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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Ονησιφόρου

Ενώνουν δυνάμεις ΠΑΣΥΞΕ και ΣΙΚΑΠ και ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες για επίλυση προβλη-
μάτων και προώθηση του τουρισμού…

Σελ. 02

Κ. Χατζηβασίλης

Οι επιχειρηματίες ευθύνονται για την κατάσταση 
στην Βιοτεχνική, διότι έχουν μετατρέψει  τους χώ-
ρους στάθμευσης σε γκαράζ…

Σελ. 06

Κ. Κυριάκου

Το κέντρο της Πάφου, δίχως εμπορικά καταστή-
ματα θα είναι νεκρό στη διάρκεια της ημέρας 
και σταδιακά θα εγκαταλειφθεί... 

Σελ. 07

Σελ.14

Παραδοσιακό 
καφενείο στην 
καρδιά της Κ. 
Πάφου
“Παλιά είχαμε 

στην περιοχή μας τρία 
με τέσσερα καφενεία 
και μείναμε με ένα…”. Η 
ζωή στη σύγχρονη Κάτω 
Πάφο μέσα από τα μάτια 
ενός παραδοσιακού κα-
φετζιή…

Α. Ηλία

  Σελ. 07

Μελανά σημεία
Πολύχρονη αδράνεια για τις επικίνδυνες διασταυρώσεις και 
τη λήψη μέτρων στην Πάφο…
Παρά το γεγονός ότι έχουν επισημανθεί τα προβλήματα, οι 
αρμόδιοι έμειναν στους σχεδιασμούς, με τους οδηγούς να 
αντιμετωπίζουν καθημερνά τον κίνδυνο ατυχήματος…

Ανάστατοι είναι οι αμπελουργοί στην Πάφο λόγω του κινδύνου να 
μείνουν στα αμπέλια τους μεγάλες ποσότητες σταφυλιών λόγω της 
αδυναμίας των οινοβιομηχανιών να παραλάβουν την παραγωγή. Δια-
βεβαιώσεις Καδή για παραλαβή.

Σελ. 18

Στασιμότητα επικρατεί σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα,  με τις 
κοινότητες να έχουν στείλει τα μηνύματα τους και ουσιαστικά αναμένουν 
την επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρο. Την ίδια στιγ-
μή, αναμένουν συνάντηση με τον Υπ. Εσωτερικών Νίκο Νουρή.

Σελ. 05

Τρ έ χ ο υ ν  ν α  π ρ ο λ ά β ο υ ν
Δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο ξυνιστέρι τα οινοποιεία

Εκπαίδευση
Πού θα πάει η βαλίτσα;
Το πρόσφατο περιστατικό βίας στο Γυμνάσιο Έμπας δεν ήταν το πρώτο, 
ούτε φυσικά θα είναι το τελευταίο. Η πολιτεία και συγκεκριμένα το Υ-
πουργείο Παιδείας, έχουν μεγάλες ευθύνες και η αδράνεια ή και αδια-
φορία τους για χρόνια, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος να αναπτύσσεται 

ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.

Σελ. 04

Το κυκλοφοριακό, ο υπερπληθυσμός και η 
ανάγκη για δημιουργία νέου Γυμνασίου στο 
κέντρο της Πάφου και Τεχνικής Σχολής, εί-
ναι τα θέματα που τέθηκαν ενώπιον της Ε-
πιτροπής Παιδείας της Βουλής στη διάρκεια 
επίσκεψης της, στα σχολεία της Πάφου.  

Σελ. 04

Επ. Παιδείας

Σ τ α σ ι μ ό τ η τ α  γ ι α  Α κ ά μ α
Αναμένουν την επιστροφή Αναστασιάδη 

Σελ. 6

Χ. Θεοπέμπτου

Τέ λ ο ς  τ α  κ α ψ α λ ί σ μ α τ α

Όλοι συμφωνούν πως πρέπει 
να απαγορευτεί η καύση των 
κλαδεμάτων και των αγριό-
χορτων στις αγροτικές πε-
ριοχές και να προχωρήσει η 

πράσινη διαχείριση, ωστόσο σημειώνουν 
πως χρειάζεται να υπάρξει μια μεταβατική 
περίοδος μέχρι όλα να είναι έτοιμα... 
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Με τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΥΞΕ Πά-
φου Θάνο Μι-

χαηλίδη συναντήθηκε την 
Τετάρτη, ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέ-
ντρων Αναψυχής Πάφου 
(ΣΙΚΑΠ) Άγγελος Ονησιφό-
ρου. 
Εξέτασαν διάφορα τουρι-
στικά θέματα της Πάφου με 
σκοπό την από κοινού προ-
ώθησή τους. Επιμορφωτικά 
σεμινάρια σε αλλοδαπούς, 
που εργάζονται στην τουρι-
στική βιομηχανία, προβολή 
της Πάφου στο εξωτερικό, 

ανάπτυξη του χειμερινού 
τουρισμού ιδιαίτερα τώρα 
με την ενεργειακή κρίση 
στην Ευρώπη κ.α.
Ο κ. Μιχαηλίδης έδειξε εν-
διαφέρον κι έτσι οι επαφές 
των δύο πλευρών θα συνε-
χιστούν. 
Ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ πα-
ρέδωσε στον πρόεδρο του 
ΠΑΣΥΞΕ Πάφου δύο επιστο-
λή, με θέμα τη συνεργασία 
ΣΙΚΑΠ – ΠΑΣΥΞΕ σε τουρι-
στικά θέματα, στην οποία 
αναφέρει ότι ως Σύνδεσμος  
Ιδιοκτητών Κέντρων Ανα-
ψυχής Πάφου – ΣΙΚΑΠ –  ε-
πιθυμούν να δράσουν από 
κοινού με σκοπό την περαι-
τέρω ανάπτυξη του τουρι-
σμού στην Πάφο αλλά και 
την βελτίωση του τουριστι-
κού μας προϊόντος.  
Σε πρώτη φάση μάλιστα 
παρέθεσαν μερικά από τα 
θέματα που πιστεύουν πως 
μπορούν να συνεργαστούν 
και να έχουν θετικά αποτε-
λέσματα, όπως: 

1. Επιμορφωτικά σεμινάρια 
σε αλλοδαπούς για να αρ-
χίσουν να μαθαίνουν Ελλη-
νικά, κάτι που το θεωρούν 
πολύ σημαντικό αλλά και 
να μάθουν τρόπους υγιει-
νής και καθαριότητας, ζη-

τώντας τη στήριξη του αρ-
μόδιου Υπουργείου.

2. Προώθηση χειμερινού 
τουρισμού στην Πάφο και 
την Κύπρο γενικότερα λό-
γω της ενεργειακής κρίσης 
στην Ευρώπη.

3.  Διαφημιστική προβολή 
της Πάφου και της Κύπρου 
γενικότερα ως τουριστικό 
προορισμό σε Ευρωπαϊκές 
χώρες και κυρίως σε Με-
γάλη Βρετανία και Γερμα-
νία για προσέλκυση περισ-
σοτέρων τουριστών κατά 
το 2023. Θα πρέπει σε συ-
νεργασία με το αρμόδιο υ-
πουργείο να γίνουν διαφη-
μιστικά σποτάκια που θα 
παίζουν στις κατάλληλες ώ-
ρες σε διάφορα ξένα τηλε-
οπτικά δίκτυα.  
Είμαστε αισιόδοξοι κατα-
λήγει η επιστολή την οποία 
υπογράφει ο πρόεδρος του 
ΣΙΚΑΠ Αγγελος Ονησιφό-
ρου, πως θα υπάρξει συ-
νεργασία μεταξύ ΣΙΚΑΠ και 
ΠΑΣΥΞΕ για να προωθήσου-
με το τουριστικό μας προϊ-
όν. Τα θέματα και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε είναι κοινά και 
θα πρέπει μαζί να τα προω-
θήσουμε προς επίλυση.

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

Γιώργος Σαξατέ

Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα η οποία διαχρονικά 
άγεται και φέρεται από τα συμφέροντα των μεγά-

λων, οι οποίοι λόγω της γεωγραφικής της θέσης,  θέλουν 
είτε να την εξουσιάζουν, είτε να την έχουν στη δική τους 
σφαίρα επιρροής.
Από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρχαν δι-
αφωνίες ως προς το σε ποια σφαίρα επιρροής θα έπρεπε 
να ανήκουμε.
Ο αείμνηστος Εθνάρχης Μακάριος Γ΄, με την Κύπρο στο 
Κίνημα των Αδεσμεύτων, είχε πετύχει η Κύπρος να έχει 
τη σταθερή στήριξη ισχυρών χωρών όπως η Ινδία, η Αί-
γυπτος, η Κίνα, η Γιουγκοσλαβία αλλά και η πάλαι ποτέ 
Σοβιετική Ένωση και άλλες Ανατολικές χώρες. 
Μέχρι σήμερα μάλιστα, ακόμα και μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία αποτελούσε τον σταθερό 
προμηθευτή στρατιωτικού υλικού και οπλικών συστημά-
των της Κύπρου και το σταθερότατο στήριγμά μας στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, βαθ-
μιαία άρχισε να αλλάζει η πολιτική μας και να οδηγούμα-
στε σταθερά στους κόλπους του Δυτικού μπλοκ επιρροής. 
Παρά ταύτα εξακολουθούσαμε ένα έχουμε την αμέριστη 
συμπαράσταση της Ρωσίας ως θέση αρχής κυρίως στο 
Κυπριακό, ενώ σε μια αμοιβαία επωφελή κίνηση Ρωσικά 
κεφάλαια δισεκατομμυρίων εισέρρεαν στην Κύπρο, μέσω 
τουρισμού, εταιρειών και άλλων επενδύσεων.
Μάλιστα δεν θα ήταν άδικο να πούμε ότι τα κεφάλαια 
αυτά στήριξαν την Κυπριακή Οικονομία σε πολύ δύσκο-
λους καιρούς.
Με τον πόλεμο όμως στην Ουκρανία, άλλαξαν πολλά 
και η Κύπρος συντάχθηκε ευθύς εξ’ αρχής μαζί με τις 
χώρες του Δυτικού μπλοκ, υιοθετώντας όλα τα μέτρα 
που λήφθηκαν κατά της Ρωσίας, κάτι που η Νατοϊκή και 
αντίπαλος μας στον πολιτικό στίβο Τουρκία απέφυγε, 
καταφέρνοντας τουλάχιστον μέχρι στιγμής να ισορροπεί 
πατώντας σε δύο βάρκες και δρέποντας τους καρπούς 
αυτής της κίνησης με την εισροή εκατομμυρίων Ρώσσων 
τουριστών στο έδαφός της μετά την πανδημία του κορω-
νοϊού, ενώ εμείς χάσαμε τον δεύτερο μεγαλύτερο αιμο-
δότη του τουρισμού μας σε μια χρονική συγκυρία που θα 
μας ήταν πολύτιμος.
Η δική μας πληρωμή για τη στάση μας δεν ήταν παρά η 
άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ. 
Αυτή η εξέλιξη όμως σε συνδυασμό με τις εξελίξεις του 
πολέμου στην Ουκρανία και την στάση που έχουμε υιο-
θετήσει, σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε σταδιακά 
τουλάχιστον την απεξάρτησή μας από τα Ρωσικά οπλικά 
συστήματα.
Εύκολο να το λες γιατί θα χρειαστούν δισεκατομμύρια 
για κάτι τέτοιο κι εμείς ήδη έχουμε δαγκώσει το χέρι που 
μας τάιζε…
Το αν αυτό θα αποδειχτεί καλό ή κακό για μας αυτό θα 
το δείξει ο χρόνος.

Το χέρι που μας τάιζε…

622-Η άφιξη του Μωάμεθ στη Μεδίνα
Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η με-
τοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη 
Μέκκα στη Μεδίνα, με αφορμή την απο-
κήρυξη των ιδεών του από τους συντοπί-
τες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον 
τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έ-
τος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
1828-Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική 
Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην 
Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.

1834-Γεώργιος Τερτσέτης - Αναστάσιος 
Πολυζωίδης
Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικα-
στών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστά-
σιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υ-
πογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν 
πανηγυρικά από το δικαστήριο.
1869-«Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, 
μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστο-
ρία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O 
Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν 
να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρ-

νηση την απελευθερώνει και ακολουθεί 
πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη 
πτώση στην τιμή του χρυσού.
1948-Σοϊτσίρο Χόντα
Ο γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα 
ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κα-
τασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια 
όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.
2002-Άνγκελα Μέρκελ
Η προερχόμενη από την Ανατολική Γερ-
μανία Άνγκελα Μέρκελ αναλαμβάνει την 
προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος της Γερμανίας.

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 10, 11

Αθλητικά
Εξαιρετικό απολογισμό έχει 
η Πάφος fc με την ολοκλή-
ρωση της 4ης αγωνιστικής. 
Η ομάδα είναι στην κορυφή 
με πολύ καλά στατιστικά. 

ΣΕΛΙΔΑ 23-24

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

ΣΕΛΙΔΑ 15

Περιβάλλον-Παιδεία
Φιλοσοφία σημαίνει αγά-
πη της αλήθειας κι όχι το να 
μιλάς για όσα έχουν πει ήδη 
κάποιοι.

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

Συνάντηση ΣΙΚΑΠ – ΠΑΣΥΞΕ 
Επιθυμούν συνεργασία για επιμόρφωση αλλοδαπών 
υπαλλήλων και προώθηση της τουριστικής Πάφου… 

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

Θέκλης πρωτόμ, & Ισαπ, Σιλουανού 
Αθωνίτου
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
Συμπληρωματική Διευθ.        Τηλ.

Σάββατο 24/09/22
Ταλιώτου Μαρία 
Αλεξάνδρου Παπάγου 57
Κυριακή 25/09/22
Παναγιώτου Έλενα 
Ιπποκράτους 21-23

Δευτέρα 26/09/22
Κουτέπας Βασίλειος 
Αμάλθειας 2 

Τρίτη 27/09/22
Παπαδοπούλου Χριστιάνα 
Ελλάδος 83  
Τετάρτη 28/09/22
Διομήδους Στέφανος 
Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2
Ηρακλέους Χαράλαμπος
Ελλάδος 74 
Πέμπτη 29/09/22
Βαρναβίδου Σταυρούλλα
Νικολάου Νικολαϊδη 62

Παρασκευή 30/09/22
Φιλιππίδου-Γεωργιάδου Κωνσταντία
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93

Round about Τεχνικής 
Σχολής προς RIO 
CINEMA

Στην Περβόλα έναντι 
χρυσοχοείου Μαρίας

Φώτα Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός 

Έναντι υπεραγοράς 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Μετά το Παφιακό Στά-
διο προς Γεροσκήπου

Απέναντι από φρου-
ταρία Κήπος της Εδέμ.

100m από το Λύκειο 
Κύκκου προς τα 
Δικαστήρια 
Έναντι καταστήματος 
ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ 

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 

Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9/2022-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΖHΝΩΝΑΣ 95988634

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9/2022-ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΤΗΛ 99675440

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

Ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ πα-
ρέδωσε στον πρόεδρο του 
ΠΑΣΥΞΕ Πάφου δύο επιστο-
λές, με θέμα τη συνεργασία 
ΣΙΚΑΠ – ΠΑΣΥΞΕ σε τουρι-
στικά θέματα
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Τ ο πρόσφατο περιστατικό βίας στο Γυμνάσιο 
Έμπας δεν ήταν το πρώτο, ούτε φυσικά θα 
είναι το τελευταίο. Η πολιτεία και συγκεκρι-

μένα το Υπουργείο Παιδείας, έχουν μεγάλες ευθύ-
νες και η αδράνεια ή και αδιαφορία τους για χρόνια, 
δημιουργεί πρόσφορο έδαφος να αναπτύσσεται ο 
ρατσισμός και η ξενοφοβία στον ευαίσθητο χώρο 
της εκπαίδευσης.
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Γυμνάσιο 
Έμπας, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους και να δράσουν άμεσα για 
να προλάβουν τα χειρότερα, καθώς η συσσώρευση 
υπεράριθμών μαθητών στα σχολεία μας με την ταυ-
τόχρονη ύπαρξη μεγάλου αριθμού ξενόγλωσσων 
μαθητών, χωρίς την αναγκαία μέριμνα για γρήγορη 
εκμάθηση των ελληνικών αποτελούν ένα εξαιρετικά 
εκρηκτικό κοκτέιλ.
Σύνδεσμοι γονέων και εκπαιδευτικοί ζητούν ου-
σιαστικά μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας για να 
μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.  Αν και 
το επεισόδιο στο Γυμνάσιο της Έμπας στο οποίο 
τραυματίστηκε 13χρονος μαθητής δεν ήταν καθαρά 
ρατσιστικό, ωστόσο υποβόσκει η ξενοφοβία και έμ-
μεσα υποθάλπεται από την αδιαφορία του Υπουρ-
γείου Παιδείας να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την 
ομαλή ένταξη στην εκπαίδευση των μαθητών με 
μεταναστευτική βιογραφία. Στο Γυμνάσιο της Έμπας 
το ¼ των μαθητών είναι αλλόγλωσσοι και ένας με-
γάλος αριθμός από αυτούς δεν ξέρουν ελληνικά με 
αποτέλεσμα ακόμη και η συνεννόηση μαζί τους να 
είναι εξαιρετικά δύσκολη.  Στο συγκεκριμένο γυμνά-
σιο οι μαθητές «τσουβαλιάζονται» στις αίθουσες 
ενώ 4 τμήματα είναι μετακινούμενα και αλλάζουν 

κάθε ώρα αίθουσα. Το εκπαιδευτήριο είναι με προ-
διαγραφές να φιλοξενεί 350 μαθητές και φέτος είναι 
500. Λόγω των νέων εγγραφών στις αρχές Σεπτεμ-
βρίου αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν 9ο τμήμα 
στην Α΄ τάξη.  

Αποβολές 
Μετά το επεισόδιο την Τετάρτη το εκπαιδευτήριο 
λειτούργησε ομαλά τις επόμενες μέρες και χωρίς να 
σημειωθεί κανένα επεισόδιο. Τρεις  μαθητές που 
συμμετείχαν στην συμπλοκή τιμωρήθηκαν από την 
διεύθυνση του σχολείου με αποβολή ενώ λήφθηκαν 
και άλλα παιδαγωγικού χαρακτήρα μέτρα ώστε να 
εκτονωθεί η κατάσταση.  Παρούσα ήταν  την Πέμπτη  
στο σχολείο και η μονάδα αντιμετώπισης της βίας 
στα σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες το επει-
σόδιο προκλήθηκε στο πρώτο διάλλειμα ότι ένας 
μαθητής έσπρωξε κάποιον και αυτός ανταπέδωσε 
το σπρώξιμο με γροθιά.  Το επεισόδιο ξεκίνησε στο 
πρώτο διάλλειμα και συνεχίστηκε μετά τον αγιασμό 
που έγινε στο σχολείο.  Τα πράγματα έγιναν χειρότε-
ρα όταν έφθασε στο σχολείο ο πατέρας του μαθητή 
που είχε δεχθεί την επίθεση. 

Μέτρα 
Την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των 
περιστατικών βίας στα σχολεία από το αρμόδιο 

υπουργείο και την πολιτεία γενικότερα επεσήμανε 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαί-
δευσης Πάφου Χριστόδουλος Δημητρίου. Ο κ  Δημη-
τρίου  καταδίκασε το  περιστατικό βίας και εξέφρασε 
ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρξουν αντίποινα  
ή ακόμη και βεντέτα ανάμενα στους μαθητές.  Ήδη 
όπως ανάφερε η  Σχολική Εφορεία έχει τοποθετή-
σει  με δικά της έξοδα φρουρό ασφάλειας προσω-
ρινά ενώ με επείγουσα επιστολή στο Υπουργείο 
ζητά να εγκριθεί κονδύλι για την πρόσληψη μόνιμου 
φρουρού στο σχολείο από την ερχομένη εβδομάδα 
. Υποστήριξε ότι στο σχολείο δημιουργούνται προ-
βλήματα κυρίως συνεννόησης και ανέφερε ότι θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα προγράμματα εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας  την οποία δεν γνωρίζει ένα 
μεγάλο ποσοστό μαθητών. 

Ευθύνες 
Τα τελευταία χρονιά η  βία στα σχολεία έχει πάρει 
διατάσεις και τα επεισόδια είναι σχεδόν καθημε-
ρινά ανέφερε το μέλος της επαρχιακής επιτροπής 
της ΟΕΛΜΕΚ Γιώργος Γιαλούρης. Σχολιάζοντας το 
περιστατικό στο Γυμνάσιο Έμπας επέρριψε ευθύνες 
στο Υπουργείο Παιδείας για τα όσα συμβαίνουν στα 
σχολεία, σημειώνοντας ότι τα σχολεία είναι ανοχύ-
ρωτα και με σοβαρές ελλείψεις σε διοικητικό προ-
σωπικό και συνοδών.

Πού θα πάει η βαλίτσα; 
Εκτονώθηκε η ένταση στο Γυμνάσιο Έμπας αλλά 
τα προβλήματα παραμένουν…

  Ριπές
Μετά την Έμπα ποιο σχολείο 
θα έχει σειρά;

Το πρόσφατο περιστατικό βίας στο Γυμνά-
σιο Έμπας δεν ήταν το πρώτο, ούτε φυσι-

κά θα είναι το τελευταίο. Η 
πολιτεία και συγκεκριμένα 
το Υπουργείο Παιδείας, 
έχει μεγάλες ευθύνες και η 
αδράνεια ή και αδιαφορία 
του για χρόνια δημιουργεί 
πρόσφορο έδαφος να ανα-
πτύσσεται ο ρατσισμός και 
η ξενοφοβία στον ευαίσθη-
το χώρο της εκπαίδευσης. 
Ο μαθητής που τραυματί-

στηκε την Τετάρτη στο Γυμνάσιο της Έμπας 
ήταν Ελληνοκύπριος. Δράστης φέρεται ένας 
12χρονος από την Συρία. Δεν θα είχε σημα-
σία η καταγωγή κανενός από τα παιδιά αν 
δεν υπήρχε το πρόβλημα του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας γενικότερα και ειδικότερα 
στην περιοχή της Χλώρακας και της Έμπας. 
Αυτά τα φαινόμενα αναπτύχθηκαν εξαιτίας 
της απουσίας ουσιαστικής πολιτικής του κρά-
τους για το προσφυγικό – μεταναστευτικό και 
βέβαια η πολιτική εκμετάλλευση του θέμα-
τος από ορισμένες άλλες πολιτικές δυνάμεις. 
Στην Πάφο δεν είναι η πρώτη φορά που εί-
μαστε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Το 
ξαναζήσαμε πριν από περίπου 20 χρόνια με 
τους Ελληνοπόντιους. 
Στην αρχή οι γονείς των Ελληνοκύπριων μα-
θητών που φοιτούσαν στο 6ο δημοτικό σχο-
λείο για παράδειγμα που είναι κοντά στην 
Αγαπήνωρος, έπαιρναν τα παιδιά τους και 
άλλαζαν σχολείο γιατί θεωρούσαν ότι η πα-
ρουσία μεγάλου αριθμού Ελληνοποντίων 
που δεν μιλούσαν ελληνικά, έριχνε το επίπε-
δο του σχολείου. 
Παρόμοια θέματα αντιμετωπίστηκαν και στις 
υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης όπως 
και φαινόμενα συμπλοκών μεταξύ ομάδων 
μαθητών ελληνοποντιακής καταγωγής και 
ελληνοκυπρίων. 
Τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα με τους 
πρόσφυγες από την Συρία όχι μόνον λόγω 
θρησκεύματος, αλλά και λόγω των συνθηκών 
του πολέμου που επικρατούν στην χώρα τους 
για σχεδόν μια 10ετία. Για παράδειγμα ο μα-
θητής που φέρεται ως δράστης του τραυμα-
τισμού του 13χρονου είναι ένα ασυνόδευτο 
παιδί που έφθασε στην Κύπρο χωρίς γονείς. 
Ας σκεφθεί κάποιος τις συνθήκες που έζησε 
μέχρι σήμερα και τις είδους συμπεριφορά 
και άμυνες ανέπτυξε. Αυτό βέβαια δεν δικαι-
ολογεί την βία ούτε μπορεί να είναι ελαφρυ-
ντικό για το ίδιο. Οι ευθύνες της πολιτείας και 
του Υπουργείου Παιδείας έχουν να κάνουν 
με τις συνθήκες που διαμορφώνουν για την 
εισαγωγή αυτών των παιδιών στην εκπαί-
δευση. Δεν γίνεται σε ένα σχολείο με προ-
διαγραφές για 350 μαθητές να φοιτούν 500 
και να υπάρχουν 4 μετακινούμενα τμήματα. 
Δεν γίνεται σε ένα σχολείο με το ¼ των μαθη-
τών να έχουν μεταναστευτικό βιογραφικό και 
να μην λαμβάνονται ειδικά μέτρα όταν ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών από αυτούς 
δεν γνωρίζουν ούτε στο ελάχιστο την ελληνι-
κή γλώσσα. 
Για να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστα-
τικά στο Γυμνάσιο της Έμπας ή σε άλλα σχο-
λεία είναι ανάγκη το Υπουργείο Παιδείας να 
αναγνωρίσει το πρόβλημα και να σχεδιάσει 
παρεμβάσεις ώστε οι μαθητές με μετανα-
στευτικό βιογραφικό να αξιολογούνται να 
καθορίζονται οι ανάγκες ένταξης τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και λαμβάνονται τα 
αντίστοιχα μέτρα. Αν τσουβαλιάζονται όλοι 
αυτοί οι μαθητές σε ένα σχολείο δίχως καμιά 
πρόνοια τότε μοιραία κάθε φορά που ξεσπά 
μια διαμάχη ή ένας διαπληκτισμός τα επει-
σόδια θα γενικεύονται.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Καλείται το Υπουργείο 

Παιδείας να αναγνωρίσει τα 

προβλήματα και αναλάβει 

τις ευθύνες του…

Το κυκλοφοριακό, ο υπερπληθυσμός 
και η ανάγκη για δημιουργία νέου 

Γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου και 
Τεχνικής Σχολής, είναι τα θέματα που 
τέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 
κατά τη διάρκεια επίσκεψης της, την  
Τρίτη, στα σχολεία της Δημοτικής, 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης στην 
Πάφο.  Αρχικά η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας επισκέφτηκε την 
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης και αμέσως 
μετά μετέβη στο ΙΑ Δημοτικό Σχολείο 
Πάφου «Αγίου Σπυρίδωνα» στο Λύ-
κειο Αγίου Νεοφύτου και ακολούθως 
στο Γυμνάσιο και Λύκειο Πολεμίου.  

Επιβεβαίωσαν 
Σε δηλώσεις του, ο Αναπληρωτής Πρό-
εδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου 
Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε πως 
σε σχολική μονάδα και συγκεκριμένα 
στην Τεχνική Σχολή Πάφου, οι μαθητές 
καθυστερούν 20 με 30 λεπτά να προ-
σέλθουν λόγω των διαφόρων έργων, 
που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη 

της Πάφου. Αντιλαμβάνεστε, είπε, το 
τι σημαίνει να καθυστερεί μαθητής 
τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, 
την πρώτη ώρα διδασκαλίας και πόσα 
μαθησιακά κενά δημιουργούνται. 
Επεσήμανε επίσης πως το σχολείο της 
Τεχνικής Σχολής Πάφου, έλαβε επιστο-
λές από τον ΟΣΥΠΑ ότι δεν είναι δική 
τους ευθύνη, τη στιγμή που μεταφέ-
ρουν μαθητές από διάφορες περιοχές 
και λόγω των έργων καθυστερούν και 
μισή ώρα.  Επίσης τέθηκε το θέμα της 
υπέργειας διάβασης στην Πάφο ση-
μειώνοντας πως έχει χαθεί μια ζωή. Ο 
κ. Σαββίδης κάλεσε επίσης όπως επί 
τούτου, αναλάβουν την ευθύνη τους 
τα δημόσια έργα, το Υπουργείο Παι-
δείας αλλά και ο Δήμος της Πάφου. 
Ακολούθως ο κ. Σαββίδης αναφέρθη-
κε και στο τεράστιο πρόβλημα με τις 
σχολικές μονάδες, προσθέτοντας πως 
υπάρχει υπερπληθυσμός τόσο στη Δη-
μοτική, Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση. 
Χρειαζόμαστε νέα σχολεία και πρέπει 
-όπως είπε- το Υπουργείο Παιδείας να 
υλοποιήσει ένα μακρόπνοο πρόγραμ-
μα για τη δημιουργία νέων σχολικών 
μονάδων. 

Από την πλευρά του ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής 
ανέφερε πως οι βουλευτές της Πά-
φου συνόδευσαν την Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής 
στην περιοδεία τους στην Πάφο σε 
διάφορα εκπαιδευτήρια. Θέλουμε, 
είπε, να δούμε τα προβλήματα και τις 
παραλείψεις που υπάρχουν την νέα 
εκπαιδευτική χρονιά, προσθέτοντας 
πως ως μέρος της Νομοθετικής εξου-
σίας από την πλευρά τους μπορούν 
να συμβάλουν για να γίνουν βήματα 
προς τα εμπρός. Πρόσθεσε ακόμη πως 
στην Πάφο αντιμετωπίζουμε θέματα 
υπερπληθυσμού, κυρίως στην Τεχνι-
κή Σχολή Πάφου, σημειώνοντας πως 
υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέας Τε-
χνικής Σχολής και νέου Γυμνασίου στο 
κέντρο της Πάφου. Αυτά τα δύο προ-
βλήματα, συνέχισε, ιεραρχούνται πιο 
ψηλά από όλα τα υπόλοιπα. Ακολού-
θως ο κ. Φακοντής αναφέρθηκε και 
στα προβλήματα με τη στελέχωση των 
καθηγητών που πρέπει να γίνει το επό-
μενο διάστημα, την υποστήριξη της ει-
δικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς 
ψυχολόγους και συμβούλους ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει ομαλά η νέα 
εκπαιδευτική χρονιά.  
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πάφου Χαρά-
λαμπος Πάζαρος, αναφέρθηκε στο 
θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων, 
αλλά και σε άλλα θέματα που θα πρέ-
πει να εξεταστούν άμεσα. Πρόσθεσε 
πως τα τελευταία χρόνια λόγω και της 
αύξησης των παιδιών με μεταναστευ-
τικό βιογραφικό, έχουν αυξηθεί κατά 
πολύ οι ανάγκες στα σχολεία μας και 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις 
αυξημένες ανάγκες. 
Οπότε, πρόσθεσε, χρειάζεται να γίνει 
ένα ορθός σχεδιασμός για το άμεσο 
μέλλον, ούτως ώστε να καλύψουμε 
αυτές τις ανάγκες. Επεσήμανε πως 
τα προβλήματα δεν πρόκειται ποτέ 
να εκλείψουν και ο στόχος και σκο-
πός μας είναι να μειώσουμε αυτά τα 
προβλήματα όσο περισσότερο γίνεται. 
Είπε ακόμη πως υπάρχει θέληση και 
από την Επιτροπή Παιδείας και από 
όλους τους βουλευτές, προσθέτοντας 
πως τα προβλήματα στην εκπαίδευση 
αποτελούν ένα παγκύπριο φαινόμενο 
και όχι μόνο της Πάφου.

Τι κατέγραψαν οι Βουλευτές στα σχολεία 
Υπερπληθυσμός μαθητών και κυκλοφοριακό 
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Στασιμότητα στο Τ. Σχ. Ακάμα
Αναμένουν την επιστροφή Αναστασιάδη 

Προστατεύστε την παιδεία μας

Ό λα σε μια κανονική χώρα θα πρέπει να 
ξεκινούν από την Παιδεία. Πόσο μάλλον 

σε μια Ευρωπαϊκή χώρα και μάλιστα την μο-
ναδική μικρή και υπό ημικατοχή χώρα όπως η 
Κύπρος με τόσους κινδύνους να εγκυμονούν.
Η χώρα μας σήμερα αντιμετωπίζει τον κίνδυ-
νο της δημογραφικής αλλοίωσης με την υπο-
γεννητικότητα και τα πλήθη παράνομων και 
νόμιμων μεταναστών που την κατακλύζουν, 
τον κίνδυνο οριστικής αλλοίωσης της κουλ-
τούρας μας, (ακόμα και της γλώσσας μας) με 
την Τουρκία να την απειλή κάθε τρεις και λίγο 
με ολοκληρωτική κατάληψη και πολλούς άλ-
λους παντός είδους και μεγέθους κινδύνους.
Το να έχουμε λοιπόν μια δυνατή και σωστή 
Παιδεία είναι μια από τις μεγαλύτερες, εάν 
όχι η μοναδική μας άμυνα σε όλους αυτούς 
τους κινδύνους και είναι με μεγάλη θλίψη 
που διαπιστώνουμε ότι στον νευραλγικό 
αυτό τομέα έχουμε μέχρι αποδειχτεί κατώτε-
ροι των περιστάσεων.
Ελλείψεις, παλινδρομήσεις και αναποφασι-
στικότητα, χαρακτηρίζουν τις πολιτικές αλλά 
και τις πρακτικές μας στο νευραλγικό αυτό 
χώρο και γι’ αυτό μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
αναλογεί στον εκάστοτε πρόεδρο της Δημο-
κρατίας αλλά και τις πολιτικές αγκυλώσεις 
που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του τό-
που. 
Σε μια χώρα όπως η Κύπρος με τόσες ιδιαι-
τερότητες θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία 
πολιτική και σχεδιασμό στην Παιδεία μας η 
οποία δεν θα μπορεί να αλλάζει μαζί με τις 
κυβερνήσεις. Ευθύνη βεβαίως φέρει και η εκ-
κλησία η οποία έχει λόγο και μάλιστα σημα-
ντικό στον διορισμό του εκάστοτε Υπουργού 
Παιδείας.
Η προχειρότητα για παράδειγμα με την οποία 
αντιμετωπίζουμε το σοβαρότατο πρόβλημα 
της ένταξης αλλόγλωσσων μαθητών στα σχο-
λεία μας είναι παροιμιώδης!!!
 Στη ουσία αφήνουμε τους εκπαιδευτικούς να 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, εφοδιάζοντάς 
τους με ελάχιστα όπλα για να κερδίσουν αυτό 
τον αγώνα.
Για να ενσωματώσουν βεβαίως τόσο μεγάλο 
αριθμό αλλόγλωσσων στα σχολεία μας, δεν 
είναι αρκετό να τους μάθουν απλά τη γλώσσα 
αλλά έχει να κάνει και με νοοτροπίες ακόμα 
και ήθη και έθιμα.
Θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε απεριό-
ριστα ένα καταφέρναμε να ενσωματώσουμε 
όλους αυτούς τους μαθητές στην κουλτούρα 
και την κοινωνία μας και σαφέστατα δεν εν-
νοούμε να τους κάνουμε όλου Χριστιανούς 
Ορθόδοξους.
Θα μπορούσαμε όμως να τους μυήσουμε 
στην κουλτούρα του Κύπριου και να τους κά-
νουμε να αγαπήσουν αυτό τον τόπο που τους 
προσφέρει απλόχερα όλα τα απαραίτητα για 
να αντιμετωπίσουν τις τόσες προκλήσεις που 
έχουν ερχόμενοι με όποιο τρόπο έρχονται σε 
μια ξένη χώρα. 
Με μια παιδεία που δεν θα τους τονίζει ότι 
είναι ξένοι αλλά θα τους αγκαλιάζει όπως 
ακριβώς είναι και να τους προσκαλεί να εν-
σωματωθούν σε μια πολυπολιτισμική κοινω-
νία χωρίς αποκλεισμούς, ρατσισμό και ξενο-
φοβία. Μπορούμε;

‘‘η σύνταξη’’

Σ τασιμότητα επικρατεί σχετικά με 
το Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα,  
με τις κοινότητες να έχουν στείλει 

τα μηνύματα τους και ουσιαστικά ανα-
μένουν την επιστροφή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στην Κύπρο. Την ίδια 
στιγμή, αναμένουν συνάντηση με τον 
Υπ. Εσωτερικών Νίκο Νουρή. 
Από την πλευρά του ο Υπουργός Γε-
ωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και περι-
βάλλοντος, συστήνει «υπομονή» στις 
κοινότητες του Ακάμα και σε όσους 
επηρεάζονται από το τοπικό σχέδιο της 
περιοχής. 
Ο κ. Καδής, παρέστη στο Φεστιβάλ του 
Στατού Αγίου Φωτίου και κληθείς να 
σχολιάσει τις αντιδράσεις που έχουν 
προκληθεί, από τις κοινότητες, είπε ότι 
θα ήταν σωστό προτού τοποθετηθούν 
να αναμένουν τις συνολικές κυβερνητι-
κές αποφάσεις. 
Υπάρχει είπε, «μια γνωμάτευση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος η οποία θεω-
ρώ ότι είναι ολοκληρωμένη και λαμβά-
νει υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν 
ενώπιον της». Όπως εξήγησε, πέραν της 
τοποθέτησης του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, την οποία, όπως είπε, στηρίζει 
απόλυτα, η Κυβέρνηση αναμένεται να 
ανακοινώσει μαζί με το τοπικό σχέδιο 

και αντισταθμιστικά μέτρα για όσους 
επηρεάζονται, αλλά και τι θα λάβει η 
κάθε κοινότητα χωριστά. 
Συνεπώς, κατέληξε, είναι πρόωρο να 
τοποθετούνται τώρα αρνητικά ή θετικά 
υπέρ του σχεδίου.

Καταστροφικό σενάριο 

Το ενδεχόμενο να μην δημοσιευθεί το 
Τοπικό Σχέδιο για τις κοινότητες του 
Ακάμα θα είναι καταστροφική εξέλιξη 
όχι μόνον για τις ευαίσθητες περιοχές 
προστασίας, αλλά και για τις κοινότη-
τες της περιοχής εκτίμησε ο επιστη-
μονικός λειτουργός της Ομοσπονδίας 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κλείτος 
Παπαστυλιανού, που συμμετέχει στην 
επιτροπή αξιολόγησης των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων για το Τοπικό Σχέ-
διο. 
Για τις πρόνοιες που υπήρξε αρνητική 
αξιολόγηση, αυτές όπως είπε δεν μπο-
ρούν να επανέλθουν, όμως το Πολεο-
δομικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε 
τροποποιήσεις και να προτείνει εναλ-
λακτικές λύσεις. 
Σε κάθε περίπτωση είπε οι αξιολογή-
σεις αυτές ισχύουν και στην περίπτωση 
που παραμείνει η δήλωση πολιτικής.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Οι αξιολογήσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής, ισχύουν και στην περίπτωση που παραμείνει 
η δήλωση πολιτικής...

Α ναβολή, για τις 12 Οκτωβρίου, απο-
φασίστηκε  την Πέμπτη για την  δίκη 

του 74χρονου ο οποίος κατηγορείται για 
το φόνο της συζύγου του που διαπράχθη-
κε τον περασμένο Δεκέμβριο στην περιο-
χή της Τρεμιθούσας στην Πάφο. Το θέμα 
της αναβολής ήγειρε η υπεράσπιση του 
74χρονου που εκπροσωπείται από τις δι-
κηγόρους Ρίτσα Πεκρή και Νικολέτα Χα-
ραλαμπίδου οι οποίες ζήτησαν περαι-
τέρω χρόνο ώστε να συζητήσουν με τον 
74χρονο πελάτη τους την τροποποίηση 
της κατηγορίας από φόνο εκ προμελέ-
της σε ανθρωποκτονία αλλά και για άλ-
λες περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την 
ασθένεια του θύματος. Στο θέμα της ανα-
βολής δεν έφερε ένσταση ο εκπρόσωπος 
της Κατηγορούσας Αρχής Δικηγόρος της 
Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου  που 
εμφανίστηκε μαζί με την Ειρήνη Ζιπίτη. 
Το Δικαστήριο ως εκ τούτου όρισε την 
υπόθεση για συνέχιση της δικαστικής δι-
αδικασίας την 12η Οκτωβρίου του 2022 
στις 09:30 το πρωί. Σημειώνεται πως ο 
74χρονος στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 
παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώ-
πιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πά-

φου αφού σύμφωνα με την Αστυνομία, 
φέρεται να ομολόγησε τη διάπραξη του 
φόνου σε βάρος της 75χρονης συζύγου 
του επειδή, όπως ανέφερε, ήταν άρρω-
στη και δεν μπορούσε να τη βλέπει να 
υποφέρει.

Αμφισβητούν το κατηγορητήριο 
Με την κατάθεση 35 τεκμηρίων αλλά και 
τις καταθέσεις τριών αστυνομικών με-
λών του ΤΑΕ Πάφου ξεκίνησε την Δευτέ-
ρα  στο μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου η 
ακροαματική διαδικασία για την δολοφο-
νία της 75χρονης Τζάνις Χάντερ από τον 
σύζυγο της Ντέιβιντ.  Σύμφωνα με πα-
ραδοχή του ιδίου δολοφόνησε την σύ-
ζυγο του αποφράσσοντας  τις  αεροφό-
ρους οδούς, χρησιμοποιώντας τα χέρια 
του  ενώ η σύζυγος του καθόταν σε πο-
λυθρόνα .  Ο ίδιος επιχείρησε ανεπιτυχώς  
να θέσει τέρμα στην ζωή του καταναλώ-
νοντας διάφορα φάρμακα και αλκοόλ. Η 
υπεράσπιση υπέβαλε την θέση στα μέλη 
του ΤΑΕ Πάφου που μετείχαν στην ανα-
κριτική ομάδα που διερεύνησε την υπό-
θεση ότι δεν θα έπρεπε να εξετάζουν 
υπόθεση  φόνου εκ προμελέτης αλλά εν-

δεχομένως της υποβοήθησης στην αυτο-
χειρία της θανούσας. Υπέβαλαν επίσης 
την θέση ότι την επόμενη μέρα του τρα-
γικού συμβάντος και ενώ ο κατηγορούμε-
νος βρισκόταν στην μονάδα εντατικής θε-
ραπείας του γενικού νοσοκομείου Πάφου 
η ψυχική του κατάσταση ήταν κλονισμέ-
νη και δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί 
όλα όσα φέρεται να έχει παραδεχθεί. Ο 
Βρετανός είχε ενημερώσει τον αδελφό 
του στην Βρετανία με γραπτό μήνυμα ότι 
προχώρησε στην πράξη αυτή μετά από 
επιθυμία και της ίδιας αφού όπως ανέ-

φερε δεν μπορούσε να βλέπει την σύζυ-
γο του  να υποφέρει αφού βρισκόταν σε 
τελικό στάδιο λευχαιμίας. Ο αδελφός του 
ενημέρωσε την αστυνομία στην χώρα του 
και στάλθηκε  μήνυμα της Ιντερπόλ στην 
Κύπρο. Την δίκη καλύπτουν εκπρόσωποι 
ηλεκτρονικών και έντυπων ΜΜΕ της Βρε-
τανίας. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος εμφα-
νίσθηκε στην αίθουσα ιδιαίτερα καταβε-
βλημένος αναφέροντας σε εκπροσώπους 
των Βρετανικών μέσων ότι μοναδική του 
επιθυμία είναι να ολοκληρωθεί το συντο-
μότερο η διαδικασία.   

Αμφισβητούν το κατηγορητήριο
Αναβολή για τον φόνο στην Τρεμιθούσα 



“Αδέσμευτος” 24 Σεπτεμβρίου2022Σελίδα 06 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Επιχειρηματίες που δραστηριο-
ποιούνται στη Βιοτεχνική περιο-

χή Γεροσκήπου, καταγ-
γέλλουν ότι ο Δήμος 
Γεροσκήπου με την από-
φαση που πήρε να το-
ποθετήσει διπλή κίτρινη 
γραμμή έξω από επιχει-

ρήσεις δημιουργεί προβλήματα. 
Όπως καταγγέλλουν, οι χώροι έξω α-
πό επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται εί-
τε από πελάτες, είτε από τους ίδιους 
κατά την ώρα της εργασίας τους, κα-
θώς δεν υπάρχουν άλλοι χώροι διαθέ-
σιμοι είτε για στάθμευση, είτε για ολι-
γόλεπτη στάση. 
Το κυριότερο πρόβλημα, όπως αναφέ-
ρουν, είναι η παρουσία τροχονόμου 
στην περιοχή, ο οποίος εφαρμόζει με 
υπέρμετρο ζήλο το καθήκον του, κό-
βοντας εξώδικα, σε μια περιοχή με ε-
λάχιστους χώρους στάθμευσης.

Πρόσκληση Χατζηβασίλη 
Ευθύνες στους ίδιους του βιοτέχνες 
που δραστηριοποιούνται στην βιο-
τεχνική περιοχή του Δήμου Γεροσκή-
που, αποδίδει ο Δημαρχεύων Κυριά-
κος Χατζηβασίλης, για την αταξία που 
επικρατεί στην περιοχή. Σχολιάζοντας 
στο Radio Cosmos παράπονα, ο κ. Χα-
τζηβασίλης  ανέφερε ότι οι ίδιοι οι ε-
πιχειρηματίες ευθύνονται για την κα-
τάσταση διότι έχουν μετατρέψει  τους 
χώρους στάθμευσης σε γκαράζ. Τόνι-
σε επίσης ότι παρα τις κατά καιρούς 
συστάσεις του δήμου οι βιοτέχνες δεν 
συμμορφώνονται  και δήλωσε έτοιμος 
να συναντηθεί με τους εκπροσώπους 
τους για συζήτηση των προβλημάτων. 
Θα ήταν ανευθυνότητα του Δήμου να 
παραμείνει αδρανής και ανεχτεί την 
κατάσταση στην βιοτεχνική περιοχή 
δίχως να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Όλοι συμφωνούν πως πρέπει να απαγορευτεί η 
καύση των κλαδεμάτων και των αγριόχορτων 

στις αγροτικές περιοχές και να προχωρήσει η πρά-
σινη διαχείριση, ωστόσο σημειώνουν πως χρειάζε-
ται να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος μέχρι όλα 
να είναι έτοιμα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η 
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής στη τελευταία  
συνεδρία, κατά την οποία συζητήθηκε η Πρόταση 
Νόμου για διαγραφή από τον βασικό νόμο πρόνοι-
ας που επιτρέπει ορισμένους μήνες του έτους την 
καύση αποκλαδιών και η αύξηση των ποινών στις 
περιπτώσεις πρόκλησης φωτιάς. Το Τμήμα Δασών 
και η Πυροσβεστική Υπηρεσία συναινούν στο να 
γίνει σταδιακά η απαγόρευση της καύσης νοου-
μένου ότι θα τηρούνται όλα τα μέτρα διαχείρισης 
των αποβλήτων, ωστόσο σημειώνουν πως δεν μπο-
ρεί να γίνει τώρα η πλήρης απαγόρευση της καύ-
σης γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα, να γίνονται 
καψαλίσματα χωρίς άδειες και σε χώρους που δεν 
θα μπορούσαν να ελεγχθούν. Τονίζουν πως αυτό 
θα οδηγήσει σε έξαρση των δασικών πυρκαγιών. 
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέ-
μπτου είπε πως με βάση τη Σύμβαση της Στοκχόλ-
μης την οποία υιοθέτησε η ΕΕ αλλά και με βάση την 
οδηγία του 1999 που έχουμε μεταφέρει στο εθνικό 

μας Δίκαιο με κανονισμό, δεν επιτρέπεται το άναμ-
μα φωτιάς σε ελεύθερους χώρους. Ωστόσο, τότε η 
Βουλή πέρασε τα νομοσχέδια για απαγόρευση φω-
τιάς σε Δήμους αλλά έδωσε εξαιρέσεις για άναμ-
μα φωτιάς σε αγροτικές περιοχές. Όπως είπε, το 
μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι η κακή συνή-
θεια, η οποία έχει εδραιωθεί, του τα μαζεύονται τα 
αγριόχορτα και να τους βάζουν φωτιά και στη συνέ-
χεια να προκαλούνται πυρκαγιές. Αναγνώρισε πως 
έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, βελτιώσεις και εκπαι-
δεύσεις, ωστόσο είπε πως εδώ και χρόνια ανέμε-
ναν να γίνουν κάποια έργα ώστε να μην καταλή-
γουν τα κλαδέματα και τα χόρτα στην καύση αλλά 
να καταλήγουν τα πράσινα απόβλητα στη διαχείρι-
ση. Σημείωσε πως τα πράσινα απόβλητα στο εξω-
τερικό, όπως είναι αλεσμένα, έχουν μεγάλη αξία 
και πωλούνται ενώ μπορούν να γίνουν φυτόχωμα, 
ή τοποθετούνται σε χωράφια και στις άκρες του 
δρόμου για να μην φυτρώνουν αγριόχορτα. Ερωτη-
θείς για το συμπέρασμα που έχει εξαχθεί από τη 
συζήτηση για τη μετάβαση στην πράσινη διαχείρι-
ση, το θρυμματισμό και την κομποστοποίηση, ο κ. 
Θεοπέμπτου είπε πως δυστυχώς συζητείται πολλά 
χρόνια αυτό το θέμα και κάθε φορά ζητείται περι-
θώριο για να υπάρξει προετοιμασία πριν τη μετά-
βαση. Αυτός είναι ένας λόγος, εξήγησε, που τέθηκε 

η Πρόταση Νόμου έτσι ώστε να ασκηθεί πίεση, διό-
τι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό το θέμα. 
Πλέον, ανέφερε, έχει προγραμματιστεί συνεδρία 
τον Φεβρουάριο για να δουν την εξέλιξη των νομο-
σχεδίων, ενώ μέσα στον ερχόμενο Μάρτιο θα προ-
γραμματιστεί άλλη μια συνεδρία για να εξεταστεί 
η ετοιμότητα του Τμήματος Δασών να αντιμετωπί-
σει τα ζητήματα των δασικών πυρκαγιών το καλο-
καίρι του 2023.

Έρχονται νέοι κανονισμοί
Τέλος τα καψαλίσματα και η καύση κλαδευμάτων

Διαμάχη Δήμου - Μητρόπολης  
Αντάλλαξαν επιστολές  για τις αναπλάσεις

Μ ε αιχμηρό τρόπο απάντη-
σε ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος στις καταγγελίες 

του Δήμου Πάφου, ότι εμποδίζει τα 
έργα ανάπλασης στο Αναβαργός και 
στην Θεοσκέπαστη. 
Ο Μητροπολίτης Πάφου, πέρασε μά-
λιστα στην αντεπίθεση κατηγορώντας 
τον Δήμο ότι με αψυχολόγητες ενέρ-
γειες δυναμιτίζει το κλίμα, αναφέρο-
ντας ότι αδικαιολόγητα απέκοψε με 
τσιμεντομπλόκ τον χώρο στάθμευσης 
στην Θεοσκέπαστη. 
«Κάθε ενοριακός ναός διαθέτει πε-
νταμελή επιτροπή η οποία εκλέγεται 
από πιστούς της ενορίας και η οποία 
σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη 
της Εκκλησίας διαχειρίζεται την περι-
ουσία του ναού και ο εκάστοτε Μη-
τροπολίτης, μπορεί να συμβουλεύει 
χωρίς όμως να ακυρώνει ή να καταρ-
γεί την Επιτροπή, εκτός σε περιπτώ-

σεις οικονομικών ατασθαλιών στη δι-
αχείριση της περιουσίας του ναού, ή 
δηλώσεις αντίθετες προς την πίστη 
και τη λατρεία μας αναφέρει ο Πά-
φου Γεώργιος. 
Σε αντίθεση με τα έργα που εκτελέ-
στηκαν ή εκτελούνται σε Παντάνασσα 
και Άγιο Κενδέα και στα οποία ο ίδιος 
μπόρεσε να αλλάξει την γνώμη των 
εκκλησιαστικών επιτρόπων, αναφέ-
ρει ο Πάφου Γεώργιος, στην περίπτω-
ση του Αναβαργού η εκκλησιαστική 
επιτροπή ήταν αμετάπειστη στις θέ-
σεις της και ως εκ τούτου ο ίδιος δεν 
είχε την δυνατότητα να παρέμβει με 
διαφορετικό τρόπο. Υπενθυμίζει ότι 

έγιναν δύο συναντήσεις στην παρου-
σία του Δημάρχου». «Θεωρώ ατυχείς 
τους ισχυρισμούς ότι ανέχομαι ή προ-
τρέπω προς τήρηση στάσης ματαίω-
σης των έργων ανάπτυξης της πόλης», 
καταλήγει. «Είμαι πάντα στη διάθεση 
όλων για το καλό της κοινωνίας και 
της πόλης μας, χωρίς να σημαίνει ότι 
όλη η περιουσία της Εκκλησίας τίθε-
ται, απροϋπόθετα, στη διάθεση του 
Δημαρχείου.

Δήμος
Είχε προηγηθεί δημόσια ανακοίνω-
ση του Δήμου Πάφου με την οποία 
καλούσε τον Μητροπολίτη, να στα-

θεί στο ύψος των περιστάσεων για 
το έργο ανάπλασης στο Αναβαργός. 
Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση, 
«το Συμβούλιο, έχοντας ενημερωθεί 
ότι στο πλαίσιο του έργου προβλέ-
πεται η αναδιαμόρφωση και ο εξω-
ραϊσμός του πλατειακού χώρου στον 
οποίο βρίσκονται ο Ναός του Αγίου 
Γεωργίου και το εστιατόριο που ανή-
κει στην Εκκλησία και ότι θα δημιουρ-
γηθούν 7 θέσεις στάθμευσης στον εν 
λόγω χώρο, ενώ ο Δήμος ενήργησε 
για την αγορά παρακείμενου τεμαχί-
ου ιδιοκτησίας της πρώην ΣΠΕ Ανα-
βαργού για περαιτέρω εξυπηρέτηση 
της εκκλησίας και του εστιατορίου ως 
προς τη στάθμευση, «εκφράζει την 
έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευ-
σή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
του Ναού επέμεινε στην αρχική αρνη-
τική της στάση με την ανοχή του Μη-
τροπολίτη Πάφου». 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνοντας 
το μήνυμα ότι το εν λόγω έργο και 
άλλα που εκτελούνται στην πόλη από 
τον Δήμο δεν αφορούν μόνο το πα-
ρόν αλλά και το μέλλον της πόλης, 
καλεί την Επιτροπή του Ναού και τον 
Μητροπολίτη Γεώργιο να αρθούν στο 
ύψος των περιστάσεων και να ενερ-
γήσουν για την εξυπηρέτηση των 
πραγματικών συμφερόντων των πι-
στών – πολιτών.

Είχε προηγηθεί δημόσια ανα-
κοίνωση του Δήμου Πάφου με 
την οποία καλούσε τον Μητρο-
πολίτη, να σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων για το έργο 
ανάπλασης στο Αναβαργός. 

Παφίτης στον ΟΑΥ 

Εθιμοτυπική συνάντηση και γνω-
ριμία με τον Υπουργό Υγείας Μι-

χάλη Χατζηπαντέλα είχε μέσα στην 
εβδομάδα που πέρασε ο συμπολί-
της μας Οικονομολόγος Κυριάκος 
Δρουσιώτης.
Ο κ. Δρουσιώτης με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου έχει διορι-
στεί προτεινόμενος από το ΚΕΒΕ στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι-
σμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
Ο κ. Δρουσιώτης έχει υπηρετήσει 
τα κοινά από διάφορες θέσεις και 
συμβούλια και διατέλεσε πρόεδρος 
του ΕΒΕ Πάφου, δηλώνει οπαδός 
του ΓεΣΥ και είμαστε σίγουροι ότι θα 
κάνει τα πάντα για να υπηρετήσει 
το καλώς νοούμενο συμφέρον των 
πολιτών.  

Εκτός ελέγχου η κατάσταση 
στη βιοτεχνική περιοχή 

Αντιδράσεις 
στην Γεροσκήπου



Τ ουλάχιστον τρία μελανά ση-
μεία του οδικού δικτύου στην 
Πόλη της Πάφου, θεωρούνται 

πολύ επικίνδυνα για τους διερχόμε-
νους οδηγούς και επιβάτες. Πρόκει-
ται για την διασταύρωση του δρόμου 
προς το Μέσα Χωριό και την Μεσσό-
γη, και την οδό Αχέπανς στην συμβο-
λή της με την Αριστοτέλη Σάββα και 
τον δρόμο προς τα Κονιά. 
Σε αυτά τα τρία σημεία οι διερχόμε-
νοι οδηγοί διατρέχουν καθημερινά 
κινδύνους. 
Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός 
ότι αυτά τα σημεία έχουν επισημαν-
θεί από τις αρμόδιες αρχές, έχουν 
σχεδιαστεί μέτρα, πλην όμως δεν 
υλοποιούνται. Ιδιαίτερα για την δια-
σταύρωση προς το Μέσα Χωριό προ-
κύπτουν μεγάλα ερωτήματα διότι 
το θέμα συζητείται για περισσότερο 
από μια δεκαετία.
Στο μεταξύ τίθεται σε κίνδυνο καθη-
μερινά η ζωή όχι μόνο των οδηγών 
αλλά όσων κυκλοφορούν στους δρό-
μους και ιδιαίτερα στα σημεία που 
επισημαίνουμε που δεν είναι βέβαια 
τα μοναδικά.

Στην διασταύρωση του δρόμου προς 
Μέσα Χωριό, Μεσόγη, λειτουργεί και 
το International School of Pafos, όπου 
καθημερινά διακινούνται εκατοντά-
δες μαθητές, με τον κίνδυνο πρόκλη-
σης ατυχήματος ή ακόμα χειρότερα 
δυστυχήματος να είναι καθημερινός.
Στα σημεία αυτά θα μπορούσαν να 
ληφθούν ακόμα και προσωρινές λύ-
σεις όπως την τοποθέτηση φωτεινών 
σηματοδοτών, πλην όμως η ολιγωρία 
που επιδεικνύεται από τους αρμόδι-
ους είναι παροιμιώδης. 
Με την ελπίδα ότι δεν θα κινηθούν 
όταν πλέον θα είναι αργά, κρούουμε 
τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους 
τους αρμοδίους. 

Παρέμβαση Μ. Στυλιανού 
Τα σημεία που προκαλούν κυκλο-
φοριακή συμφόρηση στην Πάφο και 
ιδιαίτερα εκείνα που επηρεάζουν και 
την οδική ασφάλεια έχει υποχρέωση 
ο Δήμος Πάφου να τα αντιμετωπίσει 
επειγόντως δήλωσε στο Radiocosmos 
o Δημοτικός Σύμβουλος Μαρίνος Στυ-
λιανού. Μελανό και πολύ επικίνδυνο 
σημείο, χαρακτήρισε την διασταύρω-
ση του δρόμου που οδηγεί στο Μέσα 
Χωριό το International school και την 
Μεσόγη. 
Σχολάζοντας παράπονα ακροατών 
του σταθμού οι οποίοι επισήμαναν 
την επικινδυνότητα της διασταύρω-
σης, ο κ. Στυλιανού ανέφερε πως το 
θέμα είχε εξεταστεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο παλαιότερα είχαν ληφθεί 
αποφάσεις για την δημιουργία κυκλι-
κού κόμβου. 
Σε ότι αφορά την οδό Αχέπανς και 
την διασταύρωση με τα Κονιά, ο κ. 
Στυλιανού συμφώνησε με τον κοινο-

τάρχη Κυριάκο Κυριάκου ότι πρέπει 
να προχωρήσει ο σχεδιασμός και το 
ρυθμιστικό σχέδιο, ώστε να γίνει ένα 
ολοκληρωμένο έργο που θα αναβαθ-
μίζει τον συνδετήριο δρόμο με τα Κο-
νιά και κυρίως όπως είπε θα παρέχει 
ασφάλεια. 

Για την οδό Αχέπανς και την διασταύ-
ρωση με την οδό Αριστοτέλη Σάββα 
ο κοινοτάρχης των Κονιών υποστήρι-
ξε ότι υπάρχει απόφαση του φορέα 
κυκλοφοριακών μελετών και συγκε-
κριμένες εισηγήσεις οι οποίες δεν 
εφαρμόζονται από τον Δήμο Πάφου.

Παρέμβαση 
Ο Δήμος Πάφου θα προωθήσει την διαδικασία της επίταξης τεμαχίου γης, 
προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για τον κυκλικό κόμβο στην δια-
σταύρωση του δρόμου που οδηγεί σε Μεσσόγη και Μέσα Χωριό το οποίο 
χαρακτηρίζεται πολύ επικίνδυνος. 
Ο Δήμαρχος Πάφου εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις απαιτήσεις 
των ιδιοκτητών του τεμαχίου οι οποίοι ζητούσαν ένα υπερβολικό ποσό για 
την περιουσία τους. Ωστόσο πρόσθεσε, ο Δήμος θα προωθήσει την διαδι-
κασία της επίταξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σε ότι αφορά την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, ανέφερε ότι η κατάσταση στο κέντρο της πόλης 
άρχισε να ομαλοποιείται και θα βελτιωθεί όταν ανοίξει και η 2η λωρίδα κυ-
κλοφορίας στην Γρίβα Διγενή. Για την περιοχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας 
και Τάσου Παπαδόπουλου ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται 
να δοθεί στην κυκλοφορία η οδός Αχέπανς που θα διευκολύνει την τροχαία 
κίνηση.
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Μελανά σημεία - Πολύχρονη αδράνεια για τις 
επικίνδυνες διασταυρώσεις και τη λήψη μέτρων στην Πάφο…

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Επαναξιολόγηση των αποφάσεων για το Εμπορικό Κέ-
ντρο της Πάφου, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο 

να μετατραπεί σε μια τεράστια τραπεζαρία που θα προ-
σελκύει κόσμο κάποιες νύχτες και την υπόλοιπη μέρα θα 
είναι νεκρό εισηγείται ο εκπρόσωπος του σωματείου Φί-
λοι της Παλαιάς Πόλης Κυριάκος Κυριάκου. 
Με την πολιτική που ακολουθείται μέχρι τώρα είπε, η 
περιοχή μετατρέπεται σε μια τραπεζαρία που προσελκύ-
ει επισκέπτες δύο με τρείς μέρες την εβδομάδα. 
Η περιοχή όπως είπε, παρουσιάζει αυξημένη επισκεψι-
μότητα και έχει προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης όμως 
είναι αναγκαίο να δίνουν ουσιαστικές διαφοροποιή-
σεις. 
Η περιοχή δίχως εμπορικά καταστήματα θα είναι νεκρή 
στη διάρκεια της ημέρας είπε ο κ. Κυριάκου και σταδια-
κά θα εγκαταλειφθεί.  Μετά από δύο χρόνια πανδημίας 
φέτος είπε υπήρξε αυξημένη κίνηση και τα καταστήματα 
εργάστηκαν όμως πρόσθεσε η αύξηση του κόστους λει-
τουργίας των καταστημάτων δεν επέτρεψε στους επαγ-

γελματίες να ανασάνουν οικονομικά.

Ενθάρρυνση επιθυμητών χρήσεων 
Ευχής έργον θα ήταν να μπορούσε ο Δήμος να καθορί-
σει τις χρήσεις όλων των καταστημάτων στο εμπορικό 
κέντρο, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε εμπορι-
κά καταστήματα κέντρα αναψυχής και εστίασης δήλωσε 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Βορκάς. Δυστυχώς 
είπε δεν υπήρξε σχέδιο περιοχής και ο Δήμος δεν μπορεί 
να υποχρεώσει κανέναν για τον τρόπο που θα αξιοποιη-
θεί ένα κατάστημα. 
Ωστόσο όπως είπε, μπορούν να αναληφθούν πρωτοβου-
λίες ώστε να ευνοούνται και να ενθαρρύνονται οι επιθυ-
μητές χρήσεις. Προφανώς συνέχισε η λειτουργία εμπο-
ρικών καταστημάτων είναι επιθυμητή χρήση και μπορεί 
να συμβάλει ώστε η περιοχή να είναι ζωντανή καθ’ όλη 
την διάρκεια της ημέρας. Αυτό  πρόσθεσε μπορεί να γί-
νει με κάποια κίνητρα που μπορούν να δοθούν. 
Σε ότι αφορά την χρήση δημόσιων χώρων για τραπεζο-

καθίσματα ο κ. Βορκάς υπενθύμισε ότι υπάρχει απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου για επιστροφή στα όρια 
που είχαν οι επαγγελματίες πριν την πανδημία. Επιβάλ-
λεται συνέχισε να απελευθερωθούν οι δημόσιοι χώροι 
που παραχωρήθηκαν λόγω των διαταγμάτων για τις 
αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων στη διάρκεια της 
πανδημίας.

Στοπ στο Τοπικό 
σχέδιο Ακάμα
Επιστολή στον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας από τον Ε.Γ. της ΠΕΚ 
Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη…

Ζωντανεύει μόνον τις νύχτες 
Προβληματισμός για το Εμπορικό Κέντρο Πάφο

Παρά το γεγονός ότι 
έχουν επισημανθεί τα 
προβλήματα, οι αρμόδιοι 
έμειναν στους σχεδια-
σμούς, με τους οδηγούς 
να αντιμετωπίζουν καθη-
μερνά τον κίνδυνο ατυ-
χήματος…

Με επιστολή του προς τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Νίκο 

Αναστασιάδη ο Επαρ-
χιακός Γραμματέας της 
ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιτ-
τοκοπίτης, αναφέρεται 
στην απόρριψη του Το-
πικού Σχέδιου από τις 
κοινότητες του Ακάμα 

και τον καλεί να ακυρώσει τη σχετική 
διαδικασία.
Ο κ. Πιττοκοπίτης αναφέρεται και 
στα πολλά παράπονα των κοινοτήτων 
από τον Υπουργό γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και περιβάλλοντος Κώστα 
Καδή ο οποίος συμπεριφέρεται όπως 
υποστηρίζουν ως εκπρόσωπος των 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και 
όχι ως Υπουργός Γεωργίας.
Τα παράπονά τους εστιάζονται και 
στο γεγονός ότι ακόμα και στο αίτη-
μά τους για μεταφορά νερού στην 
περιοχή της Λαόνας για ανάπτυξη 
των καλλιεργειών δεν έχει ανταπο-
κριθεί.
Συγκεκριμένα όπως μετέφεραν στον 
Αδέσμευτο, αφού δεν επιθυμούν 
καμιά ανάπτυξη στην περιοχή ας με-
ταφέρουν τουλάχιστον νερό ώστε να 
μπορούν οι κάτοικοι να ασχοληθούν 
με αξιοπρέπεια στην γεωργία και την 
κτηνοτροφία.

Η επιστολή
Στην επιστολή του ο κ. Πιττοκοπί-
της, αναφέρεται στο Τοπικό Σχέδιο, 
εν όψει των ισοπεδωτικών και εξω-
πραγματικών όπως τις χαρακτηρίζει, 
θέσεων της Περιβαλλοντικής Αρχής, 
οι οποίες οδήγησαν το σύνολο των 
κοινοτήτων του Ακάμα σε κάθετη το-
ποθέτηση κατά του Τοπικού Σχεδίου, 
και τον καλεί ως Επαρχιακός Γραμ-
ματέας ΠΕΚ Πάφου, να προχωρήσει 
στην ακύρωση της σχετικής διαδικα-
σίας.
Δυστυχώς Κύριε Πρόεδρε καταλήγει 
ο Επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ, 
η ακύρωση της διαδικασίας είναι μο-
νόδρομος καθώς η διαχρονική σας 
θέση για δικαίωση των κοινοτήτων 
του Ακάμα δεν μπορεί πλέον να γίνει 
πραγματικότητα, λόγω των θέσεων 
της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Αξιοποιήστε προς το συμφέρον

της επιχείρισης σας 

τις δυνατότητες προβολής μέσω του
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Στα πάνω ο κοινοτάρ-
χης του Στατού –Αγίου 
Φωτίου καθώς και όλοι ό-
σοι συνέβαλαν στην οργά-
νωση του Αγροτικού Φε-
στιβάλ της κοινότητας που 
πραγματοποιήθηκε  και 
φέτος με μεγάλη επιτυχία 
στην ορεινή κοινότητα της 
επαρχίας...  

Στα πάνω ο εκπρόσωπος 
του σωματείου Φίλοι της 
Παλιάς Πόλης που μαζί με 
κάποιους άλλους καταστη-
ματάρχες της περιοχής συ-
νεχίζει να «αγωνίζεται» για 
την αναζωογόνηση και α-
νάπτυξη της περιοχής... 

Στα κάτω ο υπουργός Ε-
σωτερικών και κηδεμό-
νας των Τουρκοκυπρια-
κών Περιουσίων που δεν α-
ντιλήφθηκε το «πάρτι» που 
γινόταν από εργαζομένους 
του υπουργείου του στην 
πλάτη των πραγματικά δι-
καιούχων…

Στα κάτω ο υπουργός 
Παιδείας που παρά τις 
διαβεβαιώσεις του ότι τα 
σχολεία είναι έτοιμα και 
σωστά στελεχωμένα για τη 
νέα σχολική χρονιά ακούμε 
καταγγελίες για ελλείψεις 
100 διοικητικών, συνοδών 
και εκπαιδευτικών… 

Στα κάτω και ο υπουρ-
γός Γεωργίας, Περιβάλ-
λοντος και λοιπών για τους 
χειρισμούς του τόσο στο 
θέμα του Ακάμα όσο και 
της παραλαβής των στα-
φυλιών, θεμάτων που απα-
σχολούν σχεδόν όλους τους 
Παφίτες…

Ερώτηση
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Δεν του πείσατε;

Ε

Μιχάλης Κίμωνος Κυριάκος Κυριάκου Νίκος Νουρής  Πρόδρομος Προδρόμου Κώστας Καδής 

Καταγγελίες του Δήμου Πάφου 
κατά του Μητροπολίτη, είδαν 

το φως της δημοσιότητας την ε-
βδομάδα που πέρασε, γιατί δεν 
μπορεί λέει να πείσει τα μέλη των 
εκκλησιαστικών επιτροπών σε Θε-
οσκέπαστη και Αναβαργός να συ-
νηγορήσουν στην εκτέλεση των 
έργων στις παρακείμενες πλατεί-
ες!
Μα αυτό αγαπητοί μου είναι δική 
σας δουλειά. 
Εσείς είναι που πρέπει να πείσε-
τε τα μέλη των εκκλησιαστικών ε-
πιτροπών ότι τα έργα είναι απα-
ραίτητα και ότι θα είναι και προς 
το συμφέρον του πληρώματος της 
εκκλησίας.
Εκτός και αν υπονοείτε ότι ο Πανι-
ερότατος, υποθάλπει αυτές τις α-
ντιδράσεις.
Δουλειά σας λοιπόν είναι να πεί-
σετε τα μέλη των εκκλησιαστικών 
επιτροπών για το επωφελές των 
έργων αυτών, όπως σας έπεισε ε-
σάς ο Πανιερότατος ότι η ανέγερ-
ση Μητροπολιτικού Ναού στον Κή-
πο είναι επωφελές για την πόλη 
μας.
Από τη στιγμή μάλιστα που οι εκ-
κλησιαστικές επιτροπές έχουν λό-
γο (κάτι που μας φαίνεται περίερ-
γο είναι η αλήθεια) για το αν θα γί-
νουν έργα σε μια πλατεία η οποία 
έχουμε την εντύπωση ότι είναι δη-
μόσια, δεν θα έπρεπε ευθύς εξ’ 
αρχής να διαβουλευτείτε και να ε-
ξασφαλίσετε την συναίνεσή τους;
Εάν πάλι οι αναπλάσεις αυτές πε-
ριλαμβάνουν και επεμβάσεις στις 
αυλές των ναών, τότε προχωρεί-
στε, χωρίς να παρέμβετε στην πε-
ριουσία της εκκλησίας και ας τρέ-
χουν αυτοί σε περίπτωση για πα-
ράδειγμα που επηρεαστούν τα υ-
ψόμετρα.
Η καλύτερη λύση βέβαια είναι να 
τους πείσετε ώστε να υπάρξει συ-
ναίνεση. Μπορείτε;
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Ο Δίκαιος

Τους μαθητές στα σχολεία μας που εξα-
κολουθούν να καυγαδίζουν ακόμα και 
για ένα σπρώξιμο κι εμείς το κάνουμε 
μέγα θέμα…

Τους δασκάλους που σταμάτησαν να 
δέρνουν τους μαθητές, και αυτοί  απο-
φάσισαν να δέρνονται μόνοι τους…

Το Υπουργείο Παιδείας το οποίο θα πρέ-
πει να αναλάβει τις ευθύνες του γιατί οι 
μαθητές μας δεν μπορούν να είναι στοι-
βαγμένοι σαν σαρδέλες…

Τους παιδονόμους των δικών μας σχολι-
κών χρόνων, που σήμερα θα μπορούσες 
να τους πεις και φρουρούς ασφαλείας…

Την χαρακτηριστική βέργα που είχε τις 
περασμένες δεκαετίες κάθε δάσκαλος 
και καθηγητής με τις πολλές χρήσεις.
Με αυτή έδειχνε, τραβούσε γραμμές, ξε-
σκάλωνε τις κουρτίνες, έξαινε την πλάτη 
του και συνέτιζε τους μαθητές…   

Την ζέστη που μπορεί να υποχώρησε 
κάπως αλλά βροχές ακόμα στην Πάφο 
δεν έχουμε δει ούτε για δείγμα…

Τους αμπελουργούς μας που μετά από 
τόσα χρόνια ακόμα εξακολουθούν να 
τρέχουν και αν διαμαρτύρονται για να 
παραλάβουν οι οινοβιομηχανίες τα στα-
φύλια τους...

Εμάς, που κάνουμε ότι μπορούμε για να 
τους βοηθήσουμε. Πίνουμε κρασί,  όσο 
αντέχουμε…

Τους αμπελουργούς από τις κοινότητες 
του Ακάμα, που δεν τους φτάνει που 
έχουν πρόβλημα στη διάθεση των στα-
φυλιών, έχουν τώρα και το τοπικό σχέδιο 
να χολοσκούν…

Τους Ρώσσους στρατεύσιμους που όπως 
λένε τα δυτικά τουλάχιστον ΜΜΕ τρέ-
χουν να φύγουν από τη Ρωσία για να μην 
κληθούν σε επιστράτευση…

Τους δικούς μας στρατεύσιμους που 
έκαναν το ίδιο μετά τον πόλεμος του 
1974, αλλά εμείς δεν το λέμε…

Τους Κρητικούς χασισεμπόρους που οι 
αφιλότιμοι έστησαν λέει ολόκληρη χασι-
σοφυτεία στην περίβολο μοναστηριού!. 
Σίγουρα δεν ήταν λιβάνι που καλλιερ-
γούσαν;

Τους άστεγους κατ’ επιλογή, που ανα-
φέρεται έκαναν την εμφάνιση τους στη 
Λευκωσία και προτιμούν να κοιμούνται 
στου δρόμους!!!

Τον Σεργκέι Λαβρώφ που ακόμα πρέπει 
να κλαίει που δεν συναντήθηκε τελικά με 
τον Νίκο Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη, 
καθώς υπήρχαν οδηγίες από Βρυξέλλες 
για αποφυγή επαφών με Ρωσία, άσχετο 
εάν κάνουμε και άλλο χώρο στην Τουρ-
κία…

Το ανέκδοτο με το ασυμβίβαστο στην Κύ-
προ που φαίνεται ότι δεν ισχύει για τον 
διορισμό “ανεξάρτητων ανακριτών”…

Τα μέλη των εκκλησιαστικών επιτροπών 
που ξαφνικά είδαν ότι μπορούν αν έχουν 
εξουσία και στα υπόλοιπα κοινά και εί-
παν να την εκμεταλλευτούν…

…να αποφεύγω τις πολιτικές 
συζητήσεις στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης, διότι πέραν 
από αχρείαστες, είναι και 
ανούσιες… 

…να αποφεύγω στις ώρες 
αιχμής τα εκπαιδευτήρια της 

πόλης, διότι τώρα με το κυκλο-
φοριακό πρόβλημα, κάπου θα 
«κολλήσει» το αμάξι…

…να μην ξεχάσω στον επόμενο 
εντός έδρα της Πάφος fc να δη-
λώσω και γω το παρών και να 
στηρίξω την ομάδα της πόλης 
μου…

…να εφαρμόζω τον κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας, διότι με 

τον ερχομών των καμερών, δεν 
θα γλυτώσω τα πρόστιμα…

Σ ίγησαν οι διαμαρτυρίες εκεί στα Κούκλια 
μεταξύ του κοινοτάρχη Μιχάλη Νικολά-

ου και ομάδας κοινοτικών συμβούλων. 
Πάντως, στην παγκοινοτική συγκέντρωση 
που διοργάνωσε ο κοινοτάρχης Κουκλιών 
αρχές Σεπτεμβρίου, απευθυνόμενος στους 
παρευρισκόμενους, είπε ότι είναι πρόθυμος 
να παραιτηθεί, εάν και εφόσον παραιτηθεί 
όλο το συμβούλιο.
Δύο εβδομάδες μετά, τέτοιο θέμα δεν συζη-
τιέται πλέον, καθώς φαίνεται ότι δεν σύμφε-
ρε σε κανένα.   

Τελικά, δεν παραιτήθηκαν...
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Ο ι φόβοι των διοργανωτών του Αγροτι-
κού Φεστιβάλ “Στα αχνάρια της Παρά-

δοσης” του Στατού - Αγίου Φωτίου για πιθα-
νή αποτυχία λόγω της δίχρονης λόγω παν-
δημίας εκδήλωσης τελικά και προς τέρψη 
όλων των ενδιαφερομένων, διαψεύστηκαν 
πανηγυρικά. Και το εφετινό Φεστιβάλ ση-
μείωσε τεράστια επιτυχία με χιλιάδες κό-
σμου να συρρέουν από νωρίς το πρωί της 
περασμένης Κυριακής στην κοινότητα από 
κάθε γωνιά της Κύπρου.
Τα δε λεωφορεία από τα Κοκκινοχώρια εί-
ναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο αλλά το 
σημαντικότερο είναι ότι φεύγουν όλοι ευχα-
ριστημένοι και οι συμμετέχοντες ξεπουλούν 
όλα τα προϊόντα τους. 
Μακάρι δε να διοργάνωναν και άλλες κοινό-

τητες ένα τόσο επιτυχημένο Φεστιβάλ.
Συγχαρητήρια αξίζουν πολλά τόσο στους 
διοργανωτές, όσο και όλους όσους συμμε-
τείχαν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τις 
πολύ πλούσιες δράσεις που παρουσιάστη-
καν…

Κάθε χρόνο και καλύτερα

Πόλεμοι

Έφτασε το Φθινόπωρο και δεν μας έχει βρέξει, 

μόνο αυξήσεις σαν βροχή πέφτουν με κάθε φέξη…

Κι όσο και αν ελπίζουμε να έρθει άσπρη μέρα, 

μόνο απογοήτευση πιάνουμε στον αέρα…

Φταίει για όλα ο πόλεμος οι διεθνείς οι σχέσεις, 

η ειρήνη μοιάζει όνειρο μόνο και υποσχέσεις…

Η τάξη δεν υπάρχει πια, πόνος, ασυδοσία, 

και φταίει λεν για όλ’ αυτά ο Πούτιν κι η Ρωσία.

Ποιος όμως δεν κατάλαβε ότι φταίνε και άλλοι, 

πρωτίστως Αμερικανοί και Γερμανοί και Γάλλοι;

Πάντα υπάρχουν πόλεμοι και πάντα για το χρήμα, 

και δυστυχώς και μόνιμα ο κόσμος είναι θύμα…

Δηλαδή με 10% αιγοπρόβειο γάλα θεω-
ρούν εκεί στο Υπουργείο, ότι τρώμε γνή-
σιο χαλούμι;

Άρχισαν να τα μασούν πάλι για το Τοπι-
κό σχέδιο του Ακάμα. Είναι μεγάλες οι α-
ντιδράσεις, πλησιάζουν και εκλογές, εί-
ναι πολλοί και οι ψήφοι…

Κάποιοι άρχισαν να “σούζουν τα πόδ-
κια τους πριχού να καβαλλιτζιέψουν” ό-
πως λέει και λαός μας και αυτό έχει να 
κάνει με τις επερχόμενες προεδρικές Ε-
κλογές…

Ειλικρινά δεν περίμενα από τους συμ-
μάχους μας τους Ισραηλίτες να είναι τό-
σο σκληροί στις διαπραγματεύσεις για 
το φυσικό αέριο που βρήκαμε στο Αφρο-
δίτη, επειδή λέει πιθανόν μια ποσότητα 
του αερίου που περιέχει να ανήκει σε δι-
κό τους οικόπεδο…

Αφού μετά τις απόψεις της Περιβαλλο-
ντικής Αρχής δεν επιτρέπεται καμιά του-
ριστική ανάπτυξη στις κοινότητες του Α-
κάμα, γιατί δεν τους μεταφέρουν αρδευ-
τικό σύστημα να μπορούν τουλάχιστον οι 
άνθρωποι να καλλιεργούν τη γη τους;

Δεν είναι καιρός κάποιοι μέσα στο Υ-
πουργικό και τη Βουλή να ξεκαθαρίσουν 
και ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξουν 
στις επερχόμενες προεδρικές Εκλογές; 
Γιατί το διπλοπόρτι που παίζουν ορισμέ-
νοι μας έχει κουράσει…

Μήπως τώρα που έχουμε άρση του ε-
μπάργκο πώλησης όπλων των Ηνωμένων 
Πολιτειών να παίρναμε καμιά δεκαριά α-
εροπλάνα F 35 και να κάνουμε τον Ερντο-
γάν να μην κοιμάται τα βράδια;

Εάν δεν έχουμε λεφτά για τόσα ας μας 
χαρίσουν κι εμάς κάτι. Ο Ζελένσκι δηλα-
δή είναι καλύτερος και του δίνουν τα δι-
σεκατομμύρια σαν στραγάλια; 

Δηλαδή τόσα χρόνια τι μας τάιζαν και 
τώρα με την εφαρμογή των κανονισμών 
ΠΟΠ στο χαλούμι έπρεπε να το ακριβώ-
σουν; 

Για τελευταία φορά. Το  Όπα γράφεται 
με Όμικρον και όχι με Ωμέγα…
Δύσκολη βλέπετε η Ελληνική γλώσσα…

Πάφος, Ντουπόφ, Πρωτάθλημα. Δεν νο-
μίζετε ότι πρέπει να προσγειωθούμε; Ας 
γεμίσουμε πρώτα το Στέλιος Κυριακίδης 
και μετά βλέπουμε…

Το αεροπλάνο που μας δώρισε η Ελληνι-
κή κυβέρνηση χρησιμοποιήθηκε ήδη από 
τον Πρόεδρο ο οποίος συνοδευόμενος α-
πό την πρώτη Κυρία ταξίδεψε σε Λονδίνο 
και Νέα Υόρκη για την κηδεία της Ελισά-
βετ και την 77η Σύνοδο των Ηνωμένων Ε-
θνών αντίστοιχα. Μεγαλεία…

Νιγηριανός λέει, κλώτσησε και έσπα-
σε πόρτα στο Γραφείο Ευημερίας στην  
Πάφο, απαιτώντας το επίδομά του. Εάν 
κλωτσούσαμε όλοι τις πόρτες των κυβερ-
νητικών γραφείων από τι οποίες περιμέ-
νουμε κάτι δεν έμενε πόρτα για πόρτα…

Παράπονα και διμαρτυρίες διατύπωσε 
ο Τούρκος πρόεδρος προς τις ΗΠΑ, γιατί 
πωλούν μαχητικά στην Ελλάδα και ιδρύ-
ουν νέες βάσεις σε ελληνικό έδαφος, ενώ 
την ίδια ώρα, στη χώρα του επιβάλλουν 
κυρώσεις. Ναι αλλά εσύ έχεις μπόνους 
από τον Πούτιν και τη Ρωσία…

Ν. Νουρής

Κάποιοι τον παρουσιάζουν ως τον πιο 
αποτυχημένο Υπουργό της διακυβέρ-

νησης Αναστασιάδη 
αλλά ο ίδιος δεν πτο-
είται και συνεχίζει να 
υλοποιεί τους σχεδια-
σμούς του παρά το κά-
ζο με τα χρυσά διαβα-
τήρια για τα οποία βε-

βαίως ευθύνονται κυρίως οι προηγού-
μενοι. Προχθές ο κ. Νουρής καυχιόταν 
για την νέα στρατηγική για Προσέλκυ-
ση Επιχειρήσεων και Ταλέντων η οποία 
όπως είπε, έχει οδηγήσει σε εντυπωσι-
ακή αύξηση του ενδιαφέροντος από ξέ-
νες επιχειρήσεις για να εγκατασταθούν 
στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι το 2021 
υποβλήθηκαν 5.475 αιτήσεις, ενώ μέ-
χρι τον Αύγουστο του 2022 οι αιτήσεις 
έφτασαν τις 7.883.
Παρουσιάζοντας συνοπτικά τις νομο-
θεσίες και τους κανονισμούς που δι-
ευκολύνουν ξένες επιχειρήσεις να ε-
γκατασταθούν στην Κύπρο, να απασχο-
λούν προσωπικό από τρίτες χώρες, συ-
νοδευόμενο από τις οικογένειές τους, 
ο κ. Νουρής εξήγησε ότι τα κίνητρα 
που έχουν δοθεί από πλευράς του Υπ. 
Εσωτερικών, εμπίπτουν στη Νέα Στρα-
τηγική για Προσέλκυση Επιχειρήσεων 
και Ταλέντων, στη Νέα Πολιτική Αδει-
οδότησης Αναπτύξεων καθώς και στη 
Νέα Πολιτική Αδειοδοτήσεων και Τοπι-
κών Σχεδίων. 
Ελπίζουμε να μην τα θαλασσώσουμε 
πάλι.

Φ. Λεβέντη

Σε απόγνωση είναι οι ιδιοκτήτες κέ-
ντρων αναψυχής, σύμφωνα με τον 

πρόεδρό του ΠΑΣΙΚΑ 
Φάνο Λεβέντη, αφού 
οι λογαριασμοί ρεύμα-
τος έχουν διπλασιαστεί 
από πέρσι με αποτέλε-
σμα να τίθεται θέμα ε-
πιβίωσή στους.

Μιλάμε για λογαριασμούς χιλιάδων 
ευρώ τους οποίους οι μικρές επιχειρή-
σεις δεν μπορούν να πληρώσουν.
Να προτείνουμε λάμπες και κεριά και 
παραδοσιακό μαγείρεμα πρόεδρε; 
Ποιος ξέρει ίσως να γίνει και μόδα. Θα 
πηγαίνεις στα κέντρα αναψυχής σε ρο-
μαντικό περιβάλλον και θα τρως και τα 
φαγητά της γιαγιάς. 

Λ. Χριστοδούλου

Την Πέμπτη 22/9 το ΣΚΕ Χλώρακας δι-
οργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση με 

παραδοσιακά τραγού-
δια. Η προσέλευση χω-
ριανών και ξένων ήταν 
αθρόα. Ο κόσμος από-
λαυσε κουλουράκια με 
εψιμον και ροφήμα-
τα, συνομίλησαν μετα-

ξύ τους, άκουσαν Κυπριακά τραγούδια 
από τους Νικολή και Φύτο Αθανασίου, 
και με ευχαρίστηση αφέθηκαν στους 
χορευτικούς ρυθμούς της παραδοσια-
κής μας μουσικής.
Την εκδήλωση όπως και άλλες πολλές 
συνέργειες προς τέρψη των συνταξιού-
χων της Χλώρακας, ψυχή και οργάνω-
ση οφείλονται στον ακούραστο πρόε-
δρο του ΣΚΕ, Λάκη Χριστοδούλου, του 
οποίου τα εύσημα πρέπει να αποδώ-
σουμε και να αναγνωρίσουμε. 

Ο Δίκαιος

Αιδώς Αργείοι
Μ ε τόσες προσπάθειες που καταβάλ-

λονται για την ανάδειξη της Πάφου 
ως έξυπνη πόλη αλλά και τον νούμερο ένα 
τουριστικό προορισμό της Κύπρου, είναι 
ντροπή σημαντικότατη οδική της αρτηρία 
που χρησιμοποιείται σχεδόν από το σύνο-
λο των επισκεπτών της να παρουσιάζει τέ-
τοιο θέαμα.
Ο λόγος για τη Λεωφόρο Δανάης που αρχί-
ζει από τον κυκλικό κόμβο του Στέλιος Κυ-
ριακίδης, μέχρι και τον επόμενο κυκλικό με 

το δρόμο αεροδρομίου.
Το τι πλαστικό μπουκάλι και τενεκεδάκι υ-
πάρχει στην διαχωριστική νησίδα αλλά και 
παραπλεύρως στα πεζοδρόμια δεν λέγεται. 
Εκτός του ότι φανερώνει ότι είμαστε υπο-
ανάπτυκτοι σε θέματα καθαριότητας, η ει-
κόνα αυτή δεν τιμά κανέναν μας. Φαίδωνα 
πρέπει να επιληφθείς άμεσα και να στεί-
λεις συνεργεία για την καθαριότητα γιατί η 
εικόνα αυτή μας ντροπιάζει όλους και μάλι-
στα διεθνώς…

 Αξίζει τον κόπο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάφου, ι-
διαίτερα μετά το επεισοδιακό λίφτιγκ 

που του έγινε και κράτησε περίπου τέσσε-
ρα χρόνια, σαφέστατα και αξίζει να το επι-
σκεφθεί κανείς…
Και σίγουρα δεν είναι πολλοί οι Παφίτες οι 
οποίοι το έχουν κάνει.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάφου στε-
γάζει μια συλλογή από ευρήματα από την 
περιοχή της Πάφου που χρονολογούνται α-
πό τη νεολιθική εποχή έως το 1700 μ.Χ.
Τα εκθέματα παρουσιάζονται σε πέντε αί-
θουσες και προέρχονται κυρίως από την 
Παλαίπαφο (Κούκλια), τη Νέα Πάφο (τη 
σημερινή Πάφο) και την περιοχή Μαρίου-
Αρσινόης (Πόλης). Οι περιοχές αυτές συ-
μπληρώνονται από τα ευρήματα που προ-
έρχονται από την Πέγεια, την Κισσόνεργα, 
τη Λέμπα, τις Πάνω Αρόδες, τη Σαλαμιού, 

τα Ακουρδάλια, τον Πωμό, το Κιδάσι και τη 
Γεροσκήπου. 

“Αδέσμευτος” 24 Σεπτεμβρίου2022Σελίδα 10 π αραπο λ ι τ ι κ ά



Νίκος Αναστασιάδης 
Ολοήμερη επίσκεψη στην Πάφο 

Ο λοήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-
κου Αναστασιάδη στην Πάφο.

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρί-
ου 2022. Θα τελέσει με-
ταξύ άλλων εγκαίνια για 
αποκατάσταση και εξω-
ραϊσμό της Δημοτικής Α-
γοράς. Βελτίωση των ο-
δών Φελλάχογλου και 
άλλων και δύο παρακεί-
μενων Χώρων Στάθμευ-
σης. Ανάπλαση και ανά-
δειξη του Ψαροχωρίου 

στην Κάτω Πάφο. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου. Ανα-
καίνιση και επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Πάφου. 
Κατασκευή του Βορείου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Γεροσκήπου (Φάση 
Α΄: Τμήμα ορίων Πάφου, Κονιών και Γεροσκήπου).  Κατάθεση του θεμε-
λίου λίθου του Κτιρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και 
Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πάμε καλά αλλά…

Αύξηση σε ποσοστό 40,2% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών τον 
Αύγουστο του 2022, ανερχόμενες σε 451.133 σε σύγκριση με 

321.858 τον Αύγουστο 2021. 
Αντίστοιχα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγου-
στο του 2022 ανήλθαν στις 153.563 σε σύγκριση με 96.558 τον Αύ-
γουστο 2021, σημειώνοντας αύξηση 59,0%, με τις κυριότερες χώρες 
από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2022 
να είναι η Ελλάδα με 43,2%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,2% και η Ι-
ταλία με 6,0%.  
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίο-
δο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν 
σε 2.127.172 σε σύγκριση με 960.150 την αντίστοιχη περίοδο του 
2021, με 424.850 την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, κα-
θώς και με 2.735.839 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυ-
γούστου 2019. 
Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι τι θα γίνει το 2023 και σε αυτό δυ-
στυχώς για την ώρα δεν υπάρχουν απαντήσεις.

Αυξήσεις φωτιά! 

Α ύξηση κατά 16,69% σημείωσε τον Αύγουστο του 2022 ο Δείκτης Τιμών 
Κατασκευαστικών Υλικών σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2021. Σύμ-

φωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης ανήλθε αυτόν τον 
Αύγουστο στις 134,34 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας οριακή 
μείωση της τάξης του 0,13% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Επιπλέον, σημειώνεται πως ανά κύρια κατηγορία προϊόντων καταγράφη-
καν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (19,66%), στα ορυκτά (15,81%), στα 
προϊόντα από ξύλο, σε μονωτικά, χημικά και πλαστικά (15,69%), στα προϊό-
ντα ορυκτών (15,62%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (11,91%).

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Τάδε εφη…Φαίδωνας: Δεν θα είναι η τελευ-
ταία φορά που θα έρθει ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας για εγκαίνια στις 27 Οκτωβρίου. 
Πριν το τέλος της θητείας του θα ξαναέρθει 
στην Πάφο για τον θεμέλιο λίθο του Αμερικα-
νικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού και τα ε-
γκαίνια άλλων έργων που έχουν ολοκληρω-
θεί. Συνολικά είπε είναι έτοιμα για εγκαίνια 
18 έργα. Λέτε να το φέρουν άλλες 18 φορές 
στην Πάφο μέχρι τις εκλογές; Ξεκαθάρισε πά-
ντως ο Δήμαρχος ότι ο κ. Αναστασιάδης δεν 
είναι υποψήφιος. Άρα τα εγκαίνια δεν είναι 
προεκλογικού χαρακτήρα...

Για το κτήριο στο οποίο στεγάστηκε το pafos 
innovation προς το παρόν δεν θέλει να μιλά-
ει ο Δήμαρχος Πάφου και διαβεβαιώνει ότι 
είναι σε πολύ καλό δρόμο οι διαβουλεύσεις 
για να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο προς όφελος γενικότερα της Πάφου. 
Για το παρασκήνιο του ναυαγίου με τους Ισ-
ραηλινούς θα μάθουμε ποτέ; 

Υπερπλήρης είναι και πάλι από το βράδυ 
της Πέμπτης η μονάδα νοσηλείας ασθενών 
με covid στο Νοσοκομείο Πάφου. Οι 10 δι-
αθέσιμες κλίνες είναι πλέον κατειλημμένες 
από ασθενείς κυρίως ηλικιωμένους. Υπερ-
πλήρης είναι επίσης και η μονάδα στο Νοσο-
κομείο της Λεμεσού. Επιβεβαιώνεται πλέον 
και από τους ασθενείς ότι άρχισε νέα έξαρση 
των μολύνσεων. Ελπίζουμε να μην επιστρέ-
ψουμε και σε αυστηρά μέτρα. Αυτό θα εξαρ-
τηθεί κυρίως αν όλοι μας σπεύσουμε να εμ-
βολιαστούμε... 

Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα μεγάλες πυρ-
καγιές μέχρι τον Νοέμβριο θα είναι ιστορι-
κά η καλύτερη χρονιά φέτος. Μέχρι τώρα η 
κατάσταση είναι πολύ καλή και αυτό οφείλε-
ται στο γεγονός ότι το καλοκαίρι μας δεν ήταν 
πολύ θερμό και ξηρό, ενώ ο Χειμώνας ήταν 
βροχερός. Παράλληλα υπήρξε αύξηση των ε-
ναέριων μέσων πυρόσβεσης και του έμψυ-
χου δυναμικού. Έστω και λόγω συγκυριών, τα 
πράγματα  φέτος κύλησαν πολύ καλά... 

Στα προεκλογικά για τις Προεδρικές η μάχη 
της Πάφου είναι αδυσώπητη καθώς δύο α-
πό τους βασικούς υποψηφίους είναι Παφί-
τες, όμως η επίδραση στο τελικό εκλογικό α-
ποτέλεσμα δεν έχει και μεγάλη σημασία. Η 
μάχη τουλάχιστον του 1ου γύρου θα εξαρτη-
θεί από τα εκλογικά αποτελέσματα των επαρ-
χιών Λευκωσίας και Λεμεσού. Αυτό τουλάχι-
στον λένε οι εκλογολόγοι...

Οι δημοσκοπήσεις τις επόμενες μέρες θα δι-
αδέχονται η μία την άλλη και για να τις πι-
στέψουμε θα πρέπει τουλάχιστον να συγκλί-
νουν. Αν οι διαφορές της μιας δημοσκόπησης 
από την άλλη φθάνει τις 10 μονάδες κάπου υ-
πάρχει λάθος. Ή κάποιοι τις μαγειρεύουν... 

Δεν είναι κακό να παραδέχεται κανείς λά-
θη και παραλείψεις όταν αυτά αφορούν 
θέματα που έχουν επίδραση στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα η τα-
λαιπωρία των πολιτών λόγω κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στην Πάφο, θα μπορούσε να α-
ποφευχθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί αν 
δεν άνοιγαν ταυτόχρονα τόσο πολλά μέτω-
πα... 
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Η “μούγια”

Υποσχέσεις Γ. Καρούσου στην Πόλη 

Σ την Πόλη Χρυσοχούς στο Λατσί, θα είναι το πρώτο πράσινο λιμάνι 
της Κύπρου διαβεβαίωσε τους παράγοντες της περιοχής ο Υπ. Με-

ταφορών Γ. Καρούσος που παρέστη στην εκδήλωση του Δήμου για τον 
τουρισμό… 
Σε ότι αφορά την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, ανέφερε ότι οι δια-
δικασίες για την προκήρυξη προσφορών προχωρούν από τον Αρχή Λιμέ-
νων και θα διατεθούν όπως είπε περίπου 45εκ. ευρώ. 
Θα είναι συνέχισε το 1ο πράσινο λιμάνι της Κύπρου, στο οποίο θα δέ-
νουν και κρουαζιερόπλοια. 
Για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στην Πόλη Χρυσοχούς ο 
Υπουργός Μεταφορών είπε ότι θα χρηματοδοτηθεί η συνέχεια των α-
νασκαφών για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που θα μπορούν να απο-
λαύσουν οι επισκέπτες. 
Για τον αυτοκινητόδρομο είπε ότι θα υπάρχει κονδύλι στο προϋπολογι-
σμό του 2023 για την β΄ φάση, ώστε ο δρόμος να φθάσει μέχρι την Πό-
λη Χρυσοχούς. 

Διάλογοι στην ΕΔΕΚ…

Συζήτηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και 
τον βουλευτή του κόμματος Κωστή Ευσταθίου, προηγήθηκε της 

έναρξης των εργασιών της Ολομέλειας της Βου-
λής. Ο κ. Ευσταθίου παρατήρησε ότι κάθεται πλέ-
ον στα πίσω έδρανα στην Ολομέλεια και όχι στα 
μπροστινά, δίπλα από τον Πρόεδρο του κόμματος, 
όπως καθόταν μέχρι τώρα. Αναφέροντας ότι δεν έ-
χει πρόβλημα με αυτό, είπε ωστόσο, ότι θα ήταν 
καλό ο κ. Σιζόπουλος να τον είχε ενημερώσει. Δί-

πλα από τον κ. Σιζόπουλο κάθεται πλέον ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Αν-
δρέας Αποστόλου. 
Απαντώντας ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι ο κ. Αποστόλου είναι αντι-
πρόεδρος του κόμματος αυτή τη στιγμή και έχει το δικαίωμα για αυτή 
τη θέση. Είπε επίσης ότι «αν ο αγαπητός μου συνάδελφος ήθελε να 
ενημερωθεί, ας φρόντιζε να παρουσιάζεται και στα συλλογικά όργα-
να του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για 
να ενημερωθεί. Από τη στιγμή ο ίδιος συνειδητά αποφάσισε να απέ-
χει, ως εκ τούτου έχει την ευθύνη της μη απευθείας ενημέρωσης». Α-
παντώντας ο κ. Ευσταθίου εξέφρασε λύπη που τα εσωκομματικά της 
ΕΔΕΚ γίνονται αντικείμενο της Βουλής. «Είμαι και ήμουν εναντίον της 
παρωδίας του συνεδρίου του Μαΐου. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε τον κ. 
Σιζόπουλο να μου ζητήσει σαν συνάδελφος, σε παρακαλώ δεν σε θέ-
λω δίπλα μου, πήγαινε πίσω. Και θα το δεχόμουν με μεγάλη ευχαρί-
στηση», κατέληξε.

Θα φύγουν οι παράγκες από το 
Γ.Ν Πάφου;
Η εικόνα του νοσοκομείου Πάφου πρέπει να βελτιωθεί επεσή-
μανε ο περιφερειακός διευθυντής των νοσοκομείων Πάφου και 
Λεμεσού Χρήστος Νικολάου. 

Σχολιάζοντας την επιστολή 
που απέστειλε ο Δήμος 
Πάφου για απομάκρυνση 
των αυθαίρετων κατα-
σκευών και των τσίγκινων 
στεγάστρων στο προαύλιο 
του νοσοκομείου ο κ. Νι-
κολάου ανέφερε ότι αυτή 
η κατάσταση διαμορφώ-
θηκε πριν από δεκαετίες 
και παραδέχθηκε ότι η 

εικόνα δεν είναι καλή. 
Όπως απέφερε στις 29 Σεπτεμβρίου θα γίνει επιτόπου συνάντη-
ση με λειτουργούς του Δήμου για να ανταλλάξουν απόψεις και να 
ληφθούν αποφάσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν. Πρόθεση της 
διεύθυνσης του ΟΚΥπΥ είπε, είναι να συμμορφωθεί προς τις υπο-
δείξεις της Τοπική Αρχής.

Υπερπαραγωγή 

Σ τα 4,1 δισεκατομμύρια φέρονται πως ανήλθαν οι τηλεθεατές ανά 
το παγκόσμιο που συντονίστηκαν στους δέκτες τους για να παρα-

κολουθήσουν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ. Αν αυτές οι προκα-
ταρκτικές εκτιμήσεις επαληθευτούν, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο 
τηλεοπτικό γεγονός στην ιστορία, πάνω από την τελετή έναρξης των Ο-
λυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα το 1996 και την κηδεία της πριγκίπισ-
σας Νταϊάνα το επόμενο έτος. 
Παράλληλα, βρετανικές αναφορές τοποθετούν το κόστος της κηδείας 
σε περίπου 6,5 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 7,5 εκατομμύρια ευρώ. 
Ο δήμος του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι στα προκαθορισμένα σημεία α-
πό όπου οι πολίτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν το τελετουργικό 
της Κυριακής συγκεντρώθηκαν πάνω από 215 χιλιάδες πολίτες. Ο κό-
σμος που συγκεντρώθηκε για να υποδεχθεί και να αποχαιρετίσει τη βα-
σίλισσα Ελισάβετ στο Ουίνδσορ, υπολογίζεται σε 100.000. Δεκάδες αν 
όχι εκατοντάδες χιλιάδες ήταν και όσοι παρατάχθηκαν κατά μήκος της 
διαδρομής από το Λονδίνο ως το Ουίνδσορ για να αποτίσουν φόρο τι-
μής καθώς περνούσε το φέρετρο. Η Υπουργός Πολιτισμού, Μισέλ Ντό-
νελαν, δήλωσε ότι περίπου 250.000 πολίτες πρόλαβαν να προσκυνή-
σουν τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στο Westminster Hall, αν και, 
όπως είπε, δεν πρόκειται για ενδελεχή υπολογισμό.
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Η ζωή στη σύγχρονη Κάτω Πάφο μέσα από τα μάτια ενός παραδοσιακού καφετζιή…

Σ την Οδό Παφίας Αφροδίτης στην καρδιά της 
τουριστικής περιοχής, λειτουργεί από το 
2000 το παραδοσιακό καφενείο της Κάτω 

Πάφου. 
Τόνενες καρέκλες, τετράγωνα τραπεζάκια, στους 
τοίχους μια τεράστια φωτογραφία με τον επιβλη-
τικό  φάρο και γύρω γύρω φωτογραφίες παλιών 
Κατω-παφιτών και ο φιλόξενος καφετζιής Ανδρέ-
ας Ηλία, υποδέχονται καθημερινά τους ντόπιους 
πελάτες που πηγαίνουν στον καφενέ για να περά-
σουν την ώρα τους με καφεδάκι, τάβλι και πιλότ-
τα, αλλά και τους ξένους τουρίστες, που θέλουν 
να απολαύσουν κάτι διαφορετικό από όσα προ-
φέρονται στα μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής… 
Στην συνέντευξη του στον “Αδέσμευτο”, ο κ. Ηλία 
μας περιγράφει την καθημερινότητα του στο κα-
φενείο, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, την απα-
σχόληση του με τα Παπουτσόσυκα (φραγκόσυκα), 
αλλά και τους παλιούς συντοπίτες του…

Ερ.: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτό το 
επάγγελμα;
Απ.: Είμαι καφετζιής από το 2000 και με την ανά-
πτυξη του τουρισμού ως Κάτω Παφίτης πρόσεξα 
ότι χανόμαστε. Παλιά είχαμε στην περιοχή μας 
τρία με τέσσερα καφενεία και μείναμε με ένα κα-
φενείο που άνοιξα εγώ, προσπαθώντας να μαζεύ-
ουμε τους κάτοικους της περιοχής, αλλά και τους 
φίλους της Κάτω Πάφου. 

Αρ.: Έγινες καφετζής ακολουθώντας το επάγγελ-
μα κάποιου δικού σας ανθρώπου;
Απ.: Για πολλά χρόνια καφετζιής σε ένα από τα κα-
φενεία της Κάτω Πάφου ήταν  ο παππούς μου και 
τότε το καφενείο ήταν ο μοναδικός χώρος για τους 
άνδρες για να βγουν και να ξεσκάσουν από τα βά-
σανα της καθημερινότητας και να διασκεδάσουν. 

Ερ.: Μικρός πηγαίνατε στο καφενείο του Παπ-
πού σας, πώς ήταν ο κόσμος τότε;  
Απ.: Φυσικά και πήγαινα. Τότε ο κόσμος ήταν 
απλός, δεν είχε τις ιδιοτροπίες των σημερινών, 
ερχόταν στο καφενείο να πιει έναν καφέ να ξεκου-
ραστεί και να  κουβεντιάσει. 

Ερ.: Ποιοι είναι σήμερα οι πελάτες σας;
Απ.: Πέρα από τους Κάτω Παφίτες, πελάτες μας 
είναι και κάτοικοι από το Κτήμα αλλά και τα γει-
τονικά χωριά καθώς και ξένοι τουρίστες που έρχο-
νται για να απολαύσουν Κυπριακό καφέ και διά-
φορα παραδοσιακά εδέσματα που σερβίρουμε, 
όπως μαχαλεπί και ρυζόγαλο…

Ερ.: Ποια είναι η αντίδραση τους τι σας λένε οι 
τουρίστες;
Απ.: Τους αρέσει πολύ και ευχαριστιούνται, αφού 
εδώ βρίσκουν κάτι διαφορετικό που δεν μπορούν 
να το βρουν στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις 
καφετερίες που επισκέπτονται.

Ερ.: Σας ζητούν και πληροφορίες για τις περιοχές 
που θέλουν να επισκεφτούν; 
Απ.: Μας ρωτούν για τα αξιοθέατα και τις αρχαι-
ότητες της περιοχής μας και μας ζητούν να τους 
εξηγήσουμε πώς θα φθάσουν εκεί.
Ερ.: Οι ντόπιοι πελάτες σας πως περνούν την 
ώρα τους στο καφενείο;
Απ.: Οι ντόπιοι έρχονται στο καφενείο για να 

πιούν τον καφέ τους, να διαβάσουν την εφημερί-
δα τους, να παίξουν τάβλι και πιλόττα και να κου-
βεντιάσουν με τους φίλους τους…

Ερ.: Ποιες είναι συνήθως οι συζητήσεις του κα-
φενέ;
Απ.: Αυτή την περίοδο, οι συζητήσεις αφορούν 
κυρίως τα πολιτικά, αλλά και τα οικονομικά με 
τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων καθώς 
και σε θέματα της καθημερινότητας. 

Ερ.: Στο καφενείο σας έχετε φιλοξενήσει πέρα 
από τους απλούς ανθρώπους και αρκετούς 
επώνυμους, πώς νιώθετε;
Απ.: Νιώθω πολύ περήφανος, αφού στους χώ-
ρους μας φιλοξενούμε σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα πολιτικούς από τη Λευκωσία που έρχονται 
για να ενημερώσουν τους θαμώνες για τα πολι-
τικά πράγματα, ενώ στο καφενείο μας έχουμε 
οργανώσει μουσικές βραδιές με καλλιτέχνες 
ακόμα και από την Ελλάδα με πολύ μεγάλη επι-
τυχία. Επίσης διοργανώσαμε το πρώτο φεστιβάλ 
μπύρας στο Κάστρο της Πάφου, λαμβάνουμε 
μέρος στις εκδηλώσεις του κατακλυσμού, στα 
μνημόσυνα των ηρώων της Κάτω Πάφου, ενώ 
κάθε χρόνο οργανώνουμε και αιμοδοσία…   

Ερ.: Ποιο είναι το καθημερινό πρόγραμμα 
σας;
Απ.: Στο καφενείο είμαι για περίπου τρεις ώρες 
το πρωί και πέντε με έξι ώρες τα απογεύματα 
που έχει περισσότερη κίνηση. Κάθε πρωί απο-
λαμβάνω το κολύμπι στη θάλασσα εδώ στα Δη-
μοτικά Μπάνια. 

Ερ.: Ποια είναι στα σχόλια που ακούτε από 
τους θαμώνες του καφενείου για την εικόνα 
της Κάτω Πάφου που πλέον έγινε μια κατεξο-
χήν τουριστική περιοχή;  
Απ.: Τα σχόλια είναι και θετικά αλλά και αρνητι-
κά. Όλα αποδίδονται στην ανάπτυξη, εμάς μας 

άρεσε η παλιά εικόνα της περιοχής – πριν 30 
με 40 χρόνια – τότε που ο κόσμος της περιοχής 
ήταν πιο αγνός.

Ερ.: Τι έμεινε στη μνήμη σας από τους παλιούς 
θαμώνες του καφενείου;
Απ.: Κάποια περιστατικά και ευτράπελα  από 
χαρακτήρες της Κάτω Πάφου όπως για παρά-
δειγμα ο «Φυτής» που εργαζόταν στο εργοστά-
σιο του ΣΟΔΑΠ και ήταν βάρδια 12 τα μεσάνυ-
κτα με το πρωί και πριν τη βάρδια του ήταν στο 
καφενείο όπου και γνώρισε μια τουρίστρια που 
ήθελε να την πάρει να δει τη δουλειά του. Ο Φυ-
τής  πήρε τη «μοτορούα» του για να πάει στον 
ΣΟΔΑΠ αλλά στον δρόμο έκαμε του σήμα αστυ-
νομικός να σταματήσει και δεν σταμάτησε και 
λίγο πιο κάτω τον ανέκοψε. Όταν ο αστυνομικός 
τον ρώτησε γιατί δεν σταμάτησε, ο Φυτής ειπέν 
του, ότι η μοτόρα εν σηκώνει τρεις επιβάτες…

Ερ.: Οι φωτογραφίες στους τοίχους του καφε-
νείου είναι από παλιούς πελάτες σας;
Απ.: Οι φωτογραφίες είναι από παλιούς κάτω 
Παφίτες, πελάτες στο καφενείο και από τις διά-
φορες εκδηλώσεις που έγιναν στον χώρο από το 
1996  που δημιουργήσαμε και τον Πολιτιστικό 
Σύνδεσμο Κάτω Πάφου και μαζέψαμε τους Κα-
τωπαφίτες απ’ όλη  την Κύπρο και το εξωτερικό. 
Έχουμε αρκετούς αξιόλογους γιατρούς, επιστή-
μονες, καθηγητές, πολιτικούς… 

Ερ.: Ποια μουσική σας αρέσει να ακούγεται 
στο καφενείο;
Απ.: Παλαιά Ελληνικά τραγούδια και Ρεμπέτικα  
είναι τα αγαπημένα μου. Στο καφενείο ακούμε 
και αρκετό ραδιόφωνο. 

Ερ.: Είστε ποδοσφαιρόφιλος, ποια ομάδα υπο-
στηρίζεται;
Απ.: Αγαπώ το ποδόσφαιρο και μέχρι το 2005 
ήμουν και στο συμβούλιο του ΑΠΟΠ. Πλέον πα-
ρακολουθώ μόνο αγώνες από την τηλεόραση με 

τους άλλους θαμώνες του καφενείου.

Ερ.: Ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο στην 
περιοχή;
Απ.: Αγαπημένη περιοχή είναι ο λόφος του Φά-
μπρικα γιατί είναι η περιοχή που είναι το πα-
τρικό μου σπίτι όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα 
τότε που η Κάτω Πάφος ήταν ένα μικρό χωριου-
δάκι.  

Ερ.: Πώς ήταν η ζωή εκείνα τα χρόνια;
Απ.: Ο κόσμος ήταν απλός, οι περισσότεροι κά-
τοικοι της Κάτω Πάφου ήταν περβολάρηδες και 
ψαράδες και το σημαντικότερο, ήταν αγαπημέ-

νοι, οι περισσότεροι άλλωστε ήταν συγγενείς 
μεταξύ τους.
 
Ερ.: Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Απ.: Ήταν όμορφα και απλά. Φοίτησα στο Δημο-
τικό Σχολείο της Κάτω Πάφου που πηγαινοερχό-
μαστε περπατητοί. Όποιος είχε ποδήλατο εκείνη 

την εποχή ήταν τυχερός. Μετά το σχολείο, βοη-
θούσαμε τους γονείς μας στις δουλείες τους. Εγώ 
ασχολούμουν με τα «παπουτσόσυκα» που τα 
έκοβα, τα καθάριζα και τα πουλούσα στο παζάρι 
στο Κτήμα για ένα γρόσι τα πέντε. Θυμάμαι ότι 
ένας φίλος μου με παρότρυνε να πάω ένα Σάββα-
το στη Λεμεσό που τα παπουτσόσυκα πωλούνταν 
πιο ακριβά. 
Έτσι και εγώ γέμισα τις κοφίνες με τα παπουτσό-
συκα, πήρα ταξί και πήγα στην Λεμεσό, ξεπού-
λησα, έφαγα τα σουβλάκια μου και γύρισα στην 
Πάφο με εισπράξεις  12 λίρες!!! Για εκείνη την 
εποχή ήταν πολύ καλά λεφτά αφού ο πατέρας 
μου που ήταν εργάτης στο τμήμα αρχαιοτήτων 
έπαιρνε μεροκάματο 12 σελίνια. 

Ερ.: H οικογένεια σας πως  αντιμετωπίζει  το 
γεγονός ότι το καφενείο  σας κρατά για πολλές 
ώρες  μακριά τους;
Απ.: Η σύζυγος πολλές φορές παραπονιέται αλλά 
πλέον έχει συνηθίσει αφού είναι η δουλειά που 
μου αρέσει και με ευχαριστεί.

Ερ.: Έχετε ελεύθερο χρόνο και πώς τον περνάτε;
Απ.: Ο ελεύθερος μου χρόνος είναι περιορισμέ-
νος, ωστόσο κάθε πρωί απολαμβάνω το κολύμπι 
στη θάλασσα στα Δημοτικά Μπάνια, ενώ μου 
αρέσουν και οι εκδρομές στη Φύση και κυρίως 
στα βουνά της Πάφου για να απολαύσω το πρά-
σινο.

Ερ.: Ποια περιοχή που σας αρέσει να επισκέπτε-
στε; 
Απ.: Το Δάσος της Πάφου και ο Σταυρός της Ψώ-
κας. 

«…μετά το σχολείο, βοηθούσαμε τους 
γονείς μας στις δουλείες τους. Εγώ 
ασχολούμουν με τα «παπουτσόσυκα» 
που τα έκοβα, τα καθάριζα και τα πουλού-
σα στο παζάρι στο Κτήμα για ένα γρόσι τα 
πέντε…»

«…στους χώρους μας φιλοξενούμε σε 
τακτά χρονικά διαστήματα πολιτικούς 
που έρχονται για να ενημερώσουν τους 
θαμώνες για τα πολιτικά πράγματα, ενώ 
έχουμε οργανώσει μουσικές βραδιές με 
καλλιτέχνες ακόμα και από την Ελλάδα 
με πολύ μεγάλη επιτυχία.…»

«…παλιά είχαμε στην περιοχή μας τρία με 
τέσσερα καφενεία και μείναμε με ένα κα-
φενείο που άνοιξα εγώ, προσπαθώντας να 
μαζεύουμε τους κάτοικους της περιοχής, 
αλλά και τους φίλους της Κάτω Πάφου....»

Ανδρέας Ηλία 
Ένα παραδοσιακό καφενείο στην καρδιά της Κ. Πάφου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ



Η Ξενού ήταν πλουσιοκόρη και 
μοναχοπαίδι, και ήταν από 
τις ελάχιστες γυναίκες που 

τέλειωσε σχολαρχείο. Πολύ περή-
φανη για τη μόρφωση 
της, αλλά συνάμα και 
πολύ εγωίστρια, καμά-
ρωνε για την καταγωγή 
της και έβλεπε τον υπό-
λοιπο πληθυσμό αφ’ 
υψηλού καθώς ένιωθε 

πως άνηκε σε ανώτερη κοινωνική 
τάξη.
Σεβόταν τους γονείς της και ήταν 
υπάκουη σε αυτούς, έτσι από μικρή 
έμαθε το ίδιο να τη σέβονται και να 
την εκτιμούν οι άλλοι, συμπεριφο-
ρές που πήγαζαν όπως πίστευε, 
ένεκα της ανώτερης καταγωγής της 
και εκ της μορφώσεως της, καθώς 
και της προσωπικότητας της. Ήταν 
καλή Χριστιανή και αγαπούσε και 
εφάρμοζε το νόμο του Θεού, ήταν 
ηθική και αγαπούσε το δίκαιο. Πί-
στευε πως όλες οι αρετές ήταν χα-
ρισμένες εκ γενετής σε αυτήν.
Ήταν λοιπόν ευχαριστημένη και 
ευτυχισμένη αγαλλιούσε η ψυχή 
της γνωρίζοντας το σεβασμό που 
ενέπνεε. Οι γονείς της το ίδιο πε-
ρήφανοι την είχαν καμάρι και την 
προόριζαν να την καλοπαντρέψουν 
με ένα εξ ίσου από καλή οικογένεια 
παλικάρι. Από ενωρίς ξεκίνησαν να 
ετοιμάζουν την προίκα της, και όταν 
πλέον ήταν σε ηλικία για γάμο, τα 
προικιά της πλουσιοπάροχα ήταν 
έτοιμα να μοιραστούν στη νύφη 
και στον κατάλληλο ευρεθέντα γα-
μπρό. Και όταν παρήλθε καιρός και 
η Ξενού έτοιμη πλέον για παντρειά, 
αυτοί σίγουροι για το τι ήθελε συμ-
βεί, μεταξύ τους συζητούσαν ποιον 
γαμπρό θα επέλεγαν. 
Όμως άλλαι αι βουλαί του Θεού, 

και άλλαι των ανθρώπων.
Μια απρόσμενη συμφορά τους 
πλάκωσε και έπεσαν από τα σύν-
νεφα, όταν τους είπε πως αγαπού-
σε ένα παλικάρι και ήθελε να τον 
παντρευτεί, και ποιος ήταν αυτός; 
Ένας αχαΐρευτος ομορφονιός από 
ξένα μέρη που από φήμες έμαθαν 
πως ήταν προικοθήρας, άνεργος, 
χαρτοπαίκτης και τυχοδιώκτης.
Χωρίς δεύτερη σκέψη την αποπή-
ραν, και για να τη συνετίσουν, να 
την τιμωρήσουν και να τη συμμορ-
φώσουν, την κλείδωσαν στη κάμα-
ρη της για κάμποσες μέρες.
Αυτή όμως κυριευμένη από μεγά-
λο έρωτα, δεν υποχωρούσε. Έμεινε 
μέσα κλεισμένη να κλαίει και να 
οδύρεται, χωρίς να τρώει ούτε να 
πίνει. Και καθώς μέρες πέρασαν 
και αυτή έστηνε γινάτι, οι γονιοί 
της φοβούμενοι για την υγεία της, 
την αποφυλάκισαν.
Η Ξενού αποφασισμένη να ζήσει 
την μεγάλη της αγάπη, αν και γνω-
ρίζοντας τον πόνο που θα προκα-
λούσε, αν και γνωρίζοντας ότι με 
την πράξη της θα έχανε πλούτη, 
περιουσίες, χρήματα και θα εξέπε-
μπτε της κοινωνικής της θέσης για 
την οποία ήταν τόσο υπερήφανη, 
το έσκασε και πήγε να βρει τον μορ-
φονιό της.
Στη μεγάλη πόλη όμως όπου με-
τοίκισε με τον αγαπημένο της, δυ-
στυχώς πολύ λίγο καιρό πρόλαβε 
να ζήσει τον μεγάλο έρωτα. Ο αχα-
ΐρευτος ομορφονιός όταν κατάλα-
βε πως η Ξενού δεν επρόκειτο λα 
λάβει κληρονομιά, άρχισε να την 
παραμελεί, και σιγά σιγά να απο-
μακρύνεται από κοντά της, ώσπου 
μια μέρα την εγκατέλειψε και την 
άφησε μόνη της παρατημένη μέσα 
στα ξένα μέρη.

Και η δύστυχη η Ξενού με καταρρα-
κωμένη την περηφάνια της και την 
αξιοπρέπεια της, έμεινε μονάχη να 
παλεύει για τη ζωή της, χωρίς κα-
μιά φορά να σκεφτεί να πάει πίσω 
στους γονιούς τους και να ζητήσει 
ήμαρτον. Ο εγωϊσμός της ήταν με-
γάλος και δεν επρόκειτο ποτές μα 
ποτές να πάει πίσω στο χωριό της 
και όλοι να την ιδούν πως κατάντη-
σε και πόσο χαμηλά έπεσε.
Και έμεινε η δύστυχη με την καρ-
διά ραγισμένη να ξενοδουλεύει για 
ένα μεροκάματο, για ένα κομμάτι 
ψωμί. Μα ο καιρός όσο περνού-
σε, η αγάπη της μετατρεπόταν σε 
μίσος. Και το μίσος μετατράπηκε 
σε μεγάλη έχθρα και επιθυμία για 
εκδίκηση. Της έγινε έμμονη ιδέα, 
ήθελε να τον βλάψει. Κουρασμένη 
τα βράδια στο κρεββάτι, δεν μπο-
ρούσε να κοιμηθεί, κατέστρωνε 
σχέδια με τη φαντασία της πως να 
τον βλάψει, πως να κορέσει η καρ-
διά της εκδίκηση, πως να χορτάσει 
το ανείπωτο μίσος που κυριάρχησε 
στο είναι της και της έγινε έμμονη 
ιδέα. Ήταν αποφασισμένη να γίνει 
φόνισσα, έπρεπε οπωσδήποτε να 
τον τιμωρήσει. 
Και όσο ο καιρός περνούσε, και ενώ 
συνέχεια η απόφαση της ενισχυό-
ταν τι πλέον να κάμει, μια μέρα 
έμαθε πως τον σκότωσαν άλλοι, 
εγκληματίες τοκογλύφοι που τους 
χρωστούσε.
Ο θυμός της ήταν μεγάλος γιατί 
τον σκότωσαν άλλοι και όχι η αυτή, 
έτσι αλαφιασμένη πήρε τις στρά-
τες και μονολογούσε για την αδικία 
των ανθρώπων που δεν άφησαν 
την ίδια να το κάμει. Περπατούσε 
και μονολογούσε και η ψυχή της 
ήταν σε αναβρασμό και το μυαλό 
της ήθελε να κάμει έκρηξη και να 

σπάσει το κρανίο της.
Στη κηδεία οι παρευρισκόμενοι εί-
δαν μια τρελή να στέκει πάνω στο 
μνήμα με το φέρετρο μέσα, να φτύ-
νει και να καταριέται τον νεκρό. Την 
απομάκρυναν με το ζόρι, και αυτή 
σκυφτή έφυγε πιότερο αποτρελα-
μένη. Όμως η ψυχή της δεν θα ησύ-
χαζε, ήταν αποφασισμένη να τον τι-
μωρήσει έστω και μετά θάνατον.
Έτσι μια νύχτα σκοτεινή, ξαφνικά 
ξύπνησε από τον ύπνο της και χα-
ρούμενη παραλαλούσε πως βρήκε 
τον τρόπο να εκδικηθεί. 
Την άλλη μέρα την βρήκαν κρεμα-
σμένη σε ένα χοντρό κλαδί μιας 
συκαμινιάς. Και πάνω στο σκαμνί 
που είχε ανέβει για να κρεμαστεί, 
βρήκαν ένα σημείωμα.
«Σκοτώνομαι για να πάω στον άλλο 
κόσμο να βρω την αχρεία ψυχή του 
και να την τιμωρήσω».
Την άλλη μέρα οι εφημερίδες έγρα-
ψαν ότι σάλεψε το μυαλό της με 
την εμμονή που είχε για εκδίκηση, 
έτσι που πίστεψε πως με αυτό τον 
τρόπο θα απέδιδε τη δική της δι-
καιοσύνη.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Η εκδίκηση της τρελής
Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας

Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, κατα-

γράφει, μέσα σε επιλεγμένες προτάσεις, 
λάθη που κάνουμε όταν μιλάμε.
Η γλώσσα αντανακλά το μορφωτικό μας 
επίπεδο και  αποτελεί μέρος της κοινω-
νικής μας εικόνας.  Άρα, θα πρέπει να 
νοιαζόμαστε για τη σωστή έκφραση και 

την εύστοχη επιλογή των λέξεων. «Μόνη έγνοια η γλώσσα 
μου στις αμμουδιές του Ομήρου». (Οδυσσέας Ελύτης) 
1.  Εκλεκτικός Vs επιλεκτικός: Σήμερα ο πελάτης είναι 
δύσκολος  και  «επιλεκτικός». Το σωστό είναι: εκλεκτικός 
πελάτης. -  Η αντιπολίτευση έχει  «εκλεκτική  μνήμη». Το 
σωστό είναι: επιλεκτική μνήμη.
N.B. (Σημειώστε): εκλεκτικός ο (selective): αυτός που επι-
ζητεί το εκλεκτό, το καλύτερο: είμαι εκλεκτικός στις μου-
σικές μου προτιμήσεις. Vs επιλεκτικός ο (exclusive): αυτός 
που επιλέγει από ένα σύνολο: οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα 
επιλεκτικές στις αγορές ρούχων. 
Λέμε και γράφουμε: Στις λαϊκές αγορές της Αθήνας βρί-
σκει κανείς τα πάντα – ακόμη και οι πιο απαιτητικοί, εκλε-
κτικοί πελάτες μπορούν να εντοπίσουν τα πιο διαλεκτά 
φρούτα και λαχανικά.  
Είναι απλώς εκλεκτικός,  απαιτητικός  στις αγορές του,   
δεν είναι ιδιότροπος!
Είμαι επιλεκτικός στις φιλίες μου,  προσεκτικός στις επι-
λογές μου. 
Δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτική αλληλεγγύη μεταξύ 
των μελών της ΕΕ. 
2.  Λανθασμένη χρήση της παθητικής μετοχής:  Θέλουμε 
ένα κόσμο «απηλλαγμένο» από τη φτώχεια και τις διακρί-
σεις. Το σωστό είναι: Θέλουμε ένα κόσμο απαλλαγμένο 
από τη φτώχεια και τις διακρίσεις. (απαλλάσσομαι - μτχ. 
απαλλαγμένος)  -  Οι  «εξηρτημένοι» από τον τζόγο  συχνά 
είναι εξηρτημένοι και από άλλες ουσίες. Το σωστό είναι: 
Οι  εξαρτημένοι από τον τζόγο  συχνά είναι εξαρτημένοι 
και από άλλες ουσίες. (εξαρτώμαι - μτχ. εξαρτημένος) - Ο 
διευθυντής είναι  «απησχολημένος» με την προετοιμα-
σία της εκδήλωσης. Το σωστό είναι: Ο διευθυντής είναι 
απασχολημένος. (απασχολούμαι - μτχ. απασχολημένος)  
Ν.Β. (Σημειώστε): H δημοτική αποφεύγει την εσωτερική 
αύξηση  (ένα -η)  στην παθητική μετοχή:  
Οι νέοι μας πρέπει να αποφεύγουν  τις «απαγορευμένες 
ουσίες». (και όχι:  τις απηγορευμένες) 
3.  Εντατικός Vs έντονος: Η πολιτική του Γκορμπατσόφ 
πάντα προκαλεί «εντατικές συζητήσεις» και αμφισβητή-
σεις. Το σωστό είναι:  Η πολιτική του Γκορμπατσόφ πάντα 
προκαλεί έντονες συζητήσεις και αμφισβητήσεις.  -  Η ΣΕΚ 
εκφράζει τον «εντατικό προβληματισμό» της για το ύψος 
του Κατώτατου μισθού. Το σωστό είναι:  Η ΣΕΚ εκφράζει 
τον έντονο προβληματισμό της.   
N.B. (Σημειώστε): εντατικός ο (intensive): αυτός που γί-
νεται με επίμονη προσπάθεια και ένταση: εντατική ερ-
γασία/θεραπεία/καλλιέργεια/μελέτη/προσπάθεια.  Vs 
έντονος ο (intense): αυτός που έχει ένταση, δύναμη: Έχω 
έντονη επιθυμία για κάτι γλυκό. -  Η ΟΕΛΜΕΚ εξέφρασε 
την έντονη διαμαρτυρία της για τις εξετάσεις των τετρα-
μήνων.  
Λέμε και γράφουμε: Η «εντατική μελέτη/διάβασμα» το 
βράδυ πριν από τις Παγκύπριες δεν είναι παραγωγική και 
πρέπει να αποφεύγεται. -  Πολλές χώρες καταβάλλουν 
«εντατικές προσπάθειες» για τη μείωση των ρύπων. - 
Παρακολουθώ θερινά «εντατικά μαθήματα» Φυσικής  
για τις Παγκύπριες  εξετάσεις.   -  Με «εντατικό ρυθμό» 
συνεχίζονται οι έλεγχοι  για την ποιότητα του χαλουμιού 
(ΠΟΠ). 
Υπάρχει «έντονη  κίνηση» στον αυτοκινητόδρομο Λεμε-
σού - Λευκωσίας. - Είναι «έντονο το ενδιαφέρον» των 
Παφιτών  για τη λειτουργία Ξενοδοχειακής Σχολής. - Σάς 
αρέσουν τα απαλά ή τα «έντονα χρώματα» στην διακό-
σμηση τού σπιτιού σας; - Τα «έντονα καιρικά φαινόμενα» 
επηρέασαν και την Κύπρο. - Ο διάλογος μεταξύ των δύο 
πλευρών διεξαγόταν  μέσα  σε  «έντονη  ατμόσφαιρα». 

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Σ τον πολυχώρο Λόγου και Τέχνης «Ροές» στη Λευκωσία της 
πρώην ευρωβουλευτού Αντιγόνης Παπαδοπούλου, ανάμεσα 

σε ένα εκλεκτό ακροατήριο γνωστών δημιουργών από όλο το 
φάσμα των γραμμάτων και των τεχνών, ο συνθέτης Ανδρέας Αρ-
τέμης παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής 16ης Σεπτεμβρίου 
με συνεργάτες/τιδες του, την παράσταση: «Είδαν τα μάτια μου 
τον Έρωτα». 
Η μουσική πρόταση του συνθέτη περιλάμβανε επιλογές από 
ερωτικά ποιητικά του τραγούδια σε στίχους γνωστών ποιητών 
από την Ελλάδα και Κύπρο, που έχει δισκογραφήσει την τελευ-
ταία εικοσαετία, όπως “Το παραμύθι ενός ραγισμένου έρωτα” 
του Μενέλαου Λουντέμη, “Πάθος” της Μυρτιώτισσας , “Ήμου-
να δάκρυ” σε στίχους δικούς του, “Κοχύλια είχες τα δάκτυλα” σε 
στίχους Ντ. Κουμπάτη, “Μαυροθαλασσίτισσα” του Γ. Δροσίνη, 
“Ούλλα Χαλάλιν του,” των  Μ. Βιολάρη και Α. Γρηγορίου, “Κοντά 
σoυ” της Μαρίας Πολυδούρη, “Ελπίδες Πολύχρωμες” σε στίχους 
του Ανδρέα Αρτέμη, “Χάρτινο το φεγγαράκι”  (Μ. Χατζιδάκι- Ν. 
Γκάτσος) και άλλα.   
Όπως ανέφερε ο μουσικοσυνθέτης σαν αθεράπευτα ρομαντικός 
δημιουργός στην αντιποιητική εποχή μας, που ασχολείται με την 
λόγια μουσική, πιστεύει πως «μόνο ο έρωτας ίσως τελικά, μπο-
ρεί να μας επαναφέρει ή να μας απογειώσει σε καιρούς σκληρό-

τητας και παράνοιας», προσθέτοντας πως «η μουσική είναι ένα 
μυστήριο. Υπήρξε, και παραμένει, συστατικό κάθε γνωστού πολι-
τισμού στη γη». Πρόσθεσε πως η υψηλή μουσικοποιητική τέχνη 
μπορεί να μην είναι για τους πολλούς, ωστόσο δεν χάνουμε ποτέ 
τις ελπίδες μας. 
Η σκέψη των παρευρισκόμενων, ατόμων του πνεύματος, ταξίδε-
ψε  μέσα από τα σπλάχνα της μουσικής και την μουσική πανδαι-
σία του Ανδρέα Αρτέμη  και των συνεργατών του.  
Ο Ανδρέας Αρτέμης που έχει θέσει σε κυκλοφορία μέχρι σήμε-
ρα, 23 ψηφιακούς δίσκους (2000-2022) και συχνά βρίσκεται σε 
διαρκή διάθεση «εξόδου», από τη βάρβαρη καθημερινότητα, 
σημείωσε ότι: «ο Έρωτας και η Αγάπη μπορούν να μας επαναφέ-
ρουν στην τάξη και την ηρεμία..». Επίσης συμπλήρωσε πως στη 
συγκεκριμένη παράσταση κοσμούν και λατρεμένα δημιουργήμα-
τα κι άλλων συνθετών, τραγούδια που αγαπήθηκαν, με στόχο να 
θυμηθούμε, τα παλιά. 
Τον συνθέτη πλαισίωναν: Ελένη Ευσταθίου, Νόρα Οικονόμου, 
Κική Μανώλη, Άννα Ιορδάνους, Εύη Ζορπίδου, Ιωνάθαν Κωνστα-
ντίνου, Γιώργος Σοφοκλέους (στις απαγγελίες) και Κική Περικλέ-
ους (στις αφηγήσεις).  Ο Γιώργος Σοφοκλέους απήγγειλε τα ποι-
ήματα “Ερωτικό Σονέτο” του Πάμπλο Νερούδα, “Αυτό το αστέρι” 
του Τ. Λειβαδίτη, και το “Μονόγραμμα” του Οδυσσέα Ελύτη. 

Σημειώνεται πως ο Ανδρέας Αρτέμης έχει δώσει πολλές εντός και 
εκτός Κύπρου πολυμορφικές παραστάσεις συναυλίες που επιλέ-
γει ο ίδιος, ερμηνευτές, μουσικούς, ηθοποιούς, ενίοτε και χορευ-
τές, συνδυάζοντας την ανάδειξη του ελληνικού λόγου μέσα από 
την μουσική και την ερμηνεία ποιητικών τραγουδιών. Απαριθμεί 
εδώ και τριανταπέντε χρόνια, ένα μεγάλο αριθμό εμφανίσεων 
στον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο, και στο εξωτερικό με δικές 
του συνθέσεις, είτε ερμηνεύοντας άλλων συνθετών έργα, ως σο-
λίστας, σε εκδηλώσεις – ρεσιτάλ ερμηνείας, με στόχο πάντα την 
ανάδειξη της μελοποιημένης ποίησης.

«Είδαν τα μάτια μου τον έρωτα»
Επιτυχημένη μουσική εκδήλωση του μουσικοσυνθέτη Α. Αρτέμη στη Λευκωσία…
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Ο κύριος Σάββας και Μαρία Πραστίτη ξεδιπλώ-
νουν 40 χρόνια επιτυχίας για πρώτη φορά 

στον Αδεύσμευτο και στο Cosmosnews, και θυ-
μούνται μαζί μας τα πρώτα δύσκολα χρόνια και 
την επιτυχημένη πορεία που διάγραψαν και δια-
γράφουν ακόμα, καθώς και την ικανοποίηση και 
περηφάνεια που αισθάνονται για τις επιτυχίες 
των μαθητών τους. 

Ερ. Φέτος ολοκληρώνονται 40 χρόνια λειτουργίας 
του φροντιστηρίου σας. Πώς νιώθετε; 
Aπ Μαρία: Συγκίνηση και ρίγος. Όλα αυτά τα χρό-
νια καταφέραμε να προσφέρουμε μόρφωση σε χι-
λιάδες παιδιά, ταυτόχρονα όμως και παιδεία. Είναι 
εξίσου σημαντικό να βγουν σωστοί πολίτες στην 
κοινωνία. Ξεκινήσαμε από την τουρκοκυπριακή συ-
νοικία Μουττάλου, ένα μικρό φροντιστήριο. Στό-
χος μας να φτιάξουμε ένα δικό μας φροντιστήριο 
και να προσφέρουμε μόρφωση στα παιδιά.  

Eρ. Ως εκπαιδευτικοί τι σας ώθησε να ασχοληθεί-
τε με την εκπαίδευση; 
Απ. Σάββας: Ήταν προγραμματισμένο να γίνουμε 
εκπαιδευτικοί και από τη στιγμή που γίναμε εκπαι-
δευτικοί, νιώθαμε ότι θα πετύχουμε στο έργο μας. 
Για εμάς, είναι τρόπος ζωής και ευτυχώς καταφέ-
ραμε την δουλειά μας να την κάνουμε χόμπι. Ποτέ 
δεν νιώσαμε ότι δουλεύουμε παρά μόνο ότι προ-
σφέρουμε γνώσεις στα παιδιά, διασκεδάζοντας 
μαζί τους. 

Ερ. Το φροντιστήριο σας χαρακτηρίστηκε ως  «Η 
κορυφή της γνώσης». Πώς νιώθετε για την σημε-
ρινή εξέλιξη του; 
Απ. Σάββας: Ομολογουμένως το φροντιστήριο μας 
έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και αυτό οφεί-
λεται στη σκληρή δουλειά. Στόχος μας ήταν να 
έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να 
αξιοποιήσουμε τις γνώσεις του κάθε παιδιού στο 
maximum. Υπάρχουν παιδιά που είναι άριστα και 
χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια και υπάρχουν παι-
διά που για να πετύχουν χρειάζονται μεγαλύτε-
ρη προσπάθεια. Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι 
εδώ και δικαιωθήκαμε στα μάτια των μαθητών και 
των γονιών. Οι επιτυχίες στο φροντιστήριο μας εί-
ναι πάρα πολλές, όπως η αναγνώριση μας από το 
British Council, τις εξετάσεις Anglia εδώ και 35 χρό-
νια. Η βράβευση μας για τρία χρόνια συνεχόμενα 
ως το μοναδικό φροντιστήριο στη Πάφο όπου ανα-
γνωρίστηκε σε τελετή βράβευσης από το British 
Council, με πλακέτες στο σπίτι του Ύπατου αρμο-
στή Βρετανίας, μας δίνει θάρρος και δύναμη να συ-
νεχίσουμε το έργο μας σε ψηλό επίπεδο. 

Ερ. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει 
ένα παιδί την αγγλική γλώσσα;

Απ. Μαρία: Η κατάλληλη ηλικία είναι των 4 χρόνων. 
Εμπνευστής του έργου, εγώ προσωπικά. Μετά από 
σεμινάρια και πολλές έρευνες Κύπρο και Αγγλία, 
καταλήξαμε ότι αξίζει να ξεκινήσει ένα παιδί από 
την ηλικία των 4, γιατί  μαθαίνουν να δημιουργούν 
διαλόγους, να πλάθουν ιστορίες, σκετσάκια και πα-
ραμυθάκια. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις που έχουν 
τη δυνατότητα  τα παιδάκια να νιώθουν ότι προ-
σφέρουν. Σε αυτό το σημείο να σας πω, ότι πολλοί 
γονείς αμφισβητούν την ηλικία των 4, όμως μετά 
από έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι στην ηλικία αυτή, 
τα παιδιά είναι σαν «σφουγγαράκι». Τα παιδάκια 
δεν έχουν το αίσθημα ντροπής, δοκιμάζουν, προ-
σφέρουν και προσφέρουμε κι εμείς ότι καλύτερο 
στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι. Με αυτό τον τρό-
πο τα παιδιά μαθαίνουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Η 
μίμηση, η οποία είναι ισχυρή σε αυτή την ηλικία, 
τους βοηθά να δοκιμάζουν και να προφέρουν κα-
λύτερα τις λέξεις. Μέχρι την ηλικία της Γ΄ δημοτι-
κού τα παιδιά είναι σε θέση να μπορούν να διαβά-
ζουν και να γράφουν άνετα. 

Ερ. Πόσο βοηθά σήμερα η γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας τους μαθητές; 
Απ. Μαρία: Είναι απαραίτητη η αγγλική γλώσσα, 
χωρίς ένα δίπλωμα δεν θα μπορούν να εργοδοτη-
θούν είτε για σκοπούς φοίτησης στο εξωτερικό, είτε 
για οποιαδήποτε κυβερνητική θέση θελήσουν. Με 
την βοήθεια της αγγλικής γλώσσας, μπορούν άνε-
τα να μάθουν και Η/Υ, καθώς πλέον στις μέρες μας 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δυο. Σαν φρο-
ντιστήριο τους δίνουμε τη ευκαιρία με τις εξετάσεις 
του Anglia, να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Σε 
αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω ότι, οι εξετάσεις 
των Cambridge, που έγινε μεγάλος λόγος, είναι το 

IGCSE, το οποίο δίνεται σε όλους τους μαθητές από 
όλα τα φροντιστήρια. Για μας το Cambridge,είναι 
το 8ο σκαλοπάτι, όπου μετέπειτα ακολουθούν τα 
προηγούμενα 7 σκαλοπάτια του Anglia. Το 7ο σκα-
λοπάτι που είναι το Proficiency, αναγνωρίζεται από 
πολλούς τομείς όπως το μεταπτυχιακό Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, για εισδοχή των φοιτητών σε ξένα 
πανεπιστήμια (πολύ καλή γνώση των αγγλικών), 
αποδεκτό και από τη δημόσια υπηρεσία. Οπότε οι 
μαθητές έχουν δυο εισιτήρια: Για εισδοχή σε πανε-
πιστήμια ή σε οποιοδήποτε κυβερνητική υπηρεσία 
που θα χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή τους. 

Ερ. Γιατί δεν είναι αρκετή η διδασκαλία των Αγγλι-
κών στο σχολείο;
Απ. Σάββας: Πιστεύω ότι ο βασικός λόγος είναι η 

διαφορά στο επίπεδο ανάμεσα στους μαθητές 
μέσα σε κάθε τάξη. Ο δημόσιος εκπαιδευτικός ανα-
γκάζεται να παντρέψει όλα αυτά και δεν του δίνε-
ται αρκετός χρόνος να το πετύχει. Εμείς τα φροντι-
στήρια, δεν αμφισβητούμε και δεν προσπαθούμε 
να εξαλείψουμε το δημόσιο σχολείο. Αντίθετα, το 
δημόσιο σχολείο είναι συνοδοιπόρος για εμάς, δεν 
είμαστε ανταγωνιστές αλλά συναγωνιστές. Νιώ-
θουμε ότι εμείς συμπληρώνουμε το δημόσιο σχο-
λείο. Η Διαφορά είναι ότι το δημόσιο σχολείο δεν 
έχει τη κατάλληλη στήριξη για να υλοποιήσει τους 
στόχους του.

Ερ. Ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα του 
φροντιστηρίου σας; 
Απ. Σάββας: Μέσα σε 40 χρόνια σκληρής δουλειάς, 
με την βοήθεια των συναδέλφων μας, οι οποίοι 
στην πλειοψηφία τους ήταν παλιοί μαθητές μας και 
την στήριξη των γονιών που συνεχίζουν να έρχο-
νται στο φροντιστήριο μας, έχουμε καταφέρει πολ-
λά. Το μεγαλύτερο, ότι τα παιδιά μας έχουν πετύχει 
σε διεθνές εξετάσεις, έχουν τελειώσει ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 
Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να προσφέ-
ρουμε γνώσεις και παιδεία σε τόσους χιλιάδες μα-
θητές στην Πάφο.
  
Ερ. Από που πηγάζει η επιτυχία και η εμπιστοσύ-
νη που τρέφουν οι γονείς απέναντι σε εσάς και 
στο φροντιστήριο σας; 
Απ. Σάββας: Από το σεβασμό που δείχνουμε στους 
μαθητές μας και στους γονείς. Αναγνωρίζουμε τη 
σκληρή δουλειά των μαθητών μας αλλά και των γο-
νιών που ταλαιπωρούνται καθημερινά να μας φέρ-
νουν τα παιδιά στο φροντιστήριο. Επίσης, πιστεύω 

απόλυτα ότι οι γονείς, βλέποντας το υψηλό επίπε-
δο μόρφωσης που προσφέρουμε στα παιδιά τους 
και παιδιά μας, είναι αυτό που τους πείθει να συνε-
χίσουν μαζί μας να υλοποιήσουμε με σκληρή δου-
λειά και αφοσίωση το κοινό μας στόχο.  

Ερ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήμα-
τα των ομαδικών μαθημάτων ξένων γλωσσών σε 
σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα; 
Απ. Σάββας: Η αλήθεια είναι, ότι οι γονείς έχουν 
την εντύπωση ότι με το να προσφέρουν στα παι-
διά τους private μαθήματα, νομίζουν ότι πετυχαί-
νουν περισσότερα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι, 
η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι διαδραστική. Ο 
μαθητής δεν μαθαίνει μόνο από το δάσκαλο αλλά 
και από τους συμμαθητές του, γι’ αυτό και υπάρχει 

αυτή η αλληλεπίδραση η οποία βοηθά στην καλύτε-
ρη εκμάθηση. Η απορία ενός μαθητή μπορεί να εί-
ναι και απορία ενός άλλου μαθητή που δεν το σκέ-
φτηκε καν ή ντρεπόταν να ρωτήσει. Είτε ακόμα και 
ο ίδιος δάσκαλος δεν θα σκεφτόταν ότι ίσως υπάρ-
χει αυτή η δυσκολία. Η εκμάθηση μιας γλώσσας σε 
μια ομαδική δουλειά φέρνει πολύ καλά αποτελέ-
σματα. Μειονεκτήματα που μπορώ να βρω είναι 

περισσότερο στα ατομικά μαθήματα, καθώς είναι 
πιο βαρετό το μάθημα σε αντίθεση με τα ομαδικά 
μαθήματα όπου υπάρχει και ανταγωνισμός γνώσε-
ων μεταξύ των μαθητών. Ο διάλογος, οι διαφορετι-
κοί χαρακτήρες και η αλληλοβοήθεια είναι συστα-
τικά εμπέδωσης του μαθήματος.    

Ερ. Πως εξηγείται την ανθεκτικότητα της παρα-
παιδείας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα; 
Απ. Σάββας: Εδώ είναι το θέμα της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας και δημόσιου χώρου. Στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία τα πράγματα γίνονται πολύ πιο γρήγορα 
γιατί παίρνονται αποφάσεις και υλοποιούνται άμε-
σα. Δυστυχώς μας έχει πείσει ο δημόσιος τομέας 
εδώ και τόσα χρόνια ότι καθόμαστε συζητάμε, κα-
ταλήγουμε σε κάποιες αποφάσεις και σταματά μέ-
χρι εκεί. Το έχουμε χορτάσει, το έχουμε δει πολλές 
φορές το ίδιο έργο.

Ερ. Ποιοι είναι οι επόμενοι σας στόχοι; 
Απ. Μαρία: Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
ψηλό επίπεδο μόρφωσης στα παιδιά. Μια ανησυ-
χία των γονιών είναι το μπέρδεμα της εκμάθησης 
της Αγγλικής γλώσσας παράλληλα με τη μητρική 
γλώσσα. Μια ανησυχία που ακούμε καθημερινά. 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω στους 
γονείς, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί όλες 
οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διαφορετικά 
σημεία του εγκεφάλου και ανακαλούνται ξεχωρι-
στά. Οπότε δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα αντίθε-
τα βοηθάει στη κατανόηση ακόμα και της μητρικής 
γλώσσας. Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που είναι 
δίγλωσσα βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση παρά τα 
παιδιά που κρατούν μόνο την μητρική γλώσσα. 

«Η κορυφή της γνώσης»        
«Η αμεσότητα, ο επαγγελματισμός των καθηγητών, ο έλεγχος, η ενημέρωση των 
γονιών, τα οπτικοακουστικά μέσα και η αναγνώριση της επιτυχίας»...

Ιδιωτικό Φροντιστήριο Σάββα Πραστίτη

 “Οι δια-δραστικοί πίνακες, computers, τα e-blocks, τα bee-bots, καθώς και το πρόγραμμα jolly 
phonics δίνουν στα παιδιά γερές βάσεις από την προσχολική ηλικία για να πετύχουν σε ανώτε-
ρες εξετάσεις όπως Cambridge, IGCSE, IELTS”.   

“Η συλλογική δουλειά όλων των συναδέλφων 
μας εδώ και 40 χρόνια λειτουργίας του φρο-
ντιστηρίου μας αποτελεί εγγύηση για την επι-
τυχία”.

“Η συλλογική δουλειά όλων των συ-
ναδέλφων μας εδώ και 40 χρόνια 
λειτουργίας του φροντιστηρίου μας 
αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία”.
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Α ύξηση σε ποσοστό 40,2% σημείωσαν οι 
αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο του 
2022, ανερχόμενες σε 451.133 σε σύ-

γκριση με 321.858 τον Αύγουστο 2021.
Αντίστοιχα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο 
εξωτερικό τον Αύγουστο του 2022 ανήλθαν στις 
153.563 σε σύγκριση με 96.558 τον Αύγουστο 
2021, σημειώνοντας αύξηση 59,0%, με τις κυ-
ριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι 
κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2022 να είναι η 
Ελλάδα με 43,2%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,2% 

και η Ιταλία με 6,0%. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 
οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.127.172 σε 
σύγκριση με 960.150 την αντίστοιχη περίοδο 
του 2021, με 424.850 την περίοδο Ιανουαρίου 
– Αυγούστου 2020, καθώς και με 2.735.839 αφί-
ξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 
2019.
Σε ό,τι αφορά τις χώρες προέλευσης, οι αφίξεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη 
πηγή τουρισμού για τον φετινό Αύγουστο, αφού 
αποτέλεσαν το 41,2% (186.002) των συνολι-
κών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 9,6% 

(43.326), οι αφίξεις από την Πολωνία το 5,2% 
(23.557), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 4,7% 
(21.306), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 4,2% 
(18.759), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 3,1% 
(13.991) και οι αφίξεις από τη Γαλλία το 3,0% 
(13.365).
Τέλος, αναφορικά με τον σκοπό ταξιδιού, για πο-
σοστό 85,5% των ταξιδιωτών ήταν οι διακοπές, 
για 12,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 
για ποσοστό 2,1% επαγγελματικός. 
Αντίστοιχα, για τον Αύγουστο 2021, ποσοστό 
87,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 
9,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 
2,3% για επαγγελματικούς λόγους.

59% αυξήθηκαν τα ταξίδια στο εξωτερικό
40% η αύξηση στις αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο

Σε ό,τι αφορά τις 
χώρες προέλευσης, 

οι αφίξεις από το 
Ηνωμένο Βασίλειο 

υπήρξαν η κυριότερη 
πηγή τουρισμού για 

τον φετινό Αύγουστο, 
αφού αποτέλεσαν το 

41,2% (186.002) των 
συνολικών αφίξεων,

Α νακοινώθηκαν την Δευτέρα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

οι υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο 
της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυ-
πνου Τουρισμού 2023. Με αλφαβη-
τική σειρά, το Άαρχους (Δανία), η 
Γκιχόν (Ισπανία), το Ζάγκρεμπ (Κρο-
ατία), η Πάφος (Κύπρος), το Πόρτο 
(Πορτογαλία), το Σαν Σεμπαστιάν 
(Ισπανία) και η Σεβίλλη (Ισπανία), 
είναι οι φιναλίστ που επιλέχθηκαν 
μεταξύ 29 υποψηφίων από 13 χώ-

ρες. 
Ο Δήμος Πάφου σε στενή συνερ-
γασία με την Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέ-
ρειας Πάφου, ετοίμασαν και κα-
τέθεσαν σχετικό φάκελο τον Μάιο 
του τρέχοντα έτους καλύπτοντας 
επαρκώς όλους τους τομείς της αί-
τησης  όπως Προσβασιμότητα, Αει-
φορία,  Ψηφιοποίηση, Πολιτιστική 
Κληρονομιά και Δημιουργικότητα.   
Η εν λόγω διάκριση της Πάφου στις 
επτά φιναλίστ υποψήφιες πόλεις 
για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρω-
τεύουσας Έξυπνου Τουρισμού 2023 
είναι ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η 
πορεία που χάραξε τα τελευταία  4 
χρόνια ο Δήμος Πάφου και οι δρά-
σεις που υλοποίησε μέχρι σήμερα ο 
προορισμός στους πιο πάνω τομείς 
επιβραβεύεται και αναγνωρίζεται  

πλέον σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ο προορισμός 
δε  ανταγωνίζεται ηχηρά 
ονόματα στην παγκό-
σμια τουριστική αρένα 
όπως το Πόρτο, Σεβίλλη 
κτλ.      
Ο εν λόγω διαγωνισμός 
ήταν ανοικτός σε πόλεις 
από όλη την ΕΕ και τις 
τρίτες χώρες που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμ-
μα COSME. Οι αιτήσεις 

αξιολογήθηκαν από μια αυστηρή 
επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών. Οι 
υποψήφιοι με την υψηλότερη συ-
νολική βαθμολογία σε όλες τις κα-
τηγορίες προκρίθηκαν. 
Ως επόμενο βήμα, οι πόλεις που 
προκρίθηκαν θα κληθούν να πα-
ρουσιάσουν τις υποψηφιότητές 
τους ενώπιον μιας ευρωπαϊκής 
κριτικής επιτροπής, η οποία θα επι-
λέξει τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες 
Έξυπνου Τουρισμού 2023. Με τον 
τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύου-
σας Έξυπνου Τουρισμού 2023, οι 
νικήτριες πόλεις θα λάβουν εξειδι-
κευμένη υποστήριξη επικοινωνίας 
και branding για το 2023. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την παραγωγή ενός 
διαφημιστικού βίντεο, ένα ειδικά 

σχεδιασμένο γλυπτό hashtag για 
την πόλη, καθώς και εξατομικευ-
μένες δραστηριότητες προώθησης 
και προβολή σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο αλλά και διεθνώς.
Από το 2018, ο διαγωνισμός παρέ-
χει μια πλατφόρμα για την προβολή 
βέλτιστων πρακτικών και success 
stories. Οι νικητές από τις προηγού-
μενες εκδόσεις Ελσίνκι και Λυών 
(2019), Μάλαγα και Γκέτεμποργκ 
(2020), Βαλένθια και Μπορντό 
(2022) αποτελούν πρότυπα για τον 
έξυπνο τουρισμό στην Ευρώπη και 
βρίσκονται στην κορυφή της διε-
θνούς κατάταξης όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα, την καινοτομία και 
την ενσωμάτωση έξυπνων πρακτι-
κών.

Μεγάλη επιτυχία για την Πάφο
Στις επτά υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής 
Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού 2023

Μεγάλο γεγονός για την 
Κύπρο το L’Etape Cyprus 
by Tour De France

Ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν 
ανοικτός σε πόλεις από όλη 
την ΕΕ και τις τρίτες χώρες 
που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα COSME. 

Σ την τελική ευθεία μπαίνουν οι ετοιμα-
σίες για τον Διεθνή ποδηλατικό αγώνα 

ερασιτεχνών ποδηλατών L’Etape Cyprus by 
Tour De France ο οποίος θα πραγματοποιη-
θεί στην Κύπρο το τριήμερο 11-13 Νοεμβρί-
ου.  
Ο αγώνας ο οποίος διοργανώνεται στα 
πρότυπα και με τις προδιαγραφές του αυ-
θεντικού Tour De France θα είναι συνολικής 
αγωνιστικής διάρκειας 7 ωρών. Η μεγάλη 
διαδρομή θα καλύψει απόσταση 137 χιλιο-
μέτρων και θα περάσει μέσα από χωριά των 
Επαρχιών Πάφου και Λεμεσού.  
Εκτός από τον επίσημο αγώνα ο οποίος θα 
διεξαχθεί την Κυριακή 13 Νοεμβρίου θα 
υπάρξει πλούσια δράση κατά τη διάρκεια 
όλου του τριημέρου 11-13 Νοεμβρίου από 
παράλληλες δράσεις όπως παιδικός ποδη-
λατικός αγώνας, δράσεις γευσιγνωσίας και 
οινογνωσίας από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύ-
πρου, Γαλλική μουσική και φωτογραφικό 
σταντ με τη μασκότ Tour de France Didi the 
Devil. Πρεσβευτές του αγώνα είναι ο Πρω-
ταθλητής Κύπρου Ανδρέας Μιλτιάδης και ο 
Γερμανός John Degenkolb, μέλος της Ολλαν-
δικής Team DSM και νικητής του 2018 Tour 
de France, Stage 9. Στον ποδηλατικό γύρο θα 
λάβει μέρος μεγάλος αριθμός ερασιτεχνών 
ποδηλατών τόσο από την Κύπρο όσο και από 
το εξωτερικό. Ήδη συμμετοχή έχουν δηλώσει 
αθλητές από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ελ-
βετία, τη Ρωσία, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Ο 
αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουρ-
γείου Τουρισμού και της Πρεσβείας της Γαλ-
λίας στην Λευκωσία, και πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης Λεμεσού και της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ποδηλασίας.  
Η διοργανωτρια εταιρεία, Mokapot 
Productions Ltd, η οποία έχει αναλάβει τη 
διεξαγωγή του L’Etape Cyprus by Tour De 
France και για τα επόμενα τρια χρόνια, έχει 
ως στόχο τη προώθηση της Κύπρου ως Διε-
θνή αθλητικού τουριστικού προορισμού και 
τη, κατά συνέπεια, επέκταση της τουριστικής 
σεζόν στους χειμερινούς μήνες.

Προώθηση της Πάφου στη 
Βερόνα - Από την αποστολή 
του Λαογραφικού Ομίλου 
“ΚΤΗΜΑ”

Τ ις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η 
αποστολή του Λαογραφικού  Ομίλου 

“Κτήμα”, στην Βερόνα Ιταλίας όπου εκ-
προσώπησε την Κύπρο και την Πάφο στο 
Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Toccati, που 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ιταλι-
κή πόλη. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
τα μέλη του Λαογραφικού Ομίλου Κτήμα, 
συμμετείχαν στο τουρνουά lippa, ενώ πα-
ρουσίασαν έρευνα για την επιδραστικό-
τητα των παραδοσιακών παιχνιδιών στον 
τουρισμό, σε συνέδριο της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Πέραν αυτού η Κύπρος μας εκπροσωπήθη-
κε από τον Όμιλο στον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό AEJeST, με μια συμμετοχή οι παρεμβά-
σεις της οποίας σχολιάστηκαν θετικά τόσο 
από τον πρόεδρο του Οργανισμού, όσο και 
από τους άλλους συμμετέχοντες. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους τα μέλη της 
αποστολή πρόβαλαν την Πάφο και την Κύ-
προ σε όλες τις δραστηριότητες στις οποί-
ες συμμετείχαν, προβάλλοντας την παρά-
δοση και την Κυπριακή φιλοξενία.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Φ ιλοσοφία σημαίνει αγάπη της αλήθειας κι όχι το να 
μιλάς για όσα έχουν πει ήδη κάποιοι. Κι εμείς ούτε συ-

ζητάμε ούτε μας απασχολεί το τι έχουν πει 
άλλοι. Είμαστε μαζί, εσείς κι ο ομιλητής , σαν 
δύο ανθρώπινα πλάσματα, εσείς, όχι αυτό 
το μεγάλο ακροατήριο αλλά εσείς σαν πρό-
σωπο κι ο ομιλητής συζητούν κι οι δυο τους 
για τη ζωή τους, για τα προβλήματα τους, για 

όλα τα βάσανα της ζωής- τη σύγχυση τους, τους φόβους τους, 
τις ελπίδες τους, τις επιθυμίες τους να πετύχουν είτε στον 
επιχειρηματικό κόσμο είτε στον αποκαλούμενο θρησκευτικό, 
πνευματικό κόσμο. 
Που σημαίνει ότι η επιτυχία στο να φτάσουν στη Νιρβάνα, 
στο Παράδεισο ή στη φώτιση είναι το ίδιο με το να πετύχουν 
στον επιχειρηματικό κόσμο.
Ελπίζω να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε έναν άν-
θρωπο που είναι πετυχημένος στη ζωή, βγάζει πολλά λεφτά, 
αυξάνει κι επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και πάντα έχει στό-
χο την επιτυχία. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε 
αυτόν τον άνθρωπο και σε κάποιον που αναζητά την αλήθεια. 
Και οι δυο αναζητούν την επιτυχία. Τον ένα τον ονομάζετε κο-
σμικό και τον άλλον αποτραβηγμένο, πνευματικό, θρησκευ-
όμενο. Δεν μας απασχολεί ούτε  ο ένας ούτε ο άλλος. Μας 
απασχολείτε εσείς σαν ανθρώπινο πλάσμα.
Έχουμε συζητήσει για το φόβο και για το αν υπάρχει πιθα-
νότητα, ζώντας κανείς στο μοντέρνο κόσμο, να είναι εντελώς 
ελεύθερος ψυχολογικά από κάθε φόβο.
Το εξετάσαμε αυτό πολύ προσεκτικά. Συζητήσαμε ακόμα για 
το χρόνο, το χρόνο με τον οποίο ζούμε, τον κύκλο του χρόνου 
που είναι το παρελθόν που περνά μέσα από το παρόν και συ-
νεχίζει στο μέλλον, όντας το παρελθόν μας το υπόβαθρο. Φυ-
λετικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, οι εμπειρίες, οι αναμνήσεις.
Όλα αυτά είναι το υπόβαθρο όλων μας είτε έχουμε γεννηθεί 
στην μακρινή ανατολή, είτε στην Ευρώπη η στην Αμερική. 
Αυτό το υπόβαθρο περνά μέσα από αλλαγές ακολουθώντας 
μια διαδικασία που περνάει από το παρόν και συνεχίζεται 
στο μέλλον. Τα ανθρώπινα πλάσματα, εσείς και οποιονδή-
ποτε άλλο, είστε πιασμένοι σε αυτό τον κύκλο. Αυτό συνεχί-
ζεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Έτσι το παρελθόν περνώ-
ντας από το παρόν, τροποποιώντας τον εαυτό του, είναι το 
μέλλον. Κι αυτό είναι η εξέλιξη μας. Παρόλο που βιολογικά  
έχουμε αλλάξει εδώ κι ένα εκατομμύριο χρόνια, ψυχολογικά, 
εσωτερικά, υποκειμενικά, είμαστε πάνω κάτω ότι 
ήμασταν και πριν ένα εκατομμύριο χρόνια: βάρβαροι, σκλη-
ροί, βίαιοι, ανταγωνιστικοί, εγωκεντρικοί. Αυτό είναι γεγονός. 
Το μέλλον λοιπόν, είναι το παρόν.  Μιλήσαμε επίσης και για 
το να βλέπουμε. Να βλέπουμε πολύ πολύ καθαρά τι συμβαί-
νει στο σύγχρονο κόσμο. Πόλεμοι και τα πιο φριχτά πράγμα-
τα συμβαίνουν παντού: στο Αφγανιστάν, στη Νότιο Αμερική, 
στην Άπω Ανατολή. Ένα η δυο εκατομμύρια χρόνια πριν, ο 
άνθρωπος σκότωνε με το ρόπαλο. Ύστερα επινόησε το τόξο. 
Σκέφτηκε ότι αυτό θα σταματούσε όλους τους πολέμους. 
Τώρα μπορείς να κάνεις σκόνη εκατομμύρια κι εκατομμύρια 
ανθρώπους με μια βόμβα. Εξωτερικά, τεχνολογικά, έχουμε 
προοδεύσει τρομακτικά. Πιθανόν κάποια στιγμή οι ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές να αναλάβουν να σκέφτονται τα πάντα 
για μας. Και θα το κάνουν καλύτερα από εμάς μέσα σε ένα 
δευτερόλεπτο.  Τι θα συμβεί στο ανθρώπινο μυαλό όταν οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα μπορούν να κάνουν σχεδόν όλα 
όσα μπορείτε να κάνετε, εκτός από έρωτα φυσικά; Και δεν 
θα μπορούν να κοιτάζουν τα άστρα και να λένε: « Τι όμορφη 
βραδιά που είναι απόψε;». Με κανένα τρόπο δεν θα μπορούν 
να εκτιμήσουν την ομορφιά. Τι θα συμβεί λοιπόν, στο ανθρώ-
πινο μυαλό; Θα μαραθεί, όταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
με λέιζερ θα αναλάβουν να σκέφτονται για σας; Θα μας γλυ-
τώσουν από πολλή δουλειά. Κι εμείς ή  θα στραφούμε στη 
διασκέδαση η θα στραφούμε σε κάποια εντελώς διαφορετική 
κατεύθυνση. Το μυαλό έχει τρομακτικές ικανότητες.

Η φιλοσοφική 
αναζήτηση

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Ο ρατός είναι ο κίνδυνος να 
μείνουν στα αμπέλια δίχως 
να τρυγηθούν μεγάλες πο-

σότητες σταφυλιών της ποικιλίας 
ξυνιστέρι. 
Οι οινοβιομηχανίες ειδοποίησαν 
και κυρίως το ΣΟΔΑΠ, που ειδο-
ποίησε τους αμπελουργούς ότι δεν 
μπορεί να παραλάβει επιπρόσθε-
τες ποσότητες, διότι δεν έχει διαθέ-
σιμες δεξαμενές. 
Τα μικρότερα οινοποιεία της Πάφου 
δεν έχουν επίσης την δυνατότητα 
να απορροφήσουν την παραγωγή.  
Το πρόβλημα τέθηκε προς συζήτη-
ση την περασμένη εβδομάδα σε 
σύσκεψη του ΣΟΔΑΠ με Βουλευτές 
της Πάφου, οι οποίοι ανέλαβαν να 
προβούν σε διαβήματα προς το αρ-

μόδιο Υπουργείο. 
Η ποικιλία ξυνιστέρι είναι έτοιμη να 
τρυγηθεί από τους αμπελουργούς 
αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα οινοποιεία στην Πάφο 
για να κάνουν παραλαβή. 
Για φέτος η παραγωγή σταφυλιών 
είχε εκτιμηθεί ότι θα έφθανε  σε 
15 εκ. κιλά και οι οινοβιομηχανίες 
είχαν δεσμευτεί ότι θα παραλάμ-
βαναν όλη την παραγωγή καθώς 
τα προηγούμενα δύο χρόνια λόγω 
και της πανδημίας είχε εφαρμοστεί 
το μέτρο του πράσινου τρυγητού. 
Τώρα που έφθασε η στιγμή του 
τρύγου, οι αμπελουργοί ενημερώ-
νονται ότι δεν μπορεί να παραλη-
φθεί ολόκληρη η παραγωγή τους.
 
Καθησυχάζει ο Καδής 

Ενήμερος για το πρόβλημα με την 
παραλαβή σταφυλιών εμφανίστη-
κε ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας 
Καδής και διαβεβαίωσε ότι με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου του, θα διερευνήσει, σε συ-
νεργασία με όλα τα οινοποιεία «τι 
μπορεί να παραληφθεί», ώστε να 
εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες 
για παραλαβή της μέγιστης δυνα-
τής ποσότητας . Αν και τότε υπάρχει 
αδιάθετη ποσότητα είπε, θα δούμε 

ως Υπουργείο τι μέτρα μπορούμε να 
εφαρμόσουμε». Το μεγαλύτερο μέ-
ρος της παραγωγής βρίσκεται στην 
επαρχία Πάφου και αν καταλήξουν 

σε λύση για παραλαβή από τα οινο-
ποιεία της Λεμεσού τότε θα πρέπει 
να καλυφθεί το κόστος μεταφοράς 
επισημαίνουν οι αμπελουργοί. 

Τρέχουν να προλάβουν τον τρύγο
Δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο ξυνιστέρι τα οινοποιεία 
Ανάστατοι είναι οι αμπε-
λουργοί στην Πάφο λόγω 
του κινδύνου να μείνουν 
στα αμπέλια τους μεγάλες 
ποσότητες σταφυλιών λό-
γω της αδυναμίας των οι-
νοβιομηχανιών να παρα-
λάβουν την παραγωγή.

Θετική εξέλιξη 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αδέσμευτου χθες δόθηκαν υποσχέσεις από 
τον Υπουργό Γεωργίας για παραλαβή επιπρόσθετων ποσοτήτων σταφυλιών 
από τις Οινοβιομηχανίες ΣΟΔΑΠ – ΚΕΟ και ΛΟΕΛ. Οι διαβουλεύσεις του αρμό-
διου Υπουργού με τα οινοποιεία απέδωσαν και αναμένεται να παραληφθούν 
όλες οι παραγόμενες ποσότητες της ποικιλίας Ξυνιστέρι. Ο κ. Καδής ενημέρω-
σε σχετικά Βουλευτές της Πάφου και εκπροσώπους αγροτικών οργανώσεων.

Ο κοινοτάρχης των Κουκλιών Μιχάλης Νικο-
λάου, αποκάλυψε στο Radiocosmos, ότι 
Τουρκοκυπριακές περιουσίες στην κοι-

νότητα πέρασαν στα χέρια Ελληνοκυπρίων επι-
χειρηματιών και μεγαλόσχημων παραγόντων και 
αμέσως μετά όπως είπε, εντάχθηκαν σε οικιστι-
κές ζώνες. 
Αντίθετα είπε, τεμάχια γης Ελληνοκυπρίων κα-
τοίκων των Κουκλιών δεν εντάχθηκαν σε οικιστι-
κές ζώνες. 
Ο ίδιος είπε είναι έτοιμος να δώσει στοιχεία στις 
αρμόδιες αρχές για να διερευνήσουν τις υποθέ-
σεις αυτές, οι οποίες πρόσθεσε είναι ήδη γνω-
στές και στον Γενικό Ελεγκτή. 

Έργα
Μιλώντας στο Radiocosmos γενικότερα για την 
κοινότητα των Κουκλιών ο κ. Νικολάου αναφέρ-
θηκε στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα 
28 οικόπεδα που θα δοθούν με κοινωνικά κριτή-
ρια σε κατοίκους της κοινότητας με πολύ ευνοϊ-
κούς όρους. 
Παράλληλα είπε λόγω του ενδιαφέροντας που 
εκδηλώνεται η κοινότητα είναι έτοιμη να προχω-
ρήσει και σε 2η φάση διαχωρισμού οικοπέδων. 
Σε καλό δρόμο βρίσκεται επίσης η δημιουρ-

γία παραλίας λουόμενων στο Χά Ποτάμι. Εντός 
των ημερών επίσης, αρχίζει να υλοποιείται και η 
ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας με κόστος 
περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. 
Στα σχέδια της κοινότητας είναι επίσης και η 
επέκταση του κοιμητηρίου και η ολοκλήρωση 
του κοινοτικού πάρκου με σύγχρονα και ασφαλή 
παιχνίδια. Για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 

ή αρχίζουν ο κ. Νικολάου εξέφρασε ευχαριστί-
ες στην Έπαρχο Πάφου αλλά και τον πρώην Υπ. 
Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη. Για τις αντι-
παραθέσεις με μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου 
απέφυγε να πει οτιδήποτε τονίζοντας ότι εκείνοι 
θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις γιατί άλλαξαν 
στάση μετά τα 3 πρώτα χρόνια της θητείας του 
συμβουλίου. 

Αποκαλύψεις με Τ/κ περιουσίες στα Κούκλια 
Σημαντικά έργα στην κοινότητα 
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το αγγλικό ατμόπλοιο «Αντιόχεια» 
έφθασε στη Λάρνακα στις 18 Σεπτεμ-
βρίου 1922 (σύμφωνα με το υφιστά-

μενο ημερολόγιο), μεταφέρο-
ντας πρόσφυγες από τη Σμύρνη. 
Ανάμεσα στους επιβάτες και δύο 
διασημότητες: ένας γλύπτης (δι-
ασημότητα στην Κύπρο) και ένας 
πολυνίκης αθλητής του Πανιωνί-

ου (διασημότητα στη Μ. Ασία). 
O Ανδρέας Θυμόπουλος και ο Δημήτριος Κα-
ραμπάτης. 
Ο Θυμόπουλος κατάφερε να επιβιβαστεί στο 
ατμόπλοιο χάρις στη βρετανική υπηκοότητά 
του και ο Καραμπάτης χάρις στη δημοφιλία 
του, γλυτώνοντας από βέβαιο θάνατο στα χέ-
ρια των κεμαλικών.
Οι δύο συνεπιβάτες συγκατοίκησαν για λίγο 
και στο λοιμοκαθαρτήριο όπου έκαναν την 
υποχρεωτική - από τη βρετανική διοίκηση - 
καραντίνα και ύστερα ο καθένας τράβηξε τον 
δρόμο του. 
Ο Καραμπάτης βρέθηκε στην Αθήνα προσκε-
κλημένος του αρχηγού της Επανάστασης, 
Νικόλαου Πλαστήρα, αναδεικνυόμενος στην 
πορεία στον κορυφαίο Έλληνα αθλητή του 
στίβου κατά τη δεκαετία του 1920 - δέκα φο-
ρές πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης, αστέ-
ρας της εποχής, σημείο αναφοράς της ιστορί-
ας του Πανιώνιου (διετέλεσε πρόεδρός του, 
στο στάδιο του προσφυγικού σωματείου στη 
Νέα Σμύρνη ο σημερινός επισκέπτης αντικρί-

ζει την προτομή του). 
Από την άλλη, ο Θυμόπουλος πήρε πίσω την 
παλιά του δουλειά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
καθηγητής ιχνογραφίας, ενώ λίγο αργότερα 
δούλεψε ως γυμναστής και δάσκαλος καλλι-
γραφίας στη Σχολή Σαμουήλ στη Λευκωσία, 
διατηρώντας τη φήμη του πιο περιζήτητου 
γλύπτη ανάμεσα στις πλούσιες οικογένειες 
της Λευκωσίας.  Κοντολογίς, συνέχισε από 
εκεί που έμεινε το 1920, όταν έφυγε από την 
Κύπρο για τη Σμύρνη, παραμένοντας ο σημα-
ντικότερος καλλιτέχνης στο νησί.
Χρόνια μετά την περιπέτειά τους, το 1927, ο 
Καραμπάτης επέστρεψε στην Κύπρο για να 
συμμετάσχει στους Παγκύπριους Αγώνες. 
Ως η πιο προβεβλημένη προσωπικότητα εκεί-
νων των αγώνων περιέγραψε τις εντυπώσεις 
του στις εφημερίδες. Αναπάντεχα, ο Καρα-
μπάτης αντί των συνήθων αβροτήτων, φιλο-
φροσυνών και ευχαριστιών για τη φιλοξενία 
επισήμανε μια σειρά από οργανωτικά προ-
βλήματα: ακανόνιστες γραμμές στο στίβο, οι 
βαλβίδες των βολών ακανόνιστες, ο στίβος 
ήταν σε άθλια κατάσταση, τα εμπόδια άλλα 
ήταν υψηλά και άλλα ήταν κοντά, μέχρι και 
ο αφέτης των αγώνων τού έφταιξε, πιο συ-
γκεκριμένα το πιστόλι του το οποίο άλλοτε 
εκπυρσοκροτούσε άλλοτε όχι.
 Ο αφέτης εκείνων των αγώνων, και αποδέ-
κτης των παραπόνων του Καραμπάτη, ήταν 
ο Θυμόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως 
γυμναστής∙ ο άλλοτε συνταξιδιώτης του Κα-

ραμπάτη στο ταξίδι της προσφυγιάς. Οι δύο 
τους συναντιόνταν ξανά, υπό αντίξοες, πάλι, 
συνθήκες: την πρώτη φορά ήταν η τραγωδία 
του 1922, τώρα ήταν η μουρμούρα του Κα-
ραμπάτη. 
*1.O όρος πρόσφυγας για τον Θυμόπουλο 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Πρόσφυγας 
είναι αυτός ο οποίος διώκεται από τον τόπο 
του, ο Θυμόπουλος διέμενε προσωρινά στην 
Σμύρνη.
2. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 10/23 Σε-
πτεμβρίου 1922.
3.Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 29 Οκτωβρί-
ου/11 Νοεμβρίου 1922.
4.Βιογραφικά στοιχεία για τον Καραμπάτη 
στο Πέτρος Ν. Λινάρδος, Ο πρωτομάστορας 
του αθλητισμού της Μικράς Ασίας και της 
προσφυγικής αναγέννησης του Πανιωνίου 
Γ.Σ. Σμύρνης, Αθήνα 2018, σ. 100-102.
5. Ελευθερία, Λευκωσία 30 Ιουνίου 1923.
6.Η Λαϊκή, Λευκωσία 4 Αυγούστου 1925.
7. Περισσότερες πληροφορίες για τον Θυμό-
πουλο βλ. Ερατώ Χατζησάββα, Η εικαστική 
δραστηριότητα στην Κύπρο κατά την περίοδο 
της Αγγλοκρατίας, διδακτορική διατριβή κα-
τατεθειμένη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Λευκωσία 
2019.
8. Νέα Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 21 Μα-
ΐου 1927.

Ένας αθλητής (Καραμπάτης) και ένας γλύπτης 
(Θυμόπουλος) πρόσφυγες στην Κύπρο (1922)

Κύπρος, Ελλάδα να 
πιέσουν το Βερολίνο

Ξύπνησαν επιτέλους οι Γερμανοί και μι-
λούν για λήψη μέτρων εναντίον της 

Τουρκίας. Για δεκαετίες η 
Γερμανία όρθωνε τείχος προ-
στασίας στον Ερντογάν στις 
συνόδους κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρά τις 
προσπάθειες της Ελλάδας και 

της Κύπρου για τιμωρία της Τουρκίας και 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων, όπως συ-
νέβη επανειλημμένα με την Λευκορωσία, 
η Γερμανία ήταν ανένδοτη να «προδώσει» 
τους παραδοσιακούς της συμμάχους, τους 
Τούρκους. Η Ελλάδα και η Κύπρος, οι θε-
ωρούμενες χώρες παρίες της Ευρώπης, σε 
κάθε σύνοδο κορυφής «αποχωρούσαν με 
την ουρά στα σκέλια», αφού υπέκυπταν 
στις προσταγές της Γερμανίας!
 Σήμερα οι Γερμανοί νοιώθουν τα συμφέ-
ροντα τους να απειλούνται από ένα τέ-
ρας, ένα Φράγκενσταϊν που οι ίδιοι δημι-
ούργησαν. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα 
στον γερμανικό τύπο που μέχρι πρόσφατα 
αποτελούσαν ταμπού. Είναι καιρός για μια 
πιο δυναμική πολιτική έναντι της Τουρκί-
ας, λένε σήμερα οι Γερμανοί. Δεδομένου 
επίσης ότι κανείς δεν μπορεί να εκδιωχθεί 
από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να εξεταστούν 
αναγκαστικά οικονομικά μέτρα σε βάρος 
της Τουρκίας.
 «Η Τουρκία εμποδίζει το ΝΑΤΟ να εφαρμό-
σει το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. 
Κάνει γεωτρήσεις στην ελληνική ΑΟΖ. Η 
Τουρκία κατέχει το 37% της Κύπρου, τρυπά 
ανεξέλεγκτα την κυπριακή ΑΟΖ και δεν σέ-
βεται το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία, μέλος 
του ΝΑΤΟ, παρακάμπτει συστηματικά τις 
ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσί-
ας. Ο Ερντογάν φρενάρει την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η 
Τουρκία θέλει να ενταχθεί στον Οργανισμό 
Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)». Πολλοί 
αναλυτές αποκαλούν αυτόν τον οργανι-
σμό «Το Ασιατικό ΝΑΤΟ», ουσιαστικά ένα 
ΑΝΤΙ-ΝΑΤΟ, που σήμερα αριθμεί 8 πλήρη 
μέλη: Κίνα, Καζακστάν, Κιργισία, Ρωσία, 
Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ινδία και Πακι-
στάν. Άλλες τουλάχιστο 15 χώρες βρίσκο-
νται στον προθάλαμο, μεταξύ αυτών και η 
Τουρκία. Ο SCO βρίσκεται σε ισχύ από το 
2003 και αυτοδιαφημίζεται σαν πολιτικός, 
οικονομικός και οργανισμός ασφάλειας! 
Δύο σε ένα δηλαδή, σαν μια νέα ΕΕ μαζί με 
ένα ασιατικό ΝΑΤΟ.
Υπό τις σημερινές συνθήκες προσφέρεται 
μοναδική ευκαιρία σε Ελλάδα και Κύπρο, 
στην επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ σε 
τρείς μήνες, να επιβάλουν την υιοθέτηση 
μιας σειράς κυρώσεων που ίσως ξυπνή-
σουν την Τουρκία από τα Νεοοθωμανικά 
της όνειρα!

Α. Τρακκίδης 
Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου

Κίνηση Σωτηρία της Πάφου

Του Αντώνη Στυλιανού*

Η νέα φάση του πολέμου στην Ουκρανία

Τ ο (πολύ) αναμενόμενο δι-
άγγελμα του Προέδρου της 
Ρωσίας σε σχέση με τις εξε-

λίξεις που αφορούν 
στον πόλεμο στην 
Ουκρανία οριοθετεί 
ένα νέο, ανησυχητικό, 
πλαίσιο που αφορά 
στο σχετικό θέμα. Το 

διάγγελμα της 21ης Σεπτεμβρίου 
2022 ήταν το πρώτο ουσιαστικά 
μετά το σύντομο διάγγελμα του 
κ. Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου 
2022 οπόταν και ανακοινώθηκε 
η έναρξη της «ειδικής στρατιωτι-
κής επιχείρησης» όπως χαρακτη-
ρίζεται μέχρι σήμερα που αφορά 
στην εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και περιλαμβάνει ση-
μαντικά στοιχεία που ουσιαστι-
κά αναβαθμίζουν την κρίση του 
πολέμου στην Ουκρανία η οποία 
έχει προφανώς και επιβεβαιω-
μένα επηρεάσει την παγκόσμια 
γεωπολιτική, γεωοικονομική και 
γεωστρατηγική τάξη πραγμά-
των. 
Αναμφίβολα, ο πόλεμος στην 
Ουκρανία έχει δημιουργήσει νέα 

δεδομένα στην καθεστηκυία τάξη 
πραγμάτων σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Η αντίδραση της Δύσης στην 
εισβολή της Ρωσίας ήταν άμεση, 
τόσο σε λεκτικό όσο και σε απτό 
επίπεδο, τόσο όσον αφορά στην 
λεκτική καταδίκη των ενεργειών 
της Ρωσίας αλλά και σε πρακτι-
κό επίπεδο με την επιβολή δια-
φόρων πακέτων κυρώσεων, που 
είχαν παράλληλα αντίκτυπο στις 
χώρες της Δύσης και πρωτίστως 
στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι συνέπειες των πιο πάνω ολι-
στικά οδήγησαν την γεωπολιτική 
σε αλυσιδωτές εξελίξεις, που, 
με την παγκόσμια κοινότητα να 
εξέρχεται της κρίσης της πανδη-
μίας του κορονοϊού, αντιμετώ-
πισε και αντιμετωπίζει μια πρω-
τοφανή νέα κρίση που αφορά 
πρωτίστως την ενέργεια, ειδικά 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της 
εξάρτησης της από το ρωσικό 
φυσικό αέριο, τον πληθωρισμό, 
την οικονομία, την επισιτιστική 
κρίση και την ευρύτερη ανατα-
ραχή σε γεωπολιτικό επίπεδο. 
Μετά το διάγγελμα του Προέ-
δρου της Ρωσίας στις 21 Σεπτεμ-
βρίου 2022 τεκμαίρονται τα ακό-
λουθα σχετικά:

Α) Ο πόλεμος στην Ουκρανία ει-
σέρχεται σε μια νέα περίοδο με 
εμπλοκή μέρους της εφεδρείας 
του ρωσικού στρατού, που όπως 
ανακοινώθηκε θα αφορά 25,000 
εφεδρεία από το σύνολο των 25 
εκατομμύριων εφέδρων που έχει 
η Ρωσία.
Β) Οι έφεδροι που θα χρησιμο-
ποιηθούν θα είναι άτομα που 
έχουν εμπειρία στο πεδίο των 
μαχών, άρα αποκλείονται, για 
παράδειγμα, φοιτητές κ.ο.κ.
Γ) Για πρώτη φορά από την έναρ-
ξη του πολέμου γίνεται επίσημη 
αναφορά από πλευράς Ρωσί-
ας για τον αριθμό των ρωσικών 
απωλειών – συγκεκριμένα γίνε-
ται αναφορά για 5,937 απώλειες 
Ρώσων στρατιωτών.
Δ)  Σημαντικές δηλώσεις από 
πλευράς του κ. Πούτιν σε σχέση 
με την αντίδραση της Δύσης που 
αφορούν στους στόχους της που 
σχετίζονται με τη Ρωσία – η Ρω-
σία, όπως έχει δηλώσει ο Πρόε-
δρος της, μπορεί και έχει την δυ-
νατότητα να αντιδράσει πλήρως 
σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
εμπλοκής στα εσωτερικά της ζη-
τήματα και προάσπισης των δι-
καιωμάτων της (όπως φυσικά τα 

αντιλαμβάνεται η Ρωσία).
Ε)  Επίκεινται δημοψηφίσματα 
στις αυτοανακηρυχθείσες αυτό-
νομες περιοχές της ανατολικής 
Ουκρανίας σε σχέση με την προ-
σάρτησή τους στη Ρωσία. 
Στ.) Η Ρωσία, ως έχει δηλωθεί 
από τον Πρόεδρο της χώρας, 
δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον 
οποιοδήποτε εκβιασμό από την 
Δύση.
Η αποτίμηση των πιο πάνω κα-
ταδεικνύει την είσοδο σε μια νέα 
φάση του πολέμου στην Ουκρα-
νία με επιπρόσθετες συνέπειες 
και επιπτώσεις στην παγκόσμια 
γεωπολιτική, γεωοικονομική και 
γεωστρατηγική τάξη πραγμάτων, 
που σε συνάρτηση με τις ήδη 
υπάρχουσες και διαφαινόμενες 
συνέπειες και επιπτώσεις θα 
επιδεινώσουν, έτι περισσότερο 
την κρίση την οποία ήδη διάγει η 
παγκόσμια κοινότητα. 

ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

ΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ
Κυριάκος Ιακωβίδης

*Λέκτορα Νομικής 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 

LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – 
International

 Law and Human Rights (Kent),
 Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας.



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι 

διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

σε όλες τις γλώσσες 

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιγραφή Εργασίας:
•Εσωτερικώς έλεγχος όλων των τμημάτων των ξενοδοχείων.
Απαιτούμενα προσόντα:
•Γνώση και εμπειρία στο Τμήμα F & B ξενοδοχείων.
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική / Χρηματοοικονομικά ή άλλου 
ισοδύναμου προσόντος ή Association of Chartered Certified Accountants ACCA, ή LCCI Level 3 
(Higher), ή διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής στο Hospitality με ειδίκευση στο  F & Β
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•Απαραίτητη επιβεβαιωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο στο τμήμα F&B ή στο 
τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Προσφέρεται: 
Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων).                                                                                              
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
πιστοποιητικά εμπειρίας στο F & Β και μια τουλάχιστον συστατική επιστολή από προηγούμενο 
Εργοδότη να αποσταλούν στη πιο κάτω διεύθυνση μέχρι τις 11/7/2022

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
 

Η εταιρεία PFA CYPRUS HOLIDAY HOMES LTD λόγω ανάπτυξης 
των εργασιών της, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα κηπουρό, 
συντηρητή πισίνων, τεχνικούς γενικών καθηκόντων, καθαριστές 
και καθαρίστριες με δυνατότητα εκπαίδευσης για τα κτιριακά 
συγκροτήματα που διαχειρίζεται.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 26935828 ή 
στο 80009696. Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο hr@pfa.com.cy

                                
Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

Τελούμε την Κυριακή 25.9.2022 στον Ιερό Ναό Παναγίας
Παντάνασσας στην Πάφο το 13o  Μνημόσυνο των μεγάλων

 Ευεργετών της Πάφου

      
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  &  ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗ

 και καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη τους όπως παραστούν.
     

ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Λειτουργίες – Κηρύγματα 
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης και ηγούμενος 
Χρυσορρογιατίσσης κ. Παγκράτιος την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 
θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου 
στην Πάφο, όπου θα προστεί του μνημοσύνου των πεσόντων και 
σφαγιασθέντων κατά την Μικρασιατική καταστροφή. Ομιλητής στο 
μνημόσυνο θα είναι ο κ. Ξένιος Παναγής Διευθυντής του Λυκείου Αγίου 
Νεοφύτου Πάφου.
 
Ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
κ. Τυχικός την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Νατά, όπου στη συνέχεια θα 
προστεί του εθνικού μνημοσύνου των ηρώων της κοινότητας.
Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του 
Θεολόγου στο Πραστειό Αυδήμου.
 
Ο Θεολόγος κ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου θα 
κηρύξει τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Πάχνα.
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Νίκησε και στον Κάμπο ο Γιάννος Ιωαννίδης!
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Με γρήγορο οδήγημα  στην δεύτερη 
χρονομετρημένη διαδρομή και με 
χρόνο 02,14,12 ο Γιάννος Ιωαννίδης  

με ένα Mitsubishi Lancer 7ης γενιάς  κέρδισε τον 
4ο αγώνα του  Πρωταθλήματος. Στην δεύτερη 
θέση του βάθρου στα πηδάλια ενός Mitsubishi 
Lancer Evo 3 ανέβηκε ο Γιώργος Πολυκάρπου  
με χρόνο 02,15,06 και την τρίτη θέση κατέλαβε 
ο Ηλίας Πιερή   με ένα Mitsubishi Lancer 6ης 
γενιάς.
Ο Γιάννος Ιωαννίδης με Mitsubishi Lancer Evo 
7 έδειξε από την αρχή της προθέσεις του για 
ένα γρήγορο αγώνα στην  απαιτητική διαδρο-
μή στον κάμπο Παραλιμνιού και οδηγώντας 
αλάνθαστα στην δεύτερη χρονομετρημένη 
διαδρομή σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 
02,14,12 με μέση ταχύτητα 80,52 χλμ. και του 
έδωσαν  30 βαθμούς που τον ανέβασαν στην 
δεύτερη  θέση στο πρωτάθλημα με 81 βαθ-
μούς. Στην δεύτερη θέση μετά από μια στρωτή 
οδήγηση στην δεύτερη χρονομετρημένη δια-
δρομή με χρόνο 02,15,06 ανέβηκε ο πρωτοπό-
ρος του πρωταθλήματος Γιώργος Πολυκάρπου 
με Mitsubishi Lancer Evo IΙΙ που πάλεψε, πα-
ρόλα το πρόβλημα στην δοκιμαστική διαδρο-
μή, μέχρι τέλους για την νίκη, που με τους 24 
βαθμούς της δεύτερης θέσης παραμένει στην 

πρώτη θέση του πρωταθλήματος με 103 βαθ-
μούς.  Στην τρίτη  θέση του βάθρου ανέβηκε ο 
Ηλίας Πιερή  με χρόνο 02,16,38 χρόνο που ση-
μείωσε στη δεύτερη χρονομετρημένη διαδρο-
μή με ένα Mitsubishi Lancer 6ης γενιάς και με 
τους 21 βαθμούς της 3ης θέσης βρέθηκε στην 
τρίτη θέση του πρωταθλήματος ταχύτητας.
Ο  Ευαγόρας Κούλουρος πάλεψε με το 
Mitsubishi Lancer Evo 3  και με χρόνο 2,17,74 
που σημείωσε στην μοναδική  χρονομετρημέ-
νη του 2η διαδρομή τερμάτισε 4ος και νίκησε 
και την RCS2  ακολουθούμενος στην πέμπτη 
θέση του αγώνα  στα πηδάλια ακόμα ενός 
Mitsubishi Lancer  9ης γενιάς (02,18,90) ο Λά-
μπρος Ιωαννίδης κερδίζοντας και την RC2. Στην 
έκτη θέση (02,22,22) τερμάτισε ο Μάριος Παύ-
λου   με ένα Mitsubishi Lancer evo. Mε ακόμα 
ένα από τα πολλά Mitsubishi Lancer του αγώ-
να, στην έβδομη θέση τερμάτισε ο Σταύρος 
Αντωνίου με χρόνο 02,22,25 ενώ στην όγδοη 
θέση τερμάτισε ο Κυριάκος Ιωαννίδης με ένα 
Mitsubishi Lancer   9ης γενιάς (02,23,47). Στην 
ένατη θέση με χρόνο 02,23,83 τερμάτισε ο Ιά-
κωβος Πενταράς  με  Mitsubishi Lancer Evo 6 
και την βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρω-
σε ο Παναγιώτης Ξενοφώντος  (02,26,59) που 
κέρδισε και την δικίνητη συμβατική κατηγορία 

στα πηδάλια του γνωστού Honda Civic FN2.
 Ο Μιχάλης Σοφοκλέους της GEPA MECHANICAL 
INSTALLATIONS που στην δεύτερη χρονομετρη-
μένη διαδρομή κατάφερε με χρόνο 02,30,07 
με το WV Golf Gti  να κερδίσει την RCS1 και με 
τους 30 βαθμούς να ισοβαθμήσει στην πρώτη 

θέση του πρωταθλήματός  δικινήτων “S” με τον 
Δημήτρη Παρέλλης  που με το Opel Corsa Gsi 
(02,31,15) νίκησε  στην RCS3. Στην κατηγορία 
RCL1 νικητής ο Κλεάνθης Έλληνας με το Ford 
Fiesta Dytko (02,29,49). O Ρίκος Παναγιώτου 
με το SUZUKI VITARA ήταν νικητής στην RCT1.  

Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής 
Sebastien Ogier επιστρέφει στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) για τους τρεις 
τελευταίους αγώνες του 2022.
Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής του Παγκοσμί-
ου Πρωταθλήματος Ράλλυ ανακοίνωσε στο 
twitter ότι θα είναι παρών στους τρεις τελευ-
ταίους αγώνες της φετινής περιόδου.
Πέρα από το γεγονός ότι το επιθυμούσε και ο 
ίδιος, ρόλο έπαιξε μάλλον και η συγκυρία για 
την Toyota Gazoo Racing, που μετά την όχι επι-
τυχημένη εμφάνιση των Yaris στο ΕΚΟ Ράλλυ 
Ακρόπολις θέλει να ξεκαθαρίσει με την κατά-
κτηση των δύο παγκόσμιων τίτλων μια ώρα 
αρχύτερα.
Όπως είναι γνωστό ο ταλαντούχος νεαρός 
οδηγός της Kalle Rovanpera προηγείται στην 
βαθμολογία με σημαντική διαφορά από τους 
ανταγωνιστές του για τον παγκόσμιο τίτλο των 
οδηγών (έχει 204 βαθμούς, έναντι 154 και 131 
των οδηγών της Hyundai Tanak και Neuville).
Αντίστοιχα, η Toyota Gazoo Racing είναι πρώτη 
στην βαθμολογία των κατασκευαστών με 404 
βαθμούς, έναντι των 341 της Hyundai Shell 

Mobis World Rally Team, η οποία όπως ξέρε-
τε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο 
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, κατακτώντας και τις 
τρεις θέσεις του βάθρου των νικητών.

O Ogier επιστρέφει στο WRC για τους 
τρεις τελευταίους αγώνες της χρονιάς!
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Αποσύρεται η συμμετοχή του Fourmaux 
από το Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας
Η M-Sport ανακοίνωσε αλλαγή του προ-

γράμματος συμμετοχής του Adrien 
Fourmaux στο WRC. Θα επανέλθει στο Ράλλυ 
Ισπανίας με το Puma Hybrid Rally1.
Ο νεαρός Γάλλος οδηγός της M-Sport Ford δεν 
θα αγωνιστεί πίσω από το τιμόνι του υβριδι-
κού Puma Rally1 στον αγώνα που εκκινεί στις 
29 του μηνός από το Auckland.

O Adrien Fourmaux που δεν συμμετείχε ούτε 
στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς το 
Puma Hybrid Rally1 του δεν πρόλαβε να ετοι-
μαστεί εγκαίρως μετά από το ατύχημα στο 
Ράλλυ του Βελγίου, αναμένεται να επανέλ-
θει στην αγωνιστική δράση στον 12ο γύρο του 
πρωταθλήματος  που διεξάγεται στην Ισπανία 
από 20 έως 23 Οκτωβρίου. 



A

Επανήλθε ξανά στην επικαιρότητα το 
θέμα που έχει προκύψει με το Στέλιος 

Κυριακίδης, ύστερα από ραδιο-
φωνικές δηλώσεις του Ανδρέα 

Μιχαηλίδη, προέδρου του ΚΟΑ. 
Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ έχει ξε-

καθαρίσει ότι τέλος Δεκεμβρίου θα ξεκι-
νήσουν τα έργα για αντικατάσταση του 

ταρτάν στίβου. Το μεγάλο πρόβλημα που 
προκύπτει με τα έργα, είναι ότι κανένας 
δεν γνωρίζει εάν στο γήπεδο θα μπορούν 
να διεξάγονται αγώνες παράλληλα με τα 
έργα, όπως συζητήθηκε παλαιότερα. Εάν 
όχι, τότε Πάφος fc και Ακρίτας θα πρέπει να 
ψάξουν άλλο γήπεδο. 
Δημοτικό στάδιο Πέγειας και Γεροσκήπους 
κρίθηκαν ακατάλληλα, και η μόνη εναλλα-
κτική λύση είναι το Τσίρειο στάδιο Λεμε-
σού, το οποίο οι δύο ομάδες της Πάφου 
απορρίπτουν, καθώς έχει ένα σορό προ-
βλήματα και ειδικά με το γρασίδι. «Το ταρ-
τάν του Στέλιος Κυριακίδης πρέπει να αλ-

λαχθεί. Ταλαιπωρούνται όλοι οι αθλητές 
εδώ και 2-3 χρόνια. 
Τελείωσαν οι προσφορές, αξιολογούνται 
και προχωρούμε. Οι ομάδες της Πάφου 
έχουν ενημερωθεί προφορικώς και γρα-
πτώς» τόνισε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ.  
Απάντηση στις δηλώσεις Ανδρέα Μιχαηλί-
δη έδωσε ο βουλευτής Πάφου Χρύσανθος 
Σαββίδης, ο οποίος είπε: «δεν αποφασίζει 
μόνος του ο κ. Μιχαηλίδης για εμάς χωρίς 
εμάς.  Να τον καλέσουμε ξανά να δώσει λύ-
σεις και να πάψει να κάνει δηλώσεις. Ο και-
ρός του διατάζω πέρασε...!!!» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο βουλευτής Πάφου.

Η πρόταση της Πάφος fc

Σκοπός των επενδυτών είναι να κτίσουν το 
Στέλιος Κυριακίδης από την αρχή και να το 
μετατρέψουν σε υπερσύγχρονο στάδιο πο-
δοσφαίρου, κόστους κοντά στα 40 εκατομ-
μύρια ευρώ. 
Μάλιστα, έχουν σταλεί και τα σχέδια, τα 
οποία σχεδίασε κορυφαίο αρχιτεκτονικό 
γραφείο του Λονδίνου, το οποίο ειδικεύ-
εται σε στάδια. Η εν λόγω πρόταση βρί-
σκεται ενώπιων του Γενικού Εισαγγελέα, 
καθώς η μεταβίβαση κρατικής γης σε επεν-
δυτές, περιλαμβάνει αρκετές διαδικασίες.  

Θύμωσε ο Χρ. Σαββίδης με τον πρόεδρο του ΚΟΑ

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Τυχεροί φίλαθλοι...
Τυχεροί όσοι ήταν στο Στέλιος Κυριακίδης στον αγώνα Πάφος – ΑΕΚ. 
Πέραν του ότι απόλαυσαν μια πολύ καλή αναμέτρηση, είχαν την ευκαιρία 
να ζήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι πέραν 
των πέντε χιλιάδων φίλων και υποστηρικτών της παφιακής ομάδας. Το 
κερασάκι στην τούρτα ήταν ασφαλώς το όλε – όλε με ποδοσφαιριστές και 
κόσμο να γίνονται ένα και να δημιουργούν μια εντυπωσιακή εικόνα.

Ο Χριστάκης Σκαπούλης «κατακρεούργη-
σε» τον διαιτητή της αναμέτρησης Πάφος 

– ΑΕΚ Μάριο Χριστοφόρου για τις αποφάσεις 
που πήρε. Μεταξύ άλλων είπε ότι ο ποδο-
σφαιριστής της ΑΕΚ Κενάν Πίριτς έπρεπε να 
αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στο 4’ και ότι το 
γκολ της Πάφου στο 67’ κακώς δεν μέτρησε. 
Τα ποδοσφαιρικά δεδομένα θα ήταν αλλιώς, 
εάν η ΑΕΚ έμενε με 10 ποδοσφαιριστές από 
τα πρώτα λεπτά, ή αν δεν είχε ακυρωθεί το 
τέρμα του Ντραγκομίρ στο 67ο λεπτό.

Όλο και περισσότερο αγκαλιάζεται η Πά-
φος fc από το φίλαθλο κοινό της επαρ-

χίας Πάφου. Η Πάφος ανακοίνωσε ότι στον 
αγώνα με την ΑΕΚ είχε στις κερκίδες περισσό-
τερο από 5 χιλιάδες κόσμο, αριθμός που απο-
τελεί ρεκόρ για τη φετινή χρονιά.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις και οι σπου-
δαίες νίκες της ομάδας συζητιούνται 

πλέον σε όλη την επαρχία, πράγμα που ση-
μαίνει ότι η ομάδα αγκαλιάζεται όλο και πε-
ρισσότερο, ακόμα και από μη ποδοσφαιρόφι-
λους.

Καθόλου τυχαία δεν είναι η πορεία της 
Πάφος fc στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορί-

ας. Σε τέσσερις η παφιακή ομάδα είναι στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον 
Απόλλωνα, έχοντας καλύτερη αναλογία τερ-
μάτων. Η ομάδα της Πάφου, λοιπόν, έχει την 
καλύτερη επιθετική γραμμή με 10 τέρματα και 
την καλύτερη άμυνα με μόλις ένα παθητικό.

Σπόντες. . .
Ζητούν τίτλο...

Για άλλη μια φορά οι φίλοι της Πάφος fc ζήτησαν τίτλο από 
τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους, ύστερα από την τερά-
στια νίκη επί της ΑΕΚ. 
Κακά τα ψέματα, η ομάδα είναι πανίσχυρη και δικαίως θεωρεί-
ται ένα από τα φαβορί για τον τίτλο... Όμως να μην ξεχνάμε ότι 
βρισκόμαστε μόλις στην 4η αγωνιστική και ότι ο δρόμος είναι 
ακόμη πολύ μακρύς. 

Χαμός στα αποδυτήρια
 

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και στα αποδυτήρια της Πάφος fc μετά 
την τεράστια νίκη επί της ΑΕΚ. Οι ιδιοκτήτες της ομάδας Σερ-
γκέι Λομάκιν και Ρόμαν Ντουμπόφ κατέβηκαν στα αποδυτήρια 
και συνεχάρησαν έναν προς έναν τους πρωταγωνιστές της με-
γάλης επιτυχίας. 

Δείγματα μεγάλης ομάδας για άλλη μια αγωνιστική από την 
Πάφος fc και δικαίως οι φίλοι της ομάδας ζητούν τον τίτλο…

Στον αγώνα Πάφος – ΑΕΚ, την περασμένη Κυριακή, εί-
χαμε τη φάση του 3ου λεπτού, όπου ο τερματοφύλα-
κας της ΑΕΚ ανέτρεψε τον Ζάιρο εκτός περιοχής με τον 

διαιτητή να δείχνει την κίτρινη κάρτα. Τον Απρίλιο του 2022 
στον αγώνα Πάφος - Άρης είχαμε την ίδια φάση, ωστόσο, ο 
διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα της 
Πάφου. 
Στην πρώτη φάση, λοιπόν, είχαμε κίτρινη κάρτα, ενώ σε ίδια 
φάση, σε άλλο αγώνα, άλλος διαιτητής, έδειξε κόκκινη κάρτα.

Π ραγματοποιήθηκε στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Σταδίου 

ΓΣΠ η κλήρωση των αγώνων της 
πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca 
- Cola Α’ - Β’ Κατηγορίας περιόδου 
2022 - 2023.
Η Ομόνοια Λευκωσίας και ο Εθνικός 
Άχνας που αγωνίστηκαν στον περ-
σινό τελικό και Απόλλων, ΑΕΚ που 
μαζί με την Ομόνοια, προκρίθηκαν 
σε φάση ομίλων των Πρωταθλημά-
των UEFA, δεν συμμετέχουν στην 

πρώτη φάση της διοργάνωσης.Τε-
τάρτη, 05.10.2022                          
Συνοπτικά τα ζευγάρια της κλήρωσης:                                        
18:00 Οθέλλος Αθηαίνου – Δόξα 
Κατωκοπιάς (Αντ. Παπαδόπουλος)
18:00 ΑΕΖ Ζακακίου-Πάφος FC (Μα-
κάρειο)
Πέμπτη, 06.10.2022
17:00 ΑΕΛ – Ερμής Αραδίππου 
(Τσίρειο)
Τρίτη, 11.10.2022
18:00 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – 

ΑΠΟΕΛ (Στάδιο N. Papas Group / 
Aμμόχωστος – Επιστροφή)
Τετάρτη, 12.10.2022
18:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπι-
άς Λυμπιών 
(Δημοτικό Στάδιο Τάσος Μάρκου)
18:00 Νέα Σαλαμίνα – Πέγεια 2014 
(Στάδιο N. Papas Group / Aμμόχω-
στος – Επιστροφή)
Τετάρτη, 19.10.2022
18:00 Ακρίτας Χλώρακας– ΑΛΣ Ομό-
νοια 29Μ (Στέλιο Κυριακίδης)

18:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 
– ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα (Στάδιο N. 
Papas Group / Aμμόχωστος – Επι-
στροφή)
Τετάρτη, 26.10.2022                                                                  
18:00 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – Ανόρθω-
ση (Μακάρειο)

*Οι ώρες έναρξης των αγώνων εν-
δέχεται να διαφοροποιηθούν για 
σκοπούς τηλεοπτικής μετάδοσης.

Κλήρωση αγώνων πρώτης φάσης Κυπέλλου

Σφάλματα διαιτητών ...

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

Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την επόμενη φορά που θα μας αδι-
κήσει ο διαιτητής, θα του κάνω μια 

τέτοια λαβή να καταλάβει...

Να τον καλέσουμε ξανά να 
δώσει λύσεις και να πάψει 
να κάνει δηλώσεις. Ο καιρός 
του διατάζω πέρασε...!!!»



Σ την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα 
ανέβηκε η Πάφος fc μετά την τεράστια 
από κάθε άποψη νίκη επί της πολύ καλής 

ΑΕΚ Λάρνακας. 
Η παφιακή ομάδα παίζοντας κατά διαστήματα 
σπουδαίο ποδόσφαιρο απέδειξε για άλλη μια 
αγωνιστική ότι δικαίως θεωρείται ένα απ’ τα 
φαβορί για τον φετινό τίτλο. 
Ο Νορβηγός προπονητής της ομάδας Χένινγκ 
Μπεργκ, έχοντας στα χέρια του ένα εξαιρετικό 
ρόστερ, δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει για 
άλλη μια σεζόν πόσο σπουδαίος προπονητής 
είναι. Άλλωστε, μια πρώτη γεύση, είχαμε πά-
ρει όταν ήταν στον πάγκο της Ομόνοιας, με την 
οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα (2020-2021). 
Την ίδια ώρα, άκρατος ενθουσιασμός επικρατεί 
στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος σε κάθε νικη-
φόρα αναμέτρηση δεν διστάζει να ζητήσει το 
πρωτάθλημα. Την περασμένη Κυριακή το Στέ-
λιος Κυριακίδης σείστηκε αρκετές φορές με την 
ιαχή «φέρτε το πρωτάθλημα μες το Παφιακό».  
Η διοίκηση, από την πλευρά της, παρόλο που 
βλέπει ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε εξαιρετικά, 
κρατά χαμηλούς τόνους. Άλλωστε, βρισκόμα-
στε μόλις στην 4η αγωνιστική. 

«Να κάνουμε την Πάφο περήφανη»
«Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε το πρω-

τάθλημα και να κάνουμε περήφανη όλη την 
Πάφο. Ο κόσμος είναι συνεχώς δίπλα μας, 
αντιλαμβάνομαι τις απαιτήσεις του και επανα-
λαμβάνω μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρω-
τάθλημα» ανέφερε σε ραδιοφωνικές δηλώσεις 
του ο άσσος της Πάφος fc Βλαντ Ντράγκομιρ. Ο 
Ρουμάνος μέσος αναφέρθηκε και στον Χένινγκ 
Μπεργκ, λέγοντας ότι «Με τον Μπεργκ δου-
λεύουμε μακράν καλύτερα φέτος. Είναι εκεί, 
μας δίνει τις σωστές οδηγίες και μας κάνει να 

αισθανόμαστε καλύτερα στο γήπεδο, να έχου-
με αυτοπεποίθηση και μας στηρίζει».

Με την ΑΕΚ
Ο αγώνας με την ΑΕΚ ήταν το πιο δύσκολο τεστ 
για την παφιακή ομάδα. Κλήθηκε να αποδείξει 
εάν έχει τις δυνατότητες να νικήσει το θεωρη-
τικό φαβορί για τον τίτλο και να πλασαριστεί 
στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. 
Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ όχι μόνο κέρδισε, 

αλλά είχε και εξαιρετική απόδοση επικρατώντας 
κατά κράτος της αντιπάλου, χώρια που το παι-
χνίδι θα μπορούσε να είχε διαφορετική τροπή 
εάν ο διαιτητής απέβαλλε τον τερματοφύλακα 
της ΑΕΚ στη φάση της ανατροπής του Ζάιρο, ή 
αν δεν ακύρωνε το τέρμα του Ντραγκομίρ στο 
67ο λεπτό.  
Ο Χριστάκης Σκαπούλης, πρώην διαιτητής, και 
τώρα αναλυτής φάσεων, «κατακρεούργησε» 
τον διαιτητή της αναμέτρησης Μάριο Χριστοφό-
ρου για τις αποφάσεις που πήρε. Μεταξύ άλλων 
είπε ότι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Κενάν Πίριτς 
έπρεπε να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στο 4’ 
και ότι το γκολ της Πάφου στο 67’ κακώς δεν μέ-
τρησε. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η Πάφος είναι στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθ-
μούς, όσους έχει και ο Απόλλωνας. Η παφιακή 
ομάδα έχει και την πρωτιά στα στατιστικά. Έχει 
την καλύτερη επιθετική γραμμή με 10 τέρματα 
και την καλύτερη άμυνα με μόλις ένα παθητικό.

Ρεκόρ από τον κόσμο 
Οι πολύ καλές εμφανίσεις και οι σπουδαίες νί-
κες της ομάδας έφεραν τον κόσμο στο γήπεδο. 
Τον αγώνα με την ΑΕΚ παρακολούθησαν από 
τις κερκίδες του σταδίου γύρω στις 5.500 κό-
σμος, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη φε-
τινή χρονιά.   

Στην κορυφή της βαθμολογίας η Πάφος… 
Ομάδα φόβητρο έφτιαξε ο Χενινγκ Μπεργκ
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