια επιχείρησης μελών του 
αστυνομικού σταθμού Πόλης Χρυσοχούς 
και Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων Πά-
φου, αφού όπως διαπιστώθηκε ότι δεν 
διέθετα άδειες λειτουργίας, άδειες ποτού 
και μουσικής. Συγκεκριμένα, από τα 25 
υποστατικά που ελέγχθηκαν στην περιοχή 
Πόλεως καταγγέλθηκαν περισσότερα από 
τα μισά κάτι που δείχνει αν μη τι άλλο ότι 
η κατάσταση τείνει να ξεφύγει. 
Αλίμονο δηλαδή εάν κάθε ένας μπορεί να 
λειτουργεί ότι επιχείρηση θέλει χωρίς να 
εξασφαλίζει άδεια.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες 
για την εξασφάλιση αδειών δεν είναι και 
οι απλούστερες δυνατές. 
Στο μεταξύ, στο πλαίσιο εκστρατείας της 
ΑΔΕ Πάφου για πρόληψη των τροχαίων 
αδικημάτων και μείωση των τροχαίων οδι-
κών συγκρούσεων έγιναν χθες 36 τροχαίες 
καταγγελίες εκ των οποίων οι 3 αφορού-
σαν αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια  
αλκοόλης.

Δ εν πέρασε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο της Πόλης Χρυ-
σοχούς πρόταση που κατέ-

θεσαν οι ιδιοκτήτες κέντρων ανα-
ψυχής στο Λατσί για την μείωση 
των τελών για τραπεζοκαθίσματα σε 
δημόσιους χώρους. 
Οι επαγγελματίες επικαλούμενοι 
μείωση της κίνησης στην περιοχή, 
ζήτησαν μείωση των τελών κατά 
50%. Η πλειοψηφία ωστόσο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου απέρριψε την 
πρόταση. 
Σε δηλώσεις στο Radio Cosmos o 
Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή 
υποστήριξε ότι το επιχείρημα της 
μειωμένης κίνησης δεν ευσταθεί κα-
θώς όπως είπε γνωρίζει πολύ καλά ο 
ίδιος ότι τα καταστήματα στο Λατσί 
είχαν ικανοποιητική κίνηση. Ο κ. Πα-
παχριστοφή επέκρινε δύο  μέλη του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Ομάδας 
του ΔΗΣΥ, τα οποία όπως είπε στή-
ριξαν αυτό το αίτημα, διότι όπως 
είπε θέλουν να στερήσουν έσοδα 
από τον Δήμο για να μην μπορεί να 
παραχθεί έργο. Σε ότι αφορά την 
πρόσληψη Δημοτικού Μηχανικού, 
το θέμα δεν συζητήθηκε και καθορί-
στηκε νέα συνεδρίαση για την ερχό-
μενη Δευτέρα. 

Ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Πό-
λης Χρυσοχούς είναι η προωθούμε-
νη ανάπλαση της πλατείας και ευρύ-
τερα του κέντρου του Δήμου για το 
οποίο όμως δεν υιοθετήθηκε ουσια-
στικά η εισήγηση των μελετητών για 
κατεδάφιση του κτηρίου της πρώην 
Δημοτική Αγοράς που θα μεγάλωνε 
την πλατεία και θα έδινε άλλες προ-
οπτικές γενικότερα.

Αντεπίθεση 

Στο μεταξύ, στην αντεπίθεση πέ-
ρασαν οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι 

του ΔΗΣΥ στην Πόλη Χρυσοχούς 
τους οποίους ο Δήμαρχος Γιώτης 
Παπαχριστοφή είχε καταγγείλει ότι 
υπονομεύουν το έργο του Δήμου 
και προβάλλουν εμπόδια στην λήψη 
αποφάσεων. 
Οι κ. Γιώργος Ξενοφώντος και Λά-
κης Χριστοδούλου αντέστρεψαν τα 
πυρά επικρίνοντας τον κ. Παπαχρι-
στοφή, ότι λειτουργεί αυταρχικά και 
ετσιθελικά, ενώ δεν σέβεται ούτε 
του Δημότες και τα υπόλοιπα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Υποστήριξαν ότι με την πρόταση για 
μείωση των τελών, ο Δήμος θα είχε 

απώλεια εσόδων μερικών χιλιάδων 
ευρώ, ενώ ο ίδιος όπως είπαν, πρω-
τοστάτησε για να χαριστούν στον 
διαχειριστή του κατασκηνωτικού 
χώρου 500 χιλιάδες ευρώ. 
Υποστήριξαν επίσης, ότι δεν υλοποι-
ούνται αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως είναι η τοποθέ-
τηση παρκομέτρων, διότι αυτό θα 
έπληττε την επιχείρηση του Δημάρ-
χου στο Λατσί. 
Υποστήριξαν επίσης, ότι σπαταλού-
νται χρήματα του Δήμου για ασφαλ-
τόστρωση αγροτικών δρόμων που 
εξυπηρετούν πρόσωπα φιλικά προ-
σκείμενα στον Δήμαρχο. Κατάγγει-
λαν επίσης ότι ο Δήμαρχος προωθεί 
την πρόσληψη συγκεκριμένου υπο-
ψηφίου για την θέση του Δημοτικού 
Μηχανικού. 
Τις κατηγορίες και επικρίσεις των 
κ. Χριστοδούλου και Ξενοφώντος 
απέρριψε ο κ. Παπαχριστοφή  πα-
ραθέτοντας τις ενέργειες που έκανε 
ο ίδιος για τον κατασκηνωτικό χώρο 
και τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου που υλοποιούνται. Ο κ. 
Παπαχριστοφή επέμεινε ότι οι δύο 
δημοτικοί σύμβουλοι δεν θέλουν 
και δεν χαίρονται την πρόοδο του 
Δήμου.
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Η Γεροσκήπου επιμένει 
Καλεί το ΣΑΠΑ να καταβάλλει τις αποζημιώσεις 

Ο Δήμος Γεροσκήπου απαιτεί 
από το ΣΑΠΑ την καταβολή 
της αποζημίωσης που απο-

φάσισε το Δικαστήριο για τις ζημιές 
που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο 
στην διάρκεια εκτέλεσης των εργα-
σιών για το αποχετευτικό σύστη-
μα. Ο Δημαρχεύον Κυριάκος Χατζη-
βασίλης δήλωσε στο Radio Cosmos 
ότι ανεξάρτητα από την έφεση που 
καταχώρησε το ΣΑΠΑ είναι υποχρέ-
ωση του να συμμορφωθεί με την 
πρωτόδικη δικαστική απόφαση και 
να καταβάλλει το ποσόν που επι-
δικάστηκε στον Δήμο Γεροσκήπου. 
Το θέμα είπε χειρίζονται οι νομικοί 
σύμβουλοι του Δήμου και έχουν γί-
νει σχετικές παραστάσεις προς το 

ΣΑΠΑ. Με βάση την απόφαση του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, 
το ΣΑΠΑ πρέπει να καταβάλει στον 
Δήμο Γεροσκήπου, ποσό πέραν του 
€1.500.000, πλέον δικηγορικά έξο-

δα. Ο Δήμος Γεροσκήπου, κέρδισε 
αγωγή κατά του ΣΑΠΑ για κακοτε-
χνίες και ζημιές που προκλήθηκαν 
στο οδικό δίκτυο. Η δικαστική δια-
δικασία εναντίον του Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων Πάφου για τις ζημιές 
που υπέστη το μεγαλύτερο τμήμα 
του οδικού δικτύου του, Δήμου Γε-
ορσκήπου κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης των εργασιών του αποχετευτι-
κού συστήματος είχε χολοκληρωθεί 
στα τέλη του περασμένου χρόνου. 
Η αγωγή είχε κατατεθεί για τα έργα 
που είχαν γίνει το2013 και ο Δήμος 
Γεροσκήπου αξίωνε αποζημιώσεις 
ύψους 2,2 εκ. ευρώ. Η δικαστική 
απόφαση υπέρ του Δήμου Γερο-
σκήπου χαρακτηρίστηκε ως υποβο-
ηθητική στις διεκδικήσεις του ΣΑΠΑ 
για αποζημιώσεις από τους εργολά-
βους. Μένει ωστόσο αυτό να διαπι-
στωθεί από την εκδίκαση των αγω-
γών που κατατέθηκαν.   

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2022 - 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/νες για 

την πλήρωση (8)οκτώ κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες για την σχολική 

χρονιά 2022 - 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Πάφου από τη Δευτέρα 05/09/2022, για 

εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αδώνιδος 32, 8010, τηλ. : 26913529, 
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/09/2022 ώρα 12:00 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Θα μείνει επ’ αόριστο κλειστό 
εάν δεν δοθεί βοήθεια για τη 
συντήρησή του

Για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και σίγουρα 
πέραν του ενός χρόνου θα παραμείνει κλειστό το 
κολυμβητήριο της Γεροσκήπου. 
Το ενδεχόμενο μάλιστα να μην ανοίξει ποτέ, είναι 
πλέον ορατό αν δεν βρεθεί τρόπος να χρηματοδο-
τηθούν οι εργασίες συντήρησης του που υπολογί-
ζονται σε περίπου 400.000. 
Ο Δημαρχεύον Γεροσκήπου Κυριάκος Χατζηβα-
σίλης, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Radio 
Cosmos, σημειώνοντας πως ο Δήμος δεν μπορεί 
να επιφορτιστεί με τα έξοδα συντήρησης αλλά 
και της λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Προς το 
παρόν είπε, ολοκληρώνεται η μελέτη για την συ-
ντήρηση και τις επιδιορθώσεις που απαιτούνται. 
Το κολυμβητήριο κατέληξε, εξυπηρετεί ολόκληρη 

την επαρχία και το κόστος θα πρέπει να το αναλά-
βει το κράτος μέσω του ΚΟΑ και του Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού. 
Πριν από λίγους μήνες, αντιπροσωπεία του Δή-
μου Γεροσκήπου με επικεφαλής τον Δημαρχεύο-
ντα Κυριάκο Χ ατζηβασίλη είχε συνάντηση με τον 
Πρόεδρο του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη και υπηρε-
σιακούς, στους οποίους τέθηκε το πρόβλημα που 
υπάρχει με το Κολυμβητήριο Γεροσκήπου και ζη-
τήθηκε η συνδρομή και βοήθεια του Οργανισμού. 
Αναφέρθηκε μάλιστα, ότι υπάρχει πρόβλημα με 
την στατικότητα της Δεξαμενής αφού έχουν φθα-
ρεί τα πάνελ και λόγω επικινδυνότητάς  έχει κλεί-
σει.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν είναι η πρώτη φορά 
που τίθεται από το Δήμο θέμα για κλείσιμο του 
Κολυμβητηρίου, καθώς ο Δήμος δεν μπορεί να 
επωμιστεί τα τεράστια έξοδα συντήρησης και λει-
τουργίας του.  

Σπουδαία υποδομή 

Πριν από 3 χρόνια ο Δήμος Γεροσκήπου διαφήμιζε 
πόσο σπουδαία υποδομή ήταν το κολυμβητήριο. 
Με αφορμή μάλιστα την προετοιμασία της Καρο-
λίνας Πελενδρίτου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο 
Γεροσκήπου «Τάσσος Παπαδόπουλος», δημοσιο-
ποιούσε δηλώσεις της στις οποία η Κύπρια Ολυ-
μπιονίκης εξέφραζε ικανοποίηση και τον ενθου-
σιασμό της, για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
του Δημοτικού κολυμβητηρίου. 
Η Καρολίνα Πελενδρίτου, φιλοξενήθηκε στο Ολυ-
μπιακό Κολυμβητήριο, το οποίο σημείωνε ο Δήμος 
Γεροσκήπου πέραν από παγκύπριας, τυγχάνει και 
διεθνούς αναγνώρισης καθώς ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, φιλοξενεί διάφορες ομάδες από το 
εξωτερικό.
Η απόφαση αυτή βεβαίως θα πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι έρχεται σε αντίφαση με την επιθυμία 
και τους σχεδιασμούς του Δήμου, να δημιουργή-
σει στην περιοχή αθλητικές υποδομές στις οποίες 
θα μπορούν να φιλοξενούνται ομάδες κυρίως από 
τα εξωτερικό για προετοιμασία.   

Προβληματισμός στο Πολέμι

Η ρίψη άχρηστων αντικειμέ-
νων σε ρυάκια και αγροτικές 
περιοχές προβληματίζουν την 
κοινοτική αρχή
Θέμα ρύπανσης της κοινότητας 
Πολεμίου από ασυνείδητους 
θέτει ο Πρόεδρος του κοινοτικού 
συμβουλίου Πολεμίου, Χαράλα-
μπος Ιωάννου.
Ο κ. Ιωάννου καλεί τους συγχω-
ριανούς του να συνεργαστούν με 
τις υπηρεσίες του συμβουλίου, 
προκειμένου να εντοπισθούν οι 
λίγοι ασυνείδητοι που ρυπαίνουν 
την κοινότητα.
Ανέφερε ότι μια μικρή μερίδα κα-
τοίκων, είτε του Πολεμίου, είτε 
άλλων κοινοτήτων πετούν άχρη-
στα αντικείμενα σε ρυάκια και 
αγροτικές περιοχές. Ούτε οι πι-
νακίδες που έχουν τοποθετηθεί, 
σημειώνει, σώζουν την κοινότητα 
από το χάος αυτό.  
Ο κ. Ιωάννου προέτρεψε τους 
συγχωριανούς του να προβούν 
σε καταγγελίες προκειμένου να 
εντοπισθούν οι ασυνείδητοι που 
ρυπαίνουν με αποτέλεσμα το 
συμβούλιο να δαπανά μεγάλα 
ποσά κάθε χρόνο για τον καθαρι-
σμό των περιοχών αυτών.

Χειροπέδες σε ζεύγος

Έκλεβαν από παγκάρια εκκλη-
σιών για την δόση τους 
Ως ύποπτοι για διάρρηξη εκκλησιών συ-
νελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης, ένας 
28χρονος Ελληνοκύπριος και 34χρονη 
από την Βουλγαρία. Εναντίον των δυο 
εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης σχε-
τικά με διάρρηξη δύο εκκλησιών που 
διαπράχτηκαν στην Πάφο μεταξύ των 
ημερομηνιών 20-21 Αυγούστου. Σύμφω-
να με τον  Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Πάφου  Μιχάλη 
Νικολάου, από την μία εκκλησία οι δρά-
στες δεν απέσπασαν οτιδήποτε, ενώ από 
την δεύτερη απέσπασαν χρηματικό ποσό 
των 700 ευρώ. 
Σε έλεγχο που διενήργησαν τα μέλη της 
Αστυνομίας στο όχημα τους, που ανα-
κόπηκε στην Κισσόνεργα, εντοπίστηκαν 
διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και μικρές 
ποσότητες, κάνναβης και μεταμφεταμί-
νης. Επίσης, στην κατοχή τους είχαν 25 
εργοστασιακές χάρτινες κροτίδες και 
άλλα αντικείμενα, ανάμεσα τους και ένα 
ρολόι χειρός για τα οποία διερευνάται 
η προέλευση τους. Στην 34χρονη οδηγό 
του οχήματος έγινε έλεγχος νάρκοτεστ 
με θετική ένδειξη. 
Επίσης η 34χρονη οδηγούσε το αυτοκίνη-
το χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς ασφάλεια, 
με ακυρωμένη εγγραφή του οχήματος. 
Οι ύποπτοι παρουσιάστηκαν στο επαρχι-
ακό δικαστήριο Πάφου το οποίο διέταξε 
την κράτηση τους για 5 ημέρες. 

Αραχνιάζει το Κολυμβητήριο Γεροσκήπου 
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Στα πάνω ο υπουργός Υ-
γείας που τήρησε τις υπο-
σχέσεις που έδωσε στους 
φορείς του διαμερίσματος 
Χρυσοχούς  για την τοπο-
θέτηση καρδιολόγου στο 
τοπικό νοσοκομείο απομέ-
νει τώρα το αίτημα για λει-
τουργία θαλάμων νοση-
λείας ασθενών…

Στα πάνω ο υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων που μετά από 
διαβουλεύσεις κατάφερε 
να τεθεί σε εφαρμογή α-
πό την πρώτη του χρόνου 
ο  Κατώτατος  Μισθός α-
πό τον οποίο θα επωφελη-
θούν πέραν των 40 χιλιά-
δων χαμηλόμισθων εργα-
ζομένων… 

Στα πάνω και ο βουλευτής 
Πάφου του Δημοκρατικού 
Συναγερμού για τις πρω-
τοβουλίες που αναλαμβά-
νει για την επίλυση  προ-
βλημάτων που ταλαιπω-
ρούν τους ασθενείς που 
επισκέπτονται τα κρατικά 
νοσηλευτήρια… 

Στα κάτω ο υπουργός Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος 
αφού  με τις πρόσφατες 
δηλώσεις του για τις Χε-
λώνες κατά τις  επισκέψεις  
του σε Λάρα και Αργάκα 
ξεσήκωσε τους κατοίκους 
της Ίνειας…

Στα κάτω οι τροχονόμοι 
που δεν βρίσκονται στους 
δρόμους για να διευκολύ-
νουν την τροχαία κίνηση 
που τις τελευταίες ημέρες 
είναι ιδιαίτερα προβλημα-
τική, λόγω των έργων που 
εκτελούνται σε όλες σχε-
δόν τις κεντρικές λεωφό-
ρους...  

Ερώτηση
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Είναι ακριβή η λύση;

Ε

Μιχάλης Χατζηπαντέλας Κυριάκος Κούσιος Χαράλαμπος Πάζαρος Κώστας Καδής Τροχονόμοι 

Το θέμα του Ακάμα δεν εί-
ναι σημερινό. Κρατάει εδώ 

και τρεις περίπου δεκαετίες και 
μέχρι σήμερα, μπορεί αν έχουν 
ανακοινωθεί κάποια πράγματα 
για την δημιουργία του Εθνικού 
Πάρκου Ακάμα, αλλά οι επηρε-
αζόμενοι δεν έχουν ακόμα απο-
δεχτεί τίποτα.
Και ενώ συνεχίζεται η διαμάχη 
μεταξύ των επηρεαζομένων και 
των Περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων, κάθε ανεξάρτητος παρα-
τηρητής, καταλαβαίνει ότι όσο 
και αν αγαπούμε το περιβάλ-
λον και να γνωρίζουμε ότι πρέ-
πει να το διαφυλάξουμε και να 
το προστατεύσουμε, δεν μπο-
ρεί αυτό να γίνεται σε βάρος ο-
ρισμένων.
Το ποιο δίκαιο και σωστό θα ή-
ταν να δημιουργηθεί το Εθνικό 
Πάρκο σε ολόκληρη την χερσό-
νησο και να αποζημιωθούν ό-
λοι οι ιδιοκτήτες για τις περιου-
σίες που δεν μπορούν να αξιο-
ποιήσουν, ανάλογα.
Αυτό είναι η πιο δίκαιη λύση 
και όλα τα υπόλοιπα, είναι α-
πλά επιχειρήματα.
Δεν μπορείτε κύριοι Νουρή και 
Καδή να απαιτείτε από φτω-
χούς ιδιοκτήτες γης να εγκατα-
λείψουν αμαχητί την περιουσία 
τους στον Ακάμα που μπορεί να 
είναι και η μοναδική τους, χω-
ρίς να έχουν κανένα απολύτως 
όφελος ή με υποσχέσεις ότι κά-
τι θα πάρουν.
Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν 
τους καλούς φίλους και είμαστε 
σίγουροι ότι αντιλαμβάνεστε το 
δίκαιο του αιτήματός τους.
Πόσο ακριβή είναι λοιπόν η λύ-
ση αυτή η οποία θα φέρει και 
την ειρήνη ανάμεσα σε κατοί-
κους των κοινοτήτων του Ακά-
μα και Περιβαλλοντικών Οργα-
νώσεων;
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Τ ίποτα νεότερο όσο αφο-
ρά το θέμα με τα έργα 

στο Στέλιος Κυριακίδης. Οι 
τελευταίες πληροφορίες ή-
ταν ότι το θέμα χειρίζονται 
ανώτατα τμήματα του κρά-
τους και αναμένεται η από-
φαση για το αν θα δοθεί το 
στάδιο στους Ρώσους επεν-
δυτές και ιδιοκτήτες της Πά-
φος fc. 
Ο ΚΟΑ μπορεί να φάνηκε θετικός στο να δο-
θεί το στάδιο, αλλά δεν είναι δική του αρμο-

διότητα για να αποφασί-
σει και έτσι έστειλε το θέ-
μα στα πιο αρμόδια τμή-
ματα. 
Πέραν της απόφασης για 
το αν θα δοθεί, είναι και 
το πού θα παίζουν Πάφος 
και Ακρίτας σε περίπτω-
ση που ξεκινήσουν τα έρ-
γα εντός του έτους. Η πι-

θανότερη λύση είναι το Τσίρειο στάδιο, κάτι 
που δεν δέχονται οι ομάδες, καθώς θεωρεί-
ται μακρινή απόσταση για τους φιλάθλους. 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τον Σεπτέμβριο που ήρθε και έφερε 
μαζί του και κάποια πτώση της θερμο-
κρασίας και ελπίζουμε να φέρει και τα 
πρωτοβρόχια ώστε να αλλάξουμε διά-
θεση…

Τον Ακρίτα Χλώρακας που έγραψε ιστο-
ρία με τη νίκη του επί της Ομόνοιας στον 
πρώτο του αγώνα στην 1η κατηγορία…

Την Πάφος FC, που επίσης εξασφάλι-
σε ισοπαλία από τον ΑΠΟΕΛ μέσα στη 
Λευκωσία και δεν είναι καθόλου κακό 
αποτέλεσμα… 

Τους Κύπριου και δει του Παφίτες πο-
δοσφαιριστές που είναι δυσεύρετοι δυ-
στυχώς στις ομάδες της επαρχίας μας…

Τους δημοτικούς συμβούλους που εί-
ναι καιρός να επιστρέψουν και αυτοί 
στα έδρανα για να… ξεκουραστούν από 
τις διακοπές τους…

Την κίνηση στους δρόμους της Πάφου, 
που γίνεται ακόμα μετ’ εμποδίων καθώς 
γίνονται παντού έργα…

Τι γίνεται μ’ εκείνο το Μουσείο Ιστορι-
κής Μνήμης; Οι μουσειολόγοι ολοκλή-
ρωσαν τη μελέτη τους. Θα περιμένουμε 
να καταρρεύσει το κτίριο για να αρχί-
σουν τα έργα;

Τους λάτρεις της θάλασσας που τώρα 
που αραιώνει η κίνηση στις παραλίες 
θα την απολαμβάνουν καλύτερα…

Την Βρετανία οι οποίοι αποτελεί σταθε-
ρά την μεγαλύτερη και καλύτερη πηγή  
για τον τουρισμό μας ο οποίος υπέφερε 
τα τελευταία δύο χρόνια…

Τους κυνηγούς που μετά τις φάσσες θα 
αρχίσουν τις προετοιμασίες για το κα-
νονικό χειμερινό κυνήγι που είναι και το 
καλύτερο όπως λένε όλων… 

Τους ασυνείδητους ιδιοκτήτες σκύλων 
που τους αφήνουν ελεύθερους με απο-
τέλεσμα να επιτίθενται σε ανυποψία-
στους πολίτες και ιδιαίτερα σε παιδιά…

Της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που με 
τους λογαριασμούς που στέλνει μοιρά-
ζει απλόχερα εγκεφαλικά…

Τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις που ερίζουν χρόνια για τον 
κατώτατο μισθό, αλλά ποτέ δεν κατάφε-
ραν όχι απλά να συμφωνήσουν αλλά να 
μικρύνουν το χάσμα που υπάρχει στις 
απόψεις τους…

Όσους εξακολουθούν να θυμούνται το 
έγκλημα που συντελέστηκε σε βάρος 
του Κυπριακού λαού, από αυτούς που 
σήμερα σκίζουν τα ιμάτιά τους για αν 
μας… σώσουν…

Τον Λαογραφικό Όμιλο ΚΤΗΜΑ που για 
άλλη μια χρονιά μας χάρισε ένα υπέρο-
χο Λαογραφικό Τριήμερο, με μουσικές, 
χορούς, εικόνες, γεύσεις και αρώματα 
από την πλούσια Κυπριακή παράδο-
ση…

Τον τελευταίο ηγέτη της πάλαι ποτέ Σο-
βιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, 
ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 
ετών…

…ότι ανοίγουν τα σχολεία και 
ότι θα πρέπει να ξυπνάμε μια 

ώρα πριν για να ετοιμάσουμε τα 
παιδιά. Επίσης, να μην ξεχνάμε να 
τα παίρνουμε από το σχολείο!!! 

…να βρω ειδική διαδρομή 
από το σπίτι στην εργασία 

μου, διότι με τόσους δρόμους 
κλειστούς στο κέντρο της πόλης 
έχει καταντήσει ατελείωτος 
λαβύρινθος. 

…να ρίχνω ματιές σε ξενο-
δοχειακά καταλύματα που 
μετά τον Αύγουστο έχουν ρίξει 
αισθητά τις τιμές τους και να 
δραπετεύω στην ύπαιθρο.   

…να έχω υπό επίβλεψη τον 
σκύλο μου, ο οποίος με την 

παρουσία ξένου, μπορεί να δα-
γκώσει, όπως συνέβη πρόσφα-
τα στη Λεμεσό.    

Κανένα νέο με το στάδιο 
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Η διαφάνεια δεν έβλαψε ποτέ κανένα 
που δεν έχει τίποτα να φοβάται. Α-

ντίθετα όταν αποκαλύπτεται οποιαδήποτε 
προσπάθεια απόκρυψης από κάποιον λει-
τουργεί σε βάρος του, καθώς φαντάζει ύ-
ποπτη στα μάτια όλων.
Γι’ αυτό κύριοι της οποιασδήποτε εξουσί-
ας, είτε αυτή είναι κρατική, πολιτική,  τοπι-
κή είτε άλλη μην προσπαθείτε να αποκρύ-
ψετε ποτέ την αλήθεια από τους πολίτες 
γιατί στο τέλος θα εκτεθείτε…
Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, 
αλλά ορισμένοι εξακολουθούν να προσπα-
θούν να αποκρύψουν γεγονότα, είτε για να 
κρύψουν δικές τους ευθύνες, είτε απλά για 

να μην δώσουν αφορμή για σχόλια.
Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα είναι 
πολύ χειρότερο από τα νου πουν ευθύς εξ’ 
αρχής την αλήθεια. Αυτό θα το εκτιμήσουν 
οι πολίτες και όχι την απόκρυψή της…

Μην εμποδίζετε τη διαφάνεια…

Μετακαλοκαιρινό

Έφτασε το φθινόπωρο θα κλείσουνε οι πίστες, 

κι από την Κύπρο ως φαίνεται θα λείψουν οι τουρίστες.

Θα λιγοστέψουν το λοιπόν, τα έθνη και οι κάστες, 

και τώρα θα συζήσουμε εμείς κι οι μετανάστες. 

Αυτοί δεν λιγοστεύουνε έρχονται σε μπουλούκια, 

αφού οι επιτήδειοι βρίσκουν καινούργια λούκια.

Μα κοιμηθείτε ήσυχοι υπάρχουν εργολάβοι, 

το πρόβλημα οι πολιτικοί το έχουν αναλάβει.

Και δεν είναι ανέκδοτο πρόσφατο με τον Πόμπο, 

για τον Αβέρωφ πρόκειται που βρέθηκε στο Κόνγκο…

Πήγε για το μεταναστευτικό και λίγο για σαφάρι, 

αφού στην Κύπρο δύσκολα την ψήφο σου θα πάρει…

Είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν της 
Προεδρικές Εκλογές. Μερικοί μάλιστα έ-
χουν Παραγγείλει και κοστούμια, τα ο-
ποία μπορεί και να μείνουν στις ντουλά-
πες τους…

Έχουν θορυβηθεί πολύ στον Δημοκρατι-
κό Συναγερμό της Πάφου, από τα καλο-
καιρινά φεστιβάλ των κοινοτήτων. Βγή-
καν τα γίδια, απ’ το μαντρί και τρέχουν 
αν τα μαζέψουν…

Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος στην Ευ-
ρώπη βρέθηκε λέει σε αυλή σπιτιού στην 
Πορτογαλία. Γιατί οι δικοί μας δεινόσαυ-
ροι εδώ στην Κύπρο δεν μετρούν;

Τελείωσε και ο γάμος της χρονιάς. Μας 
είχαν ζαλίσει εδώ και μήνες τα διάφορα 
ΜΜΕ με τον γάμο του Μαυρίκιου και της 
Ιλάειρας. Είναι αλήθεια ότι τέτοιο “βασι-
λικό” γάμο είχαμε χρόνια να δούμε αλλά 
μας ήρθε στο μυαλό μια παροιμία την ο-
ποία δεν μπορούμε να γράψουμε. Άντε 
και καλούς απογόνους…

Μπήκε το Φθινόπωρο και είμαστε σε 
στάση αναμονής. Λέτε φέτος που η τιμή 
του πετρελαίου έχει φτάσει στα ύψη να 
έχουμε και βαρύ Χειμώνα;

Μόνο στην Κύπρο συμβαίνουν αυτά. Έ-
χουμε λέει διαμάχη κατά πόσο είναι Βο-
ηθός Γενικού Ελεγκτή, ή Βοηθός Γενικός 
Ελεγκτής και Βοηθός Γενικού Εισαγγε-
λέα, ή Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας!!!

Διαμάχη όμως έχουμε και στο Συμβού-
λιο του Οργανισμού ασφάλισης Υγείας 
(ΟΑΥ), όπου κάποιοι αμφισβητούν τον 
Πρόεδρο για τον οποίο τέθηκε θέμα α-
συμβίβαστου, λόγω της συμμετοχής της 
συζύγου του στο ΓεΣΥ. Ε, ρε κατακαημέ-
νη Κύπρος…

Θα έπρεπε να θεσπίσουμε ένα νόμο με 
τον οποίο θα υποχρεώνονται όλοι οι συ-
νταξιούχοι παππούδες και γιαγιάδες της 
Κύπρου να ασχολούνται μόνο με τα εγ-
γόνια τους…

Τελικά τα κατάφεραν στο Νοσοκομείο 
Πόλεως Χρυσοχούς και διορίστηκε καρ-
διολόγος, η οποία θα εξετάζει ασθενείς-
στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομεί-
ου, και παράλληλα θα παρέχει υπηρεσί-
ες όλο το 24ωρο με το σύστημα on call. 
Το μόνο που απομένει είναι να μην την 
κάνει και αυτή σε λίγο καιρό…

Μην βιαζόμαστε να πανηγυρίσουμε για 
το μπλόκο στην πώληση αεροπλάνων F 
16 στην Τουρκία. Η Αμερικανική κυβέρ-
νηση τα υποσχέθηκε στον Ερντογάν ως 
αντάλλαγμα για την άρση του βέτο στην 
ένταξη της Νορβηγίας και Σουηδίας στο 
ΝΑΤΟ…

Εάν εφαρμοστούν πλήρως όλοι οι όροι 
του εμπάργκο που επιβλήθηκε στη  Ρω-
σία από Ε.Ε και ΗΠΑ, θα κλάψουν πολ-
λές χώρες και πρώτα απ’ όλα εμείς…

Το πάμε μαλακά με τα μέτρα κατά του 
κορωνοϊού ενόψει Φθινοπώρου αλλά 
μην χαλαρώνουμε. Δεν θέλει και πολλά 
να έχουμε νέο ξέσπασμά της πανδημί-
ας…

Δεν είναι αρκετό να επιβάλλεται πρό-
στιμο σε όσους συλλαμβάνονται να λα-
θροκυνηγούν, θα πρέπει να τους κατά-
σχουν το όπλο τους και να μην τους επι-
τρέπουν να ξανακυνηγήσουν…  

Πάφου Γεώργιος

Τη διενέργεια εράνου υπέρ του Ελλη-
νικού Σχολείου Ίμβρου, σε όλες τις 

ενορίες και ναούς της 
Μητροπολιτικής Πε-
ριφέρειας Πάφου για 
αύριο Κυριακή, ανα-
κοίνωσε με εγκύκλιό 
του ο Μητροπολίτης 
Πάφου Γεώργιος με α-

φορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασια-
τική καταστροφή.
Το ποσόν που θα μαζευτεί θα ενισχυθεί 
και από τους ιερούς ναούς, θα συγκε-
ντρωθεί στην ιερά Μητρόπολη και στη 
συνέχεια θα προωθηθεί καταλλήλως.
Είναι γνωστή η ευαισθησία του Μητρο-
πολίτη Γεώργιου για κάθε τι Ελληνικό και 
με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να συμβά-
λουμε, όσο μπορούμε, στη διατήρηση 
και ενίσχυση αυτού του Σχολείου, στο ο-
ποίο φοιτούν Ελληνόπουλα της βασανι-
σμένης Ίμβρου σε όλες τις βαθμίδες.  

Κ. Κούσιος

Δ εν υποτιμούμε τον Κυριάκο Κούσιο 
ο οποίος διαδέχτηκε την αείμνη-

στη Ζέτα Αιμιλιανίδου 
στο Υπουργείο Εργασί-
ας, αλλά παρά τις προ-
σπάθειες του δεν κα-
τάφερε να φέρει κοντά 
εργοδοτικές και συνδι-
καλιστικές οργανώσεις 

στο καυτό θέμα του καθορισμού εθνι-
κού κατώτατου μισθού.
Από την πλευρά τους βέβαια οι εργοδο-
τικές οργανώσεις δεν σεβάστηκαν την ε-
πιθυμία της εκλειπούσας υπουργού που 
επιθυμούσε ο κατώτατος μισθός να μην 
είναι κάτω από χίλια ευρώ και έστησαν 
πόδι, ενώ ο κ. Κούσιος, είτε δεν ήθελε, 
είτε δεν μπορούσε να τους πιέσει όπως 
έκανε η αείμνηστη Ζέτα.
Ελπίζουμε ότι τελικά θα καταφέρει να 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και 
η κυβέρνηση να επιβάλει ένα αξιοπρε-
πή κατώτατο μισθό, όπως επιθυμούσε 
και η Ζέτα.

Κ. Ευσταθίου

Σ το μείζον θέμα των παρακολουθήσε-
ων στην Κύπρο αναφέρθηκε σε δηλώ-

σεις του ο νομικός και 
βουλευτής της ΕΔΕΚ 
Κωστής Ευσταθίου, ε-
πιβεβαιώνοντας ότι  το 
πρόβλημα υπάρχει και 
δυστυχώς θα συνεχίσει 
να υπάρχει.

Ο κ. Ευσταθίου, εξήγησε ότι «θεωρητικά 
υπάρχει η γενική απαγόρευση της παρα-
κολούθησης, ενώ επιτρέπεται η νόμιμη 
παρακολούθηση για συγκεκριμένους λό-
γους, μέσα από μια διαδικασία ελέγχου 
από το δικαστήριο σε περιπτώσεις ορ-
γανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας. 
Εκεί όμως που γίνεται η άτυπη παρακο-
λούθηση δεν υπάρχει τίποτα να βοηθή-
σει το θύμα.
Δεν μπορεί κανένας πολίτης να αποδεί-
ξει ότι παρακολουθείται. Υπάρχει ένα κύ-
κλωμα, ένας τεχνικός μηχανισμός  που 
μόνο εάν υπήρχε ρυθμιστικό πλαίσιο θα 
μπορούσε να αποδειχθεί ότι όντως πα-
ρακολουθείται κάποιος πολίτης. Έτσι συ-
νεχίζουν απτόητοι αυτοί που μας παρα-
κολουθούν, να μας παρακολουθούν στον 
αιώνα των αιώνων».
Αμήν…

Ο Δίκαιος

Ποιος είδε τον Τσίβικο…

Ποιος είδε τον πρόεδρο του κοινοτικού 
συμβουλίου Ίνειας Γιάγκο Τσίβικο και 

δεν τον φοβήθηκε;
Με αφορμή τις πρόσφατες 
εξελίξεις στο θέμα του Α-
κάμα και τις ενέργειες και 
δηλώσεις του Υπουργού 
Γεωργίας Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος 

Κώστα Καδή ο κ. Τσίβικος έγινε πραγματικά 
έξαλλος.
Όλη η οργή που κρύβουν οι κάτοικοι της κοι-
νότητας για την αδικία που υφίστανται εδώ 

και δεκαετίες εκφράστηκε με τα λόγια του κ. 
Τσίβικου ο οποίος είπε ότι οι κυβερνώντες 
θέλουν τους κατοίκους να μείνουν μια ζωή 
με τες τσαγγαροποΐνες…
Ήρεμα κύριε Τσίβικε μου… Γιατί μιλάτε υπο-
τιμητικά για τες τσαγγαροποΐνες. Με αυτές 
μεγάλωσαν ολόκληρες γενιές στην Κύπρο 
και μεγαλούργησαν.
Θα έπρεπε να τις φορά τε με τιμή και καμάρι. 
Άλλο εάν σας ρίχνουν με την ανάπτυξη των 
περιουσιών σας. Κατά τα άλλα ξέρετε πόσοι 
θα αντάλλασσαν τη ζωή του χωριού σας με 
ένα διαμέρισμα και δουλειά στην πόλη;

Έλαμψαν δια της απουσίας τους

Έ λαμψαν δια της απουσίας τους οι 
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου 

Πάφου από τις φετινές εκδηλώσεις του 
Λαογραφικού Τριημέρου ΚΤΗΜΑΤΟΣ, 
που διοργανώθηκαν στην πλατεία 28ης 
Οκτωβρίου από τις 25 μέχρι τις 27 Αυ-
γούστου.
Αντίθετα από τους 21 του Δημοτικού 
Συμβουλίου, το παρόν στις εκδηλώσεις 
έδωσαν ο Δήμαρχος Φαίδων Φαίδωνος, 
η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής 
Μαρία Ζαβρού, ο Φίλιππος Φιλίππου 
και ο Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φι-
λιππίδης.
Από τους υπόλοιπους ούτε ένας δεν εμ-
φανίστηκε σε καμιά από τις ημέρες του 
τριημέρου.
Βλέπετε το 2022 δεν είναι χρονιά Δημοτικών 
Εκλογών. Έστω όμως η απουσία αυτή που δεν 

είναι η μόνη δείχνει και την ιεράρχηση που έ-
χουν για τα θέματα πολιτισμού. Και μην πείτε 
ότι είχατε άλλες υποχρεώσεις, επί τρεις συνε-
χείς μέρες από τις 7 μέχρι τις 12 μ.μ.!     
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Βελτιώνεται η Γεροσκήπου

Υπογράφηκαν πρόσφατα στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, τα  
συμβόλαια για γενικές και τμηματικές ασφαλτοστρώσεις 

οδών εντός των 
δημοτικών ορί-
ων της  Γεροσκή-
που, μεταξύ του 
Δήμου και της ε-
ταιρείας «Cyfield 
Asphalt Co Ltd».
Οι  εργασίες θα 
γίνουν εντός δύο 
μηνών από την 
υπογραφή της 
σύμβασης με το 
συνολικό κόστος 

να  ανέρχεται στις 115 χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ανάλογες 
βελτιώσεις δρόμων υλοποιούνται σε ετήσια βάση ανάλογα και 
με την οικονομική δυνατότητα του Δήμού. Αν τελικά καταβλη-
θεί στον Δήμο και το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε 
στην αγωγή κατά του ΣΑΠΑ τότε οι δυνατότητες του Δήμου να 
αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο θα πολλαπλασιαστούν.

Αποφασίζουν οι Οικολόγοι 

Σ το τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες  για τις προεδρικές 
εκλογές στο Κίνημα Οικολόγων.  Την ερχόμενη Κυριακή δήλω-

σε στο Radio Cosmos ο πρόεδρος του κινήματος 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  στη συνεδρία της Κε-
ντρικής Επιτροπής θα καθοριστεί η διαδικασία 
για την τελική επιλογή του υποψηφίου που θα 
στηρίξει το κίνημα στις επικείμενες προεδρικές 
εκλογές καθώς και με ποιους από τους υποψη-
φίους θα συνεχιστεί η διαβούλευση. Πληροφο-

ρίες φέρουν το Κίνημα Οικολόγων να συζητά τις υποψηφιότητες 
του Ανδρέα Μαυογιάννη και του Αχιλλέα Δημητριάδη. Υπάρχουν 
ωστόσο και στελέχη τα οποία φλερτάρουν με την υποψηφιότητα 
Χριστοδουλίδη.

Προστασία πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Η αποκατάστασης της Μεσαιωνικής Βρύσης στην κοινότητα 
της Χούλου προχωρεί, σύμφωνα με την Έπαρχο Πάφου Μαί-

ρη Λάμπρου. Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η κα. Λά-
μπρου ανέφερε πως για τη Χούλου έγινε μελέτη 
αποκατάστασης της Μεσαιωνικής Βρύσης που  α-
ποτελεί Αρχαίο Μνημείο μαζί με διαμόρφωση/ ε-
ξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου που θα περι-
λαμβάνει πεζογέφυρα και μονοπάτι. 
Η Βρύση συνέχισε, έχει αποκατασταθεί πριν με-

ρικούς μήνες με εξ’ ολοκλήρου δαπάνη του Τμήματος Αρχαιοτή-
των κατόπιν απόφασης του Υπουργού Μεταφορών με κόστος περί 
τα 45.000 ευρώ. Το υπόλοιπο εξωραϊστικό έργο της τάξης των 110 
.000  ευρώ εντάχθηκε στις προτάσεις για τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό 2023 για υλοποίηση μέσα στο 2023.

Προβλέψεις εκτιμήσεις για προεδρικές 

Η διαφθορά οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία το μεταναστευτικό και το κυπριακό θα είναι τα βασι-

κά θέματα που θα απασχολήσουν την προε-
κλογική εκστρατεία και θα καθορίσουν και το 
εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλο-
γών εκτιμά ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σι-
ζόπουλος. Για την ΕΔΕΚ όπως είπε ο καταλλη-
λότερος υποψήφιος για να διαχειριστεί αυτά 
τα θέματα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον 

οποίο δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Σχολιάζοντας την συμπερι-
φορά της Τουρκίας και της προκλητικές δηλώσεις Τούρκων α-
ξιωματούχων ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι δεν απλώς αναθε-
ωρητική η στάση της Τουρκίας αλλά επεκτατική σε βάρος της 
Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή η πολιτική όπως είπε εφαρμό-
ζεται από το 1952.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Αναβρασμός επικρατεί σε Ευρωπαϊκές αε-
ροπορικές εταιρίες και μάλιστα ορισμένες με-
λετούν διαφοροποίηση των επιχειρηματικών 
τους σχεδίων λόγω αύξηση του κόστους των 
καυσίμων. Η κερδοφορία των αεροπορικών ε-
ταιριών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ε-
νώ οι ζημιές που υπέστησαν τα δύο χρόνια της 
πανδημίας έχουν οδηγήσει τις πιο αδύνατες ε-
ταιρίες να είναι αντιμέτωπες με πτώχευση. 
Αυτά γράφονται στον διεθνή τύπο και θα πρέ-
πει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από όσους 
δραστηριοποιούνται στο τουριστικό τομέα. Τα 
πράγματα δεν είναι ρόδινα για το 2023!

Όσοι ανέμεναν ότι ο κατώτατος μισθός θα 
καθορίζονταν στα 1000 ευρώ μάλλον δεν εί-
χαν υπόψη τους ότι στο τραπέζι τον διαπραγ-
ματεύσεων δεν ήταν μόνον οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις αλλά παρακάθονταν και οι εκπρό-
σωποι των εργοδοτών... 

Το σημαντικό βήμα πάντως, είναι ότι έστω 
και σε πολύ χαμηλό επίπεδο, επιτέλους κα-
θορίστηκε κατώτατος μισθός. Το δυστύχημα 
είναι ότι αυτό το θεσπίζει μια κυβέρνηση νε-
οφιλελεύθερων αρχών και ιδεών. Όταν κυβερ-
νούσε το ΑΚΕΛ με το ΔΗΚΟ που είναι άλλης 
φιλοσοφίας, είχαν προφανώς άλλες προτεραι-
ότητες...

Παίζουν στοιχήματα στις κοινότητες του Α-
κάμα για το κατά πόσον θα δημοσιευτεί το 
Τοπικό Σχέδιο ή αν θα δοθεί νέα παράταση.  
Προφανώς όλοι ποντάρουν στο γεγονός ότι ο 
Αναστασιάδης δεν διεκδικεί επανεκλογή. Ξε-
χνούν όμως ότι θέλει πολύ να τον διαδεχθεί ο 
Αβέρωφ. Ή μήπως όχι...

Οι τελευταίοι μήνες του Αναστασιάδη στο 
Προεδρικό έχουν πολλά ταξίδια μάλλον εθιμο-
τυπικού χαρακτήρα. Στον λόφο έχουν κάθε μέ-
ρα γιορτή λένε!

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Πάφο 
θα οξυνθούν τις επόμενες μέρες σε σημείο 
που για να διανύσει κάποιος μια απόσταση 
2 χιλιομέτρων θα χρειάζεται μέχρι και 1 ώρα. 
Για τις βρισιές που ακούγονται ήδη δεν θα σας 
πούμε. Μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς πό-
σο οργισμένοι είναι οι οδηγοί... 

Η Τροχονομία του Δήμου Πάφου, η Τροχαία, 
ο εργολάβος και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέ-
πει να είναι επί ποδός την ερχόμενη εβδομά-
δα ώστε να διευκολύνουν την τροχαία κίνηση 
ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής και να περιορίσουν 
όσο είναι δυνατόν της συνέπειες... 

Τραγική χαρακτηρίζεται η κατάσταση σε όλα 
τα Γυμνάσια της Πάφου τα οποία είναι υπερ-
πλήρη λόγω της αύξησης του αριθμού των μα-
θητών. Οι ανάγκες φαίνεται πως δεν θα μπο-
ρούν να καλυφθούν με την μετακίνηση του 
Νικολαϊδείου εκτός και αν γίνουν μεγάλες ε-
πεκτάσεις στα κτήρια του 7ου Δημοτικού Σχο-
λείου στο οποίο θα στεγαστεί. Δραματική εί-
ναι επίσης και η κατάσταση στα Λύκεια. Το Α΄ 
Λύκειο αριθμεί 700 μαθητές και είναι το 2ου 
μεγαλύτερο Λύκειο Πακγύπρια...

Ευτυχώς υπάρχουν και οι γάμοι στην Πάφο 
για να διασκεδάζουμε τα Σαββατοκύριακα... 
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Η “μούγια”

 Τα σκήπτρα επισκεψιμότητας 
στα ψηφιδωτά...

Τα σκήπτρα της επισκεψιμότητας για το πρώτο εξάμηνο του 
2022, σε παγκύπρια κλίμακα, έχει ο αρχαιολογικός χώρος 

της Νέας Πάφου, ενώ 
ακολουθεί ο αρχαιολο-
γικός χώρος των Τάφων 
των Βασιλέων με μικρή 
σχετική διαφορά. Σύμ-
φωνα με το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων από την 1η 
Ιανουαρίου του 2022 
μέχρι και το τέλος Ι-
ουνίου του 2022, τον 
αρχαιολογικό χώρο της Νέας Πάφου επισκέφτηκαν 115.474 ε-
πισκέπτες. Ακολουθούν οι Τάφοι των Βασιλέων με 94.908 επι-
σκέπτες, ενώ τρίτος σε επισκεψιμότητα χώρος είναι το Κάστρο 
της Κάτω Πάφου, με 35.524 επισκέπτες. 
Το τοπικό Μουσείο της Παλαίπαφου στα Κούκλια κατέγρα-
ψε 7.334 επισκέπτες το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ακολου-
θεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της επαρχίας Πάφου με 3.250 
επισκέπτες.  Έπονται το Τοπικό Μουσείο στην θέση Μάα-
Παλαιόκαστρο με 1.647 επισκέπτες, ο αρχαιολογικός χώρος του 
Αγίου Γεωργίου Πέγειας με 1.215 επισκέπτες, το Τοπικό Μου-
σείο Πόλης Χρυσοχούς (Μάριον Αρσινόης) με 1.014 επισκέπτες 
και τέλος το τοπικό Μουσείο της Γεροσκήπου με 916 επισκέ-
πτες. Αυξημένη επισκεψιμότητα στους χώρους αυτούς παρατη-
ρείται κυρίως κατά τους μήνες Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. 

Δεν πτοούνται οι λαθροθήρες 

Πρόστιμο 3.000 ευρώ για κυνήγι σε απαγορευμένη περιοχή 
πλήρωσε 44χρονος από την Πάφο. Στις 07:00 το πρωί της πε-

ρασμένης  Κυριακής μέλη της Υπηρεσίας Θήρας εντόπισαν τον 
44χρονο να κυνηγάει σε απαγορευμένη πε-
ριοχή κυνηγίου και συγκεκριμένα στην περι-
οχή Σαπουνερί έδαφος της κοινότητας  Σίμου. 
Στην κατοχή του εντοπίστηκαν, το κυνηγετικό 
του όπλο φυσίγγια και 11 φάσσες. Όλα παρα-
λήφθηκαν ως τεκμήρια ενώ για τον 44χρονο 
εκδόθηκε εξώδικο πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ανά-
λογα πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατά καιρούς 
και σε άλλους κυνηγούς πλην όμως φαίνεται 
πως δεν πτοούνται. 
Οι καταγγελίες ότι κάποιοι κυνηγούν παράνομα σε απαγορευμέ-
νες περιοχές είναι πολύ συχνές. Την περασμένη εβδομάδα ανά-
λογες καταγγελίες έγιναν για την περιοχή δίπλα από το κάμπινγκ 
στην Πόλη Χρυσοχούς όπου κάποιοι κυνηγούσαν πουλιά. 

Θέλουν να κάψουν την Πυκνή 

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι πυροσβεστικές 
δυνάμεις για να  αποτρέψουν την επέκταση πυρκαγιάς στο 

δάσος της Πυκνής στην Πέγεια και τον παρακείμενο ζωολογικό 
κήπο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10 το πρωί. Ισχυ-
ρές δυνάμεις του τμήματος δασών και της πυροσβεστικής υπη-
ρεσίας επενέβησαν άμεσα προστατεύοντας τα ζώα και τις  εγκα-
ταστάσεις του ζωολογικού κήπου αλλά και την νότια πλευρά του 
δάσους της Πυκνής. Ήταν η 2η φορά που ξέσπασε πυρκαγιά στην 
περιοχή με παράγοντες της περιοχής να εκτιμούν πως κάποιοι ε-
πιδιώκουν να κάψουν το δάσος της πυκνής για να εξυπηρετήσουν 
τα σχέδια τους είτε για λόγους εκδίκησης.  Πάντως οι περιπολίες 
στην περιοχή έχουν αυξηθεί και χρησιμοποιούνται και τεχνολογι-
κά μέσα για την πρόληψη.
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Η πρώτη εκπρόσωπος των ομογενών στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου 
σε μια εκ βαθέων εξομολόγησή της…

Η Δικηγόρος και  Δημοτική Σύμβουλος  
στον Δήμο Πάφου Νίνα Γκαρακλίδου 
γεννήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας 

και σε ηλικία τριών ετών εγκαταστάθηκε με την 
οικογένεια της στην Ελλάδα  και ακολούθως 
στην Πάφο όπου και ολοκλήρωσε το σχολείο . 
Στην συνέντευξη της στον Αδέσμευτο παραδέ-
χεται ότι τα μαθητικά της χρόνια δεν ήταν ξέ-
γνοιαστα ενώ δηλώνει ότι έγινε δικηγόρος για  
να υπερασπίσει τους  αδύναμους του κόσμου… 

Ερ.: Πού γεννηθήκατε και πως βρεθήκατε στην 
Πάφο;
Απ.: Γεννήθηκα στην Τιφλίδα της Γεωργίας το 
1989. Το 1992 και ούσα περίπου τριών ετών, ήρ-
θαμε με την οικογένειά μου στην Ελλάδα. 
Οι γονείς μου για να μπορέσουν να εξασφαλί-
σουν τα προς το ζην, εργάστηκαν σκληρά και 
αδιαμαρτύρητα, κάτω από δύσκολες συνθήκες 
και εξαντλητικά ωράρια. Ενώ πριν δεκαέξι χρό-
νια εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο για βιοπορι-
στικούς λόγους, με αποτέλεσμα να συνεχίσω το 
σχολείο στην Πάφο.

Ερ.: Πώς ήταν τα μαθητικά σας χρόνια; Οι συμ-
μαθητές σας πώς σας αντιμετώπισαν; 
Απ.: Κάθε φορά που ερωτώμαι για τα μαθητι-
κά μου χρόνια, ο συλλογισμός μου τρέχει στα 
χρόνια εκείνα που πρωτοήρθαμε στην Ελλάδα 
από την Γεωργία, όπου τα πράγματα δεν ήταν 
ιδιαίτερα εύκολα, ξέγνοιαστα και ιδανικά για 
πολλά παιδιά ομογενών, όπως ίσως φαντάζουν 
σήμερα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πέραν των 
δυσκολιών διαβίωσης, την καχυποψία ορισμέ-
νων δασκάλων και ομολογουμένως τη σκληρή 
στάση αρκετών συμμαθητών. Στην ουσία ένα 
μέρος της κοινωνίας μας αντιμετώπιζε ως ένα 
«ξένο στοιχείο», το οποίο έπρεπε να καταβάλει 
σκληρή προσπάθεια, για να μπορέσει να εντα-
χθεί κοινωνικά και να γίνει αποδεκτό. Συνήθως 
αυτές οι καταστάσεις «γράφουν» διαφορετικά 
στην ψυχή των παιδιών, με αποτέλεσμα στην 
πορεία τους να γίνονται αρκετά εσωστρεφείς 
και μοναχικοί. Όμως η επιμονή, η θέληση για 
γνώση, αλλά και οι σωστές βάσεις από την οι-
κογένειά μας, ήταν η κινητήριος δύναμη, που 
συνέβαλε στο να ανταπεξέλθουμε στις δυσκο-
λίες, μας τροφοδότησε με ιδανικά και αξίες, μας 
έμαθε την σημασία του να μην σταματήσεις να 
ονειρεύεσαι και συνάμα μας έδωσε τα εφόδια 
να πετύχουμε αυτά που για άλλους θεωρού-
νταν ουτοπικά.

Ερ.: Γιατί αποφασίσατε να γίνετε δικηγόρος;
Απ.: Είναι κοινά παραδεκτό ότι τα βιώματα και 
οι εμπειρίες μας, καθορίζουν και διαγράφουν 
την πορεία μας στον χρόνο. Από πολύ μικρή 
είχα έντονα μέσα μου το αίσθημα του δικαίου 
και την ανάγκη να υπερασπιστώ τους αδύνα-
μους αυτού του κόσμου από πράξεις ή παρα-
λείψεις άλλων. Αναντίρρητα είναι ένα δύσκολο 
και απαιτητικό λειτούργημα, το οποίο επιδίωκα 
από τα μαθητικά μου χρόνια με απόλυτη στο-
χοπροσήλωση. Σήμερα νιώθω ικανοποίηση που 
δύναμαι ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης, 

να συμβάλω στην προάσπιση του δικαίου, των 
ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαι-
ωμάτων των πολιτών.

Ερ.: Η ανάμειξη σας με την τοπική αυτοδιοίκη-
ση πως προέκυψε; 
Απ.: Η ανάγκη για ενεργό ανάμειξη με την το-
πική αυτοδιοίκηση, προέκυψε σε μια περίοδο 
που η πόλη μας είχε εισέλθει σ’ έναν φαύλο κύ-
κλο στασιμότητας και αβεβαιότητας, σε μια πε-
ρίοδο που η εμπιστοσύνη του κόσμου στο έργο 
και στο πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
κλυδωνιζόταν. 

Αισθάνθηκα ότι ήταν η στιγμή που έπρεπε να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αφουγκραστού-
με τα προβλήματα που μας ταλάνιζαν, να παλέ-
ψουμε με υπευθυνότητα και «καθαρά χέρια», 
για να δημιουργήσουμε εκείνες τις βάσεις και 
εκείνους τους πυλώνες για μια σύγχρονη Πάφο. 
Σε αυτήν την προσπάθεια ο μοναδικός στόχος 
ήταν να βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι, μα-
κριά από σκοπιμότητες και μικροπολιτικές, προ-
κειμένου να καταστεί τόσο η ποιότητα ζωής των 
συνδημοτών μου, όσο και η πόλη μου, καλύ-
τερη, ευημερούσα, σύγχρονη και λειτουργική. 
Μια Πάφος ακόμα πιο αλληλέγγυα και κοινωνι-
κά υπεύθυνη.

Ερ.: Από την ως τώρα θητεία σας στο δημοτικό 
συμβούλιο είστε ικανοποιημένη;
Απ.: Φρονώ πως δεν είναι θέμα προσωπικής 
ικανοποίησης ή ευχαρίστησης και σίγουρα εί-
ναι ένα ερώτημα που καθ΄ ύλην αρμόδιοι για να 
την απαντήσουν, είναι οι πολίτες αυτής της πό-
λης. Μολαταύτα στο διάστημα αυτό, στα πλαί-
σια μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τον 
δήμαρχο και με τους πλείστους συναδέλφους 
μου, έχω κατορθώσει να θίξω σοβαρά ζητήμα-
τα και έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις 
που έχουν εισακουστεί και έχουν υλοποιηθεί. 
Προφανώς το να συμβάλεις ουσιαστικά με λυ-
σιτελείς αποφάσεις στη βελτίωση της εικόνας 
της πόλης σου και με τις ανάλογες εισηγήσεις 
σου να προσφέρεις ουσιαστικά στην κοινωνία, 
δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα, ωστόσο δεν 
παύει να είναι ένας ατέρμονος αγώνας προσπά-

θειας, που δεν επιδέχεται εφησυχασμό και στα-
σιμότητα.

 Ερ.: Ποια η σχέση σας με τους πολίτες της Πά-
φου;
Απ.: Οι πολίτες της Πάφου με στήριξαν, με εμπι-
στεύτηκαν και με τίμησαν με την ψήφο τους. 
Εξίσου σημαντικό όμως αποτελεί και το γεγο-
νός ότι επέλεξαν για πρώτη φορά, να δώσουν 
σε μια Ελληνοπόντια την ευκαιρία να φέρει εις 
πέρας το όραμά της για μια Πάφο του σήμερα. 
Από την δική μου πλευρά υπήρχε και συνεχίζει 
να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης, συνεργα-
σίας, αλληλοεκτίμησης και σεβασμού. Όπως 
έχω πολλάκις αναφέρει, θέλω να είμαι σε θέση 
μετά το τέλος της θητείας μου, να μπορώ να κοι-
τάζω αυτόν τον κόσμο κατάματα και να νιώθω 
περήφανη, όχι μόνο για το έργο που έφερα εις 
πέρας ως δημοτική σύμβουλος, αλλά και επειδή 
στάθηκα αντάξια της εμπιστοσύνης και της πο-
λύτιμης στήριξης που έλαβα.

 Ερ.: Ποια είναι τα χόμπι σας;
Απ.: Παρότι ασχολήθηκα αρκετά ενεργά στα 
μαθητικά μου χρόνια με τον αθλητισμό και συ-
γκεκριμένα με το στίβο, έχοντας στο ενεργητικό 
μου αρκετές διακρίσεις, εντούτοις δεν υπάρχει 
πλέον η δυνατότητα να το συνεχίσω ως χόμπι, 
λόγω των πολλών υποχρεώσεων. Πλέον όταν 
υπάρχει ελεύθερος χρόνος, προτιμώ τις χαλα-
ρές απαδράσεις με την οικογένειά μου και τα 
αγαπημένα μου πρόσωπα.

Ερ.: Ποιο σημείο της πόλης ή της επαρχίας σας 
αρέσει να επισκέπτεστε και γιατί;
Απ.: Η Πάφος έχει καταστεί πόλος έλξης και ο 
φάρος μια σύγχρονης και έξυπνης πόλης. Εκεί-
νο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι 
παρά τα τόσα έργα που εκτελούνται την δεδο-
μένη στιγμή, η πόλη μας εξακολουθεί να διατη-
ρεί αναλλοίωτη την ταυτότητα, τις ομορφιές και 
τα μυστικά της. Στο πλαίσιο αυτό δεν θα ήταν 
λεκτική υπερβολή να αναφέρω πως οιαδήποτε 
απόδραση εντός της πόλης, αλλά και ευρύτερα 
της επαρχίας, με αποφορτίζει και διώχνει την 
πίεση της δουλειάς.

 Ερ.: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα των 
Ομογενών που ζουν στην Πάφο;
Απ.: Από την ημέρα εκλογής μου στο δημοτικό 
συμβούλιο, καταβάλλονται αρκετές προσπάθει-
ες και οχλήσεις για την επίλυση προβλημάτων 
που ταλανίζουν τους ομογενείς όχι μόνο της 
Πάφου, αλλά και ευρύτερα της Κύπρου. Έχουν 
γίνει σοβαρά διαβήματα με σημαντικό σύμμαχο 

σε αυτήν την προσπάθεια τον δήμαρχο Πάφου  
Φαίδωνα Φαίδωνος.

Ένα από τα προβλήματα είναι η ένταξη των με-
γαλύτερων ηλικιακά ατόμων στο ΓεΣΥ. Πρόκειται 
για ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας μας, που 
βρίσκεται σε ένα καθεστώς sui generis. Πιο συ-
γκεκριμένα τα άτομα αυτά ήρθαν στην Κυπρια-
κή Δημοκρατία σε μεγάλη ηλικία, γεγονός που 
κατέστησε δύσκολη και για κάποιους και ανέφι-
κτη την εύρεση εργασίας. Είναι εξαρτώμενοι τυ-
πικά και ουσιαστικά των τέκνων τους, με αποτέ-
λεσμα να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν από 
το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευ-
σης την εγγραφή που απαιτείται, προκειμένου 
να ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Καθίσταται σαφές ότι η 
μη πρόσβαση τους για οποιονδήποτε λόγο σε 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αντί-
κειται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας και στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
πολιτών.
Συγχρόνως και το θέμα της πρόβασής τους σε 
συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα. Οι πιο 
πάνω είναι άτομα που δεν λαμβάνουν σύνταξη 
ούτε από την Ελλάδα αλλά ούτε και από την Κύ-
προ, ούτε έχουν πρόσβαση και/ή δικαίωμα σε 
βοήθημα και/ή επίδομα και ουσιαστικά διαβι-
ούν υπό την προστασία και την φροντίδα των 
τέκνων τους, ενώ δε σε πολλές περιπτώσεις τα 
τέκνα εκ των πραγμάτων αδυνατούν να καλύ-
ψουν ιατροφαρμακευτικά, νοσοκομειακά ή και 
άλλα έξοδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το θέμα των Πο-
λιτογραφήσεων. Οι Έλληνες του Πόντου ζουν 
και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο πάνω από 
είκοσι με τριάντα χρόνια, εργάζονται και συμ-
βάλουν τα μέγιστα σε όλους τους τομείς, ενώ 
έχουν κατορθώσει με αγώνα και πολύ μόχθο να 
δημιουργήσουν τις περιουσίες τους στην Κύ-
προ. Δέον να σημειωθεί πως η νέα γενιά έχει 
γεννηθεί και έχει γαλουχηθεί σε αυτά τα εδά-
φη, ωστόσο όμως και πάλι δεν είναι εύκολη η 
Πολιτογράφηση. 
Απαιτούνται αρκετά χρόνια για την εξέταση της 

«…θέλω να είμαι σε θέση μετά το τέλος 
της θητείας μου, να μπορώ να κοιτάζω 
αυτόν τον κόσμο κατάματα και να νιώθω 
περήφανη, όχι μόνο για το έργο που έφε-
ρα εις πέρας ως δημοτική σύμβουλος…»

«…η νέα γενιά έχει γεννηθεί και έχει 
γαλουχηθεί σε αυτά τα εδάφη, ωστόσο 
όμως και πάλι δεν είναι εύκολη η Πολι-
τογράφηση»

«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πέραν των 
δυσκολιών διαβίωσης, την καχυποψία 
ορισμένων δασκάλων και ομολογουμέ-
νως τη σκληρή στάση αρκετών συμμα-
θητών»

Νίνα Γκαρακλίδου   
«Ο Πόντος είναι ηφαίστειο πόνου, αλήθειας και νοσταλγίας»



αίτησης, με την έγκριση να είναι αμφίβολη. Θα 
πρέπει άμεσα να υπάρξει τροποποίηση του νό-
μου, προκειμένου να καταστεί η διαδικασία πιο 
γρήγορη και πιο εύκολη, γι΄ αυτούς που έχουν 
παλέψει και έχουν κατορθώσει να δημιουργή-
σουν στη νέα τους πατρίδα.

Ερ.: Για εσάς προσωπικά τι είναι ο Πόντος και 
πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η προσπάθεια 
διατήρησης της παράδοσής σας;
Απ.: «Ο Πόντος είναι ηφαίστειο πόνου, αλή-
θειας και νοσταλγίας», αυτά τα λόγια του Τάκη 
Βαμβακίδη, μιλούν στην καρδιά κάθε Πόντιου 
που ερωτάται για τις αλησμόνητες πατρίδες του 
Πόντου. Αξίζει να τονιστεί πως 103 χρόνια μετά 
το Ποντιακό Ολοκαύτωμα, παλεύουμε ο καθέ-

νας από το δικό του μετερίζι να μεταλαμπαδεύ-
σουμε στη νέα γενιά την ιστορική μνήμη, τα ήθη 
και τα έθιμα, τους αγώνες μας για αναγνώριση 
και δικαίωση των Γενοκτονηθέντων ψυχών.
Ειδικότερα ως Δήμος Πάφου, έχουμε κατορθώ-
σει να δημιουργήσουμε και να εγκαινιάσουμε 
στην καρδιά της πόλης μας, το Πάρκο για την Γε-
νοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως επίσης 
και το Πάρκο της Τσάλκας, με την αναγραφή και 
των 29 ελληνικών χωριών της. 
Ωστόσο όμως έχουμε κάνει κατά καιρούς ειδική 
αναφορά και στα 49 ελληνικά χωριά της Γεωργί-
ας. Παράλληλα υπάρχει σχετική εισήγησή μου 
για ονοματοδοσία οδού, πάρκου ή πλατειακού 
χώρου στην Πάφο ως «Οδός Πόντου» και «Οδός 
Γεώργιου Καρσλίδη». 

Επιπλέον ο Δήμος Πάφου, έχει αναλάβει εδώ 
και μερικά χρόνια σε συνεργασία με φορείς και 
σωματεία, την διοργάνωση θρησκευτικού και 
φιλολογικού μνημοσύνου για την ημέρα μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 
Στόχος μας μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες να 
καταστήσουμε εφικτή όχι μόνο την ενσωμάτω-
ση του Ποντιακού Ελληνισμού στις επιταγές της 
σύγχρονης Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και 
να συνεχίσουμε την επίπονη προσπάθεια ανά-
δειξης της πνευματικής ιστορίας και του πολιτι-
σμού του Πόντου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΗΝ 

ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σ τους μύθους όλων των λαών το νερό α-
ποτέλεσε στοιχείο έμπνευσης και διανό-

ησης, ευρηματικότητας, επινοητικότητας και 
καλλιτεχνικής φαντασίας, καθώς και δημι-
ουργικής πνοής που τους βοήθησε να σχε-
διάσουν και να κατασκευάσουν κυρίως βρύ-
σες, που ως σήμερα παραμένουν δείγματα 
αρχιτεκτονικής παράδοσης και κουλτούρας.
Σε όλα τα μέρη όπου υπήρχε τρεξιμιό νερό, 
έκτιζαν περίκαλλες βρύσες οι οποίες συνή-
θως ήταν δημόσιες, ώστε να τις χρησιμο-
ποιούν όλοι πλούσιοι και φτωχοί, καθώς το 
νερό ήταν και είναι απαραίτητο στοιχείο για 
τη ζήση του ανθρώπου, που ένεκα αυτού, 
πολλοί αιματηροί πόλεμοι έχουν συμβεί 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
Η παλιά «Βρύση του Πύρκου» ένα μνημείο 
ομορφιάς και αρχιτεκτονικής, ευρισκόταν 
στη Χλώρακα και επρόκειτο για φυσική 
πηγή νερού. Το νερό της για αιώνες πότιζε 
τους κατοίκους, τα ζώα και τα περιβόλια 
κάτω στον παραθαλάσσιο κάμπο όπου φύ-
τευαν οι παλαιοί κάτοικοι βαμβάκι, ζαχαρο-
κάλαμα, τεύτλα και καννάβια.
Ήταν κτισμένη 500 μέτρα νότια της εκκλησί-
ας του Αρχαγγέλου, και το όνομα το έλαβε 
ως εκ της ωραιότητας του πρότερου κτί-
σματος της. 
Κτισμένη σε ιδιωτικό χωράφι, δυστυχώς 
όταν πουλήθηκε οι νέοι ιδιοκτήτες την χά-
λασαν για να φτιάξουν οικόπεδα και διαμε-
ρίσματα. 
Αργότερα ξανακτίστηκε λίγα μέτρα πιο 
πέρα μια άλλη πρόχειρη βρύση, που καμία 

σχέση έχει με την πρωτινή. 
Με καλή θέληση όμως και χαμηλό κόστος, 
μπορεί να ξανακτιστεί όπως το πρότερο κτί-
σμα γι’ αυτό προτρέπουμε την Έπαρχο όπως 
μεριμνήσει ώστε το Κοινοτικό Συμβούλιο, 
να προβεί σ’ αυτή τη ενέργεια, ώστε τοι-
ουτοτρόπως να αποκτήσει η κοινότητα της 
Χλώρακας ακόμα ένα αξιοθέατο το οποίον 
θα προστεθεί στα ελάχιστα που έχουν απο-
μείνει.

Μ ε σειρά αξιόλογων Πολιτιστικών Εκδη-
λώσεων εισέρχεται το Φθινόπωρο 2022, 

στην πόλη μας. Έτσι τον μήνα Σεπτέμβριο ορ-
γανώνονται ή συνδιοργανώνονται από τον Δή-
μο Πάφου, οι πιο κάτω Εκδηλώσεις:
11 Σεπτεμβρίου: Φιλανθρωπική Συναυλία Γιάν-
νη Κότσιρα, Χάνι  Ιμπραήμ, ώρα 8.00μ.μ., Είσο-
δος 20 ευρώ (Τηλ. 26947923). 
12 Σεπτεμβρίου: Χορωδιακό Κονσέρτο με την 
Skanderborg Chamber Choir της Δανίας, σε 
συνεργασία με τον Μουσικό Όμιλο Πάφου. Υ-
παίθριο Θέατρο Πολυχώρου «Αττικόν», ώρα 
8.00μ.μ., Είσοδος ελεύθερη (Τηλ. 99647675).
14 Σεπτεμβρίου: Συναυλία Προγράμματος Α-

νάπτυξης Μουσικών Ταλέντων Πανεπιστημίου 
Κύπρου, με μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας 
Νέων Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, Πολυχώρος 
«Αττικόν», ώρα 7.30μ.μ, Είσοδος ελεύθερη 
(Τηλ. 22893045).
17 Σεπτεμβρίου: Συναυλία από Insanity Live 
Band, με ρεπερτόριο ξένο και ελληνικό ροκ, Δη-
μοτικά Μπάνια - Κάτω Πάφος, ώρα 8.00μ.μ. Εί-
σοδος ελεύθερη (Τηλ. 26932014).
24 Σεπτεμβρίου: Συναυλία Συμφωνικής Ορχή-
στρας Κύπρου Orchestra 4All 1 – Μουσική στην 
πόλη, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου Günter 
Neuhold, Οικία Επάρχου, ώρα 8.30μ.μ., Είσο-
δος ελεύθερη (Τηλ. 22463144).

Η παλιά βρύση του Πύρκου
Ανοικτή επιστολή προς Έπαρχο και κοινοτικό 
συμβούλιο Χλώρακας από τον Κυρ. Ταπακούδη

Εκδηλώσεις τον Σεπτέμβριο 
στην Πάφο...
Σπουδαίες Φθινοπωρινές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που έλειχα το καλοκαίρι

Ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, 
Χρύσανθος Σαββίδης, υπέβαλε στις 29 

Αυγούστου 2022, ερώτηση μέσω της Βουλής 
των Αντιπροσώπων στο αρμόδιο Υπουργείο 
Παιδείας, για τον Υπερπληθυσμό των μαθη-
τών στα σχολεία της Επαρχίας Πάφου και την 
ανάγκη δημιουργίας νέου Γυμνασίου.
Ο κ. Σαββίδης, σε συνεδρία της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Παιδείας, τόνισε ότι το πρό-
βλημα του υπερπληθυσμού στα σχολεία της 
Πάφου είναι μεγαλύτερο ιδιαίτερα στα Γυμνά-
σια, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά κτιρια-
κά και λειτουργικά προβλήματα. Το αρμόδιο 
Υπουργείο, δήλωσε ότι έχει γίνει ο σχετικός 
σχεδιασμός για την ανέγερση νέων σχολικών 

μονάδων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Χρύσανθος Σαββίδης, ρωτά  
το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας «σε ποιο στά-
διο βρίσκεται ο σχεδιασμός νέων σχολικών μο-
νάδων εντός της Επαρχίας Πάφου».

Υπερπληθυσμός στα σχολεία μας
Ερώτημα από τον Χρύσανθο Σαββίδη στο αρμόδιο Υπουργείο…

Ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι το πρόβλημα 
του υπερπληθυσμού στα σχολεία

 της Πάφου είναι μεγαλύτερο
 ιδιαίτερα στα Γυμνάσια

Η παλιά «Βρύση του Πύρκου» ένα μνημείο 
ομορφιάς και αρχιτεκτονικής, ευρισκόταν 
στη Χλώρακα και επρόκειτο για φυσική 
πηγή νερού.



Ο Γιώρκος Όψιμος ένας συμπαθής και γραφικός χω-
ρικός, ήταν βοσκός και γεωργός ταυτόχρονα, κάτι 

που πολύ συνηθιζόταν τις παλιές εποχές. 
Το σπίτι του ήταν πάνω στο χωριό, ενώ το 
χωράφι του κάτω από το χωριό, και πολύ 
ταχτικά πριν ο ήλιος ανατείλει, κινούσε να 
πάει να ποτίσει.
Μια μέρα που είχε σειρά να ποτίσει, σηκώ-

θηκε ξημέρωμα, καβαλίκεψε τον γάιδαρο του να πάει 
στο χωράφι του. Λογάριαζε να ποτίσει, και ύστερα να 
σσιηνιάσει τα βόδια και να βοσκήσει τις αίγιες.
Έπιασε το στενό στρατί που περνουσε από το Αγίασμα 
του Αρχέγγελου Μιχαήλ και τη βρύση του Πύρκου, τόποι 
που λέγανε ότι κατοικούσαν Ζώθκια, και που οι αγράμ-
ματοι χωρικοί απέφευγαν ή δυνατόν. Ήταν ένα συντόμι 
που οδηγούσε στο χωράφι του, και δεν ήθελε να περπα-
τήσει περισσότερο δρόμο. Εξ άλλου, ο ίδιος ισχυριζόταν 
πώς δεν φοβόταν τα ξωτικά, και περίπαιζε τους άλλους 
που πίστευαν σ αυτά τα παραμύθια.
Ενώ προχωρούσε λοιπόν καβαλικεμένος πάνω στο γαϊ-
δούρι, άκουσε περπατησιές να τον ακολουθούν. Σκέφτη-
κε πως θάταν κάποιος χωριανός που βγήκε έξω νωρίς, 
να πάει στη δουλειά του. Σταμάτησε και γύρισε να δεί, 
αλλά μέσα στο σκοτάδι δεν έβλεπε. Όμως ταυτόχρονα, 
σταμάτησαν οι πατημασιές να ακούγονται. Σκέφτηκε 
πως θα του φάνηκε, έτσι γύρισε μπροστά και λάκτισε με 
τις φτέρνες το γαιδαρο να ξεκινήσει. Ξεκίνησε ο γάιδα-
ρος, ξεκίνησαν πίσω του και οι περπατησιές. Σταμάτησε 
να κοιτάξει, σταμάτησαν κι αυτές. Άρχισε να υποψιά-
ζεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο νους του πήγε στα 
ζώθκεια, αλλά διατηρώντας τη ψυχραιμία του υπέβαλε 
στον εαυτό του ότι δεν υπάρχουν τέτοια. Γι αυτό σταμά-
τησε και πάλιν να ελέγξει, αλλά μαζί σταμάτησαν και οι 
πατημασιές.
Ποιός νάταν τέτοια ώρα που τον παρακολουθούσε, 
σκέφτηκε και ο νους του ασυνήδειτα, πήγε στα Ζώθκια 
που κατοικούσαν σ αυτή την περιοχή κατά πως έλεγαν 
οι χωριανοί. Γέλασε με τη σκέψη του και το φόβο του, 

σκέφτηκε ότι τον γελούσε η ιδέα του. 
Όσο και να προσπάθησε όμως να μείνει ψύχραιμος, η 
ανησυχία τον έπιασε και τον γέμισε φόβο.
Το νου του κυρίευσαν οι δεισιδαιμονικές ιστορίες που 
άκουγε από μικρός. Προσπάθησε να πειστεί ότι δεν τον 
ακολουθούσαν ξωτικά, όμως ήταν πιθανόν πλέον, πως 
κάποιο στοιχειό τον ακολουθούσε.
Σαν αστραπή πέρασαν από το μυαλό του όσα άκουσε 
για τα ξωτικά. Είχε ακούσει πως ήταν ανεράδες, στοιχειά 
και Λάμιες, πώς ήταν παράξενες υπαρξιακές μορφές που 
οι μύθοι και οι παραδόσεις έλεγαν ότι ζουν κάτω από τη 
γή μέσα σε σπηλιές και λαγούμια, και ότι έρχονται τις 
νύχτες στον πάνω κόσμο από υπόγεια ποτάμια νερού 
που αναβλύζουν στην επιφάνεια του εδάφους, καθώς 
και από πηγάδια ή φωτιστικά με νερό. Γι αυτό τις νύ-
χτες οι άνθρωποι αποφεύγουν να περνούν από τόπους 
καταραμένους στους οποίους λέγουν ότι κατοικούν. 
Τώρα το μετάνιωσε που δεν πίστεψε, που δεν πήγε από 
άλλο δρόμο. Όμως ήταν γενναίος, και με σφιγμένη την 
καρδιά μετά τις αρχικές του σκέψεις, κατέστρωσε ένα 
σχέδιο να σκοτώσει το στοιχειό. Γνωρίζοντας καλά την 
περιοχή, συνέχισε το δρόμο του με τις περπατησιές να 
τον ακολουθούν. Λίγο πιο πέρα ο δρόμος έστριβε από-
τομα και σχημάτιζε ορθή γωνία. Ένας ψηλός τοίχος από 
ξερόλιθους ήταν κτισμένος στη μια πλευρά, ψηλότερος 
από το μπόι του. Εκεί λοιπόν άρπαξε μια μεγάλη πέτρα, 
και κρύφτηκε περιμένοντας. Η πέτρα ήταν ένα αιχμηρό 
αγκωνάρι, που με αυτήν θα σκότωνε το θεριό.

Μόλις είδε μια σκιά να ξεχωρίζει εμπρός του μέσα στο 
σκοτάδι, σήκωσε την πέτρα ψηλά και με όση δύναμη 
είχε, χτύπησε ανελέητα μια και δυο και τρεις φορές. Με 
ένα ξεψυχισμένο  μουγκρητό, η σκιά σωριάστηκε κάτω.
Ο Γιώρκος ο Όψιμος ανακουφισμένος και ευχαριστημέ-
νος, άφησε το ψοφισμένο ον να κείται στο χώμα, και συ-
νέχισε το δρόμο του. Θα τέλειωνε νωρίς το πότισμα, και 
θα άφηνε τις άλλες εργασίες για αργότερα. Θα πήγαινε 
πρωτίστως στον καφενέ και θα έλεγε στους χωριανούς 
το κατόρθωμα του, και θα τους οδηγούσε στη σκηνή του 
παλιώματος για να το αποδείξει, καθώς ήταν σίγουρος 
πως δεν θα τον πίστευαν.
Μπήκε μες τον καφενέ λοιπόν, και καμαρωτός κάθισε 
σε ένα τραπέζι και παράγγειλε τον καφέ του. Περίμενε 
να μαζευτούν αρκετοί θαμώνες, και ύστερα άρχισε τη 
διήγηση του. Διανθίζοντας την με επιδεξιότητα και προ-
σθέτοντας όσα ακόμα ο ίδιος ήθελε για να φανεί πόσο 
γενναίος ήταν, έκαμε τους χωριανούς να τον κοιτάζουν 
σαστισμένοι μη ξέροντας τι να πιστέψουν.
Τα έλεγε τόσο καλά και πειστικά, που αποφάσισαν όλοι 
να πάνε μαζί του να δουν το σκοτωμένο Ζώθκιο, και 
ύστερα να τον πιστέψουν.
Μα ξάφνου μέσα στο καφενείο μπήκε τρεχτή και αλα-
φιασμένη η γριά Ερωφίλλη. Αναστατωμένη και τρο-
μαγμένη φώναζε πως κάποιος τρελός σκότωσε το μικρό 
πουλάρι της. Πως το βρήκε σκοτωμένο χτυπημένο με 
μια μεγάλη πέτρα που ήταν πλάι του αιματοβαμμένη, 
κάτω στη βρύση του Πύρκου...
Βαριά βουβαμάρα έπεσε στη στιγμή. Όλοι έμειναν 
άναυδοι καταλαβαίνοντας τη μεγάλη γκάφα του Γιώρ-
κου του Όψιμου. Και ο ίδιος νιώθοντας μεγάλη προ-
σβολή, ήθελε να ανοίξει το πάτωμα να τον καταπιεί. Με 
σκυφτό κεφάλι έφυγε από το καφενείο σκυθρωπός και 
ντροπιασμένος, και από το ρεζιλίκι του, δεν ξαναπήγε 
στο καφενείο για όλη την υπόλοιπη του ζωή.
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Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώ-
ρακας και ο Πολιτιστικός-
Περιβαλλοντικός Όμιλος 

Χλώρακας διοργανώνουν παρα-
δοσιακή εκδήλωση αφιέρωμα στη 
“λαογραφική Χλώρακα του χτες” 
την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στην Κε-
ντρική Πλατεία της Κοινότητας.
-Η  ώρα  6:30 μ.μ. ανοίγει η Έκθε-
ση Φωτογραφίας και η περιδιά-
βαση στα παραδοσιακά προϊόντα 
και εργαλεία εκείνης της εποχής, 
παράθεση τοπικών εδεσμάτων 
όπως ρέσι,  καττιμέρκα, πουρέκια 
με αναρή παρασκευή χαλουμιού, 
κ.άλ. Ταυτόχρονα το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σει ταινία- ντοκιμαντέρ για την 
Χλώρακα – παραγωγή του Πολιτι-
στικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου 
Χλώρακας  και  Καραγκιόζη από το 
“Θέατρο Σκιών Γιάννη Πάφιου” για 
μικρούς και μεγάλους…
-Στις  8:00 μ.μ. έναρξη  του καλλιτε-

χνικού προγράμματος.
 Θα πλαισιώνεται με   Κυπριακούς 
παραδοσιακούς  χορούς από τον  
Λαογραφικό Όμιλο Χλώρακας υπό 
την διεύθυνση του Νίκου Μιχαηλί-

δη και με συνοδεία  των μουσικών 
Παναγιώτη Χαραλάμπους – βιολί  
και Παύλο Γρηγορίου λαούτο και 
τραγούδια από τη Κοινοτική Χορω-
δία Χλώρακας με μαέστρο τη Γεωρ-

γία Αθανασίου.  Επίσης δεκάλεπτο 
απόσπασμα παράστασης Καρα-
γκιόζη, καθώς και δραματοποιημέ-
νη ποίηση από τ ην  Κοιν. Θεατρική 
Ομάδα Χλώρακας.          
-Παρουσιάσεις  παλιών πραγμα-
τικοτήτων της Χλώρακας, ιστορίες 
μέσα από αφηγήσεις, ποίηση. 
-Συμμετέχουν: Χριστάκης Ταπα-
κούδης, Νίκος Πενταράς, Σταύρος 
Μαυρέσης Κυριάκος Ταπακούδης, 
Αντρέας Μαυρέσης, Χρύσανθος  
Όθωνος, Χάρης Πατέρας, Μαρία 
Ανδρεάδη, Στέφανος Ζαβρός, Ανα-
στασία Ιωάννου Ευστράτιος Ευ-
στρατίου, Νίκη Μωυσέως, Χριστό-
φορος Χριστοδουλίδης.
-Αφηγητής/ Συντονιστής: Χρύσαν-
θος Χρυσάνθου
Η όλη εκδήλωση τελεί υπό την αι-
γίδα του Προέδρου του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Χλώρακας κ. Νικόλα 
Λιασίδη.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Λαογραφική Χλώρακα του χτες... 
Μια περιδιάβαση μνήμης»

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

Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Δι-
ευθυντής Σχολείων Δημοτικής και Μέσης 

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

νάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώτης, 2018) Όσοι ενδια-
φερόμαστε για την ποιότητα τής γλώσσας μας, 
θα πρέπει να προσέξουμε μερικά από εκείνα 
τα λάθη που συχνά ακούμε στην τηλεόραση ή 
το ραδιόφωνο και τα οποία τείνουν να γίνουν 
αποδεκτά. 
1.  «Οι πολίτες στην πλειοψηφία τους» εφαρ-
μόζουν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού. Το σω-
στό είναι:  Οι πολίτες στην πλειονότητά τους  
εφαρμόζουν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.
Η αμερικανική Βουλή απέρριψε «με μεγάλη 
πλειονότητα» το βέτο του Προέδρου. Το σωστό 
είναι: Η αμερικανική Βουλή απέρριψε με μεγά-
λη πλειοψηφία το βέτο του Προέδρου.
N.B. (Σημειώστε):  πλειονότητα η (majority): 
οι περισσότεροι από ένα σύνολο προσώπων ή 
πραγμάτων. (πολύς, πλείων, πλείστος): Οι κά-
τοικοι της Τάλας στην πλειονότητά τους είναι 
αλλοδαποί. Vs πλειοψηφία η (majority): οι πε-
ρισσότερεs ψήφοι αυτών που ψηφίζουν. (πλεί-
ων+ψήφος) [ του πλε(ί)ονος] “περισσότερος”,  
συγκριτικός  του επιθέτου “πολύς” ] 
Η πλειοψηφία είναι μία ιδιαίτερη μορφή πλει-
ονότητας. Η πλειονότητα/πλειοψηφία τών μα-
θητών κάνει φροντιστήριο στα Αγγλικά.  
H Κυβέρνηση δεν έχει την πλειονότητα/πλειο-
ψηφία των βουλευτών στη Βουλή.                           
Οι Παφίτες στην πλειοψηφία/πλειονότητά  τους 
είναι φιλόξενοι, ευγενικοί και αντιρατσιστές.                            
Τα θύματα οικογενειακής βίας είναι γυναίκες 
στην πλειονότητα/πλειοψηφία  τους.  
Στη δημοκρατία οι αποφάσεις λαμβάνονται 
κατά πλειονότητα/πλειοψηφία. 
2.  Η μάσκα δεν «δημιουργά προβλήματα» 
υγείας στα παιδιά. Το σωστό είναι: Η μάσκα δεν 
δημιουργεί προβλήματα υγείας στα παιδιά. - 
Κάθε ελληνοκύπριος «προσδοκεί την επανένω-
ση» τής ημικατεχόμενης πατρίδας μας. Το σω-
στό είναι: Κάθε ελληνοκύπριος προσδοκά την 
επανένωση  τής ημικατεχόμενης πατρίδας μας.  
Αλλά: Η ελπίδα  κρατ-ά  ή  κρατ-εί  ζωντανό τον 
αγώνα μας για επανένωση τής Κύπρου. 
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα ρήματα τής Β’ συζυγίας 
τονίζονται στη λήγουσα και έχουν καταλήξεις 
σε σε  -ώ,  -είς,  -εί (δημιουργώ, -είς, -εί)  και 
ώ, -άς, -ά (προχωρώ, προχωράς, προχωρά) Με-
ρικά ρήματα παίρνουν κατάληξη -άς ή -είς: Το 
παιχνίδι “βοηθ-ά ή βοηθ-εί”  τα παιδιά στην 
ανάπτυξη  τής  φαντασίας  τους. Ομοίως: τη-
λεφων-άς  ή  τηλεφων-είς - ακολουθ-άς ή ακο-
λουθ-είς (τις οδηγίες) - κυκλοφορ-άς  ή  κυκλο-
φορ-είς  -  συζητάς  ή  συζη-τείς -  ζητάς  ή  ζητείς 
– κρατείς ή κρατάς.  
Διαγράφω το λάθος: Η κυβέρνηση αδικ-εί/
αδικ-ά τη νοημοσύνη των πολιτών. -  H μητέρα 
ανησυχεί/ανησυχά για το παιδί της.  -  Ο δά-
σκαλος μάς οδηγά/οδηγ-εί με το παράδειγμά 
του. «Μάθε να δικαιολογείς/δικαιολογάς τη 
συμπεριφορά, τα λάθη ή τις παραλήψεις τών 
άλλων!» Η τιμωρία των ενόχων ικανοποιά/
ικανοποιεί την κοινή γνώμη. - Η πρόβλεψη τής 
ΕΜΥ για τον καιρό προειδοποιά/προειδοποιεί 
για άστατο καιρό.-Το ΚΕΠ εξυπηρετεί/εξυπηρε-
τά τον πολίτη.

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το ζώθκειον του πύρκου

Γράφει ο Κυριάκος Ταπακούδης

Μέρος Β
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Αισιόδοξα μηνύματα
από τις αφίξεις...

Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι αφί-
ξεις τουριστών κατά τους πρώ-

τους πέντε μήνες του 2022 κάλυ-
ψαν τα τρία τέταρτα των αφίξεων 
κατά την αντίστοιχη χρονική περίο-
δο του 2019, οι επόμενοι μήνες του 
φετινού καλοκαιριού φαίνεται να 

στέλνουν θετικά μηνύματα. Συγκε-
κριμένα, κατά το πρώτο πεντάμη-
νο του 2022 οι αφίξεις τουριστών 
ανήλθαν στις 849,058. Ο αριθμός 
αυτός αποτελεί το 75.72% των αφί-
ξεων του 2019 και είναι σαφέστατα 
πιο υψηλός από την διετία της παν-
δημίας 2020-2021 συνδυαστικά. 
Ενώ και το τρίμηνο του φετινού 
καλοκαιριού, ακολούθησε την ίδια 
τάση, οπότε και τα έσοδα είναι αυ-
ξημένα.

Ωστόσο, ο παράγοντας πληθωρι-
σμός και οι αυξήσεις στις τιμές των 
καυσίμων, που σαφέστατα έχουν 
ενσωματωθεί σε όλη τη βιομηχανία 
του τουρισμού, φέρνουν και αυξη-
μένα έσοδα. 
Παρόλα αυτά, αυτό το γεγονός δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι αντιστοι-
χεί και σε αυξημένα κέρδη, εάν 
ληφθούν υπόψη βεβαίως και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
ξενοδοχειακός κλάδος.

Ανακάμπτει η κυπριακή τουριστική βιομηχανία…
Τι αναφέρει το Γαλλικό πρακτορείο για την ανάκαμψη του τουρισμού στην Κύπρο

Την είδηση ότι παρά την συνε-
χιζόμενη πανδημία και τις επι-

πτώσεις της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, ο κυπριακός τουρισμός 
μετρά σημαντικά κέρδη την τουρι-
στική περίοδο του 2022, μετέδωσε 
το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων 
«AFP».
Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, 
συνολικά, οι αφίξεις τουριστών στην 
Κύπρο ανακάμπτουν, χάρη στην 
ισχυρή ζήτηση σε εναλλακτικές αγο-
ρές μετά την άρση των περιορισμών 
για τον κορωνοϊό.
Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, η 
Κύπρος κατέγραψε 1,2 εκατομμύρια 
επισκέπτες, σχεδόν πενταπλάσιους 
σε σχέση με πέρυσι.
Το «AFP» σημειώνει ότι μέχρι στιγ-
μής ο συνολικός αριθμός των επι-
σκεπτών παραμένει κατά 25 τοις 
εκατό μειωμένος σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του 2019, όταν 1,63 
εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθη-
καν στην Κύπρο.
«Έχουμε περιορίσει κάπως τη ζη-
μιά», επεσήμανε στο γαλλικό πρα-
κτορείο ο Χρίστος Αγγελίδης, επικε-

φαλής του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Διευθυντών Ξενοδοχείων.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχο-
ντος έτους, οι Βρετανοί τουρίστες 
αποτελούσαν σχεδόν τα δύο πέμπτα 
των επισκεπτών, ακολουθούμενοι 
από τους Ισραηλινούς, που αποτε-
λούσαν το 7% των επισκεπτών, και 
στη συνέχεια από την Πολωνία, τη 
Γερμανία και την Ελλάδα.
«Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 
από διάφορους τομείς για την εν-

θάρρυνση τουριστών από άλλες 
αγορές, όπως η γερμανική, η πολω-
νική, η ιταλική και η γαλλική αγορά», 
δήλωσε ο Χάρης Παπαχαραλάμπους, 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ταξι-
διωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) 
στο «AFP».

Οι μεγάλες προκλήσεις

Στο δημοσίευμα του «AFP» γίνεται 
αναφορά στις προκλήσεις που αντι-

μετωπίζει η τουριστική βιομηχανία 
της Κύπρου. 
Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, 
ο τομέας του τουρισμού, «ο οποίος 
είχε συνεισφέρει 2,68 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ το 2019, δηλαδή το 15% 
του κυπριακού ΑΕΠ, μετρά ακόμη το 
κόστος των καταστροφικών ετών του 
ταξιδιωτικού χάους» που προκάλεσε 
η πανδημία.
Το 2019, πριν από την έναρξη της 
πανδημίας του Covid-19, το ένα 
πέμπτο των τουριστών ήταν Ρώσοι 
(782.000 από τα 3,9 εκατομμύρια) 
καθιστώντας τη ρωσική αγορά τη 
δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του νη-
σιού, μετά τη Βρετανία.
Πέρυσι, παρά τους αυστηρούς ταξι-
διωτικούς περιορισμούς του Covid, 
το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε πάνω 
από 25%, με τις αφίξεις από τη Ρω-
σία να ανέρχονται σε σχεδόν 520.000 
από τα 1,93 εκατομμύρια.
Ωστόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία 
είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της 
ρωσικής αγοράς για τον κυπριακό 
τουρισμό.
«Φέτος, περιμέναμε 800.000 Ρώ-

σους τουρίστες», δήλωσε ο Χάρης 
Λοϊζίδης, επικεφαλής του Παγκύπρι-
ου Συνδέσμου Ξενοδόχων.
Η ρωσική αγορά «εξανεμίστηκε από 
τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε ο 
κ. Αγγελίδης, ο οποίος πρόσθεσε ότι 
«Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος 
για αυτή την τεράστια αλλαγή».
Το «AFP» προσθέτει ότι η απώλεια 
των Ρώσων τουριστών σημαίνει ση-
μαντικές απώλειες για την κυπριακή 
οικονομία.
Την ίδια ώρα, η εκτίναξη του παγκό-
σμιου κόστους των καυσίμων που 
προκλήθηκε από τη σύγκρουση στην 
Ουκρανία έχει οδηγήσει τις τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος σε υψηλότερα 
επίπεδα.
Με τους τουρίστες να χρησιμοποι-
ούν τον κλιματισμό για να αντιμετω-
πίσουν τον καύσωνα, τα ξενοδοχεία 
παλεύουν με «αστρονομικούς λογα-
ριασμούς», δήλωσε ο κ. Λοϊζίδης.
«Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό 
το πρόβλημα και να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις, ειδικά σε μια εποχή 
που ο πληθωρισμός μαίνεται», επε-
σήμανε ο κ. Λοϊζίδης.

Την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στον 
Δείκτη Κύκλου Εργασιών παρουσί-

ασε ο τομέας των υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και εστίασης το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022, αντικατοπτρίζοντας 
την ανάκαμψη της τουριστικής βιομη-
χανίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αυ-
ξήθηκε κατά 84,3% στους τομείς των 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
εστίασης, με τις διοικητικές και υποστη-
ρικτικές υπηρεσίες να ακολουθούν με 
69,8%, την ενημέρωση και επικοινωνία 
με 34,8% και τις επαγγελματικές, επι-
στημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
με 9,0%.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 
2022, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021 κατέγραψαν 

οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής κα-
ταλύματος και εστίασης με 86,3%, των 
διοικητικών και υποστηρικτικών δρα-
στηριοτήτων με 47,0%, της ενημέρω-
σης και επικοινωνίας με 33,7% και των 
επαγγελματικών, επιστημονικών και τε-
χνικών δραστηριοτήτων με 8,2%.

Έκαναν ρεκόρ
Παροχή καταλύματος και εστίασης…
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η συνείδηση κάθε ανθρώπου  είναι η συνεί-
δηση όλης της ανθρωπότητας. Είναι ένα 

απέραντο ποτάμι, που δεν έχει 
αρχή, που πάντα συνεχίζει να κυ-
λάει, εσύ κι εγώ και ο άλλος είμα-
στε μέρος του. Και εγώ και ο άλ-
λος πεθαίνουμε. Τι γίνονται όλες 
οι επιθυμίες μου, τι γίνονται όλοι 

οι φόβοι μου, οι ανησυχίες μου, οι προσδοκί-
ες μου, οι φιλοδοξίες μου, το τεράστιο φορτίο 
θλίψης που κουβαλούσα για χρόνια, τι γίνονται 
όλα αυτά όταν το σώμα πεθαίνει; Ανακατεύο-
νται με το ποτάμι της ανθρωπότητας και μένουν  
σ’ αυτό. Είναι μέρος αυτού του ποταμού. Δεν 
ήταν ποτέ δικά σου. Δεν είναι δικά μου, είναι 
μέρος αυτού του ποταμού που εκδηλώθηκε 
με τη μορφή του χ, του ψ και  λοιπά. Αυτό το 
ποτάμι είναι φτιαγμένο από επιθυμία, φόβο, 
απελπισία, μοναξιά, όπως και από τα αντίθετα 
τους. Αυτά είναι το ποτάμι. Και είμαστε μέρος 
αυτού του ποταμού. Και όταν το σώμα πεθά-
νει, οι επιθυμίες, οι φόβοι, οι τραγωδίες και 
οι δυστυχίες- και τα αντίθετα τους – συνεχίζο-
νται. Εγώ πεθαίνω, αλλά το ποτάμι συνεχίζει. Το 
ποτάμι που είναι επιθυμία. Γιατί αυτό είναι το 
ποτάμι. Και το ποτάμι εκδηλώνεται με μια μορ-
φή, ένα όνομα.. Από τη στιγμή, όμως, που μια 
εκδήλωση του ποταμού εγκαταλείπει το ποτά-
μι, γι αυτήν υπάρχει πλήρης ελευθερία από το 
ποτάμι. Το ποτάμι εκδηλώνεται μέσα από τον 
Χ, και αν ο Χ χρησιμοποιώντας αυτή την «εκ-
δήλωση» δεν ελευθερώσει εντελώς τον εαυτό 
του από το ποτάμι, ξαναγυρίζει σε αυτό. Αυτό 
το ονομάζουν «μετενσάρκωση». Όλοι θέλουν 
να συνεχίσουν να υπάρχουν. Η σκέψη όλων των 
ανθρώπινων όντων υπάρχει και κυλάει σαν ένα 
μεγάλο ποτάμι, και σ’ αυτό το ποτάμι παραμέ-
νουν οι σκέψεις σου για τον εαυτό σου και όταν 
φύγεις. Όταν ακολουθείτε κάποια οργάνωση, 
κάποια ομάδα, κι αυτό το περιβάλλον σας επι-
βάλλει να είστε κάτι, εσείς μεταμφιέζεστε σαν 
να είστε έξω από το ποτάμι, αλλά βρίσκεστε 
ακόμα εκεί. Στην καθημερινή μας ζωή είστε 
ακόμα εκεί, γιατί εξακολουθείτε να κυνηγάτε τα 
ίδια πράγματα που κυνηγάει κάθε άνθρωπος, 
υπάρχει μια συνεχής έγνοια για τον εαυτό σας 
μέσα στο ποτάμι, στο οποίο όλοι οι άνθρωποι 
είναι παγιδευμένοι. Όταν πεθαίνεις, Οι σκέψεις 
για το «εγώ» σου συνεχίζουν να υπάρχουν σε 
αυτό το ποτάμι, όπως συνεχίζουν και τώρα- ως 
χριστιανός, ως βουδιστής η ως ότι άλλο θέλε-
τε-, ως πλεονέκτης, ως φθονερός, ως φιλόδο-
ξος, ως φοβισμένος, ως κυνηγός της ευχαρίστη-
σης. Αυτό είναι το ανθρώπινο ποτάμι στο οποίο 
βρίσκεται κανείς παγιδευμένος. Αν δεν βγείτε 
από αυτό τώρα, προφανώς θα συνεχίσετε να 
υπάρχετε και να «μπαινοβγαίνετε» σ’ αυτό το 
ποτάμι. Το «εγώ» δεν είναι κάτι πραγματικό 
το ίδιο από μόνο του, που σαν την κάμπια που 
πάει από φύλλο σε φύλλο περιπλανιέται από 
τη μια ύπαρξη στην άλλη μαζεύοντας εμπειρί-
ες και αποκτώντας σοφία ώσπου να φτάσει το 
ύψιστο, πράγμα που φανταζόμαστε ότι είναι η 
τελειοποίηση. Αυτή η αντίληψη είναι εσφαλμέ-
νη, είναι απλώς μια γνώμη και όχι μια πραγμα-
τικότητα. Την πραγματική πορεία του «εγώ» και 
τις διαδικασίες της μπορεί κανείς να τις διακρί-
νει μόλις αντιληφθεί πως- μέσα από την άγνοια 
του, τις τάσεις του, τις επιθυμίες του- ανασχη-
ματίζεται και κάθε λεπτό επανεδραιώνει τη συ-
νέχιση του.

Μ ε επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας 
Μιχάλη Χατζηπαντέλα και 
Τον Υπουργό Παιδείας Πρόδρομο Προδρό-

μου, το Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Παγκύπρι-
ας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ και το Σωματείο Ενωμένοι Γο-
νείς Κύπρου Alarm Call, τους καλούν να καταργήσουν 
τα εξοντωτικά όπως ισχυρίζονται μέτρα, που λαμβά-
νονται στα σχολεία για τον περιορισμό του covid, κα-
θώς δεν είναι αποτελεσματικά.
Αξιότιμοι Κύριοι
Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις για θέμα-
τα που αφορούν την Παιδεία και το σύστημα εκπαί-
δευσης στην Κύπρο. Εδώ και 2.5 χρόνια οι ειδικοί 
συστήνουν μάσκες, τεστ, εμβόλια και αποστάσεις. 
Οι ίδιοι ειδικοί λένε τώρα ότι τα εμβόλια δεν είναι 
αποτελεσματικά (κος. Κωστρίκης). Για πόσο ακόμα 
θα συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας με 
υποχρεωτικά παρεμβατικά τεστ, καραντίνες και χρή-
ση μάσκας στα σχολεία; Γιατί να ισχύουν δυο μέτρα 
και δυο σταθμά στην κοινωνία και στα σχολεία; 
Με ποια επιστημονικά δεδομένα και ποιες μελέτες 
συνεχίζει το Υπουργείο Υγείας και η ομάδα συμβού-
λων του να ετοιμάζουν σειρά μέτρων για το άνοιγμα 
των σχολείων; Η νέα σχολική χρονιά, όπως όλα δεί-
χνουν σε όλες τις χώρες, θα επιστρέψει στην κανονι-
κότητα, χωρίς να είναι υποχρεωτικές οι μάσκες, αλλά 
ούτε και τα τεστ στους μαθητές. 
Όλες οι χώρες διαδοχικά έχουν εγκαταλείψει την πολι-
τική σκληρών και υποχρεωτικών μέτρων αφού πλέον 
υπάρχει μεγάλη εμπειρία ανά το παγκόσμιο για την 
εξέλιξη, τους ρυθμούς και τρόπους διασποράς αλλά 
και της επικινδυνότητας του ιού. 
Η νόσηση με Covid-19, θεωρείται πια μια απλή νόσος, 
με γνωστή κλινική εικόνα και προβλέψιμες επιπλοκές, 

έχει δε χαμηλή θνητότητα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα 
φάρμακα που μειώνουν την ένταση των συμπτωμά-
των και μειώνουν τον κίνδυνο επιπλοκών.
Αρκετοί γιατροί και κυβερνήσεις ανά το κόσμο προ-
ειδοποιούν πως πλέον αυστηρά και υποχρεωτικά 
μέτρα δεν βοηθούν αφού έχουμε μπει σε ενδημική 
φάση και επιστρέφουν στην κανονικότητα δίνοντας 
έμφαση στην προσωπική ευθύνη και εκπαίδευση των 
πολιτών.
Εξάλλου τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
στις ΗΠΑ (CDC) δεν συνιστούν πλέον τον περιορισμό 
σε καραντίνα ή την εφαρμογή προγραμμάτων δια-
γνωστικών τεστ στα σχολεία ή στα κέντρα φροντίδας, 
για τους ανθρώπους που έχουν εκτεθεί στην COVID-
19. Επιστήμονας των CDC αναφέρει χαρακτηριστικά 
σε ανακοίνωση: “Οι νέες οδηγίες αναγνωρίζουν ότι η 
πανδημία δεν έχει τελειώσει, αλλά επίσης, μας βοη-
θούν να μετακινηθούμε σε ένα σημείο, στο οποίο η 
COVID-19 δεν διαταράσσει σοβαρά την καθημερινό-
τητα στη ζωή μας.”
Λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση 
στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, τη μεταδοτικότητα, 
την εικόνα της νόσου και τον τρόπο που διαχειρίζο-
νται πλέον τον ιό οι άλλες χώρες θεωρούμε πλέον 
μονόδρομο όπως υπάρξει οδηγία για σύσταση και όχι 
στην υποχρεωτικότητα για την χρήση προστατευτικής 
μάσκας σε κλειστούς χώρους, και η διενέργεια τεστ 
όπως γίνεται μόνο στους συμπτωματικούς.
Αμέτρητες έρευνες που έχουμε στην κατοχή μας το-
νίζουν ότι η χρήση μάσκας στο σχολείο και σε υγιείς 
παιδιά εγκυμονεί κινδύνους λοιμώξεων του αναπνευ-
στικού, εμποδίζει τα παιδιά στην συγκέντρωση, στην 
επικοινωνία, στην αναπνοή αλλά και στην ομαλή ανά-
πτυξη της προσωπικότητας τους αφού βρίσκονται δι-

αρκώς σε μια κατάσταση πίεσης και υπόκεινται σε ένα 
διαρκή ψυχαναγκασμό που το όφελος του συγκριτικά 
με τους κίνδυνους από την συνεχή χρήση της μάσκας 
είναι μηδαμινό ως και μηδενικό.
Είναι καιρός να ομαλοποιηθεί πλήρως η ζωή μας και 
να συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς φόβο, ιδιαίτερα τα 
παιδιά μας που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη ζημιά 
τα τελευταία χρόνια και στην εκπαίδευση τους αλλά 
και στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.
 Επισημαίνουμε πως βάσει της έρευνας της κοινής 
γνώμης που διεξήχθη από εμάς διαφάνηκε πως από 
τους 642 ερωτηθέντες γονείς, το ποσοστό των 93% 
δεν συμφωνεί καθόλου με την πρόσφατη ανακοίνωση 
του Υπουργού Υγείας σχετικά με τα ενδεχόμενα νέα 
μέτρα στα σχολεία για την ερχόμενη σχολική χρονιά 
2022/23 που αφορούν μάσκες, τεστ, αποστάσεις κλπ.  
Πιο συγκεκριμένα, το 95% πιστεύουν ότι το μέτρο της 
μάσκας δεν είναι καθόλου απαραίτητο στα παιδιά και 
το 81% δεν είναι καθόλου απαραίτητο στους ενήλικες! 
Στην ερώτηση εάν υπάρχει εμπιστοσύνη στις αποφά-
σεις των Ειδικών Υγείας της Κυβέρνησης σήμερα, το 
92% των ερωτηθέντων απάντησαν ‘καθόλου’.
Καταλήγοντας θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθα-
ρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι θα δείξουμε 
μηδενική ανοχή σε όποια απόφαση τυχόν παρθεί 
για το άνοιγμα των σχολείων με υποχρεωτική την 
χρήση προστατευτικής μάσκας και διενέργειας τεστ. 
Διαφορετικά δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να 
αντιδράσουμε δυναμικά δίνοντας σύσταση σε εκπαι-
δευτικούς και μαθητές για ανυπακοή σε οποιαδήποτε 
υποχρεωτικότητα.

Γονείς: Όχι άλλα μέτρα στα σχολεία 
Επιστολή προς τους Υπουργού Υγείας και Παιδείας και έρευνα 
που αποκαλύπτει ότι τα μέτρα κατά του covid δεν βοηθούν…

Με τιμή Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών 
Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ Σωματείο Ενωμένοι 

Γονείς Κύπρου Alarm Call

Είναι ένα απέραντο 
ποτάμι

Η Τσουκνίδα είναι ένα αγριόχορτο που φυτρώνει 
σχεδόν παντού που αν και είναι περιφρονημένο 

φυτό που όλοι προσπαθούμε να το αποφύγουμε έχει 
ένα πλήθος θεραπευτικές ιδιότητες και μεγάλη θρεπτι-
κή αξία. Το φυτό αυτό ήταν γνωστό από την αρχαιότη-
τα. Ακόμη και στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιούν την 
τσουκνίδα σε εκζέματα και κάθε είδους αιμορραγίες. 
Χρησιμοποιείται τόσο το φυτό ολόκληρο όσο και η ρίζα 
και οι σπόροι του. Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η 
τσουκνίδα οφείλει τις θεραπευτικές της ικανότητες στα 
στοιχεία που περιέχει όπως βιταμίνες, σίδηρο, άζωτο 
κλπ.

Θεραπευτικές ιδιότητες
Η Τσουκνίδα θεωρείται φυτό αιμοστατικό, κυρίως σε 
αιμοπτύσεις, φυματίωση, αιματουρία, μητρορραγίες 
και ρινορραγίες. 
Είναι αντισπασμωδικό σε περιπτώσεις ρευματισμών. 
Ισχιαλγίας, αποπληξίας και παράλυσης. Καταπολεμά 
την αναιμία, τη ραχίτιδα, τα αρθριτικά, τους ρευματι-
σμούς, την παχυσαρκία, τη δυσμηνόρροια, τον πυρετό 

και τις πέτρες στα νεφρά.
Αλλά οι θεραπευτικές ιδιότητες της τσουκνίδας δε στα-
ματούν εδώ. Χρησιμοποιείται ακόμα για τη θεραπεία 
των εντερικών λοιμώξεων και ιδίως τη διάρροια, των 
παθήσεων της κύστης και της ουρήθρας. Επιπλέον ρυθ-
μίζει τη λειτουργία των αδένων, θεραπεύει τις αιμορ-
ροΐδες, αυξάνει το γάλα στις μητέρες που θηλάζουν, 
τονώνει τη λειτουργία της χολής και του συκωτιού και 
θεραπεύει τη νυχτερινή ακράτεια ούρων νευρικής φύ-
σεως ιδίως στα παιδιά. 
Ακόμη θεραπεύει την τριχόπτωση, τις άφθες και γενικά 
τις μολύνσεις του στόματος και του λάρυγγα.  Επειδή 
πολλοί αναγνώστες όμως θα ήθελαν να μάθουν πώς 
πρέπει να παρασκευάζονται τα διάφορα παρασκευά-
σματα και πώς θα χρησιμοποιούνται γι αυτό παραθέ-

τουμε πιο κάτω τους τρόπους αυτών και τη θεραπεία 
που πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση.
(α). Για την αιμορραγία της κύστης, χρησιμοποιούμε 
κοπανισμένη τσουκνίδα την οποία βράζουμε και τοπο-
θετούμε μέσα στο ρουθούνι το χυμό της με ένα βαμβά-
κι και τότε το αίμα σταματάει.
(β). Για το κρυολόγημα:
Βράζουμε φρέσκες ή ξηρές τσουκνίδες και προσθέτου-
με λίγο μέλι στο χυμό και πίνουμε το ρόφημα ζεστό.
(γ). Για τις άφθες:
Κάνουμε γαργάρες με αφέψημα τσουκνίδας.
(δ). Για τη διάρροια:
Χρησιμοποιούμε έγχυμα τσουκνίδας και το πίνουμε 
σαν τσάι.
(ε). Για τους ρευματοαρθριτικούς πόνους και οσφυαλ-
γίες αφού μαζέψουμε τις τσουκνίδες πολύ πρωί, πριν 
ακόμη βγει ο ήλιος, τις κοπανίζουμε και τις βράζουμε 
με λάδι. Στη συνέχεια τις περνούμε από κουλιαστήρι-
σουρωτήρι και το ζουμί το βάζουμε σε μπουκάλι. Το 
ζουμί αυτό το χρησιμοποιούμε τον Χειμώνα και τρί-
βουμε το πονεμένο μέρος.
(ζ). Για τις πέτρες των νεφρών και της κύστης κοπανί-
ζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρους της τσουκνί-
δας, τους βράζουμε σε 300 γρ. νερό και πίνουμε ένα 
ποτήρι το πρωί με άδειο στομάχι.

Αρωματικά και 
Φαρμακευτικά φυτά

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

ΑΣΚΝΙΘΑ 

Δρ. Γιώργος Πισιάρας M.D
Παθολόγος- Βελονιστής-Παραψυχολόγος

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης
Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κ ηπουρική
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Σημαντικό βήμα στην εξουδετέρωση του αιτήματος των 
Κυπρίων για αυτοδιάθεση ήταν η πρόσκληση για την 

Τριμερή Συνάντηση του Λονδίνου το 1955. 
Η παραπλανητική Αγγλική πρόσκληση, κα-
λούσε την Ελλάδα και Τουρκία στο Λονδί-
νο, για να συζητήσουν μαζί με την Αγγλία: 
«…επί πολιτικών και αμυντικών ζητημάτων, 
που επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο, 

συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου».  
Ενδεικτικό της Αγγλικής επιτηδειότητας είναι ότι, ενώ η 
πρόσκληση αφορούσε την συζήτηση θεμάτων ασφάλει-
ας της Ανατολικής Μεσογείου, δεν προσκαλέστηκαν άλ-
λες επηρεαζόμενες χώρες, πχ Αίγυπτος, Συρία, Λίβανος, 
Ισραήλ. Ενδεικτικό της Ελληνικής υποχωρητικότητας και 
σύμπλευσης με τον ισχυρό είναι ότι, η Ελλάδα δέχθηκε να 
παραστεί χωρίς καμιά δήλωση ή προϋπόθεση για να προ-
στατεύσει, όχι μόνο τα δικαιώματα των Ελλήνων Κυπρίων, 
αλλά και τα συμφέροντα της ίδιας της Ελλάδος. Η αποδοχή 
της πρόσκλησης από την Ελλάδα, παρά τις έντονες αντιδρά-
σεις του Μακαρίου, ήταν ένα τραγικό λάθος της Ελληνικής 
διπλωματίας. Ο Αγγλος πρωθυπουργός, Anthony Eden, στα 
απομνημονεύματά του αποδίδει τα εξής στον Μακάριο: « 
Πιστεύουμε ακραδάντως ότι η σύγκληση μιάς διασκέψεως 
αποτελεί παγίδα και είναι μέσο αναβολής με σκοπό την 
υπονόμευση της ελληνικής προσφυγής εις τα Ηνωμένα 
Έθνη και ακόμη με σκοπό να περιπλακούν τα πράγματα σε 
τέτοιο σημείο που να καθίσταται δύσκολη οποιαδήποτε 
διευθέτηση».
Η Τουρκία, η οποία με την Συνθήκη της Λωζάννης, είχε απο-
ποιηθεί των δικαιωμάτων της στην Κύπρο, έμπαινε από 
την πίσω πόρτα σαν ενδιαφερόμενο μέρος στην λύση του 
Κυπριακού. Ακόμα και για τους Άγγλους, όπως αναφέρει 
στα απομνημονεύματά του ο τότε  Άγγλος Υπουργός Εξω-
τερικών Harold Macmillan, ήταν τεράστια έκπληξη, η ευκο-

λία με την οποία η Ελλάδα δέχθηκε την πρόσκληση, χωρίς 
οποιεσδήποτε επιφυλάξεις ή εξαιρέσεις.   
Οι εργασίες της Τρίμερους άρχισαν στο Lancaster House 
στο Λονδίνο, στις 29 Αυγούστου, 1955. Τραγικό απότοκο 
της Τριμερούς ήταν ότι, η Τουρκία, με την συναίνεση της 
Ελλάδας, απέκτησε ρόλο και λόγο στο Κυπριακό. Ο Fatin 
Zorlu, ΥΠ.ΕΞ. της Τουρκίας, πέρα από κάθε λογική και νομι-
κή τεκμηρίωση, επικαλούμενος την Συνθήκη της Λωζάννης, 
υποστήριξε ότι: από την στιγμή που η Αγγλία αποποιηθεί 
τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Κύπρο, αυτά πρέπει να 
επιστρέψουν στην Τουρκία η οποία τα είχε πριν την υπο-
γραφή της συνθήκης. Άρα το Κυπριακό δεν ήταν ένα πρό-
βλημα μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας ή Κύπρου και Αγγλίας, 
αλλά Τουρκίας και Αγγλίας.  
Πέραν αυτού, έθετε το ζήτημα της ασφάλειας των Τουρκο-
κυπρίων αλλά και της ιδίας της Τουρκίας λόγω της γεωστρα-
τηγική σημασίας της Κύπρου. 
Όπως πολύ αργότερα μας αποκάλυψε ο ΥΠ.ΕΞ. της Τουρκί-
ας, Ahmet Davutoglu, και ένας Τουρκοκύπριος να μην υπήρ-
χε στην Κύπρο έπρεπε να τον ανακαλύψουν. Η Κύπρος, σε 
Ελληνικά χέρια, θα έκλεινε τον Ελληνικό  βρόγχο γύρο από 
την Τουρκία αποκόπτοντάς την από την πρόσβαση στην 
ελεύθερη θάλασσα και περικυκλώνοντάς την από Ελληνικό 
στρατό.
Η διάσκεψη έληξε άδοξα, με τους Άγγλους επικαλούμενοι 
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις στην περιοχή να αδυ-
νατούν να δώσουν αυτοδιάθεση και να προτείνουν ένα 
σχέδιο αυτοδιοίκησης, την Ελλάδα να συμμερίζεται τις 
Αγγλικές προτάσεις και την Τουρκία να είναι ανένδοτη και 
να επιμένει στην διατήρηση της Βρετανικής κυριαρχίας έως 
έχει. Τραγικός επίλογος ήταν το πογκρόμ κατά των Ελλήνων 
τον Σεπτέμβριο του 1955 σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρ-
νη, για να δικαιολογήσει η Τουρκία το λαϊκό έρεισμα στα 
δικαιώματά της στην Κύπρο.

 Η Ρεαλιστική Προσέγγιση της Τριμερούς: 
Μετά τον Β’ΠΠ, όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις ένιωθαν ότι 
χρωστούσαν την εξουσία τους στους Άγγλους. Tόσο οικονο-
μικά, όσο και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά η Ελλάς ήταν 
εξαρτώμενη της Αγγλίας και των ΗΠΑ. O Γεώργιος Παπαν-
δρέου, το 1950 δήλωνε:  «Η Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύ-
μονας, τον μεν αγγλικόν, τον δε αμερικανικόν, και δι’ αυτό 
δεν ημπορεί να πάθει ασφυξίαν λόγω του Κυπριακού». 
Η Αγγλία, χρησιμοποιώντας της επιρροή της πάνω στην κυ-
βέρνηση της Ελλάδας, την ξεγέλασε/ υποχρέωσε, να συμ-
μετάσχει στην Τριμερή με πρωταρχικό σκοπό να εμπλέξει 
την Τουρκία στο Κυπριακό ώστε, να στρέψει την Ελλάδα 
εναντίον της Τουρκίας και κατά επέκτασιν τους Ελληνοκύ-
πριους εναντίων των Τουρκοκυπρίων. 
Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δικαιολογήσει την 
παρουσία της στο νησί, έως ο μόνος σταθεροποιητικός πα-
ράγοντας, ο οποίος θα αποσιωπούσε την σύγκρουση Ελλά-
δας-Τουρκίας. Μία σύγκρουση που θα έθετε σε κίνδυνο την 
διεθνή ειρήνη σε μια τόσο εύθραυστη περιοχή του κόσμου, 
και σε κίνδυνο την συνοχή της νότιο-ανατολικής πτέρυγας 
του ΝΑΤΟ, το μαξιλαράκι προστασίας της Δύσης στην επέ-
λαση του κομμουνισμού.
Επιμέρους στόχοι των Βρετανών ήταν: α) να προλάβουν 
την διεθνοποίηση του προβλήματος με μια νέα προσφυγή 
στον ΟΗΕ,  β) να κρατήσουν τις πρωτοβουλίες εξεύρεσης 
λύσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, γ) να χρησιμοποιήσουν την 
επιρροή της Ελληνικής κυβέρνησης για να κάμψουν το ηθι-
κό και αγωνιστικότητα των Ελλήνων Κυπρίων, δ) να παρα-
κάμψουν τον Μακάριο, ε) να εκτρέψουν το θέμα από την 
διεθνή του διάσταση, σαν δικαίωμα αυτοδιάθεσης ενός 
υπόδουλου λαού, και να το μετατρέψουν σε μία ελληνο-
τουρκική διένεξη.

Η Τριμερής Διάσκεψη Του Λονδίνου,1955

Η τουρκική εισβολή είχε ήδη ολοκληρώσει το 
στόχο της, καταλαμβάνοντας το 37% των 
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

επιβεβαιώνοντας τραγικά τις προφη-
τικές προειδοποιήσεις του Μακαρίου 
για τη συνωμοσία της Χούντας και της 
ΕΟΚΑ B’ , με αποκορύφωμα το πραξι-
κόπημα της 15ης Ιουλίου.
Παρ’ όλα αυτά, αμετανόητοι οι ένοχοι 

όχι μόνο δεν βρήκαν το θάρρος της συγνώμης και 
της απολογίας για το φρικτό τους εθνικό έγκλημα, 
αλλά συνέχισαν το Φθινόπωρο του 1974, καλλιερ-
γώντας κλίμα περαιτέρω αποσταθεροποίησης στα 
εναπομείναντα ελεύθερα εδάφη, με άμεσο τον κίν-
δυνο ολοκληρωτικής κατάληψης της Κύπρου.
Απόπειρα δολοφονίας του Βάσου Λυσσαρίδη, δολο-
φονία του Δώρου Λοΐζου στις 30 Αυγούστου, δολο-
φονία του Δημοσθένη Γεωργίου στις 8 Σεπτεμβρίου, 
στο Μέσα χωριό Πάφου και  δολοφονία του Ηλία 
Πελαβά στις 29 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Όλα αυτά 
ενώ η Τουρκία κατείχε το 37% των εδαφών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και απειλούσε με ολοκληρωτι-
κή  κατάληψη το νησί.
Αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα ελάχιστο άλλοθι 
για την προδοσία της εσωτερικής ανωμαλίας και των 

αναρίθμητων εγκλημάτων της ΕΟΚΑ Β πριν το πρα-
ξικόπημα και για την κορυφαία πράξη του εγκλήμα-
τος της 15ης Ιουλίου στο όνομα του πόθου για την 
Ένωση με την Ελλάδα, ένα τέτοιο άλλοθι δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει την περίοδο που ακολούθησε την 
τουρκική εισβολή. Γιατί είδαν και μαρτύρησαν με τα 
ίδια τους τα μάτια τι είχε προκαλέσει στην Κύπρο η 
προδοτική τους δράση και τα «ηρωικά τους κατορ-
θώματα» ενδεδυμένα με πατριωτική πλειοδοσία, 
εθνοκαπηλεία και ενωσιολογία.
Άρα το γεγονός ότι συνέχιζαν και μετά την αποδε-
δειγμένη τουρκοφόρο δράση τους, αποδεικνύει αδι-
αμφισβήτητα ότι η όλη διαγωγή τους είχε ως στόχο 
τη εξυπηρέτηση εκείνων των  ξένων κέντρων που 
είχαν οργανώσει τη συνωμοσία κατά της Κύπρου. 
Και ότι υπήρξαν είτε αργυρώνητοι, είτε συνειδητοί 
Εφιάλτες. Υπάρχει άραγε άλλη λογική εξήγηση, δι-
καιολογία ή άλλοθι για του άθλιους – άθλους τους, 
να δολοφονούν δημοκρατικούς πολίτες ενώ οι τάφοι 
των θυμάτων της τουρκικής εισβολής ήταν ακόμα 
νωποί;
Αλλά και η λυσσώδης προσπάθεια τους να αποτρέ-
ψουν επιστροφή του νόμιμου Προέδρου της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην 
Κύπρο, που θα αποκαθιστούσε τη διεθνή νομιμό-
τητα του Κυπριακού κράτους, που κινδύνευε με κα-
τάρρευση και διάλυση, ως απότοκον των «κατορθω-
μάτων τους», τι άλλο σημαίνει παρά ομολογία της 
εν πλήρη συνειδήσει συμπόρευσης τους με όσους 

απεργάζονταν έξωθεν την οριστική καταστροφή της 
Κύπρου; Υπάρχει προηγούμενο στον ιστορία μιας 
τέτοιας άθλιας, επονείδιστης και εφιαλτικής συμπε-
ριφοράς.
Λέγεται συχνά ότι επιβάλλεται η εθνική συμφιλίω-
ση. Και ότι πρέπει να  μην αναξέονται πληγές του 
παρελθόντος. Ότι εκείνο που προέχει είναι απλώς 
και μόνο η διατήρηση αλώβητης της μνήμης για να 
φωτίζεται διδακτικά το μέλλον.
Ορθόν!  Είναι ωστόσο δυνατόν, σαράντα οκτώ χρό-
νια μετά την προδοσία να μην εκφράζεται μεταμέ-
λεια και συγνώμη και να μην υπάρχει αίτημα ελέους 
προς τον Κυπριακό λαό και την ιστορία για τα όσα, 
πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, έχουν αποδειχθεί 
για τις ασήκωτες ευθύνες τους για όσα πριν, κατά 
και μετά τη διπλή τραγωδία του 1974 διέπραξαν;
Στην ποινική δικαιοσύνη, όταν υπάρξει είτε παρα-
δοχή είτε απόδειξη ενοχής του κατηγορουμένου, ο 
Δικηγόρος αγορεύει για μετριασμό της ποινής, πα-
ραθέτοντας ενώπιον του Δικαστηρίου τα λεγόμενα 
ελαφρυντικά για μετριασμό της ποινής. Όπως και 
την ειλικρινή απολογία και μεταμέλεια του κατηγο-
ρουμένου. Στην περίπτωση των ενόχων για την εθνι-
κά μειοδοτική τους δράση το 1974, είναι προφανές 
ότι, δεδομένης της άρνησης παραδοχής ενοχής, 
απολογίας, συγνώμης, αιτήματος άφεσης αμαρτιών 
και ελέους, ελαφρυντικά δεν υπάρχουν και συνεπώς 
ούτε μετριασμός της ποινής. Η ετυμηγορία είναι μία. 
Το αιώνιο ανάθεμα της ιστορίας.

Συνέχιζαν το προδοτικό τους έργο
Με τον κατακτητή «εντός των πυλών» κι ενώ είχαν ανοίξει
την κερκόπορτα, συνέχιζαν το εθνοκτόνο έργο τους.

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

Η αύξηση της τιμής 
του φυσικού αερίου 

και η ενεργειακή κρίση

ΕΟι εκτιμήσεις για μια δύσκολη χειμερινή περίοδο 
για την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αρνητικές, με τις 

αντιδράσεις των κρατών μελών να ποι-
κίλουν προς αντιμετώπιση της εκτιμώ-
μενης ιδιαίτερα σοβαρής ενεργειακής 
κρίσης που επικρέμεται ως δαμόκλειος 
σπάθη για τις οικονομίες και δημοσιο-
νομικές πολιτικές των ευρωπαϊκών (και 

όχι μόνο) κρατών. Σε συνάρτηση με τις αυξανόμενες 
πληθωριστικές τάσεις που παρατηρούνται, την κλιμα-
τική αλλαγή, τις παγκόσμιες επιπτώσεις του πολέμου 
στην Ουκρανία και της παρατηρούμενης γεωπολιτικής 
ανισορροπίας, η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου 
επιτείνει την ενεργειακή κρίση. 
Στην παρούσα φάση υπάρχουν αρκετές φωνές εντός 
των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποσύν-
δεση των τιμών του φυσικού αερίου από τον ηλεκτρι-
σμό, αφού οι συνεχόμενες αυξήσεις της τιμής του φυ-
σικού αερίου έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος και κατ’ επέκταση το κόστος για τους κατα-
ναλωτές που εκτιμάται ότι θα περάσουν ένα δύσκολο 
χειμώνα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημειώνεται ότι οι τι-
μές του φυσικού αερίου είναι δέκα φορές μεγαλύτερες 
από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός 
που από μόνο του αποτυπώνει την δύσκολη κατάστα-
ση στην οποία περιέρχονται πλέον οι πολίτες των ευ-
ρωπαϊκών κρατών και την συνεπαγόμενη αύξηση του 
κόστους ζωής, του πληθωρισμού και των αγαθών αλλά 
και υπηρεσιών. 
Μετά την επιστροφή (σχεδόν) στην κανονικότητα πέ-
ραν των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, παρα-
τηρήθηκε μια ευρύτερη αύξηση στις τιμές της ενέρ-
γειας αφού αμέσως παρουσιάστηκε η ανάγκη για 
περισσότερη ενέργεια σε όλους τους τομείς της οικο-
νομίας που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα και 
περιόρισαν ή ανάστειλαν την λειτουργία τους. Πέραν 
τούτου του γεγονότος, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ου-
κρανία αποτέλεσε ένα σημείο – ορόσημο όσον αφο-
ρά στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και ειδικότε-
ρα του φυσικού αερίου και από τον Φεβρουάριο του 
2022 σημειώνεται μια ραγδαία αύξηση στις τιμές του 
φυσικού αερίου. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αποτελεί 
τον μεγαλύτερο εξαγωγέα φυσικού αερίου στον κόσμο 
με 241.3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2021 ένα-
ντι 179.3 δισεκατομμυρίων των ΗΠΑ και 143.1 δισεκα-
τομμυρίων από την Μέση Ανατολή την ίδια περίοδο. 
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η Ρωσία προμήθευε σε πο-
σοστό περίπου 40% το φυσικό αέριο που χρειαζόταν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κάποιες χώρες, όπως για πα-
ράδειγμα είναι η Γερμανία, εξαρτώνται σε μεγαλύτερο 
βαθμό από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Η ίδια η Γερ-
μανία, που εισήγαγε το 55% του φυσικού της αερίου 
από τη Ρωσία προ της εισβολής, πλέον εισάγει το 35% 
και προγραμματίζει την πλήρη απεξάρτησή της από το 
ρωσικό φυσικό αέριο. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της αντίδρασής της 
στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποφάσι-
σε την μείωση της εξάρτησής της από το φυσικό αέ-
ριο που προέρχεται από την Ρωσία και τα κράτη – μέλη 
της συμφώνησαν σε μείωση χρήσης φυσικού αέριου 
σε ποσοστό 15%. Οι φόβοι για περιορισμούς προμή-
θειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώ-
πη εντείνονται τελευταίως και σίγουρα παραμένουν 
στην εξίσωση και τα κράτη προσπαθούν να εφαρμό-
σουν εναλλακτικές λύσεις που όμως δεν διασφαλίζουν 
την μείωση των τιμών της ενέργειας αλλά τουλάχιστον 
στοχεύουν στην μείωση του αντικτύπου στους κατανα-
λωτές. 

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού
Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση 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
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

σε όλες τις γλώσσες 

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

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 κηπουρό, συντηρητή πισίνων, καθαριστές και καθαρί-
στριες με δυνατότητα εκπαίδευσης για τα κτιριακά συγκροτήματα που διαχειρίζεται.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 26935828 ή στο 80009696. Επίσης, 
όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@pfa.com.cy.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε αύριο Κυριακή 04/09/2022 από τον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο, 
το 6μήνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε αύριο Κυριακή 04/09/2022 στην Εκκλησιά Αγίου Κενδέα στην Πάφο, το 40 ήμερο 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 

ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
(από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και 
λοιποί συγγενείς.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΥ 
(από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Η Οικογένεια: η σύζυγος Έφη Καννάουρου, τα παιδιά Στεφανία 
και Χριστιάνα, τα εγγόνια Αριστοτέλης, Παναγιώτης, Μιχάλης 

και Πάνος, αδελφή και λοιποί συγγενείς.



Ο Max Verstappen παίρνει τη νίκη στο Spa 
εκκινώντας από τη 14η θέση,  αφού οδήγησε όπως αρμόζε ι  σε Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

The World’s Most Popular Wheat Beer
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Μ όνο 18 από τους 44 γύρους χρειάστηκε 
ο Max Verstappen, για να ανεβεί 1ος από 
14ος που εκκίνησε. Από αυτό το σημείο, 

δεν κοίταξε στιγμή πίσω. Έχτισε διαφορά ασφαλεί-
ας, και πήρε την 9η φετινή του νίκη, την πιο εμφατι-
κή και πιο πειστική από όλες. Επιπλέον, έγραψε και 
τον ταχύτερο γύρο του αγώνα ενώ οι τηλεθεατές 
τον ανακήρυξαν με την ψήφο τους καλύτερο οδηγό 
της ημέρας.
Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, έχοντας εφοδιάσει 
με νέα εξαρτήματα τη Red Bull, εκκινούσε από τις 
πίσω θέσεις. Οδήγησε επιφυλακτικά στον 1ο γύρο, 
μην πληγώσει το αυτοκίνητο σε κάποια αψιμαχία, 
κι ύστερα διάλεγε προσεκτικά τα σημεία επίθε-
σης, ανάλογα πού πλεονεκτούσε με κάθε αντίπαλο 
εμπρός.
Τόσο συνετή και ταυτόχρονα τόσο βιρτουόζικη 
και  αποτελεσματική οδήγηση, με άριστη διαχείρι-
ση των ελαστικών, έχουμε δει μόνο από μεγάλους 
του αθλήματος. Στο Spa σήμερα είδαμε έναν σπου-
δαίο οδηγό σε έναν από τους καλύτερους αγώνες 
του.
Αν κάποιες από τις προηγούμενες φετινές του νίκες 
τις «έκανε δώρο» η Ferrari, με την αλλοπρόσαλλη 
στρατηγική της, στο Spa δεν χαρίστηκε κανένας 
στον Max Verstappen, ούτε καν ο ομόσταυλός του, 
Sergio Perez, ο οποίος επιχείρησε να του αντιστα-

θεί, όταν τον είδε να του γεμίζει τους καθρέφτες.
Ο Perez τερμάτισε 2ος, αλλά φαινόταν πολύ λί-
γος πλάι στον Max. Έκανε κακή εκκίνηση από τη 
2η θέση και δε φάνηκε ούτε στιγμή να πείθει ως 
πιθανός διεκδικητής του αγώνα.
Αντιθέτως, ο Carlos Sainz έκανε εξαιρετική εκκίνηση 
και επανεκκίνηση από την 1η θέση, οδήγησε σωστά 
και μεθοδικά, μα μοιραία υπέκυψε στην ταχύτητα 
των Red Bull, οπότε αρκέστηκε στην 3η θέση του 
βάθρου, που ήταν το μέγιστο που μπορούσε να πά-
ρει από τον σημερινό αγώνα.
Εξίσου αποτελεσματικά εξ τέλεσε τη δική του απο-
στολή ο George Russell, που έφερε τη  Mercedes 
στην 4η θέση, τη μέγιστη που θα μπορούσε να πε-
τύχει.
Για τον Charles Leclerc ήταν άλλη μία «συννεφια-
σμένη Κυριακή». Ενώ όδευε για την 5η θέση, έχο-
ντας κι αυτός εκκινήσει από πίσω, δεν υπολόγι-
σαν με την ομάδα καλά τη διαφορά τους από τον 
6ο, Fernando Alonso, και τον έβαλαν στον προτε-
λευταίο γύρο για μαλακά λάστιχα ώστε να κάνει 
ταχύτερο γύρο. Όμως, αντί να κάνει ταχύτερο γύρο 
αναλώθηκε σε μάχη με τον Alonso, την οποία κέρ-
δισε μεν, πλην όμως τιμωρήθηκε με ποινή 5 δευ-
τερολέπτων επειδή παραβίασε το όριο ταχύτητας 
των πιτ, στην αγωνία  του να ξαναβγεί, οπότε τελικά 
περιορίστηκε στην 6η του τερματισμού.

Ο Alonso έκανε εξαιρετική εκκίνηση, ανεβαίνοντας 
2ος, όμως ο Lewis Hamilton του επιτέθηκε στο τέλος 
της ευθείας Kemel, υπολόγισε λάθος ότι τον άφησε 
πίσω, έστριψε καταπάνω του, οπότε η Mercedes 
απογειώθηκε και εγκατέλειψε. «Ξέρει να κερδί-
ζει μόνο από την 1η θέση», σχολίασε πικρόχολα ο 
Alonso, ξεχνώντας το περσινό Grand Prix της Βραζι-
λίας. Πάντως, ο Πολυπρωταθλητής αποδέχθηκε το 
λάθος του δημόσια ζητώντας συγνώμη.
Με αυτή την ανώμαλη προσγείωση τελείωσε άδο-
ξα ο αγώνας του Hamilton
Ο Esteban Ocon, που επίσης εκκινούσε πίσω, τερ-
μάτισε 7ος, οπότε η Alpine μοιάζει πλέον να εδραι-
ώνεται στην 4η θέση της βαθμολογίας των Κατα-

σκευαστών, καθώς μάλιστα η McLaren έφυγε με 
άδεια χέρια.
Ο Sebastian Vettel, τερματίζοντας 8ος, έφερε πολύ-
τιμους βαθμούς στην Aston Martin. Μα ακόμα πιο 
σημαντική ήταν η 9η θέση του Pierre Gasly, που έφε-
ρε τους πρώτους βαθμούς της Alpha Tauri από το 
Αζερμπαϊτζάν, και η 10η θέση του Alexander Albon, 
που δίνει στη Williams τους πρώτους βαθμούς από 
το Μαϊάμι.
Στη βαθμολογία των οδηγών ο Max μοιάζει άπια-
στος πλέον, με 284 βαθμούς έναντι 191 του Perez, 
που πέρασε 2ος, και του 3ου πλέον Leclerc, με μό-
λις 186. Παρομοίως, η Red Bull έχει ξεφύγει στη 
βαθμολογία των Κατασκευαστών, με 475 βαθμούς 
έναντι 357 της Ferrari και 316 της Mercedes.
Ένα ενδιαφέρον στατιστικό: Ο Max Verstappen έγι-
νε μόλις ο 2ος οδηγός στην ιστορία του αθλήματος 
που νικά δύο συνεχόμενους αγώνες εκκινώντας 
από θέση διψήφια, εκτός πρώτης 9αδας, δηλαδή, 
αφού νίκησε και στην Ουγγαρία, εκκινώντας 10ος. 
Ο προηγούμενος που πέτυχε κάτι ανάλογο ήταν ο 
θρυλικός Νεοζηλανδός Bruce McLaren, ιδρυτής της 
McLaren, πριν 62 χρόνια.
Μια χαρμόσυνη είδηση ανακοινώθηκε, το Spa πα-
ραμένει στο καλεντάρι της Formula 1 του 2023, κα-
θώς απομακρύνθηκε η προοπτική του αγώνα στο 
Νοτιοαφρικανικό Kyalami.
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Στο στάδιο Αμμόχωστος μεταβαίνει τη 
Δευτέρα ο Ακρίτας Χλώρακας για να 
αντιμετωπίσει τη Νέα Σαλαμίνα, στο 

πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος. 
Μετά την πολύ σπουδαία νίκη επί της Ομό-
νοιας στην πρεμιέρα, ο στόχος απέναντι 
στη Νέα Σαλαμίνα δεν μπορεί να είναι άλ-
λος από το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο.  
Η ομάδα του Νταβίντ Μπαντία έδειξε τις 
πλούσιες αρετές της στην πρεμιέρα και κα-
νείς πλέον δεν έχει το δικαίωμα να αμφι-
σβητεί το νεανικό σύνολο του Ισπανού προ-
πονητή.  

Στα πιο αξιοσημείωτα, ότι ο κύριος Μπα-
ντία δεν φοβήθηκε την Ομόνοια. Αντιθέ-
τως, έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο, είχε 
κατοχή και επικράτησε κατά κράτος της 
μεγάλης αντιπάλου. Χαρακτηριστικά ομά-
δων που έχουν απαιτήσεις στον αγωνιστικό 
χώρο απέναντι σε οποιανδήποτε ομάδα. 
Μάλιστα, κανείς δεν μπορεί να παραβλέ-
ψει το γεγονός της παρουσίας τριών κύπρι-
ων ποδοσφαιριστών στην αρχική ενδεκάδα, 
των Καραγιάννη, Πική και Δημοσθένους, 
που άφησαν πολύ καλές υποσχέσεις και 
άρπαξαν την ευκαιρία που τους δόθηκε 
από τα μαλλιά. Ο τελευταίος ήταν αυτός 

που έκρινε την αναμέτρηση με το τέρμα 
που πέτυχε. 
Τη Δευτέρα, λοιπόν, απέναντι στη Νέα Σα-
λαμίνα, ο Μπαντία αναμένεται να «κατεβά-
σει» την ίδια ενδεκάδα και να κυνηγήσει το 
τρίποντο από το πρώτο λεπτό. Ένα δεύτε-
ρο νικηφόρο αποτέλεσμα δίνει άλλο αέρα 
στην ομάδα της Χλώρακας και παράλληλα 
μια νέα ευχάριστη νότα στο πρωτάθλημα.   

Στο «Αμμόχωστος» για τη νίκη...

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας
Επιστρέφει στο γήπεδο ο κόσμος... 

Η δίψα για ποδόσφαιρο, η λαοφιλής Ομόνοια, αλλά και το ενδιαφέρον της 
αναμέτρησης συντέλεσαν στο να μαζευτούν πέραν των 1,400 φιλάθλων 
στην κεντρική κερκίδα του Στέλιος Κυριακίδης στην αναμέτρηση Ακρίτας 
- Ομόνοια. Φίλοι του γηπεδούχου Ακρίτα, φίλοι της Πάφος fc, αλλά και 
υποστηρικτές άλλων ομάδων έδωσαν το παρόν τους στην κεντρική κερκίδα 
απολαμβάνοντας τη σπουδαία αναμέτρηση αλλά και τη νίκη της γηπεδού-
χου ομάδας. Στο γήπεδο είχαμε σχεδόν 3,000 κόσμο.

Ποιος είδε τον Ακρίτα και δεν τον ευχαριστή-
θηκε. Η σπουδαία νίκη επί της Ομόνοιας στην 

πρεμιέρα, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο Νταβίντ Μπα-
ντία και οι συνεργάτες του έκαναν σπουδαία δου-
λειά. Μπορεί να μην έκαναν μεταγραφές «ονόματα», 
ωστόσο, έφεραν νεαρούς εξελίξιμους και διψασμέ-
νους για μπάλα ποδοσφαιριστές. Ρίχνοντας μια ματιά 
στο ρόστερ της ομάδας, παρατηρείς ότι ο μέσος όρος 
ηλικίας είναι τα 22.5 έτη. 

Η επόμενη μέρα βρήκε τον Ακρίτα ξανά στο γή-
πεδο για τη δύσκολη συνέχεια. Και για να έχει 

αντίκρισμα η νίκη επί της Ομόνοιας, θα πρέπει να 
μην χάσει από τη Νέα Σαλαμίνα. Ένας αγώνας αρκε-
τά δύσκολος, όπως όλοι άλλωστε, τον οποίο καλείται 
να κερδίσει. Κερδίζοντας αγώνες σαν κι αυτόν, θέτεις 
βάσεις για ακόμα καλύτερη συνέχεια. 

Τα ίδια πάνω-κάτω ισχύουν και για την Πάφο, 
η οποία στην πρεμιέρα πήρε σημαντικό βαθμό 

από τον ΑΠΟΕΛ, σε μια έδρα που λίγοι παίρνουν βαθ-
μό. Ας ελπίσουμε ότι ο Χένινγκ Μπεργκ θα ξεχάσει 
λίγο τις εμμονές του και θα παίζει το ίδιο ολόκληρο 
το 90λεπτο. Απέναντι στην Καρμιώτισσα, η νίκη είναι 
μονόδρομος και επιβάλλεται η ανάλογη σοβαρότητα. 
Πίεση σε όλο το παιχνίδι, γρήγορο τέρμα και άνετη 
επικράτηση. Το να σκοράρεις μόνο ένα τέρμα και να 
κάθεσαι άμυνα, δεν είναι και ότι καλύτερο. 

Στους άλλους αγώνες, δεν είχαμε κάποια έκ-
πληξη, πέραν της ισοπαλίας μεταξύ ΑΕΚ – Δόξα. 

Απ’ εκεί και πέρα, αναμενόμενη η νίκη του Άρη επί 
της ΑΕΛ, η νίκη της Ανόρθωσης επί του Ολυμπιακού, 
η νίκη της Ν. Σαλαμίνας επί της Καρμιώτισσας και του 
Απόλλωνα επί της ΕΝΠ. 

Σπόντες. . .
Παντού οι παφίτες…

Περισσότεροι από εξακόσιοι φίλαθλοι ταξίδεψαν από την 
Πάφο στη Λευκωσία για να δουν από κοντά την αγαπημένη 
τους ομάδα στην πρεμιέρα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Το ισόπαλο 
αποτέλεσμα (1-1), αλλά κυρίως η πολύ καλή εμφάνιση άφησε 
ευχαριστημένους τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι στο τέλος 
της αναμέτρησης καταχειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές.

Περιμένουμε περισσότερα...

Όχι πως υστέρησαν, αλλά σίγουρα περιμένεις περισσότερα… 
Ο λόγος για μερικούς ποδοσφαιριστές της Πάφος fc που ήρ-
θαν στην ομάδα ως «ονόματα», που σημαίνει ότι είναι σαφώς 
καλύτεροι από κάποιους άλλους στο ρόστερ. Ο κ. Μπεργκ έχει 
υποχρέωση να τους βοηθήσει να ανεβάσουν την απόδοσή τους 
και να κάνουν τη διαφορά στην ομάδα. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, 
ότι στη συνέχεια θα δούμε ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο από 
κάποιους ποδοσφαιριστές-κλειδιά στην ομάδα της Πάφου. 

Άμα κερδίσουμε και τη Νέα Σαλαμί-
να, θα δεις τι έχει να γίνει...

Όταν κερδίζεις την Ομόνοια, πώς να μην έχεις 
απαιτήσεις από την ομάδα σου;

Ο μεγάλος στόχος των ομάδων της Πάφου πρέπει να είναι 
να ενώσουν τους φιλάθλους τους και όχι να παρακολουθούν 
μόνο τα παιχνίδια της ομάδας τους. Αν για παράδειγμα στους 

αγώνες της Πάφου και του Ακρίτα έχουμε πέραν των 2,000 θεατών, 
τα αγωνιστικά δεδομένα θα είναι αλλιώς. Άλλο να έχεις χιλιάδες στο 
πλευρό σου και άλλο καμιά πεντακοσιά!!!

Επειδή κάποιοι είπαν ότι είναι λίγοι οι εξακόσιοι φίλαθλοι 
που ταξίδεψαν από την Πάφο στη Λευκωσία για τον αγώνα 
Πάφος–ΑΠΟΕΛ, τι θα πουν για τη λαοφιλή Ομόνοια που στον 

αγώνα με τον Ακρίτα έφεραν μόλις 1,500 φιλάθλους; 

Την πρώτη προπόνηση για την 
νέα αγωνιστική χρονιά πραγ-

ματοποίησε το απόγευμα της Τε-
τάρτης ο Παφιακός, υπό τις οδη-
γίες του προπονητή της Rainer 
Vassiljev.
Ο Εσθονός τεχνικός ο οποίος είχε 
στο πλάι του όλη την προπονητική 
ομάδα μίλησε στους πετοσφαιρι-
στές για τους στόχους της νέας χρο-
νιάς. Η πρώτη συνάντηση η οποία 
έγινε στα γήπεδα του beach volley 

Γεροσκήπου ήταν μια καλή ευκαι-
ρία για μια πρώτη γνωριμία όλων 
των νέων συντελεστών της ομάδας 
και φυσικά έναρξη ενός προγράμ-
ματος ενδυνάμωσης. Σταδιακά στις 
προπονήσεις της ομάδας θα ενσω-
ματωθούν όλοι οι πετοσφαιριστές 
του Παφιακού και οι προπονήσεις 
θα μεταφερθούν από την άμμο 
στο κλειστό Αφροδίτη και σε γυ-
μναστήριο. Την πρώτη προπόνη-
ση της ομάδας παρακολούθησαν 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του σωματείου με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Δρ Αντώνη Οικονομίδη.
Μεταγραφικά
O 27χρονος διεθνής Εσθονός πα-
σαδόρος Aleksander Eerma είναι 
το νέο απόκτημα του Παφιακού. Ο 
Eerma έχει στο πλούσιο βιογραφι-
κό του δύο πρωταθλήματα των χω-
ρών της Βαλτικής, καθώς και τρία 
πρωταθλήματα και δυο κύπελλα 
Εσθονίας. Ο 27χρονος πετοσφαι-

ριστής έχει ύψος 1,93 και με την 
Εθνική ομάδα της χώρας του αγω-
νίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατη-
γορίες. 
Νέο απόκτημα είναι και ο Κουβα-
νός Javier Jimenez, ο πρώτος από 
τους τρεις ξένους πετοσφαιριστές.
Ο Κουβανός ακραίος είναι γνώ-
ριμος στην πετοσφαιρική κοινό-
τητα της Κύπρου και της Ελλάδας 
αφού στο παρελθόν θήτευσε δυο 
φορές στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης 

τη διετία 2014-2016 και τη χρο-
νιά 2018-2019. Ο Χιμένεθ ξεκίνησε 
την καριέρα του το 2013 από την 
Matanzas στην Κούβα, αγωνίστη-
κε στην Exprivia Ιταλίας και πριν 
πάει στον ΠΑΟΚ το 2018 έπαιξε με 
τα χρώματα της Obras San Juan Αρ-
γεντινής. Ακολούθως αγωνίστηκε 
στην Εσθονία, πέρυσι πέρασε από 
την Αλμέρια Ισπανίας και φέτος θα 
αγωνίζεται με τα χρώματα του Πα-
φιακού.

Ξεκίνησε ο Παφιακός…

Ο κόσμος της Πάφου...

2,000 στο γήπεδο...

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”
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Η ομάδα του Νταβίντ Μπαντία έδειξε 
τις πλούσιες αρετές της στην πρεμιέρα και κανείς 

πλέον δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί 
το νεανικό σύνολο του Ισπανού προπονητή. 



Ά λλη μια σούπερ μεταγραφή ανακοίνω-
σε η Πάφος fc, την τελευταία ημέρα της 
μεταγραφικής περιόδου. Μια μεταγρα-

φή που κόστισε περισσότερο από 1.5 εκατομ-
μύρια ευρώ στον ιδιοκτήτη της ομάδας Ρώσο 
δισεκατομμυριούχο Σεργκέι Λομάκιν. 
Ο κ. Λομάκιν, λοιπόν, «τίναξε την μπάγκα» με 
τον διεθνή Σενεγαλέζο Μουσταφά Ναμέ, ο 
οποίος αγωνίζεται στον χώρο του κέντρου. Μια 
προσθήκη που κάνει πανίσχυρη την παφιακή 
ομάδα, καθώς, ο Ναμέ θεωρείται εξαιρετικός 
ποδοσφαιριστής και φέρει την ετικέτα του μα-
έστρου στη μεσαία γραμμή. Ο 27χρονος άσσος 
που έχει χρηματιστηριακή αξία δύο εκατομμύ-
ρια ευρώ είναι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής 
της παφιακής ομάδας. 
Ο Μουσταφά Ναμέ ξεκίνησε την καριέρα του 
σε μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής της AS 
Douanes Σενεγάλης, φτάνοντας μέχρι την Α’ 
ομάδα του Συλλόγου. Στη συνέχεια μετέβη στη 
Γαλλία όπου και αγωνίστηκε στην Pau FC στη 
Ligue 2 Γαλλίας. Την περασμένη αγωνιστική πε-
ρίοδο αγωνίστηκε για την επίσης Γαλλική Paris 
FC. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα ανδρών 
στης Σενεγάλης και υπήρξε μέλος των Εθνικών 
ομάδων νέων της χώρας. Αγωνίστηκε στα προ-
κριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 και 
Africa Cup of Nations κατακτώντας το Κύπελλο 

Αφρικανικών Εθνών 2022.

Φίλιπ Μαϊχρόβιτς
Τον «αίλουρο» τερματοφύλακα Φίλιπ Μαϊχρό-
βιτς ανακοίνωσε η Πάφος fc, προσθέτοντας 
άλλη μια αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια 
της. Ο 22χρονος Πολωνός θεωρείται εξαιρετι-
κός τερματοφύλακας και αναμένεται να προ-
σφέρει αξιοπιστία κάτω από τα δοκάρια της 
Πάφος fc. 
Ο Φίλιπ Μαϊχρόβιτς θεωρείται ο καλύτερος 
τερματοφύλακας από τους άλλους που έχει 
στο ρόστερ της η παφιακή ομάδα και εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου, αυτός θα είναι ο 
βασικός.
Οι μεγάλες ομάδες κτίζονται με σπουδαίο τερ-
ματοφύλακα και ο Φίλιπ Μαϊχρόβιτς έχει αυτή 
την ετικέτα στο παλμαρέ του. Παρά το νεαρό 
της ηλικίας του μετράει 83 επίσημες συμμετο-
χές και συνολικά 7.457 αγωνιστικά λεπτά κάτω 
από τα δοκάρια. Έχει διατελέσει διεθνής με τις 
Εθνικές ομάδες νέων και Ελπίδων της χώρας 
του.

Πήγε για επιθετικό, αλλά…
Πήγε για επιθετικό, αλλά μάλλον δεν πρόλαβε 

τον χρόνο η Πάφος fc. Παρά το γεγονός ότι ήταν 
σε επαφές με δύο εξαιρετικούς επιθετικούς πο-
δοσφαιριστές, δεν πρόλαβε τη λήξη της μετα-
γραφικής περιόδου. Ο ένας ήταν ο φημισμένος 
Ρώσος Ντένις Τσερίσεφ, πρώην ποδοσφαι-
ριστής της Βαλένθια, της Βιγιαρεάλ, της Ρεάλ 
Μαδρίτης κλπ.  ο οποίος είναι ελεύθερος, αλλά 
τελικά κατέληξε στην Ιταλική Βενέτσια. O άλλος  
ήταν ο επίσης Ισπανός γκολτζής Χεφτέ Μπεταν-

κόρ, κεντρικός επιθετικός, ο οποίος προτίμησε 
άλλο ποδοσφαιρικό σταθμό. 
Τέλος, με την απόκτηση του Φίλιπ Μαϊχρόβιτς 
η παφιακή ομάδα άφησε ελεύθερο τον τερμα-
τοφύλακα Ευγένιο Πέτρου, ο οποίος πήρε με-
ταγραφή για την ΑΕ Ζακακίου. 
Έτσι, οι τρεις τερματοφύλακες της ομάδας είναι 
οι Μαϊχρόβιτς, Όιερ και Άντος, όπου, θεωρού-
νται ο ένας καλύτερος από τον άλλον.

Τίναξε την μπάγκα ο Λομάκιν με τον Ναμέ… 
Με μεταγραφές ουσίας κάνει την Πάφο πανίσχυρη…
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