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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Κ. Κωνσταντή

Οι πρόσφατες ενέργειες του Υπ. Γεωργίας, και 
της Περιβαλλοντικής Αρχής για το Τοπικό Σχέ-
διο αποτελούν σημαντικά θετικά βήματα…

Σελ. 06

Η. Μυριάνθους

Τα ωράρια των μέσων μαζικής μεταφοράς των δη-
μόσιων συγκοινωνιών, δεν βολεύουν τους Παφί-
τες φοιτητές που μεταβαίνουν στη Λεμεσό…

Σελ. 04

Μ. Ιακώβου

Τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα στα Κού-
κλια, φωτίζουν την ιστορία της αρχαίας Πάφου 
και των βασιλείων της...

Σελ. 15

Σελ.14

Ο Ποδηλάτης της 
καρδιάς μας
Εφ’ όλης της ύλης 
συνέντευξη με τον 
άνθρωπο που αφι-

ερώθηκε στον αγώνα για 
βοήθεια σε πάσχοντες συναν-
θρώπους μας. Οι αγώνες του 
κατά του καρκίνου, η καθημε-
ρινότητά του τα παιδικά του 
χρόνια η λύπη και ο θυμός του 
κάθε φορά που χάνεται κά-
ποιο παιδάκι…

Π. Στυλιανού

  Σελ. 07

Υπερπληθυσμός στα σχολεία 

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τη διαπίστωση 
ότι χρειαζόμαστε επειγόντως νέο Γυμνάσιο…

Ευχές για καλή χρονιά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά 
και ανησυχία και προβληματισμός για κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και ασφάλεια…

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τρύγος στην Πάφο με τους οινο-
ποιούς να διαπιστώνουν ότι φέτος η χρονιά θα είναι από 
τις καλύτερες καθώς η ποιότητα των σταφυλιών που φθά-
νουν στα Οινοποιεία είναι εξαιρετική. Η συνολική παρα-
γωγή φέτος θα κυμανθεί γύρω στα 15 με 17 εκ. κιλά…

Σελ. 05

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να προ-
χωρήσει στην αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 
75 μονάδες βάσης, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την 
έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο 
στόχο του 2% από τα σημερινά επίπεδα ρεκόρ...

Σελ. 06

Π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  γ ι α  κ α λ ά  κ ρ α σ ι ά 
Κορυφώνεται ο τρύγος στην Πάφο 

Αεροδρόμια
Στα αζήτητα για 18χρόνια  
Από το 2004 το κράτος και συγκεκριμένα το Τμήμα Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών, προχώρησε στην αγορά δυο αποτε-
φρωτηρών για τους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, για την 
καύση των αποβλήτων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των 
αεροπλάνων, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν κατέστη δυνατό να 
λειτουργήσουν.

Σελ. 10

Σε συναγερμό όλες οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες ενόψει το ανοίγματος και των 
Δημοτικών σχολείων από την Δευτέρα, 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα κυκλο-
φοριακά προβλήματα ιδιαίτερα στο κέ-
ντρο της Πάφου…

Σελ. 05

Κυκλοφοριακό

Α υ ξ ή σ ε ι ς  σ τ α  ε π ι τ ό κ ι α 
Δυσοίωνες οικονομικές προβλέψεις για το 2023

Σελ. 19

Γ. Ομήρου

Το  α ν υ π ό σ τ α τ ο  τ ω ν 
Το υ ρ κ ι κ ώ ν  α ξ ι ώ σ ε ω ν 

Η Τουρκία επιμένοντας στην α-
ναθεωρητική της ρητορική εγεί-
ρει συνεχώς τους τελευταίους 
μήνες θέμα αποστρατικοποίη-

σης των νήσων του Αιγαίου. Δεν παραλείπει 
μάλιστα να εκτοξεύει πολεμικές απειλές για 
«απελευθέρωση» τους από την «Ελληνική 
κατοχή»...
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Mε 23 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε ε-
ταιρία εξόρυξης ασβεστόλιθου για παραγω-
γή αδρανών υλικών στην Ανδρολύκου σχετι-

κά με τον θανάσιμο τραυματισμό χειριστική καδενο-
φόρου μηχανήματος. Το εργατικό ατύχημα έγινε τον 
Απρίλιου του 2019 με θύμα τον Ahmad Fatkou, 40 ε-
τών, από τη Συρία. Την υπόθεση στο δικαστήριο είχε 
προωθήσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μετά α-
πό σχετική έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν σω-
ρεία παραλείψεων από την εταιρία. Το Δικαστήριο 
στην απόφαση του σημειώνει ότι η εταιρία έθεσε σε 
θανάσιμο κίνδυνο τον εργαζόμενο λόγω της παράλλει-
ψης της να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, προώθησε την 
ποινική δίωξη της εταιρείας που παρέβηκε τις διατά-
ξεις της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία. Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το Ε-
παρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε την εταιρεία  
που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε εργασίες ε-
ξόρυξης ασβεστόλιθου με σκοπό την παραγωγή αδρα-
νών υλικών, σε συνολικό πρόστιμο €23.000 για τις πιο 
κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπό-
γειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών και των 
περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών, που 
προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτού-
μενού της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργα-
σία, καθώς και άλλα πρόσωπα.

Διαπιστώσεις 

Παράλειψη λήψης των κατάλληλων μέτρων για τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση του χώ-
ρου εργασίας με την κατάλληλη υποστήριξη και δια-
μόρφωση βαθμίδων (δομών) και κατακόρυφου μετώ-
που εργασίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατολί-

σθησης όγκου πετρώματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός 
/ χειριστής καδενοφόρου εκσκαφέα να τραυματιστεί 
θανάσιμα από την κατολίσθηση και πτώση στην κα-
μπίνα του υπό αναφορά εκσκαφέα μέρους του όγκου 
πετρώματος, το οποίο υποχώρησε από το παρακείμε-
νο των εργασιών κάθετο μέτωπο εξόρυξης πετρώμα-
τος (ασβεστόλιθου).  Παράλειψη μέριμνας για την έ-
γκαιρη αναθεώρηση του εγγράφου ασφάλειας και υ-
γείας, ώστε να περιλαμβάνεται στο έγγραφο αυτό η 
καταγραφή, η επισήμανση και η εκτίμηση όλων των 
κινδύνων στους οποίους εξετίθεντο ή ενδεχομένως να 
εξετίθεντο τα πρόσωπα στην εργασία στον χώρο εξό-
ρυξης ασβεστόλιθου, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας 
και υγείας που έπρεπε να ληφθούν. Παράλειψη δια-
σφάλισης της εποπτείας κατά τη διάρκεια όλων των 
εργασιών εξόρυξης ασβεστόλιθου από πρόσωπο που 
έχει τα προσόντα και τις ικανότητες για τον σκοπό αυ-
τό. Παράλειψη πριν από την έναρξη ή την επανάλη-
ψη των εργασιών ελέγχου των μετώπων εκσκαφής και 
εκμετάλλευσης που βρίσκονταν κοντά στο εργοτάξιο 
ή στις οδούς κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
δεν υπάρχουν όγκοι ή ασταθή πετρώματα στον χώρο 
εργασίας. Στην απόφαση αναφέρονται και πολλές άλ-
λες παραλείψεις για την ασφάλεια του χώρου εργασί-
ας και του προσωπικού. 

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Ό λοι με μια ηλεκτρονική συσκευή ανά χείρας, 
ψάχνουμε στο άπειρο να βρούμε απαντήσεις 

για τα πάντα. 
Εικόνες επαναλαμβανόμενες και καθημερινές, με 
την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων να γίνεται 
όλο και πιο πολύπλοκή και τη κοινωνία μας να φθί-
νει μέρα με την μέρα.
Ποτέ μια τεχνολογική ανακάλυψη δεν χρησιμοποι-
ήθηκε τόσο λάθος από τον άνθρωπο.
Μέσα που επινοήθηκαν υποτίθεται για να μας φέ-
ρουν πιο κοντά πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο. 
Να μας απομονώνουν εντελώς από τον κοινωνικό 
μας περίγυρο και να μας οδηγούν στην εποχή του 
ατομισμού.
Να καθόμαστε δίπλα στον φίλο, τον σύντροφο, στα 
παιδιά μας αλλά να βρισκόμαστε σε διαφορετι-
κούς κόσμους.
Ηλεκτρονικές ευχές, ψηφιακά λουλούδια, ψεύτικες 
ειδήσεις, από ανθρώπους χωρίς καμιά συνείδηση 
που δεν γνωρίζουν και δεν ενδιαφέρονται για 
καμιά δεοντολογία, ηλεκτρονικά συναισθήματα 
και ψυχές… Αποτέλεσμα ένας ατέλειωτος κανιβα-
λισμός ενάντια σε κάθε τι και για όποιον  ο πάσα 
ένας θεωρεί αντίθετο προς τις αντιλήψεις και ιδέες 
του. Στη συνέχεια παραλαμβάνουν την σκυτάλη οι 
«αδκειασεροί», οι οποίοι χωρίς κανένα ενδοιασμό 
υιοθετούν την κάθε μπαρούφα που αναρτά κάθε 
ανεύθυνος και την διαδίδουν σε χρόνο ρεκόρ, και 
άντε μετά να αποδείξει αυτός που θίγεται, ότι δεν 
είναι ελέφαντας.
Βλέπεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν 
μπορεί κανείς να ξέρει ποιος κρύβετε πίσω από ένα 
όνομα ή ακόμα και πίσω από μια φωτογραφία!
Ο καθένας μπορεί να παραβιάζει όλο το σύνταγμα 
μαζεμένο, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα 
και χωρίς να έχει καμιά συνέπεια.
Μπορεί δηλαδή ο καθένας να σπιλώνει υπολήψεις 
να διαδίδει ψεύτικες ειδήσεις, με μια προϋπόθε-
ση, να μην τον ανακαλύψουν.
Όχι προς Θεού δεν είναι απαραίτητα κακό το διαδί-
κτυο. Κακός είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιού-
με, ενώ μπορεί να μας προσφέρει τόσα πολλά.
Στην περίπτωση αυτή τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης αντί να μας οδηγούν προς την κοινωνική συνα-
ναστροφή και τη γνώση μας οδηγούν στην αποξέ-
νωση και πολλές φορές στην παραπληροφόρηση.
Αντί να ωφελούν τον κοινωνικό διάλογο και την δη-
μοκρατία, χρησιμοποιούνται για την διαβολή, τον 
ρατσισμό και τον κανιβαλισμό.
Παραδείγματα πάμπολλα και καθημερινά.
Γι’ αυτό καλείστε να ενημερώνεστε από υπεύ-
θυνους και σοβαρούς ιστότοπους και όχι από τα 
διάφορα ευκαιριακά σαϊτ ή προφιλ που ξαφνικά 
γέμισαν τον τόπο. 

Διαδίκτυο

1897: Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο το-
πικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 
μετανάστες ανθρακωρύχους, που διαμαρ-
τύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα 
ορυχεία Κάλβιν Παρντί στο Λάτιμερ της 
Πενσυλβάνιας. («Σφαγή του Λάτιμερ»)
1898:  H αυτοκράτειρα της Αυστροουγγα-
ρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίσσυ, δο-
λοφονείται στη Γενεύη από τον αναρχικό 
Λουίτζι Λουκένι.
1919: Υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου 
Γερμανού (Σεν Ζερμέν), μεταξύ των νικη-

τών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της 
νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας, 
που βάζει τέλος στην Αυτοκρατορία της 
Αυστροουγγαρίας. Με τη συνθήκη ανα-
γνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, 
της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του 
Κράτους των Σλοβένων, Κροατών και Σέρ-
βων.
1995: Προβάλλεται στους ελληνικούς κινη-
ματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγε-
λόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που 
κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κριτικής ε-

πιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών.
2003:Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά  
τραύματα με μαχαίρι στην υπουργό Εξω-
τερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα 
που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκ-
χόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της 
την επόμενη μέρα.
2009: «Λεφτά υπάρχουν» λέει σε προε-
κλογική ομιλία του ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, 
Γιώργος Παπανδρέου, και αναγγέλλει αυ-
ξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερ-
δίσει τις εκλογές.

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
Στις 7 στο Παφιακό, έχου-
με το ντέρμπι Ακρίτας – 
Πάφος, ένα παιχνίδι που 
αναμένεται να προσελκύ-
σει αρκετό κόσμο. 
Τα εισιτήρια είναι στα 10 

ευρώ και ο κόσμος καλείται να δώσει μα-
ζικά το παρόν του σε αυτό το παιχνίδι. 

ΣΕΛΙΔΑ 23-24

Πολιτισμός
Ιστορίες και θέματα που 
αναδεικνύουν την ιστορία, 
την παράδοση και τον πο-
λιτισμό της επαρχίας μας 

και όλη η πολιτιστική κίνηση της Πάφου… 
ΣΕΛΙΔΑ 16

Περιβάλλον-
Παιδεία
Η συνείδηση κάθε ανθρώ-
που  είναι η συνείδηση ό-
λης της ανθρωπότητας. 
Είναι ένα απέραντο ποτά-

μι, που δεν έχει αρχή, που πάντα συνεχί-
ζει να κυλάει, εσύ κι εγώ και ο άλλος είμα-
στε 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

Πρόστιμο στην εταιρία για παραλείψεις
Καταδίκη για το θανατηφόρο στα λατομεία Ανδρολύκου  

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

Μηνοδώρας, Μητροδώρας, 
Νυμφοδώρας μαρτύρων
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΑΠΟ 23/07-29/07

Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 10/09/22
Γιαννιού Σταυρούλλα 
Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 
Κυριακή 11/09/22
Μενελάου Μενέλαος 
Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12

Δευτέρα 12/09/22
Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα
Λεωφ. Ελλάδος 11

Τρίτη 13/09/22
Πολυκάρπου Ίκαρος
Τετάρτη 14/09/22
Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα
Νικοδήμου Μυλωνά 1 
Χατζηχαραλάμπους Δώρα 
Ελλάδος 104
Πέμπτη 15/09/22
Πετεινού Αμαρυλλίς
Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, 

Παρασκευή 16/09/22
Μανώλης Ευάγγελος 

50μ από Εμπορικό 
Κέντρο Θεοφάνη 
προς Κονιά

Εναντι βενζιναδικου  
Agip, διπλα από 
Papantoniou Bakeries
Στο ύψος εκκλησίας 
Απ. Πέτρου & Παύλου
 

Ελευθερίου Βενιζέλου 
29

Απέναντι από NERO 
στην Αγορά 
Έναντι πάρκου 
Δασούδι, μεταξύ 
LIDL και υπεραγοράς 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Δίπλα από το 
International School 
of Paphos

Δρόμος Νοσοκομείου 
προς Μεσόγη

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/2022-ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 99473655
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9/2022-ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 99683123

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
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Σ κάνδαλο μεγάλων διαστάσεων με αγο-
ραπωλησίες εκατομμυρίων ευρώ που 
αφορούν τουρκοκυπριακές περιουσίες 

στα Μανδριά καταγγέλλει ο Δήμαρχος Πάφου 
Φαίδωνας Φαίδωνος. Στην υπόθεση όπως είπε 
εμπλέκονται πρώην και νυν κυβερνητικοί και 
κρατικοί αξιωματούχοι και τοπικοί παράγοντες. 
Μάλιστα όπως ανέφερε, κάποιοι εξ αυτών σχε-
τίζονται και με υποψήφιο για την προεδρία της 
Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε, 
υπό περίεργες συνθήκες τ/κ τεμάχια πέρασαν 
στα χέρια πρώην κρατικών αξιωματούχων που 
κατείχαν θέσεις κλειδιά. Ανέφερε επίσης ότι 
πρόσφατα παραχωρήθηκε το δικαίωμα υπε-
νοικίασης προνομιακού τ/κ τεμαχίου στο οποίο 
στεγάζεται επιχείρηση από πρόσφυγα σε επι-
χειρηματία λίγες μέρες πριν από την κατάθεση 
νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα θέματα αυτά. 
Ο κ. Φαίδωνος, προανήγγειλε ότι τις επόμενες 
ημέρες και εκτός από δύο ονόματα αξιωματού-
χων που ανέφερε σήμερα θα αποκαλύψει άλ-
λες 4-5 ονόματα.

Θα δώσει συνέχεια 

Ο Δήμαρχος Πάφου προέβη σε καταγγελίες 
γύρω από τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, δη-
λώνοντας πως «κάποιοι κρύβουν το πρόβλημα 
κάτω από το χαλί δήθεν ότι θα πάρουν κάποια 
νέα νομοθεσία στη Βουλή». Ο κ. Φαίδωνος ανέ-
φερε πως αυτά είναι «φερετζές για να κρύψουν 
τα σκάνδαλα τα οποία κρύβονται πίσω από τη 
διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών 
και τον παράνομο πλουτισμό που Ελληνοκύ-
πριοι πρόσφυγες αλλά και Ελληνοκύπριοι μη 
πρόσφυγες απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες, 
ευνοούμενοι και διαπλεκόμενοι με το διαπλε-
κόμενο πολιτικοοικονομικό σύστημα της Κύ-
πρου». Κάλεσε όσους γνωρίζουν και κυρίως 
πρώην κρατικούς αξιωματούχους που κατείχαν 

θέσεις κλειδιά να τοποθετηθούν δημόσια, ενώ 
ζήτησε και από τον Υπουργό Εσωτερικών και 
την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών 
υπηρεσιών την άμεση διερεύνηση των υπο-
θέσεων αυτών. Αναφέρθηκε σε «σκάνδαλο με 
τουρκοκυπριακές περιουσίες στην κοινότητα 
Μαντριών», καλώντας τον Υπουργό Εσωτερι-
κών να το ψάξει. 

Αντιπαράθεση Φαίδωνα - Πάζαρου 

Την αντίδραση του Δημάρχου Πάφου Φαίδω-
να Φαίδωνος προκάλεσαν δηλώσεις του Βου-
λευτή Χαράλαμπου Πάζαρου σχετικά με την 
διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών και 
τις καταγγελίες για εκμετάλλευση τους από ελ-
ληνοκύπριους με την συμμετοχή κρατικών και 
κυβερνητικών αξιωματούχων. 

Κληθείς από το Radio Cosmos να σχολιάσει τις 
καταγγελίες του Δημάρχου Πάφο και όσο απο-
καλύφθηκαν πρόσφατα στην επιτροπή προσφύ-
γων της Βουλής ο κ. Πάζαρος ανέφερε ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να κατατίθενται 
συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να μπορούν να δι-
ερευνηθούν. Ειδικότερα για τις καταγγελίες του 
Δήμαρχου Πάφου για τα Μανδριά ανέφερε ότι 
αναμένει από τον κ. Φαίδωνος να δώσει συνέ-

χεια, να καταθέσει αν έχει στοιχεία και να απο-
καλύψει ποιοι εμπλέκονται. Χωρίς στοιχεία είπε 
δεν μπορεί κανένας να συκοφαντεί και να σπι-
λώνει οποιονδήποτε. Ο κ. Πάζαρος κάλεσε τους 
Δήμους γενικά και ειδικότερα τον Δήμο Πάφου 
να αποποιηθούν τις τ/κ περιουσίες που διαχει-
ρίζονται ώστε όπως είπε να δώσουν το καλό πα-
ράδειγμα. Σε παρέμβαση του στο Radiocosmos 
o κ. Φαίδωνος επέκρινε τον κ. Πάζαρο ότι είναι 
πάγια πρακτική του να προσπαθεί να γίνεται 
αρεστός. Πολλές φορές είπε από τον καιρό που 
ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθούσε να 
γίνει αρεστός σε επηρεαζόμενους χαϊδεύοντας 
τα αυτιά τους. Το ίδιο είπε πράττει και για την 
περίπτωση των Μανδριών. Απευθυνόμενος 
στον Χάραλαμπο Πάζαρο ο Δήμαρχος Πάφου 
διερωτήθηκε αν άκουσε για τα σκάνδαλα με τις 
τ/κ περιουσίες στα Μανδριά και να ναι τι σκο-
πεύει να κάνει ως Βουλευτής. Στην Κύπρο συνέ-
χισε ο κ. Φαίδωνος το πρόβλημα είναι πως πολ-
λοί πολιτικοί παράγοντες προσπαθούν να είναι 
αρεστοί αντί χρήσιμοι. Χαρακτήρισε επίσης ως 
απαράδεκτα τα επιχειρήματα ότι και οι Δήμοι 
κατέχουν Τ/κ περιουσίες λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι για το Χάνι του Ιμπραήμ ξοδεύτηκαν 4 
εκ. ευρώ για την αποκατάσταση του και τα ενοί-
κια που εισπράττει ο Δήμος για την διαχείριση 
του είναι μηδαμινά και δεν καλύπτουν ότι τα 
έξοδα συντήρησης και διαχείρισης του χώρου. 
Ο Δήμος είπε είναι έτοιμος να επιστρέψει την 
διαχείριση όλων αυτών των υποστατικών στην 
Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ περιουσιών. Ανέφε-
ρε επίσης ότι το 85% των τ/κ περιουσιών που 
παραχωρήθηκαν στον Δήμο Πάφου είναι πλα-
τείες, δημόσιοι χώροι στάθμευσης δρόμοι και 
πεζόδρομοι. 

Καταγγελίες Φαίδωνα για εκμετάλλευση 
τ/κ περιουσιών στα Μαντριά 
Εμπλέκει κρατικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους 

  Ριπές
Στην τρίχα… το Υπουργείο 
Παιδείας 

Γ ια άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στο 
Υπουργείο Παιδείας έχουν μαλώσει με 

την αλήθεια και δυσκο-
λεύονται να κατανοή-
σουν τα αυτονόητα. Επι-
χείρησαν να διαψεύσουν 
ότι διευθυντής σχολείου 
στην Λάρνακα απέβαλε 
δεκάδες μαθητές την 1η 
μέρα έναρξης της σχο-
λικής χρονιάς, διότι δεν 
ήταν ευπρεπώς ενδεδυ-
μένοι ή είχαν περίεργη 

κόμμωση. 
Το θέμα δεν είναι αν βρέθηκε ένας διευ-
θυντής Λυκείου που ξύπνησε ανάποδα και 
αποφάσισε να διαπαιδαγωγήσει με αυτό 
τον τρόπο τους μαθητές το σχολείου του. 
Το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό και αφο-
ρά τον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, ο οποίος αντί να καταδι-
κάσει ευθαρσώς και δίχως δεύτερη σκέψη 
τις πρακτικές του διευθυντή του Σχολείου, 
προσπάθησε να αμφισβητήσει το γεγονός 
και να δικαιολογήσει τον διευθυντή. 
Όταν το θέμα πήρε διαστάσεις και αποκα-
λύφθηκαν οι επιστολές που δόθηκαν στους 
μαθητές και τους γονείς τους για τις αποβο-
λές, Λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας 
και ο αρμόδιος Υπουργός προσπάθησαν να 
συμμαζέψουν τα πράγματα και να δικαιο-
λογηθούν. Από τον τρόπο που χειρίστηκαν 
την αθλιότητα του διευθυντή του Λυκείου 
μέχρι την πολιτικά βλακώδη αντίδραση 
τους στη συνέχεια, προκύπτουν πολλά ζη-
τήματα από τα οποία όμως αποκαλύπτεται 
η ανεπάρκεια τους. 
Σε ένα από τα πιο σημαντικά υπουργεία 
που έχουν να κάνουν με την παιδεία και το 
μέλλον της κοινωνίας μας, θα έπρεπε να 
βρίσκεται επικεφαλής ένας ενάρετος άν-
θρωπος, παράδειγμα στους νέους, που θα 
τον σέβονται οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. 
Εμείς δυστυχώς έχουμε σε αυτή την θέση 
τον Πρόδρομο Προδρόμου, ο οποίος προ-
σπάθησε να δικαιολογήσει τον διευθυντή 
του Λυκείου, που την 1η μέρα της σχολικής 
χρονιάς αντί να ασχοληθεί με την ουσία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, προτεραιότητα 
του ήταν οι τρίχες τα σώβρακα και οι φα-
νέλες. 
Ακόμη πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι ο 
συγκεκριμένος διευθυντής παραμένει στην 
θέση του παρότι ήταν πρωταγωνιστής το 
Καλοκαίρι σε ρατσιστική συμπεριφορά σε 
βάρος μαθητή στην τελετή αποφοίτησης. 
Το πρόβλημα επαναλαμβάνω, δεν είναι ο 
διευθυντής η συμπεριφορά του ή απόψεις 
που έχει για τον τρόπο διεύθυνσης ενός 
σχολείου. 
Το θέμα είναι τι κάνει το Υπουργείο Παιδεί-
ας και πως χειρίζεται τέτοια θέματα και τι 
παράδειγμα δίνει. Αν η ρατσιστική συμπε-
ριφορά το Καλοκαίρι είχε αντιμετωπιστεί 
με τον αρμόζοντα τρόπο, δεν θα επαναλαμ-
βάνονταν όχι μόνον από τον ίδιο, αλλά και 
από κανέναν άλλον διευθυντή σχολείου. 
Σε ότι αφορά τα μαλλιά και τα ρούχα των 
μαθητών, προκύπτουν θέματα σε όλα τα 
σχολεία εξαιτίας του υφιστάμενου κανονι-
σμού. 
Στο χέρι του κάθε διευθυντή, είναι να χει-
ριστεί το θέμα αναλόγως. Ασφαλώς και 
δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και η πολιτεία 
όφειλε να θεσπίσει κανονισμούς που να 
ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγμα-
τικότητα. Στην εποχή που ζούμε είναι τρα-
γικά αποκαρδιωτικό να συζητούμε για τα 
μαλλιά, τα ρούχα, ή τα σκουλαρίκια των 
μαθητών ιδιαίτερα στα σχολεία μας.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Αντιπαράθεση μεταξύ 

Δημάρχου Πάφου και 

Χαράλαμπου Πάζαρου για 

τις καταγγελίες σχετικά 

με την διαχείριση τ/κ 

περιουσιών 

Λόγω των υπερβολικά υψηλών 
ενοικίων που υπάρχουν στην 

Λεμεσό, πολλοί φοι-
τητές προερχόμε-
νοι από την Επαρχία 
Πάφου επιλέγουν 
να χρησιμοποιούν 
τις δημόσιες συγκοι-
νωνίες και μέσα μα-

ζικής μεταφοράς για να πηγαινοέρ-
χονται στο Πανεπιστήμιο τους.
Παρόλα αυτά, τα ωράρια των μέ-
σων μαζικής μεταφοράς των δη-
μόσιων συγκοινωνιών, τις πλείστες 

των περιπτώσεων, δεν βολεύουν 
τους φοιτητές, αφού πολλές φορές 
αναγκάζονται να μένουν στη Λεμε-
σό μέχρι τις βραδινές ώρες μέχρι 
την ολοκλήρωση των καθημερινών 
μαθημάτων και εργαστηρίων τους.
Προς τον σκοπό αυτό, σε επικοινω-
νία που είχε ο Βουλευτής Κ.Σ. ΕΔΕΚ 
Πάφου κ. Ηλίας Μυριάνθους μαζί 
με τον καθ’ ύλην Υπουργό Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων 
κ. Ιωάννη Καρούσο, ζήτησε από 
τον Υπουργό όπως προστεθούν και 
βραδινά ωράρια στο δρομολόγιο 

Πάφου–Λεμεσού–Πάφου, για να 
μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι 
οι φοιτητές και να μην ταλαιπω-
ρούνται.
Ο ίδιος ο Υπουργός με τη σειρά 
του, ανέφερε ότι εάν ο ελάχιστος 
αριθμός των φοιτητών που χρησι-
μοποιούν τα λεωφορεία είναι του-
λάχιστον 20 φοιτητές και οι οποί-
οι προέρχονται από την Επαρχία 
Πάφου, τότε δεσμεύτηκε ότι το εν 
λόγω ζήτημα θα διευθετηθεί και 
θα ενσωματωθεί στους νέους σχε-
διασμούς του Υπουργείου πριν από 

την υπογραφή των νέων συμβάσε-
ων με την ανάδοχο εταιρεία μετα-
φορών. 
Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι 
φοιτητές να οργανωθούν και να 
συντονιστούν μεταξύ τους και να 
ενημερώσουν με τη σειρά τους είτε 
το ίδιο το Υπουργείο, είτε το γρα-
φείο του Βουλευτή κ. Μυριάνθους 
και να δοθεί ο σχετικός κατάλογος 
μαζί με τον αριθμό αυτών των φοι-
τητών που χρησιμοποιούν τις δη-
μόσιες συγκοινωνίες, για την επί-
λυση αυτού του προβλήματος.

Αστικές συγκοινωνίες Πάφος – Λεμεσός 
Παρέμβαση Μυριάνθους για τα ωράρια των λεωφορείων που δεν βολεύουν 
τους Παφίτες φοιτητές του ΤΕΠΑΚ
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Προσδοκίες για καλά κρασιά 

Ευαισθησίες…

Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβου-
με στο θέμα του διαχειριστικού σχεδί-

ου της χερσονήσου του Ακάμα, είναι γιατί 
όλοι αποφεύγουν να ασχοληθούν με την 
ουσία του προβλήματος.
Ποια είναι η ουσία; Ότι κανείς δεν διαφω-
νεί ότι ο Ακάμας, θα πρέπει να προστατευ-
τεί. Αυτό μάλιστα είναι και συμβατική υπο-
χρέωσή μας.
Όλοι λοιπόν μιλούν για την ανάγκη προστα-
σίας του περιβάλλοντος πλην όμως ο καθέ-
νας αντιλαμβάνεται διαφορετικά αυτή την 
προστασία.
Οι μεν κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν 
ότι θα πρέπει η προστασία αυτή να βασί-
ζεται στη συνύπαρξη με τον άνθρωπο διεκ-
δικώντας το δικαίωμα για ήπια ανάπτυξη, 
ενώ οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και η 
Υπηρεσία περιβάλλοντος υποστηρίζουν ότι 
ο μόνος τρόπος είναι η κήρυξή του σε εθνι-
κό πάρκο με μηδενική ανάπτυξη.
Σαφώς και οι επηρεαζόμενοι γνωρίζουν ότι 
θα έχουν οφέλη από τη δημιουργία και λει-
τουργία Εθνικού Πάρκου, πλην όμως αυτά 
τα οφέλη δεν θα είναι τόσα όσα εάν τους 
επιτραπεί να αναπτύξουν τις περιουσίες 
τους.
Όλες δηλαδή οι κυβερνήσεις απέτυχαν να 
τους πείσουν ότι θα έχουν τουλάχιστον 
ικανοποιητικά κέρδη, χωρίς να ανεγείρουν 
επαύλεις για παράδειγμα στη Λάρα, ή κέ-
ντρα αναψυχής και άλλα τουριστικά κατα-
λύματα.
Οπόταν η λύση του προβλήματος είναι 
απλή. Συμφωνούν σε μια μονάδα μέτρησης 
της αξίας της γης που βρίσκεται μέσα στις 
περιοχές που πρέπει να προστατευτούν και 
με τα έσοδα από την λειτουργία του Πάρ-
κου αρχίζουν να αποπληρώνουν του ιδιο-
κτήτες.
Από τη στιγμή δηλαδή που η κυβέρνηση 
έχει συμβατική υποχρέωση να διαφυλάξει, 
να προστατεύσει και να αναδείξει την χερ-
σόνησο του Ακάμα και αυτό μπορεί να το 
αποδείξει, γιατί δεν προχωρεί σε απαλλο-
τριώσεις; 
Μήπως έχει κανείς την απαίτηση να πλη-
ρώσουν μόνο οι ιδιοκτήτες γης του Ακάμα, 
όλα τα έξοδα για την προστασία της περι-
οχής.
Για το σκοπό αυτό έχει γίνει κάποια έρευνα 
εάν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και κά-
ποια κονδύλια από την ΕΕ;
Μέσα στην εβδομάδα το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος εξέδωσε ανακοίνωση ότι η περιοχή 
του Ακάμα αποτελεί ένα από τα πιο ση-
μαντικά φυσικά αποθέματα της Κύπρου 
και για τον λόγο αυτό η συνύπαρξη της 
προστασίας της φύσης και των υπόλοιπων 
στοιχείων του περιβάλλοντος, με τη δυνα-
τότητα ανάπτυξης στην περιοχή αποτελούν 
μια πρόκληση, η οποία αντιμετωπίστηκε 
κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από το προτεινόμενο Τοπικό 
Σχέδιο Ακάμα. 
Αυτό το Τμήμα Περιβάλλοντος, είναι το ίδιο 
που ενέκρινε για παράδειγμα τη λειτουργία 
λατομείων μέσα στα όρια του Ακάμα;

‘‘η σύνταξη’’

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τρύγος στην Πάφο με 
τους οινοποιούς να διαπιστώνουν ότι φέ-

τος η χρονιά θα είναι από τις καλύτερες καθώς 
η ποιότητα των σταφυλιών που φθάνουν στα 
Οινοποιεία είναι εξαιρετική. Η συνολική παρα-
γωγή φέτος θα κυμανθεί γύρω στα 15 με 17 εκ. 
κιλά. 
Ο διευθυντής του ΣΟΔΑΠ Μαρίνος Περικλέους 
επιβεβαίωσε ότι τα σταφύλια που φθάνουν 
στο οινοποιείο του οργανισμού είναι πολύ κα-
λής ποιότητας και αυτό όπως είπε θα βοηθήσει 
ώστε να παραχθούν εξαιρετικά κρασιά. 
Ο ΣΟΔΑΠ υπολογίζει να παραλάβει συνολικά 
περίπου 2,5 εκατομμύρια κιλά. Για το ξυνιστέρι 
είπε ο τρύγος θα αρχίσει στα μέσα του Σεπτέμ-
βρη. Αναφερόμενος στις πωλήσεις κρασιών ο 
κ. Περικλέους σημείωσε ότι μετά από 2 χρόνια 
πανδημίας η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνε-
ται. 
Οι παραγωγοί φέτος παραδίδουν τα σταφύλια 
τους με μικρές αυξήσεις που δόθηκαν από τον 
ΣΟΔΑΠ όμως δεν καλύπτουν το αυξημένο κό-
στος παραγωγής.  

Μάστιγα οι εισαγωγές 

Ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. 
Χρύσανθος Σαββίδης επισκέφτηκε προχθές  το 
Οινοποιείο Καμαντέρενα(ΣΟΔΑΠ), όπου είχε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει  την παραλα-
βή των σταφυλιών και να ξεναγηθεί σε όλους 
τους χώρους του οινοποιείου. Στο πλαίσιο της 
επίσκεψης, ο κ. Σαββίδης, ενημερώθηκε από 
τον Διευθυντή του Οινοποιείου κ. Μαρίνο Περι-
κλέους, για την συνεργασία με τους Ισραηλίτες, 
όπου παράγεται μια μεγάλη ποσότητα κρασί 
«Kosher» από σταφύλια δικής μας παραγωγής, 
το οποίο διατίθεται είτε στην αγορά του Ισραήλ 
είτε στις διάφορες εβραϊκές κοινότητες ανά τον 
κόσμο. Επιπρόσθετα, ο κ. Χρύσανθος Σαββίδης, 
μετά από ενημέρωση που είχε από διάφορους 
παραγωγούς, ανέφερε ότι η φετινή παραλαβή 
σταφυλιών είναι αυξημένη συγκριτικά με τα δύο 
προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, ο κ. Μαρίνος 
Περικλέους, ανέφερε ότι παραλαβές γίνονται 
από όλες τις Κοινότητες της Επαρχίας Πάφου, 

αλλά αυτές που έχουν τον μεγαλύτερο όγκο 
σταφυλιών είναι οι Κοινότητες Λετύμπου, Καλ-
λέπεια, Στρουμπί, Πολέμι, Κάθηκας και Αρόδες. 
Ο Βουλευτής κ. Χρύσανθος Σαββίδης, μετά από 
την πλήρη ενημέρωση που είχε ανέφερε πως η 
φετινή χρονιά σε πωλήσεις είναι μακράν η κα-
λύτερη και τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει τόσο το οινοποιείο Καμαντέ-
ρενα(ΣΟΔΑΠ) όσο και τα υπόλοιπα οινοποιεία 
είναι η ανεξέλεγκτη εισαγωγή χυμών σταφυλιού 
αλλά και κρασιών, τα οποία είναι αμφιβόλου 
ποιότητας και συντείνουν στην μειωμένη κατα-
νάλωση των τοπικών κρασιών.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τ ο κυκλοφορικό κομφούζιο 
που επικράτησε το πρωί της 
Τετάρτης στους δρόμους του 

κέντρου της Πάφου που γειτνιάζουν 
με Λύκεια και Γυμνάσια λόγο των 
έργων ανάπλασης που εκτελούνται 
στις κεντρικές λεωφόρους, πιθα-
νότατα δεν θα είναι αρκετά ώστε 
να απαμβλύνουν το πρόβλημα της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης στο 
κέντρο της Πάφου, καθώς ανοίγουν 
και τα Δημοτικά και Προδημοτικές, 
οπόταν ο αριθμός των μαθητών που 
θα προσέλθουν θα διπλασιαστεί. 
Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης όπου 
εκτός από το Λύκειο Α Εθνάρχη Μα-
καρίου του Γ΄ θα λειτουργήσουν 
και τα γειτονικά Δημοτικά σχολεία 
Δημήτρειο, Νεοφύτειο και 7ο Δημο-
τικό, καθώς και το Α΄ Νηπιαγωγείο 
επί της οδού Νίκου Νικολαΐδη προ-
βλέπεται να γίνει το αδιαχώρητο.
Την Τετάρτη που πέρασε διαπι-
στώθηκε ότι, ιδιαίτερα έντονο ήταν 
πρόβλημα στην οδό 1ης Απριλίου 
παρά το Πρώτο Λύκειο, που απο-
τελεί ουσιαστικά και τη μόνη έξοδο 
των οχημάτων με κατεύθυνση από 
το Δημοτικό Μέγαρο προς Πρώτο 
Λύκειο. Οι γονείς που μετάφεραν 
τα παιδιά τους στο σχολείο και δεν 
γνώριζαν τις νέες ρυθμίσεις ανέμε-
ναν για αρκετή ώρα μέχρι να κατα-
φέρουν να βγουν προς τη Νεοφύ-
του Νικολαΐδη.

Με οδηγό την κατάσταση που επι-
κρατούσε την εβδομάδα που πέ-
ρασε, ο Δήμος Πάφου θα πρέπει 
να ενισχύσει τα μέτρα αφού η το-
ποθέτηση τροχονόμων του Δήμου 
σε κάποια σημεία δεν πρόκειται να 
βοηθήσει την κατάσταση.  
Μεγαλύτερη αναμένεται να είναι 
η κυκλοφορική συμφόρηση την ερ-
χόμενη Δευτέρα, με την επιστροφή 
στα σχολεία των μαθητών Δημοτι-
κής εκπαίδευσης και στην περιοχή 
Αναβαργού.

Μέτρα

Μπορεί από την Τετάρτη (με το 
άνοιγμα των Γυμνασίων και Λυκεί-
ων της Πάφου) να μην δημιουργή-

θηκαν τεράστια προβλήματα με την 
κυκλοφορία στο κέντρο, αλλά από 
μεθαύριο δευτέρα με το άνοιγμα 
και των υπόλοιπων σχολείων, κιν-
δυνεύουμε αν αντιμετωπίσουμε 
κυκλοφοριακό χάος.
Ο Δήμος Πάφου, αφού ακροάστη-
κε τις ανησυχίες που είχαν εκφρα-
στεί από το πρωί της Τετάρτης είχε 
βγάλει στους δρόμους τους τροχο-
νόμους του, οι οποίοι ρύθμιζαν την 
κυκλοφορία, κατευθύνοντας την κί-
νηση ιδιαίτερα από την Γρίβα Διγε-
νή προς την Νεοφύτου Νικολαΐδη, 
ώστε να γίνεται αποσυμφόρηση.
Στον συγκεκριμένο δρόμο όμως από 
την Δευτέρα θα λειτουργεί και το 
Νεοφύτειο Δημοτικό, ενώ και στην 
προέκταση της την Χαραλάμπου 

Μούσκου θα λειτουργεί και το 7ο 
Δημοτικό, όπως και το Δημήτριο 
στην Γρίβα Διγενή.
Γι’ αυτό και οι αρμόδιοι καλούνται 
να ανακαλύψουν και άλλες εξόδους 
από το κέντρο της Πάφου πλην της 
1ης Απριλίου που είναι και η μονα-
δική μέχρι σήμερα.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση όμως 
αναμένεται να έχουμε και σε άλλες 
περιοχές της Πάφου που επηρεάζο-
νται από τα οδικά έργα, όπως στο 
10ο Δημοτικό και αλλού.
Μια λύση πέραν της ενίσχυσης της 
σηματοδότησης και των τροχονό-
μων, θα ήταν να καλέσει ο Δήμος 
Πάφου τους γονείς να αφήνουν 
τους μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές 
σε σημεία εκτός του Κέντρου και αν 
συνεχίζουν με τα πόδια την πορεία 
προς το σχολείο τους.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η τα-
λαιπωρία αναμένεται να είναι άνευ 
προηγουμένου, αφού λόγω των 
έργων δεν προσφέρονται πολλές 
λύσεις και καλούνται οι γονείς να 
οπλιστούν με υπομονή, μέχρι να 
επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα 
με την ολοκλήρωση των έργων.
Οι λύσεις που καλούνται να δώσουν 
οι αρμόδιοι θα πρέπει να είναι διαρ-
κείς, καθώς τα έργα τουλάχιστον σε 
λεωφόρο Ελλάδος και Γλάδστωνος, 
δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν 
πριν το τέλος του χρόνου. 

Κυκλοφοριακή συμφόρηση 
Τα μέτρων που λήφθηκαν με το άνοιγμα των Λυκείων και Γυμνασίων 
θα είναι αρκετά από Δευτέρας;

Κορυφώνεται ο τρύγος στην Πάφο 
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Υπέρ Τοπικού 
Σχεδίου για 
Ακάμα το ΕΤΕΚ 

Τι συμφώνησαν με τον 
Κ. Καδή

Οι πρόσφατες ενέργειες 
του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλο-
ντος και της Περι-
βαλλοντικής Αρχής 
για το Τοπικό Σχέ-
διο αποτελούν ση-

μαντικά θετικά βήματα προς ένα 
αειφόρο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, το 
οποίο πρέπει να προχωρήσει και 
να ολοκληρωθεί το συντομότε-
ρο δυνατόν αναφέρει το ΕΤΕΚ σε 
Δελτίο Τύπου που εξέδωσε την 
Τρίτη. 
Όπως αναφέρει το Επιμελητή-
ριο, αντιπροσωπεία του, υπό τον 
Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Κων-
σταντή, είχε συνάντηση στις 5 
Σεπτεμβρίου 2022, με τον Υπουρ-
γό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος Κώστα 
Καδή, στην οποία ήταν παρόντες 
ο Διευθυντής του Τμήματος Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), 
καθώς και εκπρόσωποι του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, ο Υπουρ-
γός Γεωργίας διαβεβαίωσε πως 
οι απόψεις του Επιμελητηρίου 
λαμβάνονται υπόψη και μεγάλο 
μέρος των εισηγήσεών του έχει 
υιοθετηθεί στο περιεχόμενο του 
Τοπικού Σχεδίου. 
Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε πως 
είναι σημαντικό η ανάπτυξη του 
Ακάμα να γίνει με έμφαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος 
και την ενδυνάμωση των κοινο-
τήτων και να αναχαιτιστεί η διά-
σπαρτη ανάπτυξη που θα απει-
λούσε τον πολύτιμο αυτόν πόρο 
και δημόσιο αγαθό, που είναι 
μοναδικό για την Κύπρο. Επίσης 
αναφέρεται ότι ο Υπουργός Γε-
ωργίας και το ΕΤΕΚ συμφώνησαν 
πως θα ήταν επιθυμητό μαζί με 
τη δημοσίευση του Τοπικού Σχε-
δίου να ανακοινωθεί και σχέδιο 
κινήτρων και αντισταθμιστικών 
μέτρων για τις κοινότητες, ώστε 
να ενθαρρυνθούν οι εμπλουτι-
σμένες αναπτύξεις στους πυρή-
νες και να δοθούν ωφελήματα 
στους κατοίκους. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφά-
σισε να προχωρήσει στην αύξηση των βασι-

κών της επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης, σε μια 
προσπάθεια να διασφαλίσει την έγκαιρη επανα-
φορά του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στό-
χο του 2% από τα σημερινά επίπεδα ρεκόρ. 
Έτσι, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρη-
ματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκό-
λυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκό-
λυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 
1,25%, 1,50% και 0,75% αντιστοίχως, με ισχύ από 
τις 14 Σεπτεμβρίου 2022. «Αυτό το σημαντικό 
βήμα επισπεύδει τη μετάβαση από το ισχύον δι-
ευκολυντικό, σε υψηλό βαθμό, επίπεδο των επι-
τοκίων πολιτικής προς επίπεδα που θα διασφαλί-
σουν την έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού 
στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ του 2%», 
αναφέρει σε απόφασή του Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ ύστερα από την σημερινή συνεδρία για 
θέματα νομισματικής πολιτικής και προσθέτει 
πως με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του, στη 
διάρκεια των επόμενων συνεδριάσεων το Διοικη-
τικό Συμβούλιο αναμένει ότι θα αυξήσει τα επι-
τόκια περαιτέρω «προκειμένου να μετριάσει τη 
ζήτηση και να αποτρέψει τον κίνδυνο επίμονης 
μετατόπισης προς τα πάνω των προσδοκιών για 
τον πληθωρισμό». 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «αναμένει ότι 
θα αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω, επειδή ο πλη-
θωρισμός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψη-
λός και είναι πιθανόν να παραμείνει σε επίπεδα 
πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη χρονική 
περίοδο». 
Για τον πορεία του πληθωρισμού, το ΔΣ σημει-

ώνει ότι η αλματώδης αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και των ειδών διατροφής, οι πιέσεις 
από την πλευρά της ζήτησης σε ορισμένους το-
μείς λόγω της επανεκκίνησης της οικονομίας και 
τα φαινόμενα συμφόρησης από την πλευρά της 
προσφοράς εξακολουθούν να συμβάλλουν στην 
άνοδο του πληθωρισμού. «Οι πιέσεις στις τιμές 
εξακολούθησαν να ενισχύονται και να διευρύνο-
νται σε ολόκληρη την οικονομία και ο πληθωρι-
σμός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω σε βραχυ-
πρόθεσμο ορίζοντα», συμπληρώνει.

Προβλέψεις 

Σημειώνει συναφώς πως οι εμπειρογνώμονες της 
ΕΚΤ έχουν αναθεωρήσει σημαντικά προς τα πάνω 
τις προβολές τους για τον πληθωρισμό και ο πλη-
θωρισμός αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί 
κατά μέσο όρο σε 8,1% το 2022, σε 5,5% το 2023 
και σε 2,3% το 2024. Αναφορικά με την πορεία της 

οικονομίας της ευρωζώνης, η ΕΚΤ σημειώνει ότι 
έπειτα από ανάκαμψη το α΄ εξάμηνο του 2022, 
πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οικονομι-
κή ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ επιβραδύνεται 
σημαντικά και η οικονομία αναμένεται να παρα-
μείνει στάσιμη αργότερα εντός του έτους και το 
α΄ τρίμηνο του 2023. «Οι πολύ υψηλές τιμές της 
ενέργειας», αναφέρεται, «μειώνουν την αγορα-
στική δύναμη των εισοδημάτων των ανθρώπων 
και, παρά την άμβλυνση των φαινομένων συμ-
φόρησης από την πλευρά της προσφοράς, αυτά 
εξακολουθούν να περιορίζουν την οικονομική 
δραστηριότητα. Επιπλέον, η δυσμενής γεωπολι-
τική κατάσταση, ιδίως η αδικαιολόγητη επίθεση 
της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία, επιδρά αρ-
νητικά στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και 
των καταναλωτών». Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ 
αναμένουν τώρα ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί 
με ρυθμό 3,1% το 2022, 0,9% το 2023 και 1,9% 
το 2024.

Έρχονται αυξήσεις στα επιτόκια 
Δυσοίωνες οικονομικές προβλέψεις για το 2023

Αντιδρούν οι σκυροποιοί για τις 
λατομικές ζώνες 
Τι απαντά η Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

Α ντιδρούν οι σκυροποιοί για 
τις λατομικές ζώνες και τους 
περιορισμούς που προβλέ-

πονται στο υπό διαμόρφωση τοπικό 
σχέδιο για τον Ακάμα. 
Αναφορικά με το θέμα του Τοπικού 
Σχεδίου Ακάμα – Λατομικής Ζώνης 
Ανδρολύκου και την πρόσφατη ανα-
κοίνωση του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Σκυροποιών, το Τμήμα Περι-
βάλλοντος σημειώνει τα ακόλουθα: 
Η περιοχή του Ακάμα αποτελεί ένα 
από τα πιο σημαντικά φυσικά απο-
θέματα της Κύπρου και για το λόγο 
αυτό η συνύπαρξη της προστασίας 
της φύσης και των υπόλοιπων στοι-
χείων του περιβάλλοντος, με τη δυ-
νατότητα ανάπτυξης στην περιοχή 
αποτελούν μια πρόκληση η οποία 
αντιμετωπίστηκε κατά την αξιολόγη-
ση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο 
Ακάμα. Σημειώνεται ότι η διαδικα-

σία αξιολόγησης είναι μια δυναμική 
και συμμετοχική διαδικασία κατά 
την οποία η Περιβαλλοντική Αρχή 
έχει ως κύριο της στόχο την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων των οδηγι-
ών για την προστασία της φύσης και 
των πουλιών, καθώς και τη στρατη-

γική εκτίμηση των επιπτώσεων από 
σχέδια και προγράμματα. 
Όσον αφορά την περιοχή της Λατο-
μικής Ζώνης της Ανδρολύκου, κατά 
τη διάρκεια των συζητήσεων και δι-
αβουλεύσεων για το πιο πάνω  θέμα 
διαφάνηκε ότι σημαντική υποχρέω-

ση των κρατών μελών δεν αποτελεί 
μόνο η διαφύλαξη των ατόμων των 
ειδών, αλλά και η αποκατάσταση 
των ενδιαιτημάτων τους, ακόμα και 
στην περίπτωση εγκατάλειψης της 
περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
πιο πάνω, η Περιβαλλοντική Αρχή 
θεώρησε σημαντικό την ενδελεχή 
αξιολόγηση και συζήτηση του πιο 
πάνω θέματος στο επόμενο χρονικό 
διάστημα των επόμενων τριών χρό-
νων. 
Η Περιβαλλοντική Αρχή διαβεβαι-
ώνει ότι στόχος της είναι η εξεύρε-
ση λύσεων στο πλαίσιο πάντα της 
εφαρμογής της εθνικής μας νομο-
θεσίας, καθώς και των νομικών υπο-
χρεώσεων του κράτους έναντι του 
κοινοτικού κεκτημένου. Οι σκυρο-
ποιοί από την πλευρά τους ετοιμά-
ζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις 
σε περίπτωση που επιβληθούν νέοι 
περιορισμοί.

Αξιοποιήστε προς το συμφέρον

της επιχείρισης σας 

τις δυνατότητες προβολής μέσω του
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Υπερπληθυσμός στα σχολεία 
Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τη διαπίστωση ότι 
χρειαζόμαστε επειγόντως νέο Γυμνάσιο…

Π έντε χιλιάδες τριακόσιοι εξή-
ντα μαθητές της Μέσης Εκ-
παίδευσης  επέστρεψαν την 

Τετάρτη στα σχολεία της επαρχίας 
μας.  Σύμφωνα με τον Α’ Λειτουρ-
γό Εκπαίδευσης του Επαρχιακού 
Γραφείου Πάφου Γιώργο Κουτσίδη, 
στα Γυμνάσια της επαρχίας θα φοι-
τήσουν 2.784, 1.941 στα Λύκεια και 
635 στις Τεχνικές Σχολές.  
Η νέα σχολική χρονιά όπως επεσή-
μανε, ξεκινά με σαφώς πιο ευνοϊκές 
συνθήκες από πέρσι, αφού η κατά-
σταση με την πανδημία παρουσιά-
ζει αισθητή βελτίωση, γεγονός που 
επιτρέπει τη μη χρήση της μάσκας 
και τη διδασκαλία στις συμβατικές 
σχολικές τάξεις.  
Με δεδομένο τον μαθητικό πληθυ-
σμό στην Μέση Εκπαίδευση η Πά-
φος χρειάζεται επειγόντως νέο Γυ-
μνάσιο. Αυτή η ανάγκη δεν μπορεί 
να καλυφθεί από την μετακίνηση 
του Νικολαΐδειου Γυμνασίου. Ήδη 
όλα τα Γυμνάσια ασφυκτιούν. 

 Με το δεξί

Η πρώτη ημέρα έναρξης των μαθη-

μάτων για τη σχολική χρονιά 2022-
23 στα 113 σχολεία Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης και στις Τεχνικές Σχο-
λές, κύλησε ομαλά και με δεδομέ-
νη τη στελέχωση και όλες τις άλλες 
προετοιμασίες που έγιναν έγκαιρα, 
τα σχολεία έχουν ξεκινήσει αμέσως 
τη λειτουργία τους και μπορούν 
να αφιερωθούν απερίσπαστα στο 
έργο τους.  Όσον αφορά στην υλικο-
τεχνική υποδομή των σχολείων ήδη 
κατά τη διάρκεια των θερινών δια-
κοπών έγιναν όσες κτιριακές επιδι-
ορθώσεις κρίθηκαν απαραίτητες, 
βελτιώθηκαν υποδομές και επιδι-
ορθώθηκαν φθορές ώστε να ικανο-
ποιούνται οι λειτουργικές ανάγκες 
της σχολικής ζωής και οι μαθητές 
να βρίσκονται σε ένα ασφαλές και 

σύγχρονο περιβάλλον σημειώνει το 
Υπουργείο Παιδείας. 

Σχεδιασμοί 

Χωρίς ιδιαίτερα κτιριολογικά προ-
βλήματα ξεκίνησε η σχολική χρο-
νιά στην Μέση Εκπαίδευση στην 
επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο των Οργανωμένων Γο-
νέων Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου 
Χριστόδουλο Δημητρίου, προσθέ-
τοντας ωστόσο πως κάποιο πρό-
βλημα προέκυψε με το κυκλοφο-
ριακό λόγω και των εργασιών που 
διεξάγονται στο κέντρο της πόλης, 
με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι 
πυκνή. Θα υπάρξει μια μικρή τα-
λαιπωρία μεταξύ των ωρών 7:20 

με 7:50 τις πρωινές ώρες, είπε. Από 
πλευράς στελέχωσης ο κ. Δημητρί-
ου είπε στο ΚΥΠΕ πως υπερβαίνει 
το 98% και είναι ελάχιστες οι ελλεί-
ψεις που υπάρχουν. 
Όσον αφορά τις εγγραφές που 
αφορούν άτομα με μεταναστευτι-
κή βιογραφία ή παιδιά που έρχο-
νται στην Κύπρο λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία είπε ότι αυτές 
συνεχίζονται ενώ αναφέρθηκε σε 
πιθανά προβλήματα, λέγοντας ότι 
τα Γυμνάσια είναι υπερπλήρη. Για 
τη στελέχωση με επιπρόσθετους 
εκπαιδευτικούς, είπε ότι είναι ένα 
θέμα που ίσως χρειαστεί να αντι-
μετωπίσει το Επαρχιακό Γραφείο 
Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης Πά-
φου στην πορεία.  Επιπρόσθετα 
ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι μόνο 
στο Λύκειο Κύκκου, που συστεγά-
ζεται με το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, 
υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες για 
την διαμόρφωση της μπροστινής 
αυλής. Τα έργα, παραδέχθηκε, κα-
θυστέρησαν να ξεκινήσουν αλλά 
θα ολοκληρωθούν σε δέκα περίπου 
ημέρες. Προγραμματισμός για την 
κτιριολογική αναβάθμιση υπάρχει 
και για τα Γυμνάσια Γεροσκήπου 
και Έμπας, συνέχισε. 
Ανέφερε επίσης πως στο Γυμνάσιο 
Αποστόλου Παύλου προγραμμα-
τίζεται ακόμη, η ανέγερση τριών 
νέων αιθουσών για αντικατάσταση 
των λυόμενων αιθουσών που χρη-
σιμοποιούνται σήμερα, ενώ έχουν 
γίνει και  εργασίες τοπιοτέχνησης 
της αυλής.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το ΑΚΕΛ Γεροσκήπου πραγματοποίησε εκδή-
λωση στην οποία τιμήθηκαν οι Ανδρέας Ευ-

σταθίου, η Birgül Yildirim, ο Mehmet Hulusi Kilich 
και ο Cemal Yildirim, σκηνοθέτης της ταινίας «Το 
Γάλα της Ειρήνης» ή «Ο Μπαμπάς μου του γα-
λάτου» (Süt Babam). Mιας αληθινής ιστορίας 
ανθρωπιάς και γνήσιας φιλίας η οποία αναπτύ-
χθηκε ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκο-
κύπριους μέσα στα τραγικά γεγονότα του 1974 
για να κρατηθεί στη ζωή ένα νεογέννητο κορι-
τσάκι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα 5 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου με κύ-
ριο ομιλητή τον Κοινοβουλευτικό Εκρόσωπο του 
ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαΐδη. Στην εκδήλωση απεύ-
θυνε χαιρετισμό ο Γραμματέας της Συμπλεγμα-
τικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Γεροσκήπου Μάριος 

Γεωργίου, προβλήθηκε απόσπασμα της ταινί-
ας και παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
με τραγούδια από τους Πέτρο Γεωργιάδη, Πα-
ναγιώτη Νικολάου και Παύλο Γρηγορίου. Ο Κοι-
νοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος 
Λουκαΐδης απένειμε τιμητικές πλακέτες στους 
αληθινούς ήρωες αυτής της όμορφης ιστορίας 

ανθρωπιάς και αλληλεγγύης Ανδρέα Ευσταθί-
ου, Birgül Yildirim και Mehmet Hulusi Kilich και 
στον σκηνοθέτη της ταινίας Cemal Yildirim. Εκ 
μέρους των τιμωμένων, ο Αντρέας Ευσταθίου 
και η Birgül Yildirim ευχαρίστησαν το ΑΚΕΛ και 
τους παρευρισκόμενους στην κατάμεστη αίθου-
σα και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την 
αναγκαιότητα επανένωσης του τόπου και του 
λαού μας καθώς και της ειρηνικής συμβίωσης, 
μακριά από  καταστροφικές και ζημιογόνες εθνι-
κιστικές και σοβινιστικές εξάρσεις. Τόνισαν επί-
σης την σημασία της αλληλεγγύης και της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στις δύσκολες 
σημερινές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που 
πολλοί συνάνθρωποι μας οδηγούνται  στη φτω-
χοποίηση και ολοένα και περισσότεροι συμπολί-
τες μας δίνουν πραγματικό αγώνα επιβίωσης.

Κέντρο Ενηλίκων στην ΕΜΠΑ 
Πρωτοβουλία εθελοντών 

Τo Κοινωνικό Εθελοντικό Σωμα-
τείο Έμπας σε συνεργασία και 

με αρωγό το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Έμπας, λειτουργεί από την 15η Σε-
πτεμβρίου Κέντρο Ενηλίκων, σε εθε-
λοντική βάση και με γνώμονα την 
κοινωνική προσφορά. 
Όπως τονίζει σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε η πρόεδρος Χρύσω Πανα-
γιώτου Τσελεπή, το Κοινωνικό Εθε-
λοντικό Σωματείο Έμπας θα ξεκινήσει 
την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου και θα 
λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, 
Τρίτη και Πέμπτη, από τις 09.00 το 
πρωί μέχρι τις 11.00. Στο Κέντρο θα 
παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα 
τρίτης ηλικίας να περνούν ευχάριστα 
και δημιουργικά τις ώρες τους, συμ-
μετέχοντας σε μια σειρά δραστηριο-
τήτων, με στόχο την αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων τους, την κοινωνικοποί-
ηση τους και την ενεργό συμμετοχή 
τους στην κοινωνία. Όπως σημειώνει 
η κ. Τσελεπή, μέλη στο Κέντρο Ενη-
λίκων μπορούν να εγγραφούν άτομα 
που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος 
της ηλικίας τους με συνεισφορά 10 
ευρώ ετησίως. 
Στο Κέντρο Ενηλίκων, προστίθεται 
στην ανακοίνωση, θα προσφέρονται 
ευκαιρίες για απασχόληση σε χειρο-
τεχνία, γυμναστική, χορωδία, χορό, 
συζητήσεις και ομιλίες κοινωνικού 
περιεχομένου, επισκέψεις/ εκδρομές 
και άλλα ενδιαφέροντα. Επίσης θα 
παρέχονται Νοσηλευτικές υπηρεσίες 
μια φορά τον μήνα, όπως μέτρηση 
της αρτηριακής πίεσης, έλεγχος σακ-
χάρου, Νοσηλευτική Συμβουλευτική 
κ.α. Επισημαίνεται ακόμη πως προ-
ϋπόθεση για τη λειτουργία οποιου-
δήποτε προγράμματος στο Κέντρο 
είναι η ένδειξη του ανάλογου ενδια-
φέροντος συμμετοχής από τα μέλη. 
Τέλος αναφέρεται πως προϋπόθεση 
συμμετοχής είναι ο σεβασμός και η 
τήρηση των κανόνων του κέντρου.

Η Αληθινή ιστορία γνήσιας φιλίας 
ανάμεσα σε Ε/κ και Τ/κ.
Εκδήλωση ΑΚΕΛ στη Γεροσκήπου προς τιμή συντελεστών της ταινίας «Το γάλα της Ειρήνης»

Ευχές για καλή χρονιά σε 
μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς αλλά και ανησυχία και 
προβληματισμός για κυκλο-
φοριακή συμφόρηση και 
ασφάλεια…

Κλειστός δασικός δρόμος

Το Τμήμα Δασών του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
πληροφορεί το κοινό ότι, λόγω 
εργασιών ανακατασκευής γεφυ-
ριού, ο δασικός δρόμος «Μονα-
σιήλλακα – Κόλοκος», στη Δασική 
Περιφέρεια Πάφου, θα παραμεί-
νει κλειστός από τις 12/9/2022 
μέχρι και τις 31/10/2022.
Παρακαλείται το κοινό όπως για 
τη διακίνηση του χρησιμοποιεί 
τον δασικό δρόμο «Φράγμα Καν-
ναβιού – Αγιάς».
Το Τμήμα Δασών απολογείται για 
τυχόν ταλαιπωρία του κοινού και 
θα επανέλθει με νέα ανακοίνω-
ση όταν τα έργα ανακατασκευής 
ολοκληρωθούν και ο δρόμος θα 
είναι κατάλληλος για χρήση.

Το κυκλοφοριακό αποτελεί το τελευταίο διάστημα επιπρόσθετο πονοκέφα-
λο κυρίως στους γονείς για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία. 
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Στα πάνω ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευ-
σης Πάφου για  την επί 
σειρά ετών προσφορά του 
στους οργανωμένους γο-
νείς σε όλες μάλιστα τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης 
στην επαρχία…

Στα πάνω οι εργαζόμε-
νοι στο τμήμα καθαριότη-
τας του Δήμου της Πάφου, 
που αν και εργάζονται σε 
ιδιαίτερα δύσκολες συν-
θήκες καταφέρνουν να 
κρατούν  ψηλά τα επίπεδα 
καθαριότητας της πόλης 
σε περίοδο μάλιστα τουρι-
στικής αιχμής…

Στα πάνω η διοίκηση του 
Οργανισμού Κρατικών Υ-
πηρεσιών Υγείας που έθε-
σε πρόσφατα σε εφαρμο-
γή την απογευματινή ερ-
γασία των γιατρών των ε-
ξωτερικών ιατρείων σε ό-
λα τα δημόσια νοσηλευ-
τήρια...     

Στα Κάτω ο Υπουργός Ερ-
γασίας που συνεχίζει να 
μην λαμβάνει τα δέοντα 
μέτρα για την ορθή στελέ-
χωση των υπηρεσιών του 
υπουργείου του στην Πά-
φο, με αποτέλεσμα την 
πολύωρη ταλαιπωρία των 
πολιτών…

Στα κάτω οι οδηγοί οχη-
μάτων που οδηγούν υ-
πό την επήρεια Αλκοόλης 
και δυστυχώς σύμφωνα 
με τα στοιχεία της αστυ-
νομίας τον τελευταίο και-
ρό είναι αρκετοί που αψη-
φούν τους κίνδυνους για 
τους ίδιους, αλλΆ και τους 
άλλους χρήστες των δρό-
μων…

Ερώτηση
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Ποιος τους ελέγχει;

Ε

Χριστόδουλος Δημητρίου Σκυβαλλοσυλλέκτες ΟΚΥΠΥ Κυριάκος Κούσιος Μεθυσμένοι Οδηγοί 

Μ ε την αλλαγή της νομο-
θεσίας μπήκε μια τάξη 

στην Κύπρο αναφορικά με την 
ίδρυση και λειτουργία σωμα-
τείων.
Κυριολεκτικά για να ιδρυθεί 
κάποιο σωματείο με τη νέα νο-
μοθεσία θα πρέπει να περάσει 
από συμπληγάδες και αυτό έ-
χει βάλει μια τάξη, γιατί μόνο 
σοβαρές περιπτώσεις τελικά 
πετυχαίνουν την εγγραφή τους 
ενώ υπάρχει συνεχής και από-
λυτος έλεγχο μεταξύ άλλων και 
για τα οικονομικά τους.
Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με 
τα κόμματα, η λειτουργία των 
οποίων, όπως όλα δείχνουν 
δεν αποτελεί και το καλύτερο 
παράδειγμα ενώ θα έπρεπε.
Σε ένα σωματείο εάν ένα χρό-
νο δεν υποβάλεις τους ισολο-
γισμούς σου όσον αφορά τα 
οικονομικά, υπάρχουν συνε-
χείς και σαφείς προειδοποιή-
σεις που μπορεί αν φτάσουν 
σε πρόστιμα ή ακόμα και δια-
γραφή.
Με αφορμή τις πρόσφατες κα-
ταγγελίες για ύποπτες εισφο-
ρές σε κόμματα, έχει αποκαλυ-
φθεί ότι υπάρχουν κόμματα τα 
οποία μάλιστα κατέχουν έδρες 
στην Κυπριακή Βουλή τα οποία 
δεν αναρτούν στις ιστοσελίδες 
τους τις εισφορές που έχουν 
δεχτεί.
Να υποθέσουμε ότι δεν δέχο-
νται εισφορές αυτά τα κόμμα-
τα, ότι δε υπάρχουν ή ότι απλά 
δεν τις δημοσιοποιούν όπως 
είναι υποχρεωμένα;
Τα κόμματα αυτά είναι υποχρε-
ωμένα να δώσουν εξηγήσεις, 
το λιγότερο.
Και επιτέλους η νομοθεσία και 
οι έλεγχοι ισχύουν για όλους 
σε αυτό τον τόπο ή μόνο για ο-
ρισμένους;
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Ο Δίκαιος

Τις ομάδες της Πάφου Pafos FC και 
Ακρίτα Χλώρακας που σήμερα δίνουν το 
πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι ως ομάδες 
της πρώτης κατηγορίας και ελπίζουμε ότι 
θα μας παρουσιάσουν ένα όμορφο θέα-
μα και ας κερδίσει ο καλύτερος…

Τους διάφορους αναρμο-αρμόδιους που 
παρακολουθούν απαθείς διάφορα λαμό-
για να πλουτίζουν με αθέμιτους τρόπους 
αλλά γι’ αυτούς δεν τρέχει μία…

Τον Πρόδρομο Προδρόμου που κατα-
πίνει αμάσητα όσα του αναφέρουν κά-
ποιοι συνεργάτες του με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται εκτεθειμένος πολύ συχνά…

Τον γνωστό διευθυντή Λυκείου στη 
Λάρνακα που απέβαλε μαθητές γιατί δεν 
ήταν ευπρεπές το κούρεμα τους και ας 
κουρεύονται όλοι…

Τους οδηγούς της Πάφου που έχουν 
απαυδήσει, με την κατάσταση που επι-
κρατεί στους κεντρικούς δρόμους της 
Πάφου που είτε είναι κλειστοί είτε ημί-
κλειστοι…

Τους μικρούς μαθητές μας που από τη 
Δευτέρα θα επιστρέψουν στα σχολεία 
τους απελευθερωμένοι από τις προστα-
τευτικές μάσκες…

Τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων 
των δήμων μας που δεν έχουν καταλάβει 
ακόμα ποιος είναι ο ρόλος τους…

Τα υπόλοιπα μέλη των δημοτικών συμ-
βουλίων που πραγματικά τιμούν την 
εκλογή τους και είναι αντάξιοι των προσ-
δοκιών των συμπολιτών τους…

Το έρμο το φιλότιμο που όλο και λιγο-
στεύει στις μέρες μας και σίγουρα δεν το 
συναντά κανείς καθημερινά…

Τους λίγους αλλά υπέροχους ανθρώ-
πους που συνεχίζουν να προσφέρουν 
στα κοινά χωρίς να έχουν ή να αποσκο-
πούν σε κανένα απολύτως προσωπικό 
όφελος...

Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που 
κάθονται και σπαταλούν το χρόνο τους 
στην υπόθεση των παρακολουθήσεων 
με εμπλοκή και της Κύπρου, ενώ εμείς 
εδώ, κάναμε ολόκληρη έρευνα και δεν 
εντοπίσαμε τίποτα το μεμπτό…

Τους Ευρωπαίους και γενικά του δυτι-
κούς που κάνουν πως δεν βλέπουν ποιος 
είναι ο πιο πιστός «φίλος» του Πούτιν 
και τον αφήνουν στο απυρόβλητο…

Τα ενοίκια που εκτοξεύονται περισσό-
τερο από τα καύσιμα και έχουν φέρει σε 
απόγνωση όλους όσους δεν διαθέτουν 
ιδιόκτητη στέγη…

Απορία τελικά είναι φθηνότερα να 
σπουδάζει κάποιος στην Κύπρο παρά 
στο εξωτερικό;

Τους πολίτες που παθαίνουν απανωτά 
εγκεφαλικά κάθε που πιάνουν στα χέρια 
τους το λογαριασμό της ΑΗΚ…

Την υπομονή μας που εξαντλείται με τις 
απανωτές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε 
και το έχουμε πάρει απόφαση ότι έτσι θα 
συνεχίσουμε…

…να είμαι ευγενική με τους 
δασκάλους και καθηγητές των 

παιδιών μου, που αναλαμβά-
νουν τη μάθησή τους από τώρα 
μέχρι το ερχόμενο Καλοκαίρι…

…να έχω οδικό χάρτη με τους 
δρόμους τους Πάφου για να 

βρίσκω εναλλακτική λύση, όταν 
συναντήσω κλειστό δρόμο, 
λόγω των έργων που γίνονται… 

…να επισκέπτομαι την ιστοσε-
λίδα cosmosnews.com.cy για 
να ενημερώνομαι σφαιρικά 
για όλα όσα συμβαίνουν στην 
Πάφο και στον κόσμο… 

…να είμαι προσεκτική με τις 
συναλλαγές μου στο διαδί-

κτυο, καθώς έχουν αυξηθεί οι 
απάτες με τους κλέφτες που 
παραπλανούν πολύ εύκολα… 

Απίστευτο κι’ όμως κυ-
πριακό! Πού αλλού, 

άλλωστε, θα μπορούσαν 
παπάδες να μετατρέπουν 
τους οίκους του Θεού σε ε-
πιχειρήσεις;
Αφού λοιπόν, καλούν τους 
πιστούς για εκκλησιασμό, 
στη συνέχεια διαφημίζουν 
την πραμάτεια τους, σαν να 
είναι επιχειρηματίες.
Να δεχθούμε ότι πωλούν κομποσχοίνια, 
σταυρουδάκια, βιβλία, κρασιά κλπ, για τις α-

νάγκες της εκκλησίας, αλ-
λά όχι και να λειτουργούν 
ως ταξιδιωτικοί πράκτο-
ρες και εστιάτορες…!
Παπάδες, λοιπόν, διορ-
γανώνουν εκδρομές εσω-
τερικού και εξωτερικού 
χρεώνοντας αδρά (αλή-
θεια προς όφελος ποιου), 
λειτουργούν εστιατόρια 

πουλώντας φαγητά και ποτά κλπ, με σκοπό 
το κέρδος. Αλήθεια, αυτά μας δίδαξε ο Χρι-
στός;

Παπάδες μετέτρεψαν τις εκκλησιές σε επιχειρήσεις…
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Β λέποντας αυτή τη φωτογραφία καταλά-
βαμε γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης χά-

ρισε το συγκεκριμένο αεροπλάνο στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία, για να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες μεταφοράς του Προέδρου, Υπουρ-
γών και άλλων αξιωματούχους σε διάφορες 
αποστολές στο εξωτερικό.
Στη φωτογραφία βλέπετε τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να είναι 
όρθιος με την άνεσή του ενώ ο πιλότος αλλά 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω ύψους, 
είναι φανερό ότι δεν είναι άνετοι.
Στην Κύπρο είναι επίσης γνωστό ότι δεν έ-
χουμε ψηλούς στην πολιτική μας ηγεσία ο-
πόταν θα μας είναι πιο χρήσιμο.

Φανταζόμαστε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός θα βολευτεί με κάποιο άλλο αεροπλά-
νο με ψηλότερη οροφή που θα είναι στα μέ-
τρα του.

Δεν ήταν στα μέτρα του

Αντίδοτο στην συμφόρηση

Φτάσαμε στο Φθινόπωρο άνοιξαν τα σχολεία 

και πήξαμε στην κίνηση σ’ αυτή την πολιτεία…

Όλοι οι δρόμοι μας κλειστοί παντού γίνονται έργα 

και έπαθε συμφόρηση όλων του νου η βέργα…

Πήζουν τα αυτοκίνητα γίνεται νταβαντούρι, 

για να γλιτώσω σκέφτομαι να πάρω γαϊδούρι.

Για να περνά από παντού, κι όχι να τριγυρίζει, 

κι όταν κορνάρουν οι οδηγοί αυτό να τους γκαρίζει…

Πολλά είναι τα προβλήματα κι η λύση μία μόνο, 

αφήστε τ’ αυτοκίνητα και πάρτε όλοι όνο…

Οι πρατηριούχοι καταγγέλλουν λέ-
ει την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση για τα καύσιμα από τα 
κατεχόμενα. Μα το πρόβλημα το δημι-
ούργησε η ΕΕ με τα εμπάργκο της που 
συνέβαλαν στην αύξηση της τιμής των 
καυσίμων…

Το διάολό τους τραβούν οι οδηγοί που 
θέλουν αν προσεγγίσουν το κέντρο της 
Πάφου αυτό το διάστημα. Η λύση όμως 
είναι απλή. Κάντε τους όλους πεζόδρο-
μους να λύσουμε το πρόβλημα…

Τέθηκε σε εφαρμογή και η απογευμα-
τινή εργασία στα νοσηλευτήρια. Ποιοι 
παίρνουν σειρά τώρα; Οι εκπαιδευτικοί 
ή οι άλλοι κυβερνητικοί υπάλληλοι;

Για να βάζει κάποιος υποψηφιότητα 
για δημόσιο αξίωμα, ιδιαίτερα για πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, δεν θα έπρεπε 
να περνά και ένα IQ test και να πιάνει 
τουλάχιστον τη βάση;

Μπορεί τα δημοσκοπικά ποσοστά να 
δείχνουν χαμηλά τον Αβέρωφ Νεοφύ-
του, αλλά οι επιτελάρχες της εκστρατεί-
ας δεν ανησυχούν, γιατί λέει οι ίδιοι ει-
σπράττουν από τον κόσμο πιο θερμή ει-
κόνα και αναμένουν πως το φθινόπωρο 
θα καταγραφεί και στα νούμερα. Καλά, 
δεν ξέρουν ότι μπροστά τους λίγοι θα 
τους πουν την αλήθεια;

Ποιος στη χάρη μας, τώρα έχουμε και 
δικό μας αεροπλάνο για να μεταφέρει 
τον πρόεδρο του Υπουργούς αλλά και 
για ανθρωπιστικές αποστολές, όπως 
μας είπαν. Έτσι δεν θα έχουμε ανάγκη 
τους Σαουδάραβες να μας δανείζουν τα 
δικά τους…

Μας έπρηξαν οι Τούρκοι μ’ αυτό το θα 
έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Δε βαριέ-
σαι όμως κι εμείς δεν το λέμε κάποτε; 
Όχι ακριβώς έτσι αλλά κάτι παρόμοιο. 
“Φάε λάδι και έλα βράδυ… να σου ξη-
γηθώ αλφάδι”! 

Δεν θα πρέπει πάντως να παίρνουμε 
εντελώς αψήφιστα όλες αυτές τις α-
πειλές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για 
να έρθουν οι Τούρκοι, θα πρέπει αν εί-
ναι 100%  βέβαιοι ότι θα νικήσουν αλ-
λιώς…

Τελικά ποιος πληρώνει τη νύφη με ό-
λες αυτές τις κυρώσεις που οι δυτικοί ε-
πιβάλλουμε στην Ρωσία;

Οι νέες βολές Φαίδωνα για σκάνδα-
λα εκατομμυρίων και εμπλοκή υψη-
λόβαθμων αξιωματούχων του κράτους 
αλλά και υποψήφιου για την προεδρία 
της Δημοκρατίας δεν συγκίνησαν κανέ-
να. Ούτε και τον ΔΗ.ΣΥ…

Δηλαδή αν εκλεγεί Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα θέ-
λει και βοηθό Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας;

Γελάμε για να μην κλάψουμε με ορι-
σμένα πράγματα που ακούμε, μεσού-
σης της προεκλογικής εκστρατίας…

Πρωτοφανή ακραία καιρικά φαινόμε-
να, όπως κύματα καύσωνα, ξηρασίες, 
καταιγίδες σκόνης και καταρρακτώδης 
βροχές, αναμένεται να πλήξουν την πε-
ριοχή μας μέσα στον αιώνα που διανύ-
ουμε σύμφωνα με διεθνή επιστημονική 
μελέτη…

Για ποιον κτυπά η καμπάνα

Απόσπασμα από την ομιλία Αβέρωφ 
Νεοφύτου από την πολυπληθή προε-

κλογική συγκέντρω-
ση των φίλων και υ-
ποστηρικτών του στη 
Λευκωσία και τις ανα-
φορές στον απαραίτη-
το διάλογο κατά την 
προεκλογική εκστρα-

τεία.
“Τον Σεπτέμβριο δεν τα κατάφεραν να 
εμφανιστούν. Δεν πειράζει.
Ελπίζω τον Οκτώβριο να είναι έτοιμοι. 
Να προετοιμαστούν.
Όπως θέλουν. Όπου θέλουν. Όποια μέ-
ρα ή ώρα τους βολεύει. Ξεκινώντας α-
πό όποιο θέμα θα νιώθουν άνετα.
Ας επιλέξουν και το κανάλι που προτι-
μούν. Τους δημοσιογράφους που θέ-
λουν.
Φτάνει να έρθουν στον διάλογο.
Για να λάμψει η αλήθεια.
Και να μπορεί ο ενημερωμένος πολίτης 
να πάρει τις αποφάσεις για το μέλλον 
του”.
Για ποιον κτυπά η καμπάνα;

Δεν βιάζονται

Δεν βιάζονται καθόλου στο Κίνημα Οι-
κολόγων-Συνεργασία Πολιτών να απο-

φασίσουν ποιον υπο-
ψήφιο θα υποστηρί-
ξουν στις επερχόμενες 
Προεδρικές Εκλογές.
Όπως μάλιστα δήλω-
σε ο πρόεδρος της ε-
παρχιακής επιτροπής 

του Κινήματος Ορέστης Μάτσα, οι α-
ποφάσεις θα ληφθούν στις 23 Οκτω-
βρίου στο εκλογικό συνέδριο του κινή-
ματος οικολόγων. 
Η απόφαση θα ληφθεί μετά από δημο-
σκόπηση που θα γίνει από τις 17 έως 
τις 19 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στα μέ-
λη του κινήματος αναφορικά με τις υ-
ποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλο-
γές. 
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης 
θα παρουσιαστούν στις 2 Οκτωβρίου 
στην Κεντρική Επιτροπή ώστε να λη-
φθεί τελική απόφαση από το εκλογικό 
συνέδριο του κινήματος.
Τελικά δηλαδή θα αποφασίσουν με βά-
ση τα αποτελέσματα της δημοσκόπη-
σης ή απλά θα τη λάβουν υπόψη;

Γ. Τσέλεπος

Τα Κυκλοφορικά προβλήματα στο κέ-
ντρο της Πόλης, συζητήθηκαν στην τε-

λευταία ολομέλεια του 
Δημοτικού Συμβουλί-
ου Πάφου. Σύμφωνα 
με τον Δ/Σ του ΔΗΣΥ 
Γιώργο Τσέλεπο η ταυ-
τόχρονη εκτέλεση έρ-
γων στις κεντρικές λε-

ωφόρους της Πόλης προκαλεί προβλή-
ματα και καθυστερήσεις σε όσους δια-
κινούνται στο κέντρο της Πόλης, τα ο-
ποία έχουν οξυνθεί με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς. Ο Δ/Σ του ΔΗΣΥ 
ξεκαθάρισε πάντως ότι για τα έργα και 
τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις δεν απο-
φασίζουν ο δήμαρχος και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι αλλά η ειδική επιτροπή τε-
χνοκρατών σε συνεργασία και με τους 
εργολάβους των έργων.
Τώρα μάλιστα τα πιάσαμε τα λεφτά 
μας…  

Ο Δίκαιος

Πού ήταν η τροχαία;

Α κόμα συζητείται η κα-
τάσταση που επικρα-

τεί στους δρόμους της Πά-
φου με τα ταυτόχρονα έρ-
γα που εκτελούνται και το 
κλείσιμο βασικών δρόμων 
της πόλης.
Την Τετάρτη που πέρασε ο 
Αδέσμευτος βρέθηκε από 
την πρώτη στιγμή στο κέ-
ντρο της Πάφου όπου γινόταν το αδιαχώ-
ρητο, λόγο της πρώτης μέρας λειτουργίας 
των Γυμνασίων και Λυκείων.

Είδαμε τους τροχονόμους 
του Δήμου Πάφου να προ-
σπαθούν φιλότιμα να βοη-
θήσουν στην αποσυμφόρη-
ση, αλλά δεν είδαμε πουθε-
νά άνδρες της τροχαίας Πά-
φου πέρα από κάποια περι-
πολικά που κυκλοφορούσαν.
Από τα περιπολικά όμως δεν 
γίνεται δουλειά. 

Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή η τροχονόμοι 
του Δήμου Πάφου να ενισχυθούν και με 
άνδρες της τροχαίας;

Ειδικοί στη ρεμούλα

Β γήκε ο Φαίδωνας πάλι και κατάγγειλε 
σκάνδαλο με την διαχείριση Τουρκοκυ-

πριακών περιουσιών στην κοινότητα Μαν-
δριών, με την συμμετοχή μάλιστα υψηλόβαθ-
μων αξιωματούχων.
Μα αυτό αγαπητέ Φαίδωνα, είναι φυσικό.
Εάν όντως έγιναν αυτά που κατάγγειλες, πώς 
θα μπορούσε ο Ττοουλής τζιαι ο Γριστοφής να 
κάνουν τέτοιες κομπίνες χωρίς την βοήθειας 
κρατικών αξιωματούχων;
Άλλωστε σε όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύ-
φθηκαν μέχρι σήμερα είχαμε την εμπλοκή αξι-
ωματούχων άλλο εάν σε κάποιες περιπτώσεις 
μόνο έχει αποδειχτεί.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι στην Κύπρο έχου-
με τους δικηγόρους για να μπορούμε να ξεγε-
λούμε το νόμο, τους λογιστές για να ξεγελού-
με τον φόρο και πάει λέγοντας.
Αυτό δεν είναι τίποτα καινούργιο. Καινούρ-
γιο είναι να αναδειχτεί κάποιο σκάνδαλο με α-

τράνταχτες αποδείξεις και να πάνε οι παρανο-
μούντες στη φυλακή. Και αυτό δυστυχώς πο-
λύ σπάνια γίνεται…
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Σ υζητήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, το αυ-
τεπάγγελτο θέμα όπου ενέγραψε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης 
αναφορικά με την διαδικασία αδειοδότησης γηπέδων, στα οποία διεξάγ

Διατηρείτε τις Παραλίες καθαρές
Μια ευγενική χορηγία του  Αδέσμευτου της Πάφου

Κοκκινόψαρο
1 κιλό
€5.10

Αγαπήνωρος 8, Κάτω Πάφος-Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26166727Πολλές προσφορές εντός του καταστήματος

Xορτοφαγικός
Vegan Beyond κιμάς

300 γρ. €4.49Χορτοφαγικό 
Vegan Beyond Burger 

2X113 gr. €4.49
Καλαμάρι ροδέλες 

Sea Fresh
€4.75 1 κιλό

Α πό το 2004 το κράτος και συγκεκριμένα 
το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπη-
ρεσιών, προχώρησε στην αγορά δυο α-

ποτεφρωτηρών για τους αερολιμένες Λάρνα-
κας και Πάφου, για την καύση των αποβλήτων 
των κτηριακών εγκαταστάσεων και των αερο-
πλάνων, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν κατέ-
στη δυνατό να λειτουργήσουν. Ο λόγος, η μη 
εξασφάλιση των προς τούτο αδειών από άλ-
λη υπηρεσία του κράτους. Πρόκειται για μια ε-
πένδυσης συνολικού κόστους €2.299.273. Πέ-
ραν όμως της ενδεχόμενης διάπραξης παρα-
λείψεων, αμελειών και ατασθαλιών από λει-
τουργούς του δημοσίου, σχετικά με τις αγορές 
αποτεφρωτήρων, το κράτος εδώ και 13 χρόνια 
υπάρχει απόφαση για την πώληση του υπό α-
ναφορά εξοπλισμού, χωρίς να έχει μάλιστα ο-
λοκληρωθεί η διαδικασία. Η έκθεση το Γενικού 
Ελεγκτή για το Υπουργείο Μεταφορών αποκα-
λύπτει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που 
δεν επέτρεψαν την χρησιμοποίηση του εξοπλι-
σμού ή τη πώληση του. Όπως αναφέρει ο Γενι-
κός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, τον Φεβρουά-
ριο του 2004 υπογράφτηκε το συμβόλαιο προ-
μήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ύ-
ψους €1.616.303, ενώ τον Ιούλιο του 2004 α-
νατέθηκαν στον ίδιο εργολάβο οι απαιτούμε-
νες οικοδομικές εργασίες έναντι €332.323. Πέ-

ραν των πιο πάνω, καταβλήθηκαν με έγκριση 
της ΚΕΑΑ στον εργολάβο επιπλέον €224.170, 
λόγω της καθυστέρησης στην πρόοδο των ερ-
γασιών εκ μέρους του εργοδότη και €126.477, 
ως αποζημίωση για τον τερματισμό των συμ-
βάσεων, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος σε 
€2.299.273. 

Τους ξέχασαν 

Τον Δεκέμβριο του 2009, το ΗΜΥ ζήτησε έγκρι-
ση από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών για πώληση των εν λόγω αποτε-
φρωτήρων και των εγκαταστάσεών τους στην 

κατάσταση που βρίσκονταν στους δύο αερο-
λιμένες, μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού του 
ΤΠΑ, ως ιδιοκτήτη των εν λόγω αποτεφρωτή-
ρων. Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελί-
ας η οποία αφορούσε στη διερεύνηση ενδεχό-
μενης διάπραξης παραλείψεων, αμελειών και 
ατασθαλιών από λειτουργούς του δημοσίου, 
σχετικά με τις αγορές αποτεφρωτήρων για το 
δημόσιο, η Ελεγκτική Υπηρεσία, ζήτησε τον Σε-
πτέμβριο του 2021 από τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΜΕΕ να πληροφορήσει κατά πόσο είχε 
προχωρήσει η πιο πάνω διαδικασία, αποστέλ-
λοντας στην Ελεγκτική Υπηρεσία, αντίγραφα 
της σχετικής αλληλογραφίας. Τον Ιανουάριο 

του 2022, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργεί-
ου Μεταφορών πληροφόρησε τον Γενικό Ελε-
γκτή, ως ιδιοκτήτης του εξοπλισμού, έχει στεί-
λει στο Τμήμα ΗΜΥ τα σχετικά για σκοπούς εκ-
ποίησης των αποτεφρωτήρων και των στεγά-
στρων τους, το οποίο τα έχει προωθήσει στον 
Πρόεδρο του Ειδικού Συμβουλίου Επιθεώρη-
σης για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για 
τα περαιτέρω και, ακολούθως θα σταλούν στη 
Διευθύντρια Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και 
Προμηθειών για τις δικές της ενέργειες. Στην 
EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜΕΕ/01/2022 155 η Ελεγκτι-
κή Υπηρεσία σημειώνει «το υπερβολικά με-
γάλο και αδικαιολόγητο, κατά την άποψή μας, 
χρονικό διάστημα των 13 ετών που έχει παρέλ-
θει από της αποφάσεως για την πώληση του υ-
πό αναφορά εξοπλισμού, μέχρι την ετοιμασία 
της παρούσας Έκθεσης, χωρίς να έχει μάλιστα 
ολοκληρωθεί η διαδικασία». Το γεγονός αυτό, 
σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, επηρε-
άζει την αξία του εξοπλισμού, η οποία θα έχει 
μειωθεί σημαντικά μετά την πάροδο τόσο με-
γάλου χρονικού διαστήματος από την αγορά 
του και την απόφαση εκποίησής του, με απο-
τέλεσμα, για δεύτερη φορά μετά την αποτυ-
χία λειτουργίας του, να μην διασφαλίζονται τα 
συμφέροντα του δημοσίου από τις ενέργειες 
των αρμοδίων Τμημάτων του ΥΜΕΕ.

Στα αζήτητα για 18χρόνια  
Σαπίζουν οι αποτεφρωτήρες στα αεροδρόμια 

Πάφου και Λάρνακας



Νέα προεδρία για Φαίδωνα

Την προεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο 
Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος. Η θέση είχε μείνει 

κενή μετά την παραίτηση του Κωσταντίνου Λε-
τυμπιώτη και η απόφαση της Δημοτικής Ομά-
δας του ΔΗΣΥ ήταν να αναλάβει την προεδρία 
ο ίδιος ο Δήμαρχος. 
Ο Χάρης Τσιολής ο οποίος πήρε τη θέση του 
κ. Λετυμπιώτη στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα 
συμμετέχει στην Πολεοδομική Επιτροπή. Για 

την ανάληψη της προεδρίας της Πολεοδομικής Επιτροπής από 
τον κ. Φαίδωνος υπήρξε αναταραχή στην Δημοτική Ομάδα του 
ΔΗΣΥ και χρειάστηκε να διακόψει για λίγο την συνεδρίαση του 
το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να συνεδριάσει η Δημοτι-
κή Ομάδα. Οι διευθετήσεις έγιναν ενδοσυναγερμικά. 

Οι δεσμεύσεις υλοποιούνται 

Ο ι δεσμεύσεις του ΟΚΥπΥ για το Νοσοκομείο της Πόλης Χρυ-
σοχούς υλοποιούνται σταδιακά και αποσκοπούν στην ανα-

βάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δήλωσε στο 
Radio Cosmos o εκπρόσωπος τύπου του οργανι-
σμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ήδη όπως είπε τις 
επόμενες μέρες θα λειτουργήσουν τα εξωτερικά 
ιατρεία με γιατρούς ειδικοτήτων που θα επισκέ-
πτονται το νοσηλευτήριο ενώ για την λειτουργία 
των θαλάμων το θέμα βρίσκεται υπό αξιολόγηση. 

Ο κ. Χαριλάου κάλεσε τους ασθενείς να εμπιστευτούν τις τα νοση-
λευτήρια του ΟΚΥπΥ και να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών 
που προσφέρονται.

Δικαιολογημένες οι αντιδράσεις 
για Λεωφόρο Ελλάδος 

Ο ι αντιδράσεις των επηρεαζόμενων στην Λεωφόρο Ελλάδος 
είναι δικαιολογημένες και ο Δήμος Πάφου θα πρέπει να δώ-

σει απαντήσεις στα ερωτήματα τους δήλωσε στο Radio Cosmos o 
Δημοτικό Σύμβουλος της Κίνησης Σωτηρία Μιχάλης Χατζημιτσιής. 
Μέχρι τώρα είπε, δεν δόθηκε καμιά εξήγηση γιατί ο άξονας του 
δρόμου μετακινήθηκε ανατολικότερα δύο φορές χωρίς να ενημε-
ρωθούν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες περιουσιών. 

Επίσης είπε προκαλεί εύλογα ερωτήματα γιατί οι πρόσθετες απαλ-
λοτριώσεις περιορίστηκαν στην ανατολική πλευρά του δρόμου. Σε 
ότι αφορά γενικότερα την διαχείριση του έργου, ο κ. Χατζημιτσι-
ής χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόνοια στα 
συμβόλαια και ταχύτερη αποπεράτωση. Στο μέλλον είπε δεν πρέ-
πει να γίνονται έργα σε κεντρικές λεωφόρους δίχως πρόνοια ώ-
στε οι εργολάβοι να εργάζονται τουλάχιστον σε δύο βάρδιες. Για 
την ταυτόχρονη έναρξη εργασιών και στην Γλάδστωνος ανέφερε 
ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η ολοκλήρωση των έργων στην Γρί-
βα Διγενή.

Συστάσεις για εμβολιασμούς 

Ν έες συστάσεις για τα επικαιροποιημένα, προσαρμοσμέ-
να εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 εξέδωσε η Εθνική 

Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας. 
Συγκεκριμένα, συστήνει τον εμβολιασμό με την ενισχυτική τρί-
τη δόση σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, νοουμένου ότι έ-
χει παρέλθει η περίοδος των 5 μηνών από τη λήψη της δεύτε-
ρης δόσης. 
Συστήνει, επίσης, τον εμβο-
λιασμό με την τέταρτη δό-
ση σε άτομα άνω των 30 ε-
τών, σε άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας που διαμένουν ή ερ-
γάζονται σε στέγες ευγηρί-
ας και κλειστές δομές, σε ε-
παγγελματίες υγείας και σε 
άτομα με χρόνιες σοβαρές 
παθήσεις. Οι συστάσεις της 
Εθνικής Συμβουλευτικής Ε-
πιτροπής Εμβολιασμών του 
Υπουργείου Υγείας θα επι-
κυρωθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρία.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Η αποτίμηση  και ο ρόλος που διαδραμάτισαν 
πολιτικοί παράγοντες στις διεθνείς εξελίξεις και 
στις χώρες, δεν μπορεί να γίνει αμέσως μετά τον 
θάνατο τους ούτε όταν είναι εν ζωή. Η ιστορική 
αποτίμηση γίνεται σε βάθος χρόνου...  
Για τον ρόλο της Ελισάβετ σε σχέση με το Κυπρι-
ακό και τους απαγχονισμούς αγωνιστών της ΕΟ-
ΚΑ όπως του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ασφαλώς 
και δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ή πολύ περισ-
σότερο να θεωρείται ασέβεια η αναφορά στον 
ρόλο της λόγω του θανάτου της...

Για δύο μήνες ακόμη στην Πάφο θα έχουμε του-
ρίστες, τα κέντρα αναψυχής και εστίασης θα κι-
νούνται και γενικότερα οι επιχειρήσεις που συν-
δέονται με την εξυπηρέτηση της τουριστικής 
κίνησης θα έχουν κίνηση. Το πρόβλημα όμως εί-
ναι τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και κυρίως 
από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο που αναμέ-
νεται να κλείσουν όλα τα ξενοδοχεία...

Με 5 λειτουργούς είναι στελεχωμένο το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας στην Πάφο και έχουν υ-
πό τον έλεγχο τους 10.000 χώρους εργασίας για 
την περιοχή από την Πέτρα του Ρωμιού μέχρι τον 
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας. Τρέχουν και δεν φθά-
νουν οι επιθεωρητές και ο προϊστάμενος τους, 
αλλά είναι αδύνατον να προλάβουν να ελέγξουν 
έστω και μια φορά όλους αυτούς τους χώρους...  

Με 23.000 ευρώ καταδικάστηκε εταιρία για πα-
ραλείψεις στην ασφάλεια εργασίας που είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο χειριστή καδενοφόρου 
οχήματος. Οι ποινές που προβλέπονται φθάνουν 
τις 80.000 ευρώ και τα 4 χρόνια φυλάκισης...

Δεν έφθαναν τα κυκλοφοριακά προβλήματα 
που προκαλούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη από την Δευτέρα θα κλείνει κατά διαστήμα-
τα και η Ελευθερίου Βενιζέλου για να ρίξουν τα 
μπετά στον προαύλιο χώρου του Λυκείου Κύκ-
κου... 

Τι είδους διερεύνηση έκανε η Αστυνομία για τις 
ριπές πυροβόλων όπλων σε χωριό του διαμερί-
σματος της Χρυσοχούς στο πλαίσιο γαμήλιας τε-
λετής; Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανά-
λογη καταγγελία... 

Σε κάθε γειτονιά κάποιοι σήκωσαν σύστημα κά-
θε τρεις και λίγο να ρίχνουν πυροτεχνήματα τα 
βράδια. Τι κάνει η Αστυνομία όταν γίνονται σχε-
τικές καταγγελίες; Αν κρίνουμε από τα πυροτε-
χνήματα που συνεχίζουν να πέφτουν μάλλον δεν 
κάνει απολύτως τίποτε...

Στην Πάφο δεν είναι μόνον τα καύσιμα που α-
γοράζουμε ακριβότερα κατά 4-5 σεντ το λίτρο, 
αλλά και πολλά άλλα είδη και τρόφιμα. Ακόμη 
και τον καφέ στην Πάφο τον πληρώνουμε ακρι-
βότερα...

Έριξε πρώτα την πρόταση για βοηθό πρόεδρο ή 
αντιπρόεδρο ο Αβέρωφ Νεοφύτου και στη συ-
νέχεια άρχισε να τα μαζεύει και να επαναδιατυ-
πώνει τι ήθελε να πει, αλλά η εντύπωση που έ-
μεινε είναι ότι έριξε ένα πυροτέχνημα που τον 
έκαψε... 

Η γεωγραφική μας θέση στην Ανατολική Μεσό-
γειο δεν είναι δικαιολογία για το σκουπιδαριό 
που επικρατεί στις γειτονιές τα χωριά και τις πό-
λεις μας...
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Η “μούγια”

Ένοχος για βιασμό ανήλικης 

Έ νοχος κρίθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνε-
δρίασε στην Πάφο άντρας για υπόθεση σεξουαλικής κακο-

ποίησης ανήλικης. 

Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν διαδικασίας, η οποία διεξάχθηκε 
κεκλεισμένων των θυρών. Τα αδικήματα αφορούν βιασμό, σε 
δύο περιπτώσεις, καθώς και αγγίγματα και φιλιά σε ανήλικη. Ό-
πως αναφέρεται η ανήλικη είναι θυγατέρα της συζύγου του και 
τα αδικήματα διαπράχθηκαν όταν διέμεναν στο ίδιο σπίτι το έ-
τος 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019. Η υπόθεση ορίστηκε στις 20 
Σεπτεμβρίου 2022 για αγόρευση προς μετριασμό της ποινής. 
Τα επιχειρήματα της υπεράσπισης ότι η καταγγελία ήταν εκδι-
κητική από την πρώην σύντροφο του δεν έπεισαν το δικαστήριο 
το οποίο τον έκρινε ένοχο.

Ποινικές ευθύνες για τον πνιγμό 
της Χριστίνας 

Γ ια τρίτη φορά το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία που θα συ-
γκέντρωσαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου διαβιβάστηκε στην 

Γενική Εισαγγελία η οποία θα αποφασίσει κατά πόσον στοιχειοθε-
τούνται κατηγορίες για εμπλεκόμενους. 
Ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Γενική Εισαγγελία άλλες δύο φορές 

οι οποία ζήτησε και έδω-
σε οδηγίες για επιπρό-
σθετη διερεύνηση. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες 
από το μαρτυρικό υλικό 
προκύπτουν ευθύνες ό-
μως ο τελικός λόγος ανή-
κει στην Εισαγγελία η ο-
ποία θα αποφασίσει και 
να αν στοιχειοθετούνται 
και για ποιους ποινικές 
ευθύνες. 
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Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με τον άνθρωπο που αφιερώθηκε στον αγώνα για βοήθεια 
σε πάσχοντες συνανθρώπους μας…

Μ ε στόχο την βοήθεια στους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας, ο Παφίτης Ποδη-
λάτης Πέτρος Στυλιανού Ππόλος, ορ-

γανώνει ποδηλασίες σε ολόκληρη Κύπρο και όπως 
αναφέρει αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερα δύσκολος, 
αφού θα πρέπει να διεκπεραιώσει δυο δύσκολες 
ποδηλασίες στο Επισκοπειό και τον Αμίαντο.
Ο Πέτρος Ππόλος, στη συνέντευξη του στον «Αδέ-
σμευτο» θυμάται τα παιδικά του χρόνια στην Κάτω 
Πάφο, αλλά και την περιπέτεια του με τον καρκίνο 
που ήταν και η αφορμή να αποκτήσει το ποδήλατο 
που επιθυμούσε από τα παιδικά του χρόνια και να 
αρχίσει τις ποδηλατοδρομίες για στήριξη ατόμων 
που υποφέρουν και κυρίως μικρών παιδιών… 

Ερ.: Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Απ.: Μεγάλωσα στην Κάτω Πάφο όπου και πέρασα 
υπέροχα και ξέγνοιαστα παιδικά χρόνια. Φοίτησα 
στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πάφου, και ήμουν 
τυχερός, αφού το σπίτι μου ήταν ακριβώς απέναντι 
από το σχολείο και σχεδόν καθημερινά τα απογεύ-
ματα παίζαμε με τους φίλους και τους συμμαθητές 
είτε στην αυλή του σχολείου, είτε στα αδειανά χω-
ράφια της περιοχής που ήταν γεμάτα με ανεμώνες 
και κυκλάμινα. Τα καλοκαίρια πηγαίναμε με τα πό-
δια στην παραλία για μπάνιο και παιγνίδι. Οι γονείς 
μου ήταν βιοπαλαιστές και έφευγαν από νωρίς το 
πρωί για την δουλειά και επέστρεφαν αργά και πα-
ρόλο που είμασταν μόνοι στο σπίτι δεν φοβούμα-
σταν όλοι στην γειτονιά ζούσαμε σαν αδέλφια.
  
Ερ.: Διατηρείται φίλιες από τότε;
Απ.: Φυσικά και όχι μόνο με τους συμμαθητές 
μου, αλλά και με τους δασκάλους και τους καθηγη-
τές μου, ακόμα και με συμμαθητές μου που έχουν 
εγκατασταθεί στο εξωτερικό έχουμε τακτική επι-
κοινωνία. 

Ερ.: Το ποδήλατο πώς μπήκε στη ζωή σας;
Απ.: Από μικρός ήθελα να έχω ένα ποδήλατο και 
μπουζούκι, αλλά επειδή είμασταν τέσσερα αδέλ-
φια, οι γονείς μου δεν είχαν την οικονομική ευχέ-
ρεια για να μου τα  αγοράσουν. Το μπουζούκι δεν 
κατάφερα ποτέ μου να το αποκτήσω, όμως πο-
δήλατο, μόλις διαγνώστηκα με καρκίνο, το πρώ-
το πράγμα που ζήτησα και αποφάσισα να το κάνω 
δώρο στον εαυτό μου ήταν ένα ποδήλατο. 
Όταν οι γιατροί μου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από 
καρκίνο, χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μου. Ο 
πρώτος γιατρός που επισκέφθηκα δεν μου έδινε 
σχεδόν καθόλου πιθανότητες για να ζήσω. Απογο-
ητευτικά και είπα ότι για το λίγο διάστημα που θα 
ζήσω θα πάρω ένα ποδήλατο και άρχισα να κάμνω 
ποδηλασίες από την Τάλα που κατοικώ μέχρι την 
Κισσόνεργα αρχικά και σιγά σιγά μέχρι την Πέγεια 
και τον Ακάμα. 

Πολλές φορβές επειδή κουραζόμουνα κατέβαινα 
και έσπρωχνα το ποδήλατο και αρκετοί διερχόμε-
νοι με ρωτούσαν με χιούμορ αν έλειψε η πεζίνα. 
Γνώρισα ποδηλάτες Κύπριους και ξένους και έκα-
να παρέες και εκείνο το πρώτο  διάστημα της αρ-
ρώστιας μου, άρχισα να κάνω πιο συστηματικά πο-
δηλασίες. Στον πρώτο αγώνα που έλαβα μέρος και 
νίκησα, ζήτησα από τη γυναίκα μου να φέρει τα 
παιδιά μας στην απονομή του Κυπέλλου και από 

εκεί πίστεψα περισσότερο στον εαυτό μου, άφη-
σα πίσω μου τις κακές σκέψεις και αποφάσισα να 
πάω και σε άλλο γιατρό για μια δεύτερη διάγνωση. 
Αποφάσισα λοιπόν να επισκεφτώ τον συμπολίτη 
μας γιατρό Δρ. Χαραλαμπίδη που κατάφερε να με 
σώσει αλλά δυστυχώς ο ίδιος δεν τα κατάφερε…

 Ερ.: Μιλήστε μας για τη δική σας εμπειρία με τον 
καρκίνο...
Απ.: Πέρασα δύσκολα και εύχομαι κανένας άνθρω-
πος να μην περάσει παρόμοια, όταν επισκέφθη-
καν τον δρ Χαραλαμπίδη για μια δεύτερη διάγνω-
ση μου έδωσε πολύ θάρρος και δύναμη και σε δυο 
με τρεις μέρες μπήκα στο χειρουργείο που κράτη-
σε οκτώ με δέκα ώρες, αφού μου αφαιρέθηκε με-
γάλο μέρος από το στομάχι και τους λεμφαδένες. 
Ακολούθησαν μια σειρά από χημειοθεραπείες και 
ακτινοθεραπείες για διάστημα έξι μηνών με αρκε-
τή ταλαιπωρία, αφού έπρεπε να φεύγω από την 
Πάφο για την Λευκωσία για μια δεκάλεπτη ακτινο-
θεραπεία και να πρέπει να περιμένω δυο με τρεις 
ώρες μέχρι να μπορέσω να ξαναοδηγήσω όταν δεν 
μπορούσε κάποιος από τους δικούς μου να φύγει 
από την Πάφο για να με μεταφέρει στην Λευκωσία. 
Πέρασα δύσκολα αλλά τελικά κατάφερα να νικήσω 
τον καρκίνο και να βγω νικητής… 
Δυστυχώς άλλοι συμμαθητές μου όπως και ο για-
τρός μου δεν τα κατάφεραν, αλλά εγώ θα συνεχίσω 
να ποδηλατώ, να κολυμπώ με τους ΟΥΚ και να τρέ-
χω σε όλη την Κύπρο, στέλνοντας το μήνυμα «μπο-
ρώ, αγωνίζομαι και δεν εγκαταλείπω τη μάχη μέχρι 
τέλους»…
Γι’ αυτό ξεκινήσαμε όλους αυτούς τους αγώνες και 
κάθε χρόνο ποδηλατώ με την ομάδα μου για παι-
δάκια που περνούν δύσκολα, έχουν λευχαιμία ή 
καρκίνο και θα τους βοηθώ με όλη τη δύναμη της 
ψυχής μου.

Ερ.: Ο κόσμος πως ανταποκρίνεται στις προσπά-
θειες σας;
Απ.: Ο κόσμος με αγκαλιάζει και τα τελευταία χρό-
νια συναντώ πολύ μεγάλη αγάπη από τον Κόσμο. 

Δίπλα μου έχω και άλλους υπέροχους ανθρώπους, 
τη γυναίκα, τα παιδιά μου και την υπόλοιπη οικογέ-
νεια μου, τον φίλο μου τον Γλαύκο και όλους τους 
εθελοντές που με βοηθούν.

Ερ.: Έχετε στήριξη από την πολιτεία και άλλα ορ-
γανωμένα σύνολα; 
Απ.: Έχω στήριξη από πολλά οργανωμένα σύνολα 
και σωματεία, καθώς και από την πολιτεία αν και 
ορισμένες φορές με καθυστερούν μέχρι να πάρω 
την απαραίτητη άδεια για την διενέργεια του ερά-
νου. Δίπλα μου έχω την έπαρχο Πάφου Μαίρη Λά-
μπρου που με βοηθά και είναι τιμή για την Πάφο 
που την έχουμε έπαρχο, αφού  κάνει τα πάντα για 
να με διευκολύνει ώστε να εξασφαλίσω τις απαραί-
τητες άδειες από τη Λευκωσία. Δίπλα μου έχω και 
την αστυνομία που αφού τόσο ο αρχηγός της Δύνα-
μης, όσο και ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου και 
όλοι οι άλλοι Αστυνόμοι είναι πάντα δίπλα μου συ-
μπαραστάτες σε όλους μου τους αγώνες.

Ερ.: Ποια είναι τα συναισθήματα σας όταν συνα-
ντάτε κάποιον για τον οποίο κάνατε μια προσπά-
θεια για ενίσχυση του;
Απ.: Είναι μεγάλη η χαρά που παίρνω όταν ένα 
παιδάκι θεραπευτεί. Η χαρά μου ήταν πολύ μεγά-
λη όταν μικρός Ηράκλης κτύπησε το καμπανάκι και 
βγήκε νικητής από το παιδο- ογκολογικό. Αντίθετα 
όταν χάνεται κάποιο από τα παιδιά για τα οποία 
έκαμα τη δική μου προσπάθεια απογοητεύομαι, 
πληγώνομαι και θέλω να σπάσω το ποδήλατο, 
όμως παίρνω δύναμη και κουράγιο από τους ίδιους 
τους γονείς και συνεχίζω να κάμνω αυτό που οφεί-
λω στα παιδιά και τους γονείς τους…

Ερ.: Στόχος ζωής σας είχατε δηλώσει παλαιότερα 
ήταν η δημιουργία στην Πάφο ογκολογικού κέ-
ντρου. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
τελικά;
Απ.: Ο στόχος παραμένει και όταν πήγα στην Βουλή 
και μπήκα με το ποδήλατο μου στο κτήριο, κάποιοι 
είπαν ότι αυτό ήταν αγένεια και ασέβεια, όμως 
εγώ ήθελα να μεταφέρω στους βουλευτές μας την 
ταλαιπωρία του κόσμου από την Πάφο, την Πόλη 
Χρυσοχούς και τον Πωμό, που αναγκάζονται να με-
ταβούν στη Λευκωσία  για την θεραπεία τους που 
σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα δέκα λε-
πτά και ταλαιπωρούνται για αρκετές ώρες μέσα 
στο λεωφορείο, έχοντας μάλιστα κάποιες φορές 
και παρενέργειες από τις εξετάσεις. 

Ερ.: Πώς συνδυάζετε όλες αυτές τις φιλανθρωπι-
κές προσπάθειες με τη δουλειά και τις άλλες υπο-

χρεώσεις σας; 
Απ.: Κάνω μια αρκετά δύσκολη δουλειά, ακολού-
θησα το επάγγελμα του πατέρα μου και κάνω με-
ταλλικές κατασκευές και έχω δικό μου εργαστήριο 
και πολλές φορές για να καταφέρω να ανταπεξέλ-
θω με το πρόγραμμα μου, αναγκάζομαι να πάω 
πολύ νωρίς το πρωί στο εργαστήριο ώστε να μπο-
ρέσω να καλύψω τις ώρες που πρέπει να ποδηλα-
τίσω τα απογεύματα για κάποιο σκοπό.  

Ερ.: Υπάρχει κάποιο σημείο που σας αρέσει να το 
επισκέπτεστε;
Απ.: Μου αρέσει να επισκέπτομαι μετά από έναν 
αγώνα την περιοχή στο Sandy Beach, το εκκλησάκι 
του Αγίου Λουκά στην Έμπα και στον Ακάμα στην 
Εκκλησία της Αγίας Ματρώνας που όταν τα επισκέ-
πτομαι ηρεμώ και ξεκουράζομαι.

Ερ.: Ποιο είναι το πρόγραμμα σας αυτό το διάστημα;
Απ.: Αυτό τον μήνα έχω αρκετές και δύσκολες εκ-
δηλώσεις, θα ποδηλατίσω από την Τάλα στο Επι-
σκοπειό και την Μητρόπολη Ταμασού για τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και όλα 
τα έσοδα θα δοθούν στα παιδιά που υποφέρουν 
από τους πολέμους. Αυτή την ποδηλασία θα την 
αφιερώσω στη μικρή Εβελίνα και τη Νικολέττα που 
έχασαν πρόσφατα τη μάχη για τη ζωή, καθώς και σε 
όλους τους συμμαθητές και τους φίλους μου που 
δεν τα κατάφεραν. 
Προς το τέλος του μήνα, θα ποδηλατίσω για άλλη 
μια φορά στην εκδήλωση του ΠΑΣΥΚΑΦ στον Αμί-
αντο. Παράλληλα  προετοιμάζω άλλη μια ποδηλα-
τοδρομία για τον συμπολίτη μας Χαράλαμπο Λεα-
ντζή.  

«…πολλές φορές για να καταφέρω να 
ανταπεξέλθω με το πρόγραμμα μου, ανα-
γκάζομαι να πάω πολύ νωρίς το πρωί στο 
εργαστήριο ώστε να μπορέσω να καλύ-
ψω τις ώρες που πρέπει να ποδηλατίσω 
τα απογεύματα για κάποιο σκοπό…»

«…όταν χάνεται κάποιο από τα παιδιά 
για τα οποία έκαμα τη δική μου προ-
σπάθεια απογοητεύομαι, πληγώνομαι 
και θέλω να σπάσω το ποδήλατο, όμως 
παίρνω δύναμη και κουράγιο από τους 
ίδιους τους γονείς και συνεχίζω να κά-
μνω αυτό που οφείλω στα παιδιά και 
τους γονείς τους…»

«…μόλις διαγνώστηκα με καρκίνο, το 
πρώτο πράγμα που ζήτησα και αποφά-
σισα να το κάνω δώρο στον εαυτό μου 
ήταν ένα ποδήλατο…»

Πέτρος Στυλιανού Ππόλος  
Ο Ποδηλάτης της καρδιάς μας...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ



T α «συστατικά» της επιτυχίας, της επικοι-
νωνίας, της δημιουργίας και ποια η θέση 
του για την ανθεκτικότητα της παραπαι-

δείας,… είναι μερικά από τα οποία αποκαλύ-
πτει ο Σ. Γεωργιάδης, στη πρώτη συνέντευξη 
του στον  Αδέσμευτο και το Cosmosnews.

Ερ.: Πότε ιδρύθηκε το φροντιστήριο σας;
Απ.: Ιδρύθηκε το 2009 με συγκεκριμένα μαθή-
ματα και στην πορεία προστέθηκαν και όλα τα 
υπόλοιπα που διδάσκουμε σήμερα. 

Ερ.: Ποια μαθήματα διδάσκετε;
Απ. : Μαθηματικά, Φυσική, λογιστική και οι-
κονομικά.  Επίσης στο φροντιστήριο μας, 
διδάσκονται τα  Αγγλικά όλων των επιπέ-
δων,  χημεία,  βιολογία, Η/Υ, φιλολογικά, 
Ρωσικά, επαγγελματικό προσανατολισμό.                                                                                                                                  
Φέτος προστέθηκε και το μελετητήριο, το οποίο 
είναι για καθημερινό διάβασμα των παιδιών, 
(Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου). Παράλλη-
λα με αυτό, έχουμε και το πρόγραμμα ανάπτυ-
ξης δεξιοτήτων των παιδιών, όπου υπάρχουν 
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι από τη Λεμεσό και 
σε ολόκληρη τη Πάφο (μαθήματα live coaching, 
ενώ ταυτόχρονα ξεκινήσαμε για πρώτη φορά 
φέτος, τη λειτουργία του novaschool, ως ένα 
εναλλακτικό σχολείο εμπνευσμένο από την θε-
ωρία του Mοντεσσόρι. 
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να προσθέσω ότι 
το «Brainobrain», είναι κάτι εναλλακτικό και 
συμπληρωματικό για τα παιδάκια, καλύπτει τις 
ηλικίες από 4-12 ετών.  Είναι ένα πρόγραμμα το 
οποίο βοηθά τα παιδάκια, στις δεξιότητες επι-
κοινωνίας, συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης. 
Δεν εμπίπτει στα μαθήματα του σχολείου, πα-
ρόλα αυτά βλέπουμε μέσα από τη λειτουργία 

του, ότι ενισχύει θετικά όλους τους παράγοντες 
των μαθημάτων του σχολείου. 

Ερ.: Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με την εκ-
παίδευση;
Απ.: Η Αγάπη μας για τα παιδιά και η έμπνευση 
της δημιουργικότητας. Μας εμπνέει να χτίζου-
με, να φτιάχνουμε νέα πράγματα τόσο για εμάς 
όσο και για τα παιδιά. Ο χώρος της εκπαίδευ-
σης, είναι τόσο μεγάλος και τόσο ευρύς, που 
μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά 
πράγματα. Συνεπώς, δεν είναι μόνο ένας λόγος 
που μας ώθησε στην εκπαίδευση αλλά γενικά 
η ιδέα να επιτρέπουμε στα παιδιά να λειτουρ-
γούν και να δημιουργούν ελεύθερα. 

Ερ.: Το φροντιστήριο σας χαρακτηρίστηκε ως 
«Ο χώρος γνώσης και αριστείας». Πώς νιώθε-
τε για την σημερινή εξέλιξη του;
Απ.: Είμαστε περήφανοι, γιατί με το πέρασμα 
του χρόνου, καταφέραμε να ενώσουμε αρκετά 
στοιχεία και να βελτιώσουμε την ποιότητα της 
εκπαίδευσης ενώ παράλληλα να είναι πιο ολι-
στική.                    Στην αρχή, ξεκινήσαμε με 
ορισμένα μαθήματα, στην πορεία, οι ανάγκες 

αναζήτησης που είχαμε από τον κόσμο, μας 
βοήθησε να εξελιχθούμε και να ανοιχθούν νέοι 
ορίζοντες. Αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας 
μας, οι καθηγητές μας, οι οποίοι με τις γνώσεις 
τους, έδωσαν κύρος και αξιοπιστία στο φροντι-
στήριο μας. Επομένως ο χαρακτηρισμός αυτός 

μας δίνει περηφάνια αλλά και ώθηση να  συνε-
χίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο ζήλο.    

Ερ.: Ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα 
του φροντιστηρίου σας μέχρι σήμερα;
Απ.: Πιστεύω ότι καταφέραμε, στον απογευμα-
τινό τομέα ως ινστιτούτο,  να καλύψουμε ένα 
μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης και ταυτόχρο-
να μέσα από αυτό προέκυψε το πρωινό σχο-
λείο (Το εναλλακτικό σχολείο) κάτι για το οποίο 
είμαστε πολύ περήφανοι, καθώς είναι μια νέα 
μέθοδος, η οποία θεωρούμε ότι χρειάζεται η 
κοινωνία μας.  

Ερ.: Είστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις των 
μαθητών;
Απ.: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι 
και αυτό οφείλεται στις σχέσεις εκπαιδευ-
τικών και μαθητών  αλλά και στην επικοι-
νωνία των εκπαιδευτικών και των γονιών.                                                          
Ταυτόχρονα, υπάρχουν οι επαναλήψεις και 
εντατικά προγράμματα, τα οποία ενισχύουν 
την επίδοση των μαθητών και έτσι μπορούμε 
να καλύψουμε τυχόν κενά των μαθητών, ούτως 
ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Ερ.: Γιατί χρειάζονται σήμερα ιδιωτικά φρο-
ντιστήρια οι μαθητές;
Απ.: Μέσα από την ύπαρξη του ιδιωτικού 
φροντιστηρίου, μπορούμε να ελέγξουμε και 
να είμαστε βέβαιοι ότι παρέχουμε ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης. Με τους κατάλληλους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι κατάλληλα 
καταρτισμένοι, μπορούν να βοηθήσουν το 
μαθητή όχι μόνο για να πάρει τις  απαραίτη-
τες γνώσεις, αλλά και τις υπόλοιπες δεξιότη-
τες που χρειάζεται για να είναι ενεργό μέλος 
της κοινωνίας.    

Ερ.: Πως εξηγείτε το φαινόμενο των παρα-
νόμων φροντιστηρίων και την ανθεκτικότη-
τα της παραπαιδείας στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα;
Απ.: Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο, το  οποίο 
υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Αν και υπάρχουν 
συγκεκριμένα μέτρα και νόμοι,  οι οποίοι θα 
έπρεπε να εφαρμόζονται ρητά, βλέπουμε ότι 
υπάρχουν παραθυράκια, τα οποία κάποιοι κα-
ταφέρνουν να λειτουργούν, έστω και παράνο-
μα κάτι το οποίο δεν βοηθά στην διασφάλιση 
της σωστής εκπαίδευσης και μεθοδολογίας 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Μπορούμε να 
δηλώνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο αυτό δεν 
σημαίνει ταυτόχρονα, ότι θα έχουν και την 

σωστή διαπαιδαγώγηση που χρειάζονται οι 
μαθητές. Επομένως, ναι υπάρχει παραπαι-
δεία και διατηρείται δυστυχώς, όμως εμείς ως 
ινστιτούτο, οφείλουμε να ενημερώνουμε τους 
γονείς για την διασφάλιση μιας παραγωγικής 
εκπαίδευσης. 

Ερ.: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ιδιωτικά 
φροντιστήρια;
Απ.: Οι νόμοι που εφαρμόζονται θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένοι και να 
υπάρχει περισσότερος έλεγχος, ώστε να είμα-
στε σίγουροι ότι όλοι δουλεύουμε για μια πιο 
ποιοτική και ορθή εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε 
μια άρτια εκπαίδευση, η οποία να ενισχύει το 
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να εξα-
σφαλίζει ο κάθε ένας τα προσωπικά του συμ-
φέροντα, σε ατομικό επίπεδο. Η Εκπαίδευση 
καθρεπτίζει το μέλλον των παιδιών μας και 
της πατρίδας μας. 

Ερ.:  Ποιοι είναι οι επόμενοι σας στόχοι;
Aπ.: Φέτος, στο απογευματινό ινστιτούτο, συ-
μπεριλάβαμε αρκετά προγράμματα που δεν εί-
χαμε πέρυσι. Επομένως κινούμαστε μεθοδικά 
με τις ανάγκες τις κοινωνίας. Βλέπουμε τι ζήτη-
ση  προκύπτει και ανταποκρινόμαστε ανάλογα.                                                                                                                                    
Το επόμενο βήμα είναι να επεκτείνουμε το 
πρωινό μας σχολείο ακόμη πιο ψηλά  και ταυ-
τόχρονα να συνεχίσουμε να  παρέχουμε ποι-
οτική εκπαίδευση  στα πλαίσια των κανόνων  
του Υπουργείου παιδείας. Και τέλος ,σημα-
ντικός παράγοντας για εμάς  αλλά και στόχος 
μας,  η ενθάρρυνση των παιδιών , ώστε να 
έχουν μια πολύπλευρη ανεπτυγμένη εικόνα 
περνώντας ευχάριστα και δημιουργικά το χρό-
νο μας.  

ΕΝΘΕΤΑ: 
“Μέσα από την ύπαρξη του ιδιωτικού φροντι-
στηρίου, μπορούμε να ελέγξουμε και να είμα-
στε βέβαιοι ότι παρέχουμε ένα υψηλό επίπε-
δο εκπαίδευσης…”
“Tο μελετητήριο, είναι για καθημερινό διάβα-
σμα των παιδιών, (Δημοτικού και Γυμνασίου-
Λυκείου), ενώ παράλληλα με αυτό, λειτουργεί 
και το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων των 
παιδιών, με  (μαθήματα live coaching. Ταυτό-
χρονα ξεκινήσαμε για πρώτη φορά φέτος, τη 
λειτουργία του novaschool, ως ένα εναλλακτι-
κό σχολείο εμπνευσμένο από την θεωρία του 
Mοντεσσόρι.”                                                                                           

«Χώρος γνώσης και αριστείας»         
Νέες μέθοδοι, πρωτοποριακά μαθήματα και τακτικές 
κάνουν το Ιδιωτικό φροντιστήριο και Ινστιτούτο Σ. Γεωργιάδη να ξεχωρίζει...

Ιδιωτικό φροντιστήριο Σ. Γεωργιάδη
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Ο Ευστάθιος από τα δεκαοχτώ 
του χρόνια εντάχθηκε στις τά-
ξεις της ΕΟΚΑ για να πολεμήσει 

τους Βρεττανούς αποικιο-
κράτες που καταδυνάστευ-
αν τον Κυπριακό λαό. Ήταν 
ένας ωραίος νέος που 
αγαπούσε πολύ μια όμορ-
φη κοπελιά, αλλά πιότερο 

αγαπούσε την πατρίδα του, έτσι χωρίς να 
υπολογίζει την αγάπη που της είχε καθώς 
και την ίδια τη ζωή του, ανακατώθηκε με 
τους άλλους αγωνιστές και έλαβε μέρος 
σε πολλές ενέδρες και σαμποτάζ εναντί-
ον του εχθρού. Όμως σαν πολύ νέος, οι 
συναγωνιστές του του ανέθεταν κυρίως 
τη μεταφορά και απόκρυψη όπλων και 
πυρομαχικών.
Μια φορά μετέφερε ένα σακούλι με κα-
ψούλια, αλλά καθώς στο δρόμο για την 
παράδοση περνούσε από το σπίτι των 
γονιών του, εισήλθε να πει μια καλημέ-
ρα στη μάνα του. Η μάνα του είχε σούπα 
τραχανά στη φωτιά και μαγείρευε.
-Καλώς το γιόκα μου, ήρθες την κατάλλη-
λη ώρα να φας σούπα τραχανά που σου 
αρέσει, του είπε, και ο Ευστάθιος που 
πολύ την ορεγόταν, κάθισε στο τραπέζι 
και περίμενε.
Ξαφνικά από την ανοιχτή πόρτα μπού-
καραν Εγγλέζοι στρατιώτες και χωρίς να 
δώσουν λόγο, άρχισαν να ερευνούν εξο-
νυχιστικά το σπίτι.
Η καρδιά του Ευστάθιου χτύπησε με 
αγωνία, ήταν σίγουρος πως θα συνελάμ-
βαναν και αυτόν και την μητέρα του. Το 
πρόσωπο του ωχρίασε σε αυτή τη σκέ-
ψη και ακίνητος σαν άγαλμα περίμενε 
το μοιραίο. Οι στρατιώτες μπήκαν στα 
άλλα δωμάτια να ψάξουν, εξόν από ένα 
ψηλό ξανθό κοκκινοτρίχη που έμεινε στη 
κάμαρη και άρχισε να ψάχνει πολύ προ-
σεχτικά. 
Κοίταξε εδώ, κοίταξε εκεί, και τέλος πήρε 
τη σακούλα και την άνοιξε. Κοίταξε μέσα, 

ύστερα κοίταξε τον Ευστάθιο και του 
έκλεισε το μάτι. Ύστερα πήρε τη σακού-
λα και την άδειασε στη κατσαρόλα με τη 
σούπα.
Μετά που βγήκαν οι άλλοι, τον ρώτησαν 
αν βρήκε κάτι ύποπτο, και αυτός τους 
απάντησε αρνητικά.
Έτσι έφυγαν άπραχτοι, και ο Ευστάθιος 
δοξάζοντας το καλό Θεό για την απρό-
σμενη βοήθεια, ανάπνευσε ανακουφι-
σμένος. Ήξερε πως γλύτωσαν από του 
χάρου τα δόντια.
Πέρασαν μέρες, αλλά τον Ευστάθιο τον 
έτρωγε η περιέργεια γιατί ο στρατιώτης 
τον βοήθησε. Ήθελε πάση θυσία να μά-
θει το γιατί. Σκεφτόταν διάφορες εικασί-
ες, αλλά δεν έμενε ευχαριστημένος, ήθε-
λε να γνωρίσει την πραγματική αλήθεια.
Ώσπου μια μέρα τον συνάντησε μόνο 
του, και τον πλησίασε. Με τα λίγα Εγγλέ-
ζικα που γνώριζε, τον χαιρέτησε και στα 
ίσια τον ρώτησε γιατί.
Ο Εγγλέζος του απάντησε πως απλά ήταν 
Ιρλανδός, και εκεί στη χώρα του, οι Εγ-
γλέζοι τους καταπίεζαν το ίδιο, οπότε 
σαν Ιρλανδός πατριώτης συμμεριζόταν 
τον αγώνα των Κυπρίων και ότι έκαμε το 
έκαμε εκ καθήκοντος προς ένα Κύπριο 
συμπατριώτη. Ευχαριστημένος από την 
εξήγηση, μια μέρα στο καφενείο είπε το 
περιστατικό σε κάποιους φίλους του που 
τους νόμιζε πατριώτες, και τους εμπι-
στευόταν. 
Όμως δυστυχώς, ένας ήταν σπιούνος και 
καταδότης του εχθρού, και τους ομολό-
γησε το περιστατικό. Έτσι μια μαύρη 
μέρα, οι Εγγλέζοι τον συνέλαβαν και τον 
οδήγησαν στα κρατητήρια. Πρώτα τον 
βασάνισαν και ύστερα τον δίκασαν. Τον 
καταδίκασαν και τον φυλάκισαν για έναν 
χρόνο και οκτώ μήνες. 
Όταν αποφυλακίστηκε ήρθε πίσω στο 
χωριό, αλλά δεν ήταν όπως πριν. Ήταν 
σακατεμένος από το πολύ ξύλο που έφα-
γε, και ο ίδιος διηγείτο.

-Είναι αδύνατο να περιγράψω τα βασα-
νιστήρια. Όσο και να προσπαθήσω είναι 
αδύνατο να τα καταλάβει κάποιος. Έβα-
ζαν καλώδια στα πόδια και τα χέρια μου 
και ύστερα μου έκαναν ηλεκτροσόκ. Δεν 
μπορείς να διατηρήσεις τις αισθήσεις σου 
ούτε ένα λεπτό. Δεν σταμάταγαν όμως 
οι βασανιστές εκεί, έπειτα μου έριχναν 
νερό και μου ξανακάναν ηλεκτροσόκ και 
με χτυπούσαν στα πόδια και στο σώμα 
με μια κοντή τετράγωνη χοντρή βέργα. 
Στα πόδια μου έχουν φράξει οι φλέβες 
και τα δάκτυλα μου έμειναν παράλυτα. 
Οι πληγές μου με τον καιρό επουλώθη-
καν, δυστυχώς όμως δεν αποθεραπεύτη-
κα. Από τότες δεν έχω δύναμη στα πόδια 
και κουτσαίνω.
Οι χωριανοί τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα, 
και η όμορφη κοπελιά που ακόμα τον 
αγαπούσε, έστω και κουτσό, τον πα-
ντρεύτηκε. Έκαναν ένα παιδί, και περνού-
σαν όμορφα και καλά. 
Όλοι τον φώναζαν «ο κουτσός», αλλά δεν 
τον πείραζε και το είχε περηφάνια και 
τιμή γιατί ότι έπαθε, το έπαθε για χάριν 
της πατρίδας. Το παιδί μεγάλωσε, πήγε 
σχολείο, και κάποια παιδιά τον πείρα-
ζαν γιατί είχε πατέρα κουτσό, και αυτός 
ντρεπόταν. Σιγά με τον καιρό του έγινε 
μανία και ένιωθε προσβεβλημένος, έτσι 
απέφευγε όσο μπορούσε να περπατά με 
τον πατέρα του. Και όταν μεγάλωσε ήταν 
τόση η ντροπή του, που έφυγε από το 

χωριό και δεν ξαναγύρισε γιατί δεν ήθελε 
να τον φωνάζουν ο γιος του κουτσού.
Ο δυστυχισμένος πατέρας που ένιωσε 
τον πόνο του παιδιού του, έμεινε μαρα-
ζωμένος χωρίς να τον ενοχλεί, αλλά το 
παράπονο του ήταν μεγάλο, και καταριό-
ταν τη στιγμή που ανακατώθηκε με την 
ΕΟΚΑ και έτσι έχασε το παιδί του. 
Η στεναχώρια τον κατέτρωγε και από το 
μαράζι γέρασε και γρήγορα πέθανε.
Στο καιρό που πέρασε, ο γιός παντρεύτη-
κε και έκανε ένα παιδί. Ήταν ένα αξιαγά-
πητο και αξιολάτρευτο μωρό που πολύ το 
αγάπησε, και έγινε ολόκληρη η ζωή του. 
Τέτοιο μωρό σίγουρα κανένας άλλος δεν 
είχε, σκεφτόταν, και ευχαριστούσε το 
Θεό για ότι του του είχε δώσει.
Όμως άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου, 
ίσως σαν δίκαιη τιμωρία, όταν ήρθε ο 
καιρός και το μωρό περπάτησε, ήταν κου-
τσό. Ο πατέρας απελπισμένος το πήρε σε 
όλους τους γιατρούς, αλλά αυτοί του εξή-
γησαν πως θεραπεία δεν υπήρχε.
Και έμεινε ο καημένος πατέρας να μαρα-
ζώνει και να θλίβεται. 
Έμεινε δυστυχισμένος για όλη του τη 
ζωή, αλλά καμιά φορά δεν ρώτησε το 
Θεό γιατί αυτή η αδικία. Ήξερε πως ήταν 
μια δίκαιη τιμωρία που έστρεψε ο Θεός 
εναντίον του για τη δική του συμπεριφο-
ρά απέναντι στο δικό του πατέρα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Ο ΚΟΥΤΣΟΣ - (αληθινή ιστορία)
Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας
Η γλώσσα αντανακλά το μορφωτικό μας επίπεδο 
και αποτελεί μέρος της κοινωνικής μας εικόνας. 
Άρα, θα πρέπει, όταν μιλάμε, να νοιαζόμαστε 
για τη σωστή έκφραση και την εύστοχη επιλογή 
των λέξεων: «Μόνη έγνοια η γλώσσα μου στις 
αμμουδιές του Ομήρου». (Οδυσσέας Ελύτης) 

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

παίδευσης, καταγράφει γλωσσικά 
λάθη που  κάνουμε όταν μιλάμε:
1. «Το πλεονέκτημα τής υπομονής» 
αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες της 
ζωής. Το σωστό είναι: Το προτέρη-
μα τής υπομονής αντιμετωπίζει τις 

δοκιμασίες της ζωής. 
 N.B. (Σημειώστε): πλεονέκτημα το (advantage): 
(για πράγματα) 1. κάτι που επενεργεί ευνοϊκά για 
κάποιον (# μειονέκτημα): Η ομάδα μας έχει το 
πλεονέκτημα ότι παίζει εντός έδρας. 2. όφελος: Τα 
πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι σημα-
ντικά για το περιβάλλον. Vs προτέρημα το (virtue): 
(για πρόσωπα) θετικό χαρακτηριστικό κάποιου: η 
ειλικρίνεια/τιμιότητα είναι μεγάλο προτέρημα. 
– Είναι ένας έφηβος με πολλά προτερήματα/πλε-
ονεκτήματα  και  λίγα ελαττώματα.  -  Η πνευμα-
τική ευαισθησία είναι ελάττωμα ή  πλεονέκτημα/
προτέρημα;
2. Οι νοσηλευτές μας «αξίζουν συγχαρητηρίων». 
Το σωστό είναι: Οι νοσηλευτές μας αξίζουν συγχα-
ρητήρια. – Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, 
η Τουρκία «αποποιείται (παραιτείται) όλων των 
δικαιωμάτων της» στην Κύπρο 1925. Το σωστό εί-
ναι: η Τουρκία αποποιείται (+ αιτ.) τα δικαιώματά 
της στην Κύπρο. -  Η Κυβέρνηση «αποποιείται των 
ευθυνών της» για την κατάρρευση του Συνεργατι-
σμού. Το σωστό είναι: αποποιείται (+αιτ.) τις ευ-
θύνες.
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα μεταβατικά ρήματα τής νέας 
ελληνικής συντάσσονται σχεδόν όλα με αιτιατι-
κή. Με γενική συντάσσονται τα ρήματα: “χρήζω”,  
“απολαύω”,   “τυγχάνω”: Οι εξετάσεις των τετρα-
μήνων “χρήζουν (+γεν.) βελτίωσης”,  λένε οι εκ-
παιδευτικοί. - Ο Ολλανδός βουλευτής  απολαύει 
(+γεν.) προστασίας από το Ολλανδικό κράτος. - Ο 
Αρχηγός ΓΕΝ έτυχε θερμής υποδοχής. Διαγράφω 
το λάθος: Το Γενικό Σχέδιο Υγείας επιδέχεται βελ-
τιώσεις/βελτιώσεων. – Το παιδί  διέφυγε τής προ-
σοχής/την προσοχή  μου και έπεσε στην πισίνα. - 
Αποποιείται των ευθυνών του/τις ευθύνες του για 
τα αντιφατικά μέτρα περιορισμού. - Αθώοι πολίτες 
στερήθηκαν τής ελευθερίας τους/την ελευθερία 
τους λόγω κορωνοϊού. - Οι Κύπριοι θέλουν να απο-
λαμβάνουν τής ελευθερίας/την ελευθερία τους, 
όπως όλοι οι λαοί. 
3.  Η Κυβέρνηση ήταν ο  «πρωτοπόρος στην υπό-
θεση» τών πολιτογραφήσεων. Το σωστό είναι: η  
Κυβέρνηση ήταν ο  πρωταγωνιστής στην υπόθεση 
τών πολιτογραφήσεων.
Ο γιατρός Παπανικολάου είναι «πρωταγωνιστής 
στις έρευνες» για τον καρκίνο τού μαστού.  
Το σωστό είναι: Ο γιατρός Παπανικολάου είναι 
πρωτοπόρος στις έρευνες για τον καρκίνο.
 N.B. (Σημειώστε): πρωταγωνιστής ο (pioneer: 
(μτφ.) ο πρωτεργάτης, αυτός που πρωτοστατεί σε 
κάτι: ο πρωταγωνιστής για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 
Vs πρωτοπόρος ο: 1. αυτός που προηγείται (# ου-
ραγός): ΑΠΟΕΛ, η πρωτοπόρα ομάδα του πρωτα-
θλήματος. 2. καινοτόμος, αυτός που ηγείται σε μία 
κίνηση. (# συντηρητικός): Eλευθέριος  Βενιζέλος, ο 
πρωτοπόρος τής κοινωνικής πολιτικής.  - «Οι  πρω-
ταγωνιστές/πρωτοπόροι τού απελευθερωτικού 
μας αγώνα μάς κοιτούν στα μάτια».  -  Ποιοι είναι 
οι πρωταγωνιστές/πρωτοπόροι του Πολυτεχνείου;

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Στον Πολυχώρο Λόγου και Τέχνης «Ροές» στον 
Στρόβολο, στη Λευκωσία την Παρασκευή 16 

Σεπτεμβρίου 2022 στις 8.00 το βράδυ, θα συνα-
ντηθούν από διαφορετικούς ερωτικούς «Γαλα-
ξίες», παλαιοί και καινούργιοι συνεργάτες, του 
συνθέτη κι ερμηνευτή  Ανδρέα Α. Αρτέμη.

Η νέα μουσική πρόταση του συνθέτη με τον γε-
νικό τίτλο: «ΕΙΔΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ» 
περιλαμβάνει επιλογές από ερωτικά τραγούδια 
του ποιητικά, από όλο το φάσμα της συνθετικής 
του δημιουργίας. Βέβαια σαν αθεράπευτα ρομα-
ντικός δημιουργός στην αντιποιητική εποχή μας, 
πιστεύει πως «μόνο ο έρωτας ίσως τελικά, μπο-
ρεί να μας επαναφέρει ή να μας απογειώσει σε 
καιρούς σκληρότητας και παράνοιας», καταλή-
γοντας: «Η μουσική είναι ένα μυστήριο. Υπήρξε, 
και παραμένει, συστατικό κάθε γνωστού πολιτι-
σμού στη Γη»…

Μέχρι σήμερα, έχει θέσει σε κυκλοφορία 23 ψη-
φιακούς δίσκους (2000-2022)και συχνά βρίσκε-
ται σε  διαρκή διάθεση «εξόδου», από τη βάρβα-
ρη καθημερινότητα, τονίζοντας, ότι: «ο Έρωτας 
και η Αγάπη μπορούν να μας επαναφέρουν στην 
τάξη και την ηρεμία..». 
Επίσης συμπληρώνει… «στη συγκεκριμένη παρά-
σταση κοσμούν και λατρεμένα δημιουργήματα κι 
άλλων συνθετών, τραγούδια που αγαπήθηκαν, 
με στόχο να θυμηθούμε, τα παλιά…».

Τον συνθέτη κι ερμηνευτή Ανδρέα Α. Αρτέμη 
πλαισιώνουν:
Ελένη Ευσταθίου, Νόρα Οικονόμου, Κική Μανώ-
λη, Άννα Ιορδάνους, 
Εύη Ζορπίδου, Ιωνάθαν Κωνσταντίνου, Γιώργος 
Σοφοκλέους (στις απαγγελίες) και Κική Περικλέ-
ους (στις αφηγήσεις).

Ανδρέας Α. Αρτέμης: «Είδαν τα μάτια μου τον έρωτα»
(Μουσική πρόταση που θα κάνει σταθμούς εντός κι εκτός Κύπρου)
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Α πό τα σημαντικότερα ευρήμα-
τα είναι ο τύμβος που εντοπί-
στηκε ο οποίος είναι ο μεγα-

λύτερος στην Κύπρο σύμφωνα με την 
καθηγήτρια ιστορίας και αρχαιολογίας 
Μαρία Ιακώβου η οποίο διευθύνει τις 
ανασκαφές στην περιοχή. 
Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 
του ΠΚ εργάζεται στην Παλαίπαφο 
από το 2002, εφαρμόζοντας σύγχρονες 
ψηφιακές μεθόδους ανάλυσης τοπίου 
σε όλη την υδρολεκάνη της Πάφου, 
ενώ από το 2006 διενεργεί στοχευμέ-
νες έρευνες πεδίου, υπό τη διεύθυνση 
της καθηγήτριας Μαρίας Ιακώβου, στο 

πλαίσιο των οποίων εκπαιδεύονται 
φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας αλλά και άλλων Ευρω-
παϊκών πανεπιστημίων. 
Η απρόσμενα μεγάλη επιτυχία των 

ανασκαφών, που έφεραν στο φως νέα 
και άγνωστα μνημεία της βασιλικής 
δυναστείας που διοίκησε την Πάφο 
στα Κλασικά χρόνια, κατέδειξε όπως 
δήλωσε στο Radiocosmos η κ. Ιακώβου 

την ανάγκη ενίσχυσης των ερευνών 
από δεύτερη αποστολή. Χαρακτήρισε 
άψογη και πολλά υποσχόμενη την συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
που ανέλαβε τη συνέχιση και ολοκλή-
ρωση των ανασκαφών στη μνημειακή 
θέση Μαρτσέλλο, βορείως του ιερού 
της Αφροδίτης. 
Οι δυο αποστολές εργάζονται με κοινό 
στόχο την ανάδειξη του αστικού τοπίου 
της πολιτείας της Αρχαίας Πάφου από 
την ίδρυσή της στη Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού μέχρι και το τέλος της Ύστε-
ρης Αρχαιότητας. Στο πλαίσιο αυτής 
της συνεργασίας το Κοινοτικό Συμβού-
λιο των Κουκλιών διοργανώνει στις 7 
Οκτωβρίου εκδήλωση στην εσωτερική 
αυλή του αρχαιολογικού Μουσείου.
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν από 
τους διευθυντές των δυο αποστολών 
για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα 
των ερευνών αλλά και για τους ευρύ-
τερους στόχους του προγράμματος 
που αφορά στην κατανόηση της οικο-
νομίας της Αρχαίας Πάφου, η οποία 
ήταν η πύλη εισόδου της ελληνικής 
γλώσσας στην Κύπρο του 12ου αιώνα 
π.Χ. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την 
παρουσία τους ο Πρέσβης της Ελλάδος 
στην Κύπρο και ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου.

Εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος  τύμβος στην Κύπρο 
Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα στην Παλαίπαφο 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα 
από τις ανασκαφές και τις 
μελέτες του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στα Κούκλια, 
φωτίζουν την ιστορία της 
αρχαίας Πάφου και των 
βασιλείων της. 

Από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ο τύμβος που εντο-
πίστηκε ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην Κύπρο σύμφωνα 
με την καθηγήτρια ιστορίας και αρχαιολογίας Μαρία Ιακώ-
βου η οποίο διευθύνει τις ανασκαφές στην περιοχή. 

Χρ. Πατσαλίδης:
Προσοχή με τις  συνταγματικές τροποποιήσεις...
Νομικές πολιτικές και εθνικές διαστάσεις

Τ ο σύνταγμα του 1960 ως προϊόν των Συμφωνι-
ών Ζυρίχης-Λονδίνου αποτελεί την ασπίδα της 
κρατικής μας υπόστασης και λειτουργία στη 

βάση της ίδρυσης της ίδιας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας
Ο χαρακτήρας του κυπριακού συντάγ-
ματος, η πολυπλοκότητα και οι ιδιο-
μορφίες του λόγω και του δικοινοτικού 
χαρακτήρα δεν επιτρέπουν ερασιτεχνι-

κές προσεγγίσεις ή πειραματισμούς για οποιαδήποτε  
τροποποίηση, ειδικότερα σε πρόνοιες που αφορούν 
τα Θεμελιώδη Άρθρα του, τα οποία εκ του χαρακτήρα 
τους όπως ρητά προβλέπεται δεν μπορούν να τροπο-
ποιηθούν, ήταν το σχόλιο του Διδάκτωρ Συνταγματι-
κού και Ευρωπαϊκού Δικαίου Χρίστου Πατσαλίδη στο 
Radiocosmos με αφορμή την προεκλογική συζήτηση 
που άνοιξε για ενδεχόμενη τροποποίηση του συντάγ-
ματος.  
Ο κ. Πατσαλίδης υπογράμμισε, ότι θα πρέπει να λαμ-
βάνεται πολύ σοβαρά υπόψη ότι η Κυπριακή Δημο-
κρατία βασίζεται στο σύνταγμα του ‘60 και αυτό είναι 
η ασπίδα της. Ο απόλυτος σεβασμός εκ μέρους μας 
στις πρόνοιες του και η συνέχιση της λειτουργίας του 
Κράτους μας, έστω και με την αναγκαία εισαγωγή 
του Δικαίου της Ανάγκης, κατοχυρώνει συνάμα την 
πολιτική και έγκυρη νομική μας θέση για την συνέχι-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας πάρα την αποχώρη-
ση των Τουρκοκυπρίων. Θέση που έχει αναγνωριστεί 
σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και  αντικρούει 
τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί κατάλυσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και κατάργησης του Συντάγ-
ματος.

Με φειδώ και προσοχή 
Σίγουρα πρόσθεσε με την πάροδο των χρόνων οι 

συνταγματικές αλλαγές παγκοσμίως είναι προβλε-
πόμενες αλλά πάντα με σεβασμό στις ισχύουσες 
συνταγματικές πρόνοιες και ιδιαιτερότητες της κάθε 
χώρας. Σε κάθε περίπτωση συνέχισε, οι όποιες τρο-
ποποιήσεις πρέπει να γίνονται με μεγάλη φειδώ και 
σε καμιά περίπτωση να μην υπονομεύουν τις θεμε-
λιώδεις αρχές του συντάγματος. Στη δική μας περί-
πτωση είπε, αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο γιατί 
αφενός πέραν των ισχυουσών συνταγματικών απα-
γορευτικών και περιοριστικών  προνοιών, θα πρέ-
πει, πολιτικά να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δοθούν 
επιχειρήματα στην Τουρκία για να στηρίξει την θέση 
της ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία και ότι το 
σύνταγμα καταλύθηκε από το 1963. Το όπλο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, είναι η ισχύουσα κρατική μας 
υπόσταση και κυριαρχία και μέσω της συνέχισης και 
της ισχύος του Συντάγματος μας, κατοχυρώνουμε 
διεθνώς την θέση μας ότι η δική μας πλευρά ούτε 
αλλοιώνει, αλλά ούτε καταργεί με οποιονδήποτε 
τρόπο το Σύνταγμα και αυτό τόνισε θα πρέπει να δι-
αφυλαχθεί. Από κει και πέρα είπε ο κ. Πατσαλίδης 
δεν θα πρέπει να γίνονται συνταγματικές αλλαγές με 
ευκολία και δίχως να προηγηθεί σοβαρή μελέτη και 
πλατύς διάλογος ώστε να σταθμίζονται όλες οι συνέ-
πειες. Καταληκτικά, δήλωσε ότι οι όποιες προτάσεις 
γίνονται και αφορούν αλλαγές του Συντάγματος μας 
θα πρέπει να τυγχάνουν της απόλυτης προσοχής και 
νομικής εξέτασης, με τρόπο που να μην αλλοιώνουν 
θεμελιώδη αρχές και άρθρα, αλλά και με τρόπο που 
να διασφαλίζεται ο απόλυτος σεβασμός προς αυτά. 
Προτάσεις ίσως με προσωρινή νομική ισχύ λόγω της 
έκρυθμης κατάστασης και που σίγουρα δεν αλλοιώ-
νουν τον συνταγματικό μας χαρακτήρα θα μπορού-
σαν σίγουρα να αποτελέσουν μέρος μιας πολύ σοβα-
ρής συζήτησης και νομικής εξέτασης αλλά πάντα με 
πολλή προσοχή.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ε ίναι η ικανότητα όρασης χωρίς τη χρήση των ματιών. 
Έχει επικρατήσει η επιστημονικοφανής ονομασία 

Δερμο-οπτική αντίληψη που αντικατέ-
στησε την παλαιότερη ονομασία «όραση 
ακτινών Χ» (κάποιες φορές χρησιμοποι-
είται ο όρος βιοενδοσκοπία). Άτομα που 
διαθέτουν αυτή την ικανότητα ισχυρί-
ζονται ότι βλέπουν με τα δάχτυλα και 

τα χέρια η – σπανιότερα- με άλλα σημεία του σώματος 
τους. Παρότι στο παρελθόν η ΔΟΑ(Δερμο-οπτική αντίλη-
ψη) –(ιδίως στις δεκαετίες του 1960 και 1970) απορρί-
πτετο ως ψευδοεπιστήμη και ερμηνευόταν ως απάτη, 
πρόσφατες έρευνες στο φαινόμενο της συναισθησίας 
αναβίωσαν το ενδιαφέρον. Η αντίληψη του φωτός από 
το δέρμα ίσως είναι λιγότερο παράλογη και «ανώμαλη» 
απ΄ όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Η ΔΟΑ είναι σπάνια 
στο ζωικό βασίλειο αλλά υπάρχουν ορισμένα μετάζωα 
και κάποιοι υδρόβιοι οργανισμοί το δέρμα των οποίων 
διαθέτει αισθητήρες φωτός. Το ανθρώπινο δέρμα φιλο-
ξενεί ένα λαβύρινθο από νευρικούς υποδοχείς και ίσως 
κάποιοι από αυτούς ανταποκρίνονται στο φώς. Από 
την άλλη μεριά, ίσως η ΔΟΑ να εντάσσεται καλύτερα 
ως παρακλάδι της τηλαισθησίας, δηλαδή της μορφής 
υπεραισθητήριας αντίληψης που αφορά «όραση εκ του 
μακρόθεν». Σύμφωνα με κάποιους παραψυχολόγους, τα 
ακροδάχτυλα η άλλα όργανα η σημεία του σώματος δεν 
διαθέτουν οπτικούς αισθητήρες, αλλά απλώς παίζουν το 
ρόλο «σημείου εστίασης», στο οποίο συγκεντρώνεται η 
τηλαισθησία. Αυτή η θεωρία είναι η πιο ευλογοφανής( 
παρότι δεν ξέρουμε πως λειτουργεί η τηλαισθησία). Ίσως 
όμως ισχύουν και οι δυο εκδοχές. Άλλωστε  στην ΔΟΑ 
διακρίνουμε διάφορα στάδια πολυπλοκότητας: απλή 
ανίχνευση ύπαρξης φωτός και σκότους, αναγνώριση 
χρωμάτων και ανάγνωση κειμένων η αναγνώριση συμ-
βόλων.
Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, ο διάσημος Ιταλός 
ψυχίατρος και εγκληματολόγος Σεζάρε Λαμπρόζο(1836-
1909) θεράπευσε ένα κορίτσι από υστερία και ανακάλυ-
ψε ότι «έβλεπε» με τα αυτιά της: μπορούσε να διαβάσει 
κείμενο που της τοποθετούσαν στα πλάγια  του κεφα-
λιού της. Ο Ινδός Κούντα Μπούξ, έκανε περιοδείες στις 
δεκαετίες  του1930 και 1940 επιδεικνύοντας την ικανότη-
τα του να βλέπει με δεμένα μάτια. Το 1945, με τα μάτια 
του σφιχτά δεμένα οδήγησε ποδήλατο μέσα στην κίνηση 
της Τάιμς Σκουέαρ στη Νέα Υόρκη. Διάφοροι ερευνητές 
που τον εξέτασαν κατά καιρούς, δήλωσαν ότι έμειναν 
εντυπωσιασμένοι. Ο Μπούξ δήλωνε ότι το ταλέντο του 
είχε προέλθει από μακρόχρονη πρακτική της γιόγκα, δεν 
χρέωνε  για τις δημοφιλείς παραστάσεις του και δήλωνε 
ότι ο  σκοπός του ήταν να κάνει το κοινό να συνειδητο-
ποιήσει ότι διαθέτει κρυφές ικανότητες που αγγίζουν τα 
όρια του υπερφυσικού. Κατά περίεργο τρόπο, αρκετά 
από τα παραδείγματα ΔΟΑ , προέρχονταν από την πρώ-
ην Σοβιετική Ρωσία- όπου επικρατούσε η υλιστική ιδε-
ολογία. Στη δεκαετία του 1960 η Ρόζα Κουλέσοβα από 
το Νίζνι Ταγκίλ των Ουραλίων, προσέλκυσε τη προσοχή 
όλου του κόσμου και υπήρξε η αφορμή για τη διοργάνω-
ση σχετικών επιστημονικών πειραμάτων. Η Κουλέσοβα 
που έγινε στάρ των ΜΜΕ και ξεκίνησε ένα κύμα «λαικής 
μανίας» για τη δερμο-οπτική όραση  εξετάστηκε το 1962 
από επιστήμονες της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών 
και οι ικανότητες της χαρακτηρίστηκαν «αυθεντικές». Η 
Κουλέσοβα μπορούσε να διαβάσει κείμενο εφημερίδας 
με τον αγκώνα της και να ξεχωρίσει τα χρώματα ενώ τα 
μάτια της ήταν δεμένα. Στην δεκαετία του 1980 ήταν η 
σειρά της Γιούλια Βορομπιόβα να γίνει διάσημη. Οι ικα-
νότητες της φαίνεται να ενεργοποιήθηκαν το 1978 όταν 
η τότε 37 χρονών χειρίστρια γερανού εργαζόταν σε ένα 
ορυχείο στο Ντονιέσκ της Ουκρανίας και δέχτηκε ηλε-
κτρική εκκένωση. Έπεσε σε κώμα, θεωρήθηκε νεκρή, 
αλλά τελικά συνήλθε.

Κ αθώς πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής 
περιόδου, είναι καλό να επισημάνουμε σε γο-
νείς και παιδιά ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η 

τεχνολογία υπάρχει ναι μεν για να διευκολύνει τη ζωή 
μας αλλά συνοδεύεται και από πολλούς κινδύνους!
Η σημαντικότητα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
μπορεί να είναι προφανής στους ενήλικες, αλλά δυ-
στυχώς δεν είναι τόσο ξεκάθαρη για τα παιδιά. Είναι 
απαραίτητο γονείς και παιδιά να είναι ενήμεροι για 
τους κίνδυνους και το πως μπορούν να προστατευ-
τούν.
Πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχει το διαδίκτυο 
και τις υπηρεσίες που μας προσφέρει, υπάρχουν πολ-
λοί κίνδυνοι, που είναι κρυμμένοι σε αυτό, όπως οι 
παρακάτω : 
1. Εθισμός ο οποίος προκύπτει με την πολύωρη χρήση 
του διαδικτύου, όπως οι διάφορες διαδικτυακές δρα-
στηριότητες.
2. Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων: η εξαπάτη-
ση ενός χρήστη κάνοντας τον να δώσει προσωπικές 
πληροφορίες σε μια «ψεύτικη ιστοσελίδα» στο Δια-
δίκτυο.
3. Παραπληροφόρηση με την παρουσίαση διάφορων 
ψευδών ή τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσε-
λίδες, με πιθανό σκοπό την παραπλάνηση.
4. Συνομιλίες με αγνώστους: δεν πρέπει να δίνου-
με καμία προσωπική πληροφορία σε έναν άγνωστο. 
Πολλοί δίνουν ψεύτικα στοιχεία όπως φύλο, όνομα, 
ηλικία και έχουν σκοπό να αποσπάσουν πληροφορίες 
από τον χρήστη ή να τον εκμεταλλευτούν.
5. Εκφοβισμός όπως ανεπιθύμητα μηνύματα που πε-
ριέχουν διαφημιστικά προϊόντα, μηνύματα για ψεύτι-
κα παιχνίδια, για ψεύτικες υπηρεσίες, για πορνογρα-
φικό υλικό.
6. Αποξένωση από τον πραγματικό κόσμο η οποία 
είναι επακόλουθο της πολύωρης ενασχόλησης με το 

διαδίκτυο και οδηγεί πολλές φορές στην αποξένωση 
από τον πραγματικό κόσμο και στη μείωση της επικοι-
νωνίας με γονείς, με φίλους κ.λπ.
7. Αποπλάνηση: κυρίως άγνωστοι εκμεταλλεύονται 
το στοιχείο της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για να προ-
σεγγίσουν ανήλικα παιδιά με στόχο τη σεξουαλική 
παρενόχληση. 
8. Ακατάλληλο περιεχόμενο το οποίο μπορεί να πε-
ριλαμβάνει ρατσιστικό περιεχόμενο, προώθηση λά-
θος συμπεριφορών, προώθηση τυχερών παιχνιδιών, 
παρουσίαση πορνογραφικού υλικού, προώθηση βίας 
κ.λπ.
9. Ιοί και κακόβουλα λογισμικά τα οποία εγκαθίστα-
νται στον υπολογιστή, συνήθως χωρίς να το γνωρίζει 
ο χρήστης, και ενεργοποιούνται είτε μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα είτε ύστερα από κάποια συγκεκρι-
μένη ενέργεια.
Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας προτείνει:
Σε γονείς:
1. Εξοικείωση με τα τεχνολογικά εργαλεία/ψηφιακό 
κόσμο που χρησιμοποιεί το παιδί.
2. Ενημέρωση των παιδιών για τα μηνύματα ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου phishing («ηλεκτρονικό ψάρε-
μα»).
3. Συχνός έλεγχος για ενημερώσεις των ηλεκτρονικών 
συσκευών.
4. Δημιουργία μεγάλων, ισχυρών και μοναδικών κω-

δικών πρόσβασης.
5. Προτροπή των παιδιών για αποφυγή υπερβολικής 
κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6. Εγκατάσταση ενός αξιόπιστου λογισμικού ασφα-
λείας.
7. Δημιουργία κοινόχρηστων λογαριασμών με το παι-
δί σας.
8. Εγκατάσταση λογισμικού γονικού ελέγχου, το οποίο 
μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση και παρακολού-
θηση της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών.
9. Περιορίστε τον χρόνο που περνούν online.
Σε παιδιά:
1. Κρατήστε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης. Δημι-
ουργία μεγάλων, ισχυρών και μοναδικών κωδικών 
πρόσβασης.
2. Ποτέ μην δεχτείτε να συναντήσετε αγνώστους που 
γνωρίσατε στο Διαδίκτυο.
3. Όταν συνομιλείτε σε κάποιο chatroom να είστε ιδι-
αίτερα προσεκτικοί και να μη δίνετε τα προσωπικά 
σας στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, 
τη διεύθυνση του σπιτιού ή του σχολείου σας ή τον 
αριθμό του τηλεφώνου σας.
4. Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες ή βίντεο online χω-
ρίς να έχετε την άδεια των γονέων σας.
5. Να μην ανοίγετε ηλεκτρονικά μηνύματα που λάβα-
τε από αγνώστους.
6. Να μην γίνεται χρήση μη αξιόπιστων συσκευών 
(USBs sticks).
7. Να γίνεται έλεγχος πριν το κλικ σε άγνωστους συν-
δέσμους.
8. Να αποφεύγετε την υπερβολική κοινοποίηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
9. Προσοχή στα ανοιχτά σημεία πρόσβασης Wi-Fi, 
γιατί δεν υπάρχει κρυπτογράφηση και οποιοσδήποτε 
μπορεί να καταγράψει δεδομένα που μεταδίδετε στο 
διαδίκτυο.

Κυβερνοασφάλεια και επιστροφή στα θρανία
Συμβουλές για γονείς και παιδιά 

ΔΕΡΜΟ-ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
(Το ακαθόριστο όριο)

Ω ς εποχιακά χαρακτηρίζονται τα φυτά που παρά-
γονται και ανθίζουν μια ορισμένη εποχή και ονο-

μάζονται επίσης ετήσια φυτά. Τα περισσότερα από τα 
ετήσια φυτά πολλαπλασιάζονται με σπόρο, η δε σπο-
ρά τους γίνεται σε δύο εποχές. 

Τον Αύγουστο -Σεπτέμβριο για τα φυτά που αντέ-
χουν στο κρύο και θα ανθίσουν στα μέσα του Χει-

μώνα ή την Άνοιξη. Αντιθέτως την Άνοιξη θα σπαρούν 
τα φυτά τα οποία θα είναι για καλοκαιρινή άνθιση και 
τα οποία ευδοκιμούν σε πιο υψηλές θερμοκρασίες. 
Εμείς θα αναφερθούμε σε ορισμένα φυτά της χειμε-
ρινοανοιξιάτικης άνθισης τα οποία φυτεύονται τώρα 
αυτή την εποχή.

Πανσές (viola tricolor)
Ανήκουν στην οικογένεια Βιολίδες. Η σπορά γίνεται 
κυρίως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και η μεταφύτευση 
τους, 2-3 εβδομάδες αργότερα εφόσον τα φυτά απο-
κτήσουν ικανοποιητικό μέγεθος. Είναι γνωστές πολυά-
ριθμες ποικιλίες και με πολλούς χωματισμούς ανθέων. 
Το δε ύψος τους διαφέρει από ποικιλία σε ποικιλία. Η 
ομαδική φύτευση τους στον κήπο δίνουν καταπληκτι-
κή ομορφιά.  Επίσης μπορούν να φυτευτούν σε παρ-
τέρια ή σε γλάστρες.

Καλεντούλα (calendula officinalis)
Ανήκει στην οικογένεια των Compositae-Σύνθετα. Εί-
ναι ετήσια φυτά ύψους 20-40 εκ. με διακλαδώσεις και 
αναδίδει ιδιάζουσα αρωματική μυρωδιά.  
Τα φύλλα είναι εναλλάσσοντα, μάλλον παχιά, μακρου-
λά και ζωηρά πράσινα. Οι ταξιανθίες αποτελούνται 
από μεγάλα κεφάλια και η άνθιση είναι πρώιμη, πλού-
σια και συνεχής. Τα πιο συχνά χρώματα στα άνθη εί-
ναι, κίτρινο και πορτοκαλί. Μπορούν να φυτευτούν σε 
ομάδες ή σε ζαρντινιέρες. Το φυτό αυτό χρησιμοποιεί-
ται και στη φαρμακοποιία και τα κεφάλια των ανθέων 
τους έχουν αντιεμετικές και θεραπευτικές ιδιότητες.

Σκυλάκια (antirrhinum majus)
Ανήκει στην οικογένεια Scrofulariaceae -Σκροφουλαρι-
ϊδαι. Την ονομασία του σκυλάκι, την πήρε από τις με-
γάλες σωληνοειδείς και διογκωμένες στεφάνες τους, 
στις οποίες οι λαιμοί πιέζοντας πλευρικά τις ίδιες τις 
στεφάνες, ανοίγουν σαν μεγάλα στόματα. Είναι ετή-
σια ή διετή φυτά ύψους 20-80 εκ. με όρθιο στέλεχος 
και πολυάριθμα άνθη συγκεντρωμένα σε όρθιους 
στάχεις και πολυάριθμους χρωματισμούς. Η γονιμο-
ποίηση των ανθέων λόγω των ελκυστικών χρωμάτων 
διευκολύνεται πολύ με τις μέλισσες.  Τα φύλλα είναι 

αντίθετα λογχοειδή. Τα σκυλάκια μπορούν να φυτευ-
τούν κατά ομάδες είτε σε παρτέρια, είτε σε ζαρντινιέ-
ρες ακόμη και σε βραχώδεις κήπους.

Σιερινιές (mathiola incana)
Ανήκει στην οικογένεια cruciferae-Σταυρανθή. Είναι 
από τα πιο αγαπητά λουλούδια για το άρωμα τους. 
Σπέρνονται το Σεπτέμβριο και μεταφυτεύονται 3-4 
βδομάδες. Το ύψος των φυτών είναι 40-50 εκ. με καλή 
διακλάδωση και διατίθενται στην αγορά ως διπλά ή 
μονά άνθη.  Τα νεαρά φυτά σε διπλά άνθη έχουν ανοι-
κτοπράσινο χρώμα  με πιο μακρουλά φύλλα χνουδωτά, 
ενώ νεαρά φυτά με μονά άνθη έχουν σκουροπράσινο 
χρώμα και πιο συμμαζεμένη ανάπτυξη.  Φυτεύονται 
είτε σε ομάδες είτε σε γραμμές. Ορισμένες νάνες ποι-
κιλίες φυτεύονται σε μικρά γλαστράκια.

Εχθροί και ασθένειες
Τα ως άνω εποχιακά φυτά, προσβάλλονται από διά-
φορους εχθρούς που κατατρώγουν το φύλλωμα τους 
(κάμπιες).  Επίσης προσβάλλονται από σκωριάσεις, 
μελίγκρες, αρίππες κλπ. Η καταπολέμηση των πιο 
πάνω εχθρών και ασθενειών γίνονται με διάφορα φυ-
τοφάρμακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Αρωματικά και 
Φαρμακευτικά φυτά

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.

Σ πατρίδα γιομάτη επιστρώσεις (όχι τσιμέντα του μό-
νου πατριωτικού κόμματος) διαδοχικές (Δόξα το 
Θεώ) από πολλούς ξένους κατακτητές. Αν τύχει να 

τις «καθαρίσεις» (διατήρηση μνήμης ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΕΣ) θα σε 
παυτώσουν οι ξένες εξουσίες (π.χ. Ε.Ε – Εγγλέζοι, Αμερικάνοι, 
Ρώσσοι) με πρώτη πάντοτε την δική σου (ντόπια)! Οϊ ρε! (μίλα 
καλύτερα σωστά Λοϊζά). Χιλιάδες χρόνια δεν άλλαξε ο τρόπος 
που αγγίζονται δύο ανθρώπινα σώματα, μήτε οδήγησε σε κα-
μιά σύγκρουση όπως οι ιδεολογίες (ισμός) που αιματοκύλη-
σαν κυριολεκτικά οργανωμένα, ντραμπουκίστικα, προβοκατό-
ρικα (και που συνεχίζονται κάθε μέρα) τις κοινωνίες μας!
Η κωλοσυρμαθκιά της κουφής εδώ! Κάθε μέρα και παντού! 
Δεν έχει νόημα να το λέμε πλέον! Απλούστατα σημάδια καθά-
ρια σε κάθε γωνιά του πλανήτη! Βέβαια εάν λέμε δεν την είδες 
ποτέ την «συρμαθκιά» τότε λόγος ύπαρξης της μη κατανοητός 
από τους μουσσιαμάδες άριστης ποιότητας! Ο καθένας με τα 
προβλήματα του έτσι απαντούν για τα κοινωνικά κοινά της 
κοινωνίας των δίποδων, όξυπνων, έξυπνων κοιμισμένων, ναρ-
κωμένων, ταξιδιωτών, χειμώνα, καλοκαίρι! 
Την Άνοιξη έχουμε τα ξενικά (πάει καιρός και τούτα έχουν χά-
σει και την στράτα και τον προορισμό) που προσπαθούν με 
κόπους να βρουν το καταφύγιο τους. Δύσκολες οι συνθήκες 
στους «τόπους» τους! Μα πάντοτε ήτο έτσι; Μετακινούμενοι; 
E τότε υπάρχει περίπτωση χελώνα να επιστρέψει για τα αυγά 
της και τον τόπο να μην το βρει. Τα δίποδα πήγαν άλλαξαν το 
τοπίο για τα δικά τους βούρκα εξαρχής αυκά!
Μετατροπή παραλίας, αμμουδιάς σε χώρους αναψυχής των 
έχοντων χρήμα και παραλλαγή δίποδων, ανάγκες πολλές για 
το μεγάλο στομάχι τους! Του Αούστου τ’ολόγιομο φεγγάρι ήρ-
τεν σ’ ευθεία μαζί μου, με το αλακάτι και τον πάτον με τ’ ολό-
δροσο κρύσταλλο νερό του λάκκου της σώκλειστης αυλής με 
τους άσπρους μαντρότοιχους, δύναμη ούλα μαζί να δώσουν 
στους έχοντες ανάγκη. Ζωή σ’ όλους σας με τις αγάπες μας 
από την πλατέα Σικινου δεκαπέντε του Αούστου με τον συρ-
τόν, τον μπάλλο νέων γερόντων του Αιγαίου πελάγους.
Τούτη καταραμένη «εποχή» μου μυρίζει τις συμφωνίες μη 
επίθεσης Ηνωμένου Βασιλείου με Χίτλερ και Στάλιν με Χίτλερ! 

Και η απαραίτητη συμπλήρωση σκέψεων, ιδεών, ορομάτων 
με χώρες (ηγεσίες των πάντοτε μιλούμε), τις δήθεν ουδέτερες 
να παίζουν τον πρόστυχο ρόλο τους! Ο εισβολέας παίζει και 
τον μεσάζοντα με «ευλογίες» των Η.Ε. και Ε.Ε (δεν μου πηγαί-
νει να το γράψω ολογράφως)! Βάλε την αλεπού να γλέπει τις 
όρνιθες έτσι «έκοψε» ο νους του Ραφαήλ που πήγε διακοπές 
καλοκαιρινές να κάμει τζιαι δουλειές μεταξύ περίπου ορτζιων 
και εργασίας. Τι πάθαμε Θεέ μου!
Γρασίδι στας Αγγλίας έκρουσε από ξηρασία, αλλά την ίδια 
στιγμή «δίδει» βοήθεια «αμυντικά» όπλα των 4 δις! Ο λαός 
της θα κλάψει τον χειμώνα με τούτα ούλα τα «μακάβρια». Πο-
λιτισμός Δυτικός πάει να γίνει τουρλού τουρλού καβουρδισμέ-
νος ανάλατος ακαδημαϊκός της μπακκίρας! (ο γανομάτης εχά-
θην). Καλά που είναι οι σοφοί; (Ακαδημαϊκό ύπνον ιδρυματικό 
διθέσιο). Δεν μιλούμε βέβαια για τους δικούς μας «άριστους» 
των «αρίστων»! Που είμαι ο μικρός και ασήμαντος; Χωρίς 
ύπνο ψάχνω στον ύπνο να βρω τα ριάλια για ηλεκτρισμό, φό-
ρους και άλλα μικρά και (απαραίτητα) ασήμαντα!
Ηθική υπάρχει;  ΟΧΙ μου απαντά ο Ιωάννης!
Ενσυναίσθηση; Ο Ιωάννης ξαφνιασμένος: αδρώποι δεν υπάρ-
χουν με τούτο το αναγκαίο χαρακτηριστικό! Καλά λαλώ του 
πάθος; Ναι για το εγώ τους και μόνον! Πάθος συνοδευόμενο 
πάντα και με πόνο είναι ιστορία παλιά που τέλειωσε! Ο Από-
στολος χρυσός!
Ο Τένογλου χρυσός! Ο Γεωργίου χρυσός! Η κόρη η Αντιγόνη 
δκυο χρυσά! Χρυσάφι ο λαός!
Η ηγεσία του, τ’ αγοράζει στη μαύρη αγορά επιχρυσωμένα μι-
σοκάλπικα και με τους απαραίτητους μεσίτες. Πολύ απογοη-
τευμένος και συγχρόνως μικρός στη Δημοκρατία (ημοκατεχό-
μενη, Δεν ξεχνώ, Δασκάλα Φωκά) που ‘χουμε! Βεγγαλικά κάθε 
μέρα. Και τούτο νέο φρούτο της καταναλωτικής νεοπλουτικής 
«κοινωνίας» μας. Και ο λαός τα «θέλει» αλλά του τα τρώνε και 
τα λίγα που ‘χει! Πήγες Σταθάκη μου στις Μαλβίδες; Προχτές 
ήσουνα στη Μύκονο!
Ξέρεις οι αλλαγές βοηθούν στην εξέλιξη του εγκεφάλου! Οι 
μετακινήσεις θετικές για πολλούς λόγους. Έχουμε να λαλούμε 
στους άλλους ιστορίες για αγρίους και πικάντικες και αληθι-

νές. Αρέσκει μου τζιόλας! Λεύτερος αυτάρκης σούλα! Ο άλλος; 
Αν δουλέψει κουμπάρε μου! Πού; Δική του ιστορία! Η ιστορία 
γράφει «ατομικά» μετά κάποιος βρίσκει τζιαι ενώνει τα κομ-
μάθκια απαντά λαλεί φωνακτά η Χρυσάνθη!
Ετούτο το λίγο και ταπεινό αρκεί για όλους τόσο μεγάλο είναι 
στους αιώνες για πάντα.
Μεγαλογεννημένο στημένο σε γερό θεμέλιο. Το χω στη ψυχή! 
Έκανε την «δήθεν» αυτοκριτική του και επίεν έσσω του αλλά 
συγχρόνως αγωνιζόμενος για το καλό του (κόσμου) κόμματος! 
Ένα είναι! Και πατριωτικό! Και πρώτο! Χωρίς παραγοντισμούς 
που είναι ανεπίτρεπτο και ιδεολογικά ξένο με τις κομματικές 
αρχές! Ο κύριος Σπανός τι γίνεται; 
Η Μαύρη μπύρα πάει καλά κάτω! Όπως και το ΟΧΙ που τσιμέ-
ντωσε το ΝΑΙ. Και η ζωή συνεχίζεται με το μοτίβο η «Κυβέρνη-
ση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ»!
Καλή σας νύκτα και καλά αποτελέσματα «δημοκρατικά»! Μα 
εσύ έκανες την τομή!
Ναι αλλά η πλάκα έμεινε εκεί που ήτανε. Πέρασαν τρία χρόνια 
απραξίας και ξαφνικά ακούς εσύ έκανες την τομή! Ο σπόρος 
σπέρμα στην ατροφική μήτρα. Κρίμα! Ο χρόνος άχρονος χωρίς 
τροφή, παραγωγή για τη ψυχή! Ψυχοφθόρος και τοξική η όλη 
κατάσταση στάση. Της πλάκας; Είναι δυνατόν;  Αφθονία ανυ-
παρξίας τιμής ευθύνης; Έτσι είμαστε; ΟΧΙ σιόρ! Ο Γιατρός που 
την Αέρινη Πάφο έγινε ήτο είναι Παγκόσμιος σεμνός και αε-
ράτος! Ο Μόντης;  Προχτές στο τηλέφωνο μου ‘λεγε ο άλλος 
ότι του κλέβουν τες ιδέες του και επειδή είναι… και ο άλλος 
(πολλοί οι άλλοι) γλήορος βλέπει τα «δικά» του να παρουσι-
άζονται από άλλον κλέφτη ψυχών λαλεί μου με παράπονο! Ο 
κλέψας του κλέψαντος στον ομφαλόν της γης!
Υστερόγραφο: Πολύ δύσκολα γράφεται η καθάρια αλήθκεια! 
Η «σάλτσα» εύκολη και ευκολοχώνευτη με τα απαραίτητα 
αρωματικά βότανα. Είναι και της μοδός!
Αέρινη η Πάφος μου.
Ομορφκιά τόση όση του σύμπαντος κόσμου.
Μου φτάνει με γιομίζει.

Ανδρέας Λοϊζάς 
καθαρά Πάφιος

Στο αύριο με το καλό

Ο Αντρέας 
και ο Μεχμέτ

Ο Αντρέας από τη Γεροσκήπου βοήθη-
σε την Μπιργκιούλ που βρισκόταν σε 

νηπιακή ηλικία να επιζήσει, 
προμηθεύοντας την με παιδικό 
γάλα χωρίς λακτόζη, μέσω του 
πατέρα της Μεχμέτ, για διά-
στημα πέραν των τριών μηνών. 
Μέχρις εδώ θα μπορούσε κά-

ποιος να πει: «Χαρά στο πράμα!»
Υπό ποιες συνθήκες όμως ο 19χρονος 
Αντρέας προέβαινε στην ανθρωπιστική 
αυτή πράξη; Η απάντηση σοκάρει: Εν μέσω 
πολεμικών επιχειρήσεων το 1974, στην 
πρώτη γραμμή του μετώπου, στην περιοχή 
του Αγίου Αντρέα στη Λευκωσία! Στρατι-
ώτες τότε ο Αντρέας και ο Μεχμέτ, ο ένας 
απέναντι στον άλλο. 
Υπάρχουν πολλοί που θα ρίσκαραν τη ζωή 
τους για να προσφέρουν βοήθεια στον 
αντίπαλο στρατιώτη, στον «εχθρό», που 
λίγες μέρες πριν πυροβολούσε εναντίον 
του; Δεν νομίζω!
Ελληνοκύπριος ο ένας, Τουρκοκύπριος ο 
άλλος, παιδιά και οι δυο της ίδιας πατρί-
δας. Σε ένα τόσο δα κομμάτι γης που αμέ-
σως μετά τη δημιουργία του Κυπριακού 
κράτους, οι πατριωτικές φανφάρες το ανα-
τίναξαν συθέμελα, εξακοντίζοντας στα τάρ-
ταρα την ευτυχία και το μέλλον όλων των 
Κυπρίων. 
Σε τούτο τον μαρτυρικό τόπο, ένας πρέπει 
να είναι ο δρόμος, «ο δρόμος της ειρήνης», 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι  Κύπριοι πρέ-
πει να υποταχθούν στις δόλιες απαιτήσεις 
της Τουρκίας αλλά και τις διαιρετικές επι-
θυμίες των ξένων, των λεγόμενων Δυτικών 
Δημοκρατιών. Χωρίς επίσης να σημαίνει 
νομιμοποίηση του αποτελέσματος της ει-
σβολής.
Ο Κυπριακός λαός πλήρωσε και πληρώνει 
βαρύτατο τίμημα λόγω του εθνικιστικού 
φανατισμού που οι «μητέρες πατρίδες» 
του εμφύσησαν! Τα ερωτήματα είναι πολ-
λά και αδυσώπητα, για τα πλείστα υπάρ-
χουν πλέον σαφείς απαντήσεις. Πού οδηγεί 
ο διαχωρισμός; Που οδηγεί ο εποικισμός 
αλλά και η γενικότερη δημογραφική αλλοί-
ωση του κράτους; 
Ανεξάρτητα πού ανήκει ιδεολογικά ή κομ-
ματικά ο καθένας, νομίζω επιβάλλεται να 
αποδεχτούμε πως οι Κύπριοι μπορούμε να 
ζήσουμε μαζί, όπως μαζί ζήσαμε στο πα-
ρελθόν και όπως σήμερα άλλωστε ζούμε 
με πολλές άλλες εθνικότητες, σε ένα κό-
σμο που αλλάζει ραγδαία. Ο Αντρέας και 
ο Μεχμέτ μας δείχνουν τον δρόμο. Κατά-
φεραν να κάνουν ένα μικρό βήμα για την 
ανθρωπότητα, ένα μεγάλο άλμα όμως για 
την Κύπρο!

Α. Τρακκίδης 
Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου

Κίνηση Σωτηρία της Πάφου

Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Το ανυπόστατο των Τουρκικών αξιώσεων

Η  Τουρκία επιμένοντας στην ανα-
θεωρητική της ρητορική εγείρει 
συνεχώς τους τελευταίους μήνες 

θέμα αποστρατικοποίησης 
των νήσων του Αιγαίου. 
Δεν παραλείπει μάλιστα 
να εκτοξεύει πολεμικές 
απειλές για «απελευθέ-
ρωση» τους από την «Ελ-

ληνική κατοχή».
Έχουν όμως ίχνος τεκμηρίωσης εξ’ επό-
ψεως Διεθνούς Δικαίου οι Τουρκικοί 
ισχυρισμοί;
Το νομικό δόγμα «Res inter alios acta” 
σημαίνει ότι μια σύμβαση δεν μπορεί 
να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα 
κάποιου που δεν είναι συμβαλλόμενο 
μέρος. Κατά λαϊκότερη έκφραση «ένα 
θέμα μεταξύ άλλων δεν είναι δική μας 
δουλειά».
Η Τουρκία ωστόσο κατά παγία συνήθεια 
της να ασελγεί επί του Διεθνούς Δικαίου 
εγείρει ζήτημα αποστρατικοποίησης των 
νήσων του Αιγαίου που παραχωρήθηκαν 
στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισί-
ων του 1947. Η Τουρκία δεν είναι μέρος 
αυτής της Συνθήκης.

Γράφει ο διακεκριμένος καθηγητής 
Δημοσίου Δικαίου, τέως Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος.

«Σε μια από τις πιο πρόσφατες προ-
κλήσεις της η Τουρκία άρχισε, πάντα 
στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής της να 
προσθέτει ανύπαρκτα ζητήματα προς δι-
απραγμάτευση με την Ελλάδα – και, συ-
νακόλουθα, ν’ αμφισβητεί την αδιαπραγ-
μάτευτη Εθνική μας Θέση, ότι μεταξύ 
μας υφίσταται μια, και μόνη, διαφορά, 
εκείνη της οριοθέτησης της νησιωτικής 
υφαλοκρηπίδας και των αντίστοιχων 
θαλάσσιων ζωνών - να εγείρει εκ νέου 
και ζήτημα ως προς το αν η Ελλάδα έχει 
δικαίωμα να θωρακίζει αμυντικώς όλα, 
ανεξαιρέτως, τα νησιά της στο Αιγαίο, 
και μάλιστα ανεξαρτήτως του ποια είναι 
η έκταση τους και αν κατοικούνται ή όχι.
Είναι δε άκρως χαρακτηριστικό της προ-
κλητικότητας της, το ότι η Τουρκία εγεί-
ρει το ζήτημα αυτό είτε διαστρεβλώνο-
ντας πλήρως το νόημα συγκεκριμένων 
διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάνης. 
Είτε – ακόμη χειρότερα – επικαλούμε-
νη Διεθνείς Συμβάσεις, στις οποίες δεν 
είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως π.χ. 
την Σύμβαση των Παρισίων του 1947 για 
τα Δωδεκάνησα, που αποτελεί για την 
Τουρκία «res inter alios acta”. Στις αδι-
ανόητες, θεσμικώς και πολιτικώς, αυτές 

προκλήσεις της Τουρκίας η Ελλάδα πα-
γίως απαντά, πάντα με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο – και ενεργώντας επιπλέον και για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αφού το έδαφος και τα σύνορα της Ελ-
λάδας είναι έδαφος και σύνορα και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – ότι έχει όχι μόνο 
θεμελιωμένο δικαίωμα αλλά και εξίσου 
θεμελιωμένη υποχρέωση αμυντικής θω-
ράκισης όλων, ανεξαιρέτως και δίχως οι-
αδήποτε διάκριση, των Νησιών της στο 
Αιγαίο».
Αλλά η έωλη και εξωφρενική επιχει-
ρηματολογία της Τουρκίας για απογύ-
μνωση των νήσων του Αιγαίου για να 
αποτελούν ανυπεράσπιστο στόχο στις 
τουρκικές ορέξεις καταρρίπτεται και κο-
νιορτοποιείται από το περιεχόμενο  του 
άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ.
Πρόκειται για το δικαίωμα της «νόμιμης 
άμυνας» κάθε κράτους – μέλους του 
ΟΗΕ, σε περίπτωση «επικείμενης απει-
λής» και «απειλής χρήσης βίας». Και βέ-
βαια η Ελλάδα κέκτηται αδιαμφισβήτητα 
αυτό το δικαίωμα, αφού είναι πασίδηλα 
και αυτόδηλα και «πέραν πάσης λογικής 
αμφιβολίας» οι εκ Τουρκίας προερχόμε-
νες και επικείμενες απειλές και απειλές 
χρήσεις βίας.
Ιδού τα αμάχητα τεκμήρια
Η Τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτο-

τε παγιωθείσα στρατιωτική κατοχή του 
37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι 
μεν η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος 
πλην όμως η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη 
με την Κύπρο με την Συνθήκη Εγγυήσεως 
και την Συνθήκη Συμμαχίας.
Στις 8 Ιουνίου 1995 η Τουρκική Εθνοσυ-
νέλευση υιοθέτησε το περίφημο casus 
belli σε περίπτωση που η Ελλάδα επε-
κτείνει τα χωρικά της ύδατα από 6 στα 
12 ναυτικά μίλια.
Συνεχείς είναι οι τουρκικές ενέργειες 
αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Με επι-
θετικές ενέργειες και παραβιάσεις τόσο 
του εναέριου όσο και του θαλάσσιου 
Ελληνικού χώρου.
Το έωλο «τουρκολυβικό μνημόνιο» απο-
τέλεσε οιονεί επιθετική πράξη και διαρ-
κή απειλή κατά της Ελλάδας, δεδομένης 
της κατάφωρης παραβίασης της σύμβα-
σης του ΟΗΕ για το θαλάσσιο Δίκαιο του 
1982. Η οποία κατέστη μέρος του Ευρω-
παϊκού Δικαίου με νομοθετική πράξη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Με βάση αυτά τα τεκμήρια η συνεχώς 
παραβιάζουσα το διεθνές δίκαιο Τουρ-
κία δεν νομιμοποιείται να προβάλλει 
έωλους ισχυρισμούς και αιτιάσεις που 
προσβάλλουν κάθε έννοια διεθνούς νο-
μιμότητας και νομικού πολιτισμού.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΣΗ

ΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 10 Σεπτεμβρίου2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels  ζητεί για εργοδότηση για τις ξενοδοχειακές της 
μονάδες στην Κύπρο (Πάφος):
Νυχτοφύλακα 
Περιγραφή Εργασίας: 
•Επίβλεψη της εισόδου, εξόδου προσωπικού. 
•Επίβλεψη της φύλαξης της περιμέτρου των ξενοδοχείων.
Προσόντα:
•Δίπλωμα ιδιώτη φύλακα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής. 
•Καθαρό ποινικό μητρώο.                                                                                                                                
•Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.          
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                
Εκπαίδευση στα πρωτόκολλα της εταιρίας.                                                               
Ολόχρονη εργοδότηση.                                                                                           
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:
e-mail.: hr@cbh-cyprus.com
Constantinou Bros Hotels
Human resources department
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος
www.cbh-cyprus.com

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

• Οργάνωση, επίβλεψη και διοίκηση της από μέρα σε μέρα λειτουργίας του τμήματος 
συντήρησης του ξενοδοχείου, προληπτικών συντηρήσεων, επιδιόρθωσης βλαβών, σωστής 
λειτουργίας των μηχανοστασίων και λεβητοστασίων του ξενοδοχείου, και ότι άλλων εργασιών 
έχουν να κάνουν με μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 
Προσόντα:

•Πανεπιστημιακό δίπλωμα, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού.
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής.
•Τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 
Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).

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

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

CONSTANTINOU BROS HOTELS
Is currently seeking for employment an enthusiastic individual for the position of,

a) Reservations Officer
b) Receptionist

Requirements:
• Prior experience necessary 
• Solid written and verbal communication skills in English & Greek
• Excellent organizational skills
• Customer service attitude
• Competency in Microsoft Office Suite including Word, Excel, and Outlook

Attractive remuneration package offered, according to skills and experience.
If you are interested, we would love to hear from you. 

Please send us your CV to with a resent photo at:

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

Η εταιρία Paphian Blue Travel στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει 

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 

διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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

Ο κ. Γιάννης Χριστοδουλίδης ανακοινώνει ότι παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών 

σε μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου στην οικεία του στην Κάτω Πάφο. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 99372061. 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Μερικά βιογραφικά στοιχεία του κ. Γιάννη Χριστοδουλίδη:

   • BSc στα Μαθηματικά (πρωτεύσας, με upper first class), και PhD στα Μαθηματικά,

University of Hull, Ηνωμένο Βασίλειο, με υποτροφίες του University of Hull.

   • Έχει επιτελέσει ερευνητικό έργο: έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής 

στο University of Stirling, Ηνωμένο Βασίλειο, και Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει δημοσιεύσει 

ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει παρουσιάσει ομιλίες σε 

επιστημονικά συνέδρια στην Κύπρο, Ελλάδα, και διάφορες άλλες χώρες του εξωτερικού.

  • Έχει εργαστεί ως Λέκτορας Μαθηματικών πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο 

Frederick για εφτά χρόνια. 

Παραδίδονται Μαθήματα Μαθηματικών

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
 

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

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε αύριο Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 στον 

Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Τρεμιθούσα 

το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης μας 

 ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

 Και καλούμεν όσους τιμούν τη μνήμη της 

όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδελφοί

Έκθεση Φωτογραφίας αείμνηστου Δημάρχου Γεροσκήπου

Μιχάλη Παυλίδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0 Δημαρχεύων και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου

σας προσκαλούν να παραστείτε στα Εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας

του αείμνηστου Δημάρχου Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη

την Τετάρτη14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 7.00μ.μ.,

στη Δημοτική Πινακοθήκη Γεροσκήπου (Οδός Κέρκυρας 5).

Η Έκθεση θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου, 5.30μ.μ - 7.00μ.μ.
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ADESMEFTOS - SAINT NICHOLAS 13.7X19.2.pdf   1   24/05/2018   10:23 ��

Η Mercedes κατάφερε με την τολμηρή στρατηγική 
της να προβληματίσει -κυρίως με τον Hamilton- τον 
πρωταθλητή. Όμως, την στιγμή της κρίσης, όταν 

προκλήθηκε SC λόγω του Bottas, η Red Bull για άλλη μια 
φορά έπιασε στον ύπνο την γερμανική ομάδα. Χάρη στο 
pit-stop του, ο Max κατάφερε να περάσει με ευκολία τον 
Hamilton στην επανεκκίνηση για να πάρει μία μεγάλη νίκη.                                                                                                                                            
Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων οι πέντε πρώτοι οδη-
γοί κράτησαν τις θέσεις τους. Όμως, πιο πίσω, ο Norris πήρε 
την έκτη θέση μετά την Tarzan από τον Russell ο οποίος είχε 
χάσει φόρα λόγω κλεισίματος του Perez.  Ήδη από τον 11ο 
γύρο άρχισαν οι πρώτες αλλαγές ελαστικών, με τα soft να 
παρουσιάζουν μεγάλη φθορά στους περισσότερους. Στον 
15ο γύρο, οι Sainz και Perez μπήκαν μαζί για να περάσουν 
στα medium. Το pit-stop της Ferrari ήταν καταστροφικό και ο 
Ισπανός έχασε την θέση του από τον Checo στα pits. Τι πήγε 
στραβά αυτήν την φορά; Απλώς οι μηχανικοί της Ferrari εί-
χαν βγει για pit-stop χωρίς το πίσω αριστερό ελαστικό. Συ-
νηθισμένα πράγματα δηλαδή.  
Στον 18ο γύρο μπήκε και ο Leclerc για αλλαγή. Ένα γύρο αρ-
γότερα μπήκε και ο Verstappen για να καλύψει την στάση 
του Leclerc. O Max βγήκε τρίτος, μπροστά από τον οδηγό 
της Ferrari. Στον 23ο γύρο οι οδηγοί της Mercedes εξακο-
λουθούσαν να είναι οι μόνοι που δεν είχαν σταματήσει για 
ελαστικά. Οι Hamilton-Russell βρίσκονταν στο 1-2 με τον 
Verstappen, όμως, να κλείνει την διαφορά. Μέχρι τον 27ο 
γύρο ο Verstappen είχε μπει στο DRS του Russell. Έναν γύρο 

αργότερα θα έκανε και το προσπέρασμα από την εξωτερι-
κή της Tarzan.   Ο πρωταθλητής θα έφτανε και τον Hamilton, 
αλλά η Mercedes φώναξε στον 30ο γύρο τον Βρετανό στα 
pits για αλλαγή σε hard. Δύο γύρους αργότερα θα έκανε 
και ο Russell την δική του αλλαγή.  Με τα πρώτα pit-stops 
να έχουν ολοκληρωθεί ο Verstappen ήταν άνετα πρώτος, 8 
δευτερόλεπτα μπροστά από τον Leclerc. Ίδια απόσταση είχε 
και ο Μονεγάσκος με τον τρίτο Perez. Οι Mercedes είχαν πε-
ράσει τον Sainz με τον Hamilton να βρίσκεται 18,5 δευτε-
ρόλεπτα πίσω από τον Max. Ο Russell ήταν ακόμη 6 δευτε-
ρόλεπτα πιο πίσω. Ο Lewis απειλούσε, πλέον, τον Leclerc 
για την δεύτερη θέση.  Ο ρυθμός των Mercedes με τα hard 
ήταν εξαιρετικός. Ο Hamilton σημείωσε τον ταχύτερο γύρο 
και στον 36ο γύρο θα επιχειρούσε το προσπέρασμα στον 
Perez από την εξωτερική της 1. Όμως, ο Μεξικανός αμύνθη-
κε πολύ δυνατά εξωθώντας τον στην εξωτερική. Ένα γύρο 
αργότερα ο Hamilton θα τελείωνε το προσπέρασμα παρά 
την μικρή καθυστέρηση από τον Vettel ο οποίος εκείνη την 
στιγμή έβγαινε από τα pits.  Λίγο αργότερα και ο Russell 
θα περνούσε τον Perez για την 4η θέση. Στον 40ο γύρο ο 
Verstappen απείχε 10 δευτερόλεπτα από τον Leclerc ο οποί-
ος -όπως και ο Max- έπρεπε να σταματήσει ξανά. Η Red Bull 
έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε χρησιμοποιημένα soft, φρέ-
σκα medium ή φρέσκα hard.  Έναν γύρο αργότερα η Red 
Bull θα φώναζε τον Perez νωρίτερα για αλλαγή σε hard 
ώστε να παρατηρήσουν την συμπεριφορά τους στην RB18. 
Η Red Bull ήθελε οπωσδήποτε να βγάλει τον Verstappen 

μπροστά από τον Russell ώστε ο Ολλανδός να έχει μόνο 
τον Hamilton μπροστά του μετά την στάση του.   Στον 46ο 
γύρο ο Leclerc μπήκε για την δεύτερη αλλαγή ελαστικών. 
Ο Μονεγάσκος πέρασε στα hard και βγήκε 4ος πίσω από 
τις Mercedes. Λίγο πριν είχε προηγηθεί ένα περίεργο περι-
στατικό με τον Tsunoda. Ο Ιάπωνας είχε σταματήσει προσω-
ρινά στον πρώτο τομέα ενημερώνοντας ότι ένα πίσω ελα-
στικό δεν είχε περαστεί σωστά. Η ομάδα τον προέτρεψε να 
συνεχίσει και ο Tsunoda επέστρεψε στα pits.   Βγαίνοντας, 
όμως, θα σταματούσε για τα καλά αυτήν την φορά μετά την 
στροφή 3. Προκλήθηκε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας το 
οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι Verstappen, Hamilton και Russell 
για αλλαγές σε hard, medium και medium αντίστοιχα. Μό-
νος άτυχος ήταν ο Leclerc ο οποίος είχε κάνει την δική του 
αλλαγή ακριβώς έναν γύρο πριν.    Με 22 γύρους να απο-
μένουν ο Verstappen ήταν πρώτος με τα hard έχοντας 12 
δευτερόλεπτα πίσω του τον Hamilton με την μέση γόμα. 
Όλα έδειχναν ότι θα είχαμε μία μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος.                                                                                                                                           
Στον 56ο γύρο ο Bottas πάρκαρε την Alfa Romeo του στο τέ-
λος της ευθείας των pits, έπειτα από πρόβλημα με την PU. 
Έναν γύρο μετά επιβλήθηκε καθεστώς αυτοκινήτου ασφα-
λείας.  Ο Verstappen μπήκε για τρίτη αλλαγή περνώντας σε 
χρησιμοποιημένα soft. Αυτό έφερε τις Mercedes στο 1-2 
με τον Verstappen να καλείται να περάσει και τις δύο W13 
για να κερδίσει τον αγώνα. Έναν γύρο αργότερα, όμως, η 
Mercedes θα φώναζε και εκείνη τον Russell για να τον πε-
ράσει στα soft, έπειτα από προτροπή του ίδιου του οδηγού. 

Ο Sainz σταμάτησε επίσης για soft όμως οι μηχανικοί της 
Ferrari τον έβγαλαν πάνω στον Alonso κινδυνεύοντας με τι-
μωρία για unsafe release.Ο Hamilton πρώτος με σκληρό-
τερη γόμα από τον δεύτερο Verstappen.  Η επανεκκίνηση 
δόθηκε με 12 γύρους να απομένουν. Ο Verstappen πέρα-
σε αμέσως τον Hamilton ενώ ο Leclerc ασκούσε ασφυκτική 
πίεση στον Russell. Ο Hamilton δυσκολευόταν να αμυνθεί 
με τη μεσαία γόμα και γρήγορα σχηματίστηκε ένα τρενάκι 
πίσω του τη στιγμή που ο Verstappen απομακρυνόταν στην 
πρωτοπορία.  Στον 64ο γύρο ο Russell θα περνούσε κι εκεί-
νος τον Hamilton με τον Βρετανό να εξασκεί τα… γαλλικά 
του στο team radio! Ο Leclerc πέρασε κι εκείνος τον Βρετα-
νό λίγο αργότερα ανεβαίνοντας τρίτος. Εν τω μεταξύ ο Perez 
παρά το ότι είχε τα medium ελαστικά ασκούσε πίεση στον 
Sainz που είχε τα soft.Στον Ισπανό θα επιβαλλόταν και ποι-
νή 5 δευτερολέπτων λόγω του περιστατικού στα pits με τον 
Alonso. Τρεις γύρους πριν το τέλος ο Μεξικανός θα δοκί-
μαζε να περάσει τον Sainz, όμως ο Ισπανός του έκλεισε την 
εξωτερική στην έξοδο της 1. Το αποτέλεσμα ήταν ο Perez 
να χάσει έδαφος και να βρεθεί υπό την πίεση του Alonso ο 
οποίος είχε ανέβει έβδομος! Τελικά, όμως, ο Checo θα κρα-
τούσε την 6η θέση, η οποία μετά την τιμωρία του Sainz γί-
νεται 5η. Όμως, η ημέρα ανήκε στον teammate του. O Max 
Verstappen έκανε μία ακόμη τέλεια εμφάνιση για να κερ-
δίσει και πάλι εντός έδρας. Απλώς, αυτήν τη φορά χρειά-
στηκε και την βοήθεια της εξαιρετικής στρατηγικής από την 
ομάδα του.
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Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου
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Αδεσμευτος

Την ώρα που οι μηχανικοί και οι άνθρωποι των 
ομάδων εργάζονται πυρετωδώς στην πόλη 

της Λαμίας, τα πληρώματα οργώνουν την ελληνι-
κή ύπαιθρο πραγματοποιώντας τις προκαθορισμέ-
νες Αναγνωρίσεις και προετοιμάζοντας τις σημει-
ώσεις τους.
Μια ιδιαίτερα σημαντική και «λεπτή» διαδικασία, 
που κάνει την ουσιαστική διαφορά για τον απόλυ-
το χρόνο στις ειδικές διαδρομές. Ήδη, λοιπόν, οι 
συμμετέχοντες έχουν πάρει μια πρώτη γεύση από 
τον αγώνα και τις επιφάνειες όπου θα αγωνιστούν 
τις επόμενες μέρες. Ας δούμε τι δήλωσαν σχετικά.
Ελληνικά πληρώματα
#47 Γιώργος Κεχαγιάς - Δημήτρης Σαΐνης (Skoda 
Fabia Evo Rally2)
«Οι ειδικές είναι ωραίες. Εκτός από λίγα κομμάτια 
με λάσπη, όλα είναι καλά. Και αυτές του Λουτρακί-
ου είναι σε καλή κατάσταση και θα έλεγα πως γενι-
κότερα είναι καλύτερα από πέρυσι».
#49 Λάμπρος Αθανασούλας - Νίκος Ζακχαίος 
(Hyundai i20 N Rally2)
«Θεωρώ ότι ο αγώνας είναι λίγο πιο σκληρός από 
πέρσι, αλλά η βροχή βελτίωσε την κατάσταση. Ο 
Ταρζάν και το Περιβόλι βοηθήθηκαν από τη βρο-
χόπτωση. Οι ειδικές του Λουτρακίου είναι σε καλή 
κατάσταση, ενώ το Χαρβάτι, αν και είναι σκληρό, 
πιστεύω ότι, από τη στιγμή που θα πραγματοποιη-
θεί μόνο μία φορά, δε θα έχουμε πρόβλημα».
#50 Αλέξανδρος Τσουλόφτας – Ρος Γουίτοκ 
(Volkswagen Polo GTI Rally2)
«Ο αγώνας είναι πιο δύσκολος από πέρυσι. Έχει 
αρκετή λάσπη σε σημεία, και ελπίζω να στεγνώσει 
μέχρι τον αγώνα. Η ιδιαιτερότητα είναι πως απαι-
τεί ιδιαίτερη διαχείριση με τα ελαστικά. Τα υβριδι-
κά Rally1 βγάζουν πολλές πέτρες στο δρόμο, κάτι 
που θα δυσκολεύει το έργο όσων ακολουθούμε. 

Θέλει προσοχή για διαχείριση των ελαστικών, αλλά 
και να αποφύγεις τα κλαταρίσματα».
#52 Μάνος Στεφανής / Κώστας Στεφανής (Hyundai 
i20 N Rally2)
«Οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν καθοριστικό 
ρόλο. Αν σταματήσει η βροχή, δε θα υπάρξει πρό-
βλημα. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολη εξίσωση. 
Σήμερα, μόνο στα σκιερά σημεία κρατάει λάσπη. 
Οι ειδικές του Λουτρακίου είναι καθαρές, ενώ η Λι-
βαδειά είχε κάποια γλιστερά σημεία στα τελειώμα-
τα. Ο αγώνας είναι ωραίος, δύσκολος, όπως περι-
μένεις από ένα Ακρόπολις».
#54 Θέμης Χαλκιάς / Ανδρέας Βίγκος (Skoda Fabia 
Evo Rally2)
«Η βροχόπτωση βελτίωσε τις ειδικές! Βέβαια, σε 
κάποια σημεία που δεν περνάει ο ήλιος, υπάρχει 
ακόμη λάσπη, αλλά σίγουρα όχι στο βαθμό που θα 
περίμενε κανείς με τα δεδομένα της βροχής που 
έριξε. Γενικά, οι ειδικές διαδρομές είναι σε καλή 
κατάσταση».

Ράλλυ Ακρόπολις: 
Οι πρώτες εντυπώσεις  των ελληνικών 
πληρωμάτων από τ ις  ε ιδ ικές δ ιαδρομές



Τις τελευταίες ημέρες «βούιξε» η Πάφος 
για τη σχέση που έχουν Ακρίτας και Πά-
φος fc, ως σωματεία της ίδιας πόλης. 

Κακώς, βέβαια δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, 
καθώς η κάθε ομάδα έχει τις δικές της φιλο-
δοξίες και δεν επιθυμεί να «χαρίσει» τίποτα 
και σε κανένα. Άλλωστε, η κάθε ομάδα έχει τη 
δική της διοίκηση που καθορίζει την πορεία 
και τους στόχους της.  
Το βράδυ του Σαββάτου, λοιπόν, αναμένουμε 
ένα δυνατό παιχνίδι από δύο ομάδες με γρή-
γορους ποδοσφαιριστές που φιλοδοξούν να 
κερδίσουν το τρίποντο. Χωρίς αμφιβολία ανα-
μένεται να δούμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, 

με δύο ομάδες που έχουν πολλές φιλοδοξίες 
στο φετινό πρωτάθλημα. 
Στον Ακρίτα υποστηρίζουν ότι ο αγώνας με τη 
Νέα Σαλαμίνα ήταν μια κακή παρένθεση και η 
ομάδα αργά, ή γρήγορα θα επιστρέψει στις νί-
κες, ενώ, από την άλλη, το «τρένο» της Πάφος 
fc, δεν φαίνεται να έχει «εμπόδιο» ότιδήποτε 
και αν εμφανιστεί απέναντί της. 

12ος παίκτης…
Ξεχωριστό «χρώμα» στο τοπικό ντέρμπι πρέ-
πει να δώσουν και οι φίλοι των δύο ομάδων. 
Οι φίλοι του Ακρίτα με τα πράσινα και οι φί-
λοι της Πάφου με τα γαλάζια. Θεωρητικά, θα 

έχουμε στις κερκίδες του Στέλιος Κυριακίδης 
γύρω στις τέσσερις χιλιάδες κόσμο. Οι φίλοι 
της Πάφου θα πάρουν την κεντρική κερκίδα, 
κατόπιν συμφωνίας, και οι φίλοι του Ακρίτα, 
παρότι γηπεδούχοι, την κερκίδα των φιλοξε-
νουμένων. 

Κακώς δημιουργήθηκε τόσος θόρυβος… 

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Σαν σε σουβλατζίδικο...
Εξαιρετικός ο ψήστης που επέλεξε η Πάφος fc για το σουβλάκι που 
προσέφερε δωρεάν μαζί με μπύρα, χωρίς αλκοόλ, στην εκδήλωση 
με τον dj Sash και την Στικούδη πριν την έναρξη του αγώνα με την 
Καρμιώτισσα.
Το σουβλάκι ήταν νοστιμότατο και τα εύσημα ανήκουν στον ψή-
στη που σέρβιρε με ζεστή ελληνική πίτα σαν σε σουβλατζίδικο.

Σ το πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, λοιπόν, θα 
έχουμε το τοπικό ντέρμπι μεταξύ Ακρίτα και 

Πάφου στο Στέλιος Κυριακίδης. Ένα παιχνίδι που ανα-
μένεται με ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, κα-
θώς κάθε τοπικό ντέρμπι έχει τον δικό του ξεχωριστό 
χαρακτήρα. Ο τυπικά γηπεδούχος Ακρίτας Χλώρακας 
επιθυμεί να επιστρέψει στις νίκες και να κάνει τους 
βαθμούς του έξι και παράλληλα να μείνει μακριά από 
τις τελευταίες θέσεις. Τη νίκη θέλει ασφαλώς και η 
Πάφος, η οποία θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες και να 
είναι από νωρίς στις πρώτες θέσεις του βαθμολογι-
κού πίνακα. 

Μ πορεί οι δύο ομάδες να ανήκουν στην 
ίδια πόλη, ωστόσο, σε καμιά περίπτωση 

το παιχνίδι δεν θα είναι φιλικό. Η κάθε ομάδα έχει τις 
δικές της φιλοδοξίες και δεν επιθυμεί να «χαρίσει» 
τίποτα και σε κανένα. Άλλωστε, η κάθε ομάδα έχει τη 
δική της διοίκηση που καθορίζει την πορεία και τους 
στόχους της.  Το βράδυ του Σαββάτου, λοιπόν, θα 
αναμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι από δύο ομάδες με 
γρήγορους ποδοσφαιριστές που φιλοδοξούν να κερ-
δίσουν το τρίποντο. 

Χωρίς αμφιβολία αναμένεται να δούμε ένα 
αρκετά καλό αγώνα, με δύο ομάδες που 

έχουν πολλές φιλοδοξίες. Ξεχωριστό «χρώμα» στο 
ντέρμπι πρέπει να δώσουν και οι φίλοι των δύο ομά-
δων. Οι φίλοι του Ακρίτα με τα πράσινα και οι φίλοι 
της Πάφου με τα γαλάζια. Θεωρητικά, θα έχουμε στις 
κερκίδες του Στέλιος Κυριακίδης γύρω στις τέσσερις 
χιλιάδες κόσμο. Λογικά, οι φίλοι της Πάφου θα γεμί-
σουν την εξέδρα των φιλοξενουμένων (2.500 θέσε-
ων), και οι φίλοι του Ακρίτα μαζί με τους ανεξάρτη-
τους φιλάθλους άλλες 2.500.   

Σπόντες. . .
2,000 λίρες

Άκρως ξεσηκωτικός ήταν ο πασίγνωστος dj Sash που ανέβηκε 
στη σκηνή πριν την Κατερίνα Στικούδη. Με τα τραγούδια που 
άφησαν εποχή ξεσήκωσε τον κόσμο της Πάφου και όχι μόνο. 
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τους και θαυμαστές του dj 
Sash, όπως μια Αγγλίδα, η οποία μας ανέφερε ότι πριν κάποια 
χρόνια είχε πληρώσει σε συναυλία στην Αγγλία 2.000 λίρες για 
να δει από κοντά τον πασίγνωστο dj, και σήμερα, όπως είπε, 
τον είδε από κοντά δωρεάν.

Ανεβαστική η Στικούδη...

Επιτυχημένο ήταν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που διοργά-
νωσε η Πάφος fc πριν τον αγώνα με την Καρμιώτισσα, με την 
σέξι Κατερίνα Στικούδη να κλέβει την παράσταση στη σκηνή. 
Στον αγωνιστικό χώρο, όμως, την παράσταση έκλεψε η Πάφος 
fc, όπου παίζοντας κατά διαστήματα εκρηκτικό ποδόσφαιρο 
κέρδισε την αδύναμη Καρμιώτισσα με 4-0.

Επειδή έφερα γούρι στην ομάδα 
και κέρδισε με 4-0, θέλω 
να ξαναέρθω στην Πάφο... 

Ο φίλαθλος κόσμος της Πάφου πρέπει να επιστρέψει 
στο γήπεδο και να αφήσει τους καναπέδες...

Πολύ θετικά είδε ο κόσμος της Πάφου την εκδήλω-
ση έξω από το Στέλιος Κυριακίδης, καθώς είχαν την 
ευκαιρία να τα πούν μεταξύ τους μετά φαγητού και 
ποτού, πριν την έναρξη του αγώνα. 

Τον πιο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημα έχει ο Ακρί-
τας Χλώρακας με 22.6 έτη. Η ομάδα μας διαθέτει 22 παίκτες με 
ηλικία κάτω των 22 ετών, ένας παίκτης μας ειναι 23 ετών, ένας 

26 ετών, δύο παίκτες 27, ένας 29, δύο ειναι 32 ετών και ένας 37 ετών. 
Επίσης, η ομάδα έχει τη δεύτερη χαμηλότερη αξία στο transfermarkt 
σε συνολικό κόστος παικτών στην Ά κατηγορία €3.85εκ μπροστά μόνο 
απο την ΕΝΠ ενώ αμέσως μετά υπάρχουν ομάδες με διπλάσια αξία 
παικτών.

Ε ίναι εμφανής πλέον η επίδειξη οικονο-
μικής ισχύος του ιδιοκτήτη της Πάφος fc 

Σεργκέι Λομάκιν. Το γεγονός ότι η ομάδα φι-
γουράρει στη δεύτερη θέση με τις πιο ακρι-
βές ομάδες του κυπριακού πρωταθλήματος, 
πίσω από την Ομόνοια με πολύ μικρή δια-
φορά, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Η Πάφος, λοιπόν, με χρηματιστηριακή αξία  
17,20 εκατομμύρια, που αναμένεται να αυ-
ξηθεί κατά 1.6 εκ. με την προσθήκη του 
Ισπανού επιθετικού Χεφτέ Μπετανκόρ, βρί-
σκεται στη 2η θέση πίσω από την Ομόνοια 

που έχει χρηματιστηριακή αξία με 19,15 
εκατομμύρια.
Στην τρίτη θέση ο ΑΠΟΕΛ με 16,28 και στην 
τέταρτη ο Απόλλων με 15,75 εκατομμύρια. 
Είναι γεγονός ότι η Πάφος από την εποχή του 
κυρίου Σεργκέι Λομάκιν έχει αλλάξει επίπε-
δο. Το πιο σημαντικό απ’ όλα, έχει φτιάξει 
ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο, ίσως και 
μοναδικό στην Κύπρο, για χάρη των ποδο-
σφαιριστών της ομάδας, είτε των επαγγελ-
ματιών, είτε των ακαδημιών. 
Στα άμεσα πλάνα του κ. Λομάκιν το γήπεδο 

στολίδι, που ίσως γίνει στη θέση του Στέλιος 
Κυριακίδης, το ρόστερ με τους εξαιρετικούς 
ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία που 
έχει τις δυνατότητες να κουμαντάρει και να 
οδηγεί την ομάδα σε τίτλους κλπ.
Επίσης, έχει στις τάξεις της δύο θρύλους του 
παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Σαλκάδο και Με-
ντιέτα, που κάνουν αθόρυβη δουλειά.  
Και, τέλος, να μην ξεχνάμε και τις μοναδικές 
εκδηλώσεις, που διοργανώνει κατά καιρούς 
η διοίκηση για να ευχαριστεί τους χιλιάδες 
οπαδούς της. 

 Η επίδειξη οικονομικής ισχύος του Σεργκέι Λομάκιν

Στοιχεία Ακρίτα...

Άρεσε...

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου2022Α Sports
Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Επιστροφή στις νίκες επιδιώκει ο Ακρίτας 
Χλώρακας. Μπορεί ο αγώνας απέναντι 
στην πανίσχυρη Πάφος fc να είναι εξαι-

ρετικά δύσκολος, ωστόσο, δεν χάνουν την 
αισιοδοξία τους ότι η ομάδα 

θα μπορέσει, τουλάχιστον, 
να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. 



Τ οπικό ντέρμπι ύστερα από αρκετά χρό-
νια θα έχουμε το απόγευμα του Σαββά-
του μεταξύ του τυπικά γηπεδούχου Ακρί-

τα Χλώρακας και της τυπικά φιλοξενούμενης 
ομάδας Πάφος fc. 
Οι δύο ομάδες έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία 
στις δύο πρώτες αγωνιστικές φανερώνοντας 
ένα αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο. 
Ο Ακρίτας που μετρά μια νίκη και μια ήττα, 
θέλει να κάνει δυναμική επιστροφή στις νίκες 
κερδίζοντας την Πάφο και στέλνοντας και τα 
ανάλογα μηνύματα. Η νεανική ομάδα του Ντα-
βίντ Μπατία αποτελείται από γρήγορους και 
επικίνδυνους στις αντεπιθέσεις ποδοσφαιρι-
στές. Ξεχωρίζουν οι δύο γρήγοροι ακραίοι επι-
θετικοί Ντάβι Αραούχο και Ροντρίγκο Βαράντα, 
καθώς και η ηγετική παρουσία στον χώρο των 
Άμπραχαμ και Χάβι Εράσο. 
Στην αντίπερα όχθη, η Πάφος fc με το πανίσχυ-
ρο ρόστερ, δεν δέχεται άλλο αποτέλεσμα εκτός 
από αυτό της νίκης ειδικά μέσα στην έδρα της. 
Ο Χένινγκ Μπεργκ με το ρόστερ γεμάτο πρω-
τοκλασάτους ποδοσφαιριστές καλείται να οδη-
γήσει την ομάδα στη δεύτερη σερί νίκη για να 
παραμείνει από νωρίς στις πρώτες θέσεις.  
Ο κύριος Μπεργκ, στον αγώνα του Σαββάτου, 
δεν αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές 
στην ενδεκάδα σε σύγκριση με τον νικηφόρο 

αγώνα με την Καρμιώτισσα και τον προυλαρι-
σμό στο σκοράρισμα. Θυμίζουμε ότι σκόραραν 
τέσσερις διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, οι Βα-
λακάρι, Τάνκοβιτς, Κανέ και Σεμέδο. Πάντως, 
δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής το 
τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο διεθνής 
Σενεγαλέζος Μουσταφά Ναμέ. 

Δεν υπάρχει φαβορί…

Να μην ξεχνάμε ότι σε τέτοια ντέρμπι δεν υπάρ-
χον φαβορί. Μπορεί ο Ακρίτας Χλώρακας να εί-
ναι νεοφώτιστη ομάδα, ωστόσο, να θυμίσουμε 
ότι κέρδισε την Ομόνοια ύστερα από αρκετά 
καλή απόδοση και στάθηκε άτυχος στον αγώνα 
με τη Νέα Σαλαμίνα, από την οποία ηττήθηκε 
στο τελευταίο λεπτό. Ακρίτας και Πάφος λοιπόν 
σε ένα ντέρμπι χωρίς ασφαλή προγνωστικά. 

Κάλεσμα στον κόσμο…

Τόσο ο τυπικά γηπεδούχος Ακρίτας, που να ση-
μειώσουμε ότι θα πάρει την κερκίδα των φιλο-
ξενουμένων, όσο και η Πάφος fc, που θα πάρει 
την κεντρική κερκίδα, προχώρησαν σε κάλεσμα 
στον φίλαθλο κόσμο της επαρχίας να έρθει στο 
γήπεδο και να απολαύσει την πολύ σπουδαία 
αναμέτρηση με δύο πολύ γρήγορες ομάδες. 

«Σε οποιαδήποτε κερκίδα, σε οποιοδήποτε γή-
πεδο, σε οποιεσδήποτε εξέδρα κάτσαμε όλα 
αυτά τα χρόνια, είτε σε ξύλινες, είτε σε σαπι-
σμένες καρέκλες, είτε σε σαπισμένα μπετά 
στηρίξαμε την ομάδα για να κερδίζει και αυτό 
πρέπει να κάνουμε και το Σάββατο» αναφέρει 
μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση κάλεσμα η 
ομάδα του Ακρίτα Χλώρακας. 
Από πλευράς Πάφου περιμένουν ξανά μαζι-
κή παρουσία του κόσμου, που αναμένεται να 
φθάσει, ή και να ξεπεράσει τις 4.000. 

Ισπανό «κανόνι»... 

Την τελευταία μεταγραφή θα ανακοινώσει τις 
αμέσως επόμενες ημέρες η Πάφος fc, καθώς 
συμφώνησε και έφερε στην Κύπρο τον Ισπανό 
επιθετικό Χεφτέ Μπετανκόρ. Αυτό που εκκρε-
μεί είναι η εγγραφή του ποδοσφαιριστή στην 
ΚΟΠ, που λόγω λάθους, δεν έχει εγγραφεί πριν 
από τις 31 Αυγούστου. Ο Χεφτέ Μπετανκόρ θε-
ωρείται πολύ καλή μεταγραφή και αναμένεται 
να βοηθήσει στο σκοράρισμα.

Σε πρώτο πλάνο το παιχνίδι Ακρίτας – Πάφος fc 
Κάλεσμα φιλάθλων και από τις δύο ομάδες για το ντέρμπι...
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