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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χ. Σαββίδης
Με σωστό προγραμματισμό των έρ-
γων μπορεί Pafos fc και Ακρίτας να 
μην στερηθούν την έδρα τους μέχρι 
τον Μάιο…

Σελ. 07

Γ. Τσέλεπος
Το ενδεχόμενο δημιουργίας κηποθέα-
τρου στην βόρεια πλευρά του Ιακωβεί-
ου Γυμναστηρίου θα εξεταστεί από τον 
Δήμο Πάφου…

Σελ. 06

Λ.Γιουκκάς
Αρχές του νέου χρόνου αναμένεται να 
λειτουργήσει η νέα σύγχρονη μονάδα 
αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πάφου…

Σελ. 05

Σελ.16

Έρωτας για την περιο-
χή Π. Χρυσοχούς
Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ 
Ηλίας Μυριάνθους, δεν 
είναι μόνο το πολιτικό 
πρόσωπο που όλοι 

γνωρίζουμε. Ο βουλευτής διανύει 
την τελευταία του θητεία στην Κυ-
πριακή Βουλή και όπως δηλώνει 
στον «Αδέσμευτο» νιώθει ότι είναι 
από τους τυχερούς βουλευτές, γιατί 
είχε συνάδελφους που έγραψαν 
ιστορία στο Κοινοβούλιο..

Η. Μυριάνθους 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Υπό αξιολόγηση βρίσκεται η τελική γνω-
μοδότηση της περιβαλλοντικής αρχής 
αναφορικά με το τοπικό σχέδιο του Ακά-
μα, η όποια είναι δεσμευτική, ανέφερε 
την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής…

Σελ. 07

Νίκος Νουρής:
 Μέχρι τον Ιούνιο του 2024 θα έχουμε τη νέα 
δομή της Τοπικής αυτοδιοίκησης έτοιμη να 
λειτουργήσει…
Αντιμέτωπος με κριτική για την έλλειψη προ-
ετοιμασίας για το μεταβατικό στάδιο της με-
ταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέ-
θηκε την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος 
Νουρής, στην σύσκεψη που πραγματοποιήθη-
κε στην Πάφο. 

Οι Δήμαρχοι Πάφου.
Γεροσκήπου, Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς,  
εξέφρασαν ανησυχίες για τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται και σε ότι αφορά τα επαρχια-
κά συμβούλια.

ΣΕΛ. 
03

Εξετάζουν νέο σχέδιο επιδότησης
Παράταση αγωνίας για αμπελουρ-
γούς όχι μόνο για το ξυνιστέρι

Οι αμπελουργοί κλήθηκαν να υποβάλουν δήλωση 
συγκομιδής ή αδιάθετων σταφυλιών και τα στοι-
χεία μελετώνται τώρα από το αρμόδιο Υπουργείο
Δεν βγήκε άσπρος καπνός από την σύσκεψη της 
Δευτέρας για τα σταφύλια που μένουν ατρύγητα 
στα αμπέλια λόγω αδυναμίας των οινοποιείων να 
τα παραλάβουν. 

Σελ. 04

Πρόωρος μποναμάς στην Πόλη Χρυσοχούς. Εξασφα-
λίστηκε η χρηματοδότηση για προαύλιο Δημοτικού 
Μεγάρου και πρώην Αστυνομικού Σταθμού…

Σελ. 04

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: 

Π. ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Λατσί – Πύργος
Για ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών
Τι αποκαλύπτει για την πρόταση που τέθηκε και μελετάται ο Επίτροπός Ορεινών Κοινοτή-
των Κώστα Χαμπιαούρης και πώς την υποδέχονται στην Πόλη Χρυσοχούς… 
 
Την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Λατσιού με τον Πωμό και ενδεχομένως με τον Πύργο 
Τηλλυρίας προτείνουν παράγοντες της περιοχής του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς. 
Ο επίτροπος ορεινών κοινοτήτων Κώστας Χαμπιούρης ο οποίος την Πέμπτη, είχε σύσκεψη 
με το κοινοτικό συμβούλιο του Πωμού επιβεβαίωσε πληροφορίες του «Αδέσμευτου», δη-
λώντας πως αυτές οι προτάσεις και ιδέες θα μελετηθούν στο πλαίσιο του στρατηγικού σχε-
διασμού για την ανάπτυξη ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του radiocosmos, οι προτάσεις αφορούν την οργάνωση μικρών 
κρουαζιέρων από το Λατσί με ενδιάμεσο σταθμό σε Αργάκα, Πωμό και αν βρεθεί τρόπος να 
παρακάμπτονται τα Κόκκινα, η ακτοπλοϊκή σύνδεση να επεκταθεί από τον Πωμό στον Κάτω 
Πύργο Τυλληρίας... Σελ. 06

Στον αυτόματο πιλότο η μεταρρύθμιση.
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Η Εταιρεία  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Πάφου συγχαίρει την 
Κοινότητα Κρήτου Τέρρα για την επιτυχία 

της στον θεσμό των χρωματιστών χωριών του Υ-
φυπουργείου Τουρισμού αλλά και για τις πρωτο-
βουλίες της για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της 
ιδιαίτερης ταυτότητας της κοινότητας, του φυσι-
κού πλούτου και της πολιτιστικής της κληρονο-
μιάς. Η Κοινότητα και η ΕΤΑΠ Πάφου τα τελευ-
ταία χρόνια εργάζονται συστηματικά και έχουν 
μεταξύ άλλων καταφέρει: Να αναδείξουν τα μο-
ναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διατή-
ρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Κοινότητας. 
Να επιτύχουν αισθητική αναβάθμιση, περιορι-
σμό της οπτικής ρύπανσης και διαφύλαξη της κα-
θαριότητας. Αξιοποίηση και διαφύλαξη του φυ-
σικού περιβάλλοντος, τον εμπλουτισμό της του-
ριστικής εμπειρίας των επισκεπτών μέσω των 
αυθεντικών και μοναδικών εμπειριών που προ-
σφέρει η κοινότητα. 
Η ΕΤΑΠ Πάφου, ευχαριστεί και συγχαίρει θερ-
μά την Κοινότητα, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του 

Κοινοτικού Συμβουλίου  και βεβαιώνει ότι θα 
στηρίξει με όλα τα μέσα που διαθέτει τις προ-
σπάθειες κάθε κοινότητας της επαρχίας που ε-

πιθυμεί να καινοτομήσει και να υλοποιήσει δρά-
σεις που διαφυλάττουν και αναδεικνύουν την 
κοινότητα,  τον φυσικό πλούτο και την πολιτιστι-
κή κληρονομιά. Σημειώνεται ότι η επαρχία έχει 
καταλάβει 2 από τις 6 βραβεύσεις με την Κοινό-
τητα Στενής και Κρήτου Τέρρα ενώ στην διαδι-
κασία για πιθανή πιστοποίηση  το 2023 έχουν ε-
νταχθεί και άλλες κοινότητες.     
Κλείνοντας η ΕΤΑΠ καλεί όλες τις κοινότητες να 
επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην αισθητική ανα-
βάθμιση, περιορισμό της οπτικής ρύπανσης  και 
διαφύλαξη της καθαριότητας.   
Αξίζει αν σημειωθεί ότι η κοινότητα της Κρήτου 
Τέρρας πέρα από τους περίφημους καταρρά-
κτες της τους οποίους επισκέπτονται κάθε χρό-
νος χιλιάδες, διαθέτει μια πολύ πλούσια ιστο-
ρία, το πρώτο καζίνο της Κύπρου αλλά και άλλα 
σπουδαία αξιοθέατα της πολιτιστικής μαςκλη-
ρονομιάς.

Γιώργος Σαξατέ

Η Πάφος είναι ίσως η μοναδική πόλη της Κύπρου 
που έχει ένα εντελώς δικό της χαρακτήρα με τα 

νεοκλασικά κτίρια που δεσπόζουν στον κεντρικό δρόμο 
που οδηγεί στο κέντρο της και η διατήρηση και ανάδει-
ξη αυτών των κτιρίων είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί. 
Παράλληλα όμως η Πάφος διέθετε και ένα κέντρο στο 
οποίο κυριαρχούσε η παράδοση και θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι το κεντρικό κύτταρο αυτού του πυρήνα ήταν 
η Δημοτική Αγορά.
Μια Δημοτική Αγορά που δυστυχώς με τις πράξεις και 
ενέργειες των τοπικών αρχών όχι απλά υποβαθμίστηκε 
αλλά εξαφανίστηκε εντελώς. Το ότι η Δημοτική Αγορά 
αποτελούσε τον πυρήνα αυτού του παραδοσιακού χα-
ρακτήρα, μπορεί ο καθένα σαν το διαπιστώσει, μιλώ-
ντας με τους ενοίκους των παλαιών καταστημάτων που 
έχουν απομείνει στο κέντρο της Πάφου. Και για να μην 
παρεξηγηθούμε, παράδοση δεν είναι μόνο οι εικόνες 
των ηλικιωμένων κυρίως μικροπωλητών που πωλούσαν 
στους πρόχειρους ναι πάγκους τους διάφορα τοπικά 
και παραδοσιακά προϊόντα. 
Δεν είναι η εικόνα της ίδιας της Δημοτικής Αγοράς, με 
τις μυρωδιές και την πρόσοψή της την οποία φροντί-
σαμε ελέω της ανάπλασης να την εκμοντερνιστούμε 
για να την μοσχο-ενοικιάσουμε για να λειτουργήσει ως 
εστιατόριο σούσι ή γκουρμέ εδεσμάτων (τρομάρα μας) 
και ακόμα δεν βρέθηκε κανείς για να την ενοικιάσει. 
Μιλούμε και για την κοινωνική ζωή, τις συναναστροφές 
τον πάρε – δώσε την άμεση επαφή των επισκεπτών με 
τους ντόπιους και την παράδοση του τόπου μας, τον πο-
λιτισμό και την παράδοση, αυτά για τα οποία δυστυχώς 
αντί να μας κάνουν περήφανους φαίνεται ότι μας κά-
νουν να ντρεπόμαστε. Θεωρήσαμε την Δημοτική Αγο-
ρά, κάτι που προκαλούσε ρύπανση και οχληρία, κάτι 
τοξικό για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης μας.  
Αυτό όμως που έχουμε ουσιαστικά “πετύχει”, σχεδόν 
κανένας από τους επισκέπτες της πόλης μας δεν έχει 
ανάγκη να το δει, καθώς τέτοιους χώρους όπως αυτούς 
που έχουν διαμορφωθεί διαθέτουν και με το παραπά-
νω και στις χώρες τους.
Έχει λοιπόν χαθεί μια για πάντα το χρώμα, η παράδο-
ση το φολκλόρ από το κέντρο της πόλης μας και τώρα 
κινδυνεύει να χαθεί και το τελευταίο κύτταρο του πα-
ραδοσιακού κέντρου με την επιχειρούμενη ανάπλαση 
στην Λαϊκή Γειτονιά. Εάν δεν δείξουμε ούτε και τώρα 
την απαραίτητη προσοχή, θα μετανιώσουμε πολύ σύ-
ντομα πικρά, γιατί απλούστατα θα χάσουμε όλο αυτό 
τον πολιτιστικό πλούτο που μας χάριζαν ναι η Δημοτική 
Αγορά και η Λαϊκή Γειτονιά, αποκτώντας απλά μια περι-
οχή στην οποία θα ανθίζει η νυχτερινή ζωή με όλες τις 
παρενέργειες που φέρνει κάτι τέτοιο. Οχληρία, παρα-
βατικότητα και άλλα δεινά, στο όνομα μια ανάπτυξης 
χωρίς όραμα, φαντασία και τον απαραίτητο σεβασμό 
στην παράδοση και την κουλτούρα μας… 

Σεβασμός στο χαρακτήρα 
της πόλης…

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
Το παιχνίδι Ακρίτας Χλώ-
ρακας - ΑΠΟΕΛ συγκε-
ντρώνει τα βλέμματα των 
φιλάθλων της Πάφου. Η 
ομάδα της Χλώρακας θέ-
λει βαθμολογικό κέρδος.

ΣΕΛΙΔΑ 23-24

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

ΣΕΛΙΔΑ 16

Περιβάλλον-Παιδεία
Πρέπει ν’ αγαπάμε τη ζωή, 
τη ζωή που αλλάζει σαν τον 
ουρανό, τη ζωή που χύνει 
φώς για να στείλει κατόπι 
την θύελλα, τη γενναιόδω-
ρη ζωή που μοιάζει με τις 

ανοιξιάτικες βροχές...
ΣΕΛΙΔΑ 18 

Βήμα του πολίτη
Άρθρα πολιτών και συ-
νεργατών του Αδέ-
σμευτου για θέματα 
της καθημερινότητας 
και επικαιρότητας…

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 ενδιαφέρουν 
σε ένα δισέλιδο...

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Χρωματιστή και η Κρήτου Τέρρα μετά την Στενή
Η ΕΤΑΠ Πάφου συγχαίρει τη Κοινότητα για την διάκριση και 
ανακήρυξη της ως ένα από τα 6 χρωματιστά χωριά της Κύπρου

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

533-Ο βυζαντινός στρατηγός 
Βελισάριος
Ο βυζαντινός στρατηγός Βελι-
σάριος εισέρχεται θριαμβευ-
τικά στην Καρχηδόνα, την ο-
ποία καταλαμβάνει από τους 
Βανδάλους, φύλο γερμανικής 
προελεύσεως.
1837
Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τε-
χνών στην Αθήνα (Σχολείο των 

Τεχνών).
1902-Το Ασκληπιείο της Κω
Ο γερμανός αρχαιολόγος Ρού-
ντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το 
Ασκληπιείο της Κω.
1940-Κάνει πρεμιέρα στους 
αμερικανικούς κινηματογρά-
φους το αριστούργημα του 
Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Μεγάλος 
Δικτάτωρ».
1940-Το Γενικό Επιτελείο Στρα-

τού της Ιταλίας αποφασίζει ε-
πίθεση εναντίον της Ελλάδας.
1962-Σοβιετικός βαλλιστικός 
πύραυλος R-12.
Ξεσπά η Κρίση των Πυραύ-
λων. Ο αμερικανός πρόεδρος 
Τζον Φ. Κένεντι πληροφορεί-
ται την παρουσία πυραυλικών 
βάσεων στην Κούβα, από φω-
τογραφίες αναγνωριστικών α-
εροπλάνων.

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 τυπωμέ-
νες πωλήσεις”

Daniel Starch
Διαφημιστής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Λουκιανού πρέσβ. 
Αντιοχείας Σαβίνου οσ.
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Εφημερ εύ ον τες Οδ ον τίατρ οι 
Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10/2022-ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99201953
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2022-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛ 99470828

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

15/10/22 Σάββατο Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα Νέα 
Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762

16/10/22 Κυριακή  Αγαθοκλέους Άντρη Ελευθερίου Βενιζέλου 24 Μετοχικό 
Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου. 26933820 99094932

17/10/22 Δευτέρα  Μενελάου Μενέλαος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 Εναντι βενζιναδικου  
Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries Γεροσκήπου 26812121 99813985

18/10/22 Τρίτη Ευθυμίου Κλεονίκη Λεωφ. Αφροδίτης 2 Γεροσκήπου 
26913223

19/10/22 Τετάρτη  Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα Λεωφ. Ελλάδος 11 
Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου Πάφος 26100292 97743242
19/10/22 Τετάρτη  Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικαστήριο 
προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) Πάφος 26942131 26951370

20/10/22 Πέμπτη Πολυκάρπου Ίκαρος Ελευθερίου Βενιζέλου 29 Κάτω από 
την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809

21/10/22 Παρασκευή Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1 
Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης Πάφος 26935495 99490987
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Στον αυτόματο πιλότο η μεταρρύθμιση 
Κριτική στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλλειψη προετοιμασίας 

ΟΑντιμέτωπος με κριτική για την έλ-
λειψη προετοιμασίας για το μετα-
βατικό στάδιο της μεταρρύθμισης 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε την Τρί-
τη ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, 
στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην 
Πάφο. 
Οι Δήμαρχοι Πάφου, Γεροσκήπου, Πέγειας 
και Πόλης Χρυσοχούς,  εξέφρασαν ανησυχίες 
για τις διαδικασίες που ακολουθούνται και σε 
ότι αφορά τα επαρχιακά συμβούλια. 
Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Δήμαρχος Πά-
φου Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος άσκησε 
πολύ έντονη κριτική και εκτίμησε ότι το 2024 
οι Δήμοι και τα Επαρχιακά Συμβούλια θα βρε-
θούν μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα. 

Δηλώσεις 
Ο κ. Φαίδωνος εξέφρασε ανοικτά τις επιφυ-
λάξεις του κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, 
ενώ μιλώντας στο Radiocosmos εξέφρασε 
έντονες ανησυχίες για τις προετοιμασίες 

σχετικά με την Μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τα Επαρχιακά Συμβούλια. 
Υπάρχουν όπως είπε πολλά θέματα για τα 
οποία δεν έγινε η απαραίτητη διαβούλευση 
και προετοιμασία ώστε όλα να είναι έτοιμα 
για να τεθούν σε εφαρμογή το 2024. 
Ο κ. Φαίδωνος, αναφέρθηκε στην υποστε-
λέχωση σήμερα των Δήμων που θα ενοποι-
ηθούν με κοινότητες, καθώς και σε έλλειψη 
ρυθμίσεων για το προσωπικό που θα στελε-
χώσει τα επαρχιακά συμβούλια. Αναφέρθηκε 
χαρακτηριστικά στην περίπτωσης του Επαρ-
χιακού Πολεοδομικού Συμβουλίου, λέγοντας 
ότι θα ενοποιήσει τις οικοδομικές αρχές των 

τεσσάρων Δήμων και της Επαρχιακής Διοίκη-
σης καθώς και τα πολεοδομικά τμήματα του 
Υπουργείου  Εσωτερικών και του Δήμου Πά-
φου. 
Με τις διαπιστώσεις του Δήμαρχου Πάφου, 
συμφώνησαν και οι Δήμαρχοι Πόλης Χρυσο-
χούς και Γεροσκήπου οι οποίοι ανέφεραν ότι 
χρειάζονται να γίνουν πολλά στο μεσοδιάστη-
μα για να υλοποιηθεί ομαλά η μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Έρχονται εμπειρογνώμονες 
Ο Υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σηκώ-
σει το γάντι ιδιαίτερα για τις αναφορές του 

Δημάρχου Πάφου και τόνισε ότι τον Ιούνιο 
του 2024, η Κύπρος θα έχει την νέα δομή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην θέση της, έτοιμη 
να λειτουργήσει. 
Παρά τις όποιες δυσκολίες που είναι φυσιο-
λογικό να υπάρχουν, είπε ο κ. Νουρής, πρό-
κειται για μια επαναστατική αλλαγή, ιδιαίτε-
ρα σε ό,τι αφορά τον θεσμό των Επαρχιακών 
Συμβουλίων. 
Στόχος της  πρόσφατης σύσκεψης, όπως και 
αυτών που προηγήθηκαν στις υπόλοιπες 
επαρχίες, ήταν όπως ανέφερε η ενημέρωση 
από μέρους του για τις ενέργειες που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη, στο μεταβατικό στάδιο της 
Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
μετά την ψήφιση της νομοθεσίας. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, συνέχισε, έχει 
φροντίσει να πλαισιωθούν οι τεχνοκράτες 
του Υπουργείου με Ελλαδίτες και Ευρωπαί-
ους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συνδρά-
μουν στην ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Σχετική πρόταση αναμενόταν να κατατεθεί 
προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
Ήδη τόνισε έχουν συσταθεί και ξεκίνησαν 
δουλειά και οι ομάδες εργασίας της Κεντρι-
κής Συμβουλευτικής Επιτροπής στις διάφο-
ρες θεματικές όπως τα θέματα προσωπικού, 
τα πληροφοριακά συστήματα, η αδειοδότη-
ση της ανάπτυξης, ενώ το επόμενο διάστημα 
θα συνέλθουν και οι ομάδες για τα θέματα 
εκπαίδευσης και προϋπολογισμού. 

Νίκος Νουρής: Μέχρι 
τον Ιούνιο του 2024 θα 
έχουμε τη νέα δομή της 
Τοπικής αυτοδιοίκησης 
έτοιμη να λειτουργήσει…
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Δ εν βγήκε άσπρος καπνός 
από την σύσκεψη της Δευ-
τέρας για τα σταφύλια που 

μένουν ατρύγητα στα αμπέλια 
λόγω αδυναμίας των οινοποιείων 
να τα παραλάβουν. 
Την σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουρ-
γός Γεωργίας, Γεωργικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος Κώστας 
Καδής και συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι των Αγροτικών Οργανώσεων 
και Βουλευτές. 
Από την ανάλυση της κατάστασης 
που επικρατεί, δεν προέκυψαν 
σαφή στοιχεία για τις ποσότητες 
που μένουν αδιάθετες από τους 
αμπελουργούς. 
Από την πλευρά του Υπουργείου 
Γεωργίας, εκφράστηκε η ετοιμό-
τητα να εξαγγελθεί και πρόσθετο 
σχέδιο επιδότησης, ώστε να κα-
λυφθούν όλοι οι αμπελουργοί οι 
οποίοι κλήθηκαν μέχρι την Πέμπτη 
να υποβάλουν δήλωση συγκομι-

δής ή αδιάθετων ποσοτήτων. Αν 
διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες που 
μένουν αδιάθετες δεν μπορούν 
να παραληφθούν από οινοποιεία, 
τότε θα εξαγγελθεί πρόσθετο σχέ-
διο για απευθείας επιδότηση των 
αμπελουργών. 
Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών 
Οργανώσεων και Βουλευτές ζήτη-
σαν απευθείας αποζημίωση των 
αμπελουργών ώστε τα σταφύλια 
να κοπούν και να μείνουν στους 
αμπελώνες, ή να οδηγηθούν σε 
χωματερή. 
Στην σύσκεψη, αναφέρθηκαν 
στοιχεία για δύο μεγάλα οινοποι-
εία τα οποία βάσει του σχεδίου 
που ανακοινώθηκε παρέλαβαν 

σημαντικές ποσότητες τις τελευ-
ταίες μέρες. Από το μέτρο αυτό 
ωστόσο, δεν μπορούσε να επω-
φεληθεί η μεγαλύτερη οινοβιο-
μηχανία το ΣΟΔΑΠ, καθώς είχε 
παραλάβει πριν την εξαγγελία του 
σχεδίου πρόσθετες ποσότητες πε-
ρίπου 1500 τόνων. 
Περιορισμένες  ποσότητες παρέ-
λαβαν και ορισμένα μικρά οινο-
ποιεία στην Πάφο. Το πρόβλημα 
πλέον είναι ότι τα σταφύλια υπε-
ρωρίμασαν και δεν μπορούν να 
παραληφθούν. 

Έκκληση στους Αμπελουργούς 
Το Τμήμα Γεωργίας ανακοίνωσε 
ότι, με βάση και δεσμεύσεις ένα-

ντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
επιβάλλεται η υποχρεωτική δή-
λωση συγκομιδής για όσους αμπε-
λουργούς κατέχουν αμπελώνες με 
την ποικιλία «Ξυνιστέρι». 
Οι κάτοχοι αμπελώνων με την ποι-
κιλία «Ξυνιστέρι», οι οποίοι αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα διάθεσης 
του συνολικού ή του μεγαλύτερου 
μέρους της συγκομιδής, θα πρέπει 
να συμπληρώσουν το Έντυπο 1 
(Συγκομιδή Αδιάθετου Σταφυλιού) 
και να το υποβάλουν στην αρμό-
δια Αρχή, το αργότερο μέχρι την 
Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022. 
Επίσης μέχρι την Τετάρτη, 30 Νο-
εμβρίου 2022, όλοι οι αμπελουρ-
γοί που κατέχουν αμπελώνες με 
την ποικιλία «Ξυνιστέρι», είτε 
όφειλαν να συμπληρώσουν το 
έντυπο 1 είτε όχι, υποχρεώνονται 
να προβούν στην οριστική δήλω-
ση συγκομιδής, συμπληρώνοντας 
το Έντυπο 2.  
Τα προαναφερόμενα έντυπα βρί-
σκονται αναρτημένα στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Γεωργίας 
(http://www.moa.gov.cy/da) και 
θα πρέπει να συμπληρωθούν και 
αποσταλούν εντός των χρονοδι-
αγραμμάτων με τηλεομοιότυπο 
(φαξ) στον αριθμό 25306532 ή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 
διεύθυνση vitioeno@da.moa.gov.
cy ή δια χειρός στον Κλάδο Αμπε-
λουργίας και Οινολογίας στη δι-
εύθυνση: Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 
Αρ. 197, 3045 Λεμεσός ή στα κατά 
τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γρα-
φεία. 

Παράταση αγωνίας για αμπελουργούς 
Εξετάζουν νέο σχέδιο επιδότησης 

  Ριπές
Η μεταρρύθμιση δεν 
πέφτει από τον ουρανό! 

Χρειάστηκαν συζητήσεις και προσπάθειες 
δεκαετιών για να υπάρξει αίσιο τέλος 

στην Βουλή με την ψήφιση των νομοσχεδίων 
για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, η οποία θα τεθεί 
σε ισχύ τον Ιούνιο του 
2024. Δεν αρκεί όμως η 
ψήφιση των νομοσχεδί-
ων για να πάρει σάρκα 
και οστά η μεταρρύθμι-
ση. Στο διάστημα που 
μεσολαβεί μέχρι το 2024 
χρειάζεται να γίνουν 
πολλά από τις υφιστάμε-
νες τοπικές αρχές αλλά 

και το κεντρικό κράτος. 
Μέχρι τώρα τουλάχιστον το αρμόδιο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, δεν παρουσιάζεται έτοιμο 
ή δεν έχει την πολιτική βούληση που απαιτεί-
ται για να υλοποιήσει την μεταρρύθμιση. Οι 
ανησυχίες που εκφράζουν οι τοπικές αρχές 
που θα συνενωθούν είναι γνήσιες και πρέπει 
να εισακουστούν. Προς το παρόν κανείς δεν 
ξέρει πως θα επιτευχθεί η ενοποίηση των 
τοπικών αρχών σε διοικητικό επίπεδο, ποια 
θα είναι η ιεραρχία στην κοινή υπηρεσία πως 
θα γίνεται η διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων που διαθέτει η κάθε τοπική αρχή, 
αλλά και η εξυπηρέτηση των χρεών. 
Μόλις πρόσφατα στον Δήμο Πόλης Χρυσο-
χούς επιχειρήθηκε να γίνει καταγραφή και 
συλλογή όλων των στοιχείων από τις τοπικές 
αρχές που θα συγκροτήσουν το νέο Δήμο, 
όμως υπήρξε άρνηση να παραχωρηθούν 
αυτά τα στοιχεία. 
Αυτά βέβαια μπορεί να ξεπεραστούν σχετικά 
εύκολα με την παρέμβαση των επαρχιακών 
διοικήσεων, οι οποίες έχουν υπό τον έλεγχο 
τους τα Κοινοτικά Συμβούλια. Το δύσκολο 
είναι να πειστούν οι σημερινοί τοπικοί άρχο-
ντες για την αναγκαιότητα να συνεργαστούν 
και να πιστέψουν στην μεταρρύθμιση και να 
εργαστούν για την προώθηση της. Εδώ τα 
πράγματα είναι σε πολύ χειρότερο σημείο 
από οτιδήποτε άλλο. 
Το παράδειγμα των κοινοτήτων του Ακάμα 
που δεν θέλουν να συνενωθούν με τον Δήμο 
Πόλεως Χρυσοχούς και Πέγειας αντίστοιχα 
είναι ενδεικτικό. Πρόκειται για μικρές κοινό-
τητες με τον πληθυσμό να παρουσιάζει φθί-
νουσα πορεία. Τα έσοδα τους είναι ελάχιστα 
και η δυνατότητα τους να προσφέρουν ουσι-
αστικές υπηρεσίες στου δημότες τους μηδα-
μινές. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και 
την ένταξη τους σε μεγαλύτερες οντότητες 
αυτές οι κοινότητες  μόνον όφελος θα έχουν. 
Παρ όλα αυτά, οι σημερινοί τοπικοί άρχοντες 
είναι πολέμιοι της μεταρρύθμισης και πα-
ρουσιάζονται έτοιμοι να κάνουν ότι περνάει 
από το χέρι τους για να την παρεμποδίσουν. 
Το τραγικό σε αυτή την περίπτωση είναι πως 
αυτές τις συμπεριφορές τις σιγοντάρουν και 
ορισμένοι πολιτικάντηδες, ελπίζοντας ότι 
θα γίνουν αρεστοί και ότι θα αποκομίσουν 
πολιτικό όφελος. Για να μην δυσαρεστήσει 
κάποιους  και να αποφύγει το πολικό κό-
στος  ενόψει και των Προεδρικών Εκλογών 
στην ίδια λογική κινείται και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το οποίο όλο αυτό το διάστη-
μα αποφεύγει ουσιαστικά να προωθήσει 
την μεταρρύθμιση και να αντιμετωπίσει με 
αποφασιστικό τρόπο τα ζητήματα που προ-
κύπτουν. Ο χρόνος που χάνεται όμως είναι 
πολύτιμος για την μεταρρύθμιση, η οποία 
κινδυνεύει να βρεθεί στον βάλτο τον Ιούνιο 
του 2024. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Οι αμπελουργοί 
κλήθηκαν να 
υποβάλουν δήλωση 
συγκομιδής 
ή αδιάθετων 
σταφυλιών και τα 
στοιχεία μελετώνται 
τώρα από το αρμόδιο 
Υπουργείο

Με κονδύλι από το Ευρω-
παϊκό γεωργικό ταμείο 

και πρόγραμμα αγροτικής ανά-
πτυξης 14-20 θα εκτελεστούν 
τα έργα για τη διαμόρφωση 

των πλατειών μπροστά από το 
Δημοτικό Μέγαρο και τον πρώ-
ην αστυνομικό σταθμό Πόλεως 
Χρυσοχούς. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώ-
τη Παπαχριστοφή, πρόκειται για 
ένα έργο με κόστος 1,4 εκατομ-
μύρια ευρώ και χρονοδιάγραμ-
μα ολοκλήρωσης του 14 μήνες. 
Οι σχεδιασμοί και οι απαραίτη-
τες άδειες είναι έτοιμα και ανα-
μένεται στην επόμενη συνεδρία 
του Δημοτικού Συμβουλίου να 
θα εγκριθούν οι όροι ώστε να 
προκηρυχθούν οι προσφορές 
και αρχές του νέου χρόνου να 
αρχίσουν οι κατασκευαστικές 
εργασίες.  
Πρόκειται για πολύ σημαντικό 
έργο, το οποίο θα συνδεθεί με 
την προωθούμενη ανάπλαση 
του ιστορικού κέντρου της Πό-
λης Χρυσοχούς, το οποίο δυστυ-
χώς καθυστέρησε λόγω και των 
διαφωνιών που υπήρξαν σχετι-

κά με το κτήριο της αγοράς. 
Η κατάσταση περιπλέχθηκε με 
το έργο λόγω της αύξηση των 
υλικών που επήλθε στο μεσο-
διάστημα, με αποτέλεσμα τώρα 
να γίνονται τροποποιήσεις στα 
σχέδια για να μειωθεί το κό-
στος. 
Αυτά είναι ουσιαστικά τα δύο 
μεγάλα έργα που θα αλλάξουν 
ριζικά την σημερινή μίζερη εικό-
να που παρουσιάζει το κέντρο 
της Πόλης Χρυσοχούς. 
Με την υλοποίηση αυτών των 
έργων, την διαμόρφωση της 
πλατείας και της εμπορικής εκ-
μετάλλευσης της και την ανα-
μόρφωση των προσόψεων των 
νεοκλασικών κτηρίων που βρί-
σκονται στον σημερινό πεζό-
δρομο, μπορούν να αναζωογο-
νήσουν το κέντρο του Δήμου 
και να καταστεί πόλος έλξης 
για ντόπιους και ξένους επισκέ-
πτες. 

Πρόωρος μποναμάς στην Πόλη Χρυσοχούς 
Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για προαύλιο 
Δημοτικού Μεγάρου και πρώην Αστυνομικού Σταθμού 

Πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα συνδεθεί με την προ-
ωθούμενη ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Πόλης Χρυσοχούς, το 
οποίο δυστυχώς καθυστέρησε λόγω και των διαφωνιών που υπήρξαν 
σχετικά με το κτήριο της αγοράς. 

Επίσης μέχρι την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, όλοι οι αμπελουργοί που 
κατέχουν αμπελώνες με την ποικιλία «Ξυνιστέρι», είτε όφειλαν να συ-
μπληρώσουν το έντυπο 1 είτε όχι, υποχρεώνονται να προβούν στην ορι-
στική δήλωση συγκομιδής, συμπληρώνοντας το Έντυπο 2.
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Ετοιμάζονται για μετακόμιση στο Νεφρολογικό 

Πληρώνουμε βαρύ τίμημα

Η Κύπρος ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, έχει ταχθεί ξεκάθαρα 

με το μέτωπο των δυτικών και ενάντια στην Ρω-
σία υιοθετώντας όλα τα μέτρα που αποφασί-
ζουν οι δυτικές χώρες. Παρ’ όλα αυτά η Ρωσία 
επίσημα δηλώνει ότι δεν έχουν αλλάξει οι θέ-
σεις τους αναφορικά με το Κυπριακό στο οποίο 
σταθερά υποστήριζαν μια δίκαιη λύση στο Κυ-
πριακό βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Έχουν όμως αλλάξει πάρα πολλά σε άλλους 
τομείς. Χάσαμε όλους τους Ρώσσους τουρίστες 
που την τελευταία δεκαετία επισκέπτονταν 
κατά χιλιάδες την Κύπρο για διακοπές και ση-
μαντικότατα κεφάλαια, τα οποία εγκλωβίστη-
καν λόγω των μέτρων και του εμπάργκο κατά 
των Ρώσσων επιχειρηματιών.
Πέραν αυτού, το τελευταίο διάστημα πολλοί 
Ρώσοι influencer, έχουν ξεκινήσει μια εκστρα-
τεία διαφήμισης των κατεχομένων, ως τουρι-
στικό προορισμό, αλλά και «παράδεισο» για 
επενδύσεις των Ρώσσων ολιγαρχών.
Εμείς από την άλλη βλέπουμε αποσβολωμένοι 
όλη αυτή την προσπάθεια και δεν κάνουμε ου-
σιαστικά τίποτα.
Έχουμε δηλαδή ένα παράνομο μόρφωμα που 
θέλει να αποκαλείται κράτος (ενώ το αναγνω-
ρίζει μόνο η Τουρκία), και κάποιους οι οποίοι 
διαφημίζουν την πώληση κλεμμένων περιουσι-
ών μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίπο-
τε; Ποιοι είναι αυτοί οι influencers; Δεν έχουν 
ονόματα; Δεν είναι έγκλημα αυτό που κάνουν 
αφού εν γνώσει τους διαφημίζουν κλεμμένες 
περιουσίες;
Γιατί δεν εξασφαλίζουμε διατάγματα σύλληψής 
τους όπως και όλων όσων αγοράζουν τέτοιες 
περιουσίες, ώστε να κινδυνεύουν να συλλη-
φθούν, όπου και να ταξιδέψουν εκτός βέβαια, 
από Τουρκία, κατεχόμενα, άντε και Ρωσία Λευ-
κορωσία; Πώς είναι δυνατόν, μετά από τέτοια 
κατακραυγή κατά της Ρωσίας, εμείς να μην 
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση; 
Πώς είναι δυνατόν, να καταδικάζεται η Ρωσία 
για την εισβολή της στην Ουκρανία και την ίδια 
ώρα η Τουρκία και τα κατεχόμενα να επιβρα-
βεύονται; Πώς είναι δυνατόν να μην μπορούμε 
να πείσουμε τους συμμάχους μας δυτικούς, 
για το δικό μας δίκαιο και την καταδίκη της 
Τουρκίας, η οποία όχι μόνο βγαίνει κερδισμένη 
από όλο αυτό αλλά συνεχίζει απροκάλυπτα να 
μας απειλή ακόμα και με κατάληψη ολόκληρης 
της Κύπρου; Εάν αυτό είναι ανικανότητα τότε 
οφείλουν όσοι ευθύνονται να παραιτηθούν και 
να πάνε στα σπίτια τους, ενώ εάν οφείλεται η 
αποτυχία μας σε άλλους λόγους οφείλουν να 
μας τους εξηγήσουν. Ναι καταδικάζουμε με 
όλη μας τη δύναμη την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, ναι τασσόμαστε με την πλευρά 
του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν μπορούμε να 
παραγνωρίζουμε το δικό μας πρόβλημα που εί-
ναι πανομοιότυπο με αυτό που γίνεται σήμερα 
στην Ουκρανία. Και δεν μπορούμε να μην σκε-
φτούμε. Άραγε εάν εμείς αρχίζαμε ένα αγώνα 
για απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών 
μας από την Τουρκία, θα υπήρχε τέτοιο κύμα 
συμπαράστασης και αποστολή τόσων όπλων 
και χρημάτων σ’ εμάς; 

‘‘η σύνταξη’’

Αρχές του νέου χρόνου αναμένεται να 
λειτουργήσει η νέα σύγχρονη και ευρω-

παϊκών προδιαγραφών μονάδα αιμοκάθαρ-
σης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ο Διευ-
θυντής της Νεφρολογικής Κλινικής, Λάκης 
Γιουκάς, μιλώντας στο Radiocosmos, εμφα-
νίστηκε συγκινημένος για την επίτευξη του 
στόχου που είχε τεθεί για την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό γενικότερα του νε-
φρολογικού τμήματος. Ευχαρίστησε όλους 

τους συνεργάτες του για την συμβολή τους 
και σημείωσε ότι η μονάδα θα περιλαμβάνει 

τον κύριο θάλαμο αιμοκάθαρσης, θάλαμο 
αιμοκάθαρσης για μολυσματικούς ασθενείς 
, μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, τα εξωτερικά 
ιατρεία και μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης 
που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην επαρ-
χία Πάφου. 
Σύμφωνα με τον δρ Γιουκκά στη νέα μονάδα 
αναμένεται να εγκατασταθούν υπερσύγχρο-

να μηχανήματα και θα διπλασιαστεί η δυνα-
μικότητα των μηχανών αιμοκάθαρσης. 
Συνολικά η μονάδα θα έχει την δυνατότητα 
λειτουργίας μέχρι και 27 μονάδων αιμοκά-
θαρσης. 
Προς το παρόν θα λειτουργήσουν 14 μονά-
δες αιμοκάθαρσης ενώ σε λειτουργία είναι 
και οι δύο μονάδες εντατικής θεραπείας. 
Αναφερόμενος γενικότερα στην εξυπηρέτη-
ση των ασθενών τόνισε ότι με την εφαρμογή 
του ΓεΣΥ και την λειτουργία μονάδας αιμο-
κάθαρσης σε ιδιωτική κλινική, δεν υπάρχει ο 
συνωστισμός ασθενών που παρατηρούνταν 
παλαιότερα. 
Σήμερα είπε, η μονάδα στο Νοσοκομείο Πά-
φου εξυπηρετεί 70 ασθενείς. Η μετακόμιση 
του Νεφρολογικού Τμήματος από το Νοσο-
κομείο Πάφου θα δώσει την δυνατότητα για 
αλλαγές στην πτέρυγα που βρίσκεται σή-
μερα όπου θα επεκταθεί το Τμήμα Πρώ-
των Βοηθειών και θα δημιουργηθούν κλίνες 
βραχείας νοσηλείας. Γενικότερα θα υπάρξει 
σημαντική αποσυμφόρηση τμημάτων μετά 
την αξιοποίηση του νέου κτηρίου.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η απάντηση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών ότι η με-
ταρρύθμιση θα πρέπει να 

εφαρμοστεί από την στιγμή που 
ψηφίστηκε η νομοθεσία για την 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και δεν υπάρχει τρόπος 
να διαφοροποιηθούν τα δεδομέ-
να, έβαλε σε θέσεις μάχης τις κοι-
νότητες που αντιδρούν σχετικά με 
την ενοποίησή τους με τους Δή-
μους Πόλης Χρυσοχούς και Ακά-
μα. 
Οι κοινότητες είχαν στείλει σχετι-
κή επιστολή στον Υπουργό Εσω-
τερικών από τον Μάιο, ζητώντας 
να μην ενταχθούν στους νέους 
Δήμους και να επανασυσταθεί το 
σύμπλεγμα κοινοτήτων του Ακά-
μα. Ερωτηθείς για την αντίδραση 
κάποιων κοινοτήτων που δεν επι-
θυμούν να ενταχθούν στους Δή-
μους ο κ. Νουρής, απάντησε πως 
είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. 
Υπενθυμίζεται ότι στο Δήμο Πό-
λης Χρυσοχούς, Δρούσεια, Κρή-
του Τέρρα, Τέρρα, Νέο Χωρίο και 
Ανδρολύκου έχουν ένσταση με τη 
συνένωσή τους και ενημέρωσαν 
ότι η συμμετοχή τους στις ομάδες 
υλοποίησης της μεταρρύθμισης 
θα είναι μόνο αντιπροσωπευτική. 
Για τον Δήμο Ακάμα οι κοινότητες 
Κάθηκα, και Πάνω Αρόδων απέ-
στειλαν επιστολή μέσω δικηγό-
ρου και ενημέρωσαν ότι ζήτησαν 
να εξαιρεθούν από το νέο Δήμο.  

Σύσκεψη 

Έτοιμοι να παραιτηθούν είναι οι 
εννέα  κοινοτάρχες κοινοτήτων 
του Ακάμα και της Πόλης Χρυσο-
χούς, που αντιδρούν στην ένταξη 
τους στους νέους  δήμους Πέγει-
ας-Ακάμα και Πόλεως Χρυσοχούς. 
Σε σύσκεψη το βράδυ της Τετάρ-
της στο Νέο Χωριό, οι κοινοτάρ-
χες αποφάσισαν να διαβουλευ-
τούν με τα κοινοτικά συμβούλια 
τους και μέχρι την ερχόμενη Πέ-
μπτη να ανακοινώσουν τις απο-
φάσεις τους. 
Ο κοινοτάρχη της Κρήτου Τέρ-
ρα δήλωσε στο Radiocosmos, ότι 
οι παραιτήσεις τόσο των κοινο-
ταρχών όσο και των κοινοτικών 
συμβουλίων κρίθηκε ότι είναι το 
αποτελεσματικότερο μέτρο αντί-

δρασης. 
Την αντίδραση των κοινοτήτων 
του Ακάμα στο ενδεχόμενο ενο-
ποίησής τους είτε με το Δήμο Πό-
λεως Χρυσοχούς, είτε με τον Δήμο 
Δυτικής Πάφου, είχε εκφράσει ο 
πρόεδρος της κοινότητας Κρήτου 
Τέρρα Δέρβης Χαραλάμπους, και 
κατά την σύσκεψη των τοπικών 
αρχών με τον Υπουργό εσωτερι-
κών για την μεταρρύθμιση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Πάφο την 
περασμένη Τρίτη.
Ο κ. Χαραλάμπους, εκπροσωπώ-
ντας, όπως είπε τις ορεινές κοινό-
τητες του Ακάμα είχε δηλώσει ότι 
ήδη έχουν καταχωρήσει ένσταση 
για το ενδεχόμενο ένταξής τους 

στους Δήμους Π. Χρυσοχούς και 
Δυτικής Πάφου, με το σκεπτικό 
ότι δεν έχουν κοινά προβλήματα 
με τις παραλιακές περιοχές με τις 
οποίες προβλέπεται να ενοποιη-
θούν.
Οι κοινότητες μας, ξεκαθάρισε 
ο κ. Χαραλάμπους έχουν διαφο-
ρετικό χαρακτήρα τόσο από την 
Πόλη, όσο και από το Δήμο Πέ-
γειας που είναι παραθαλάσσιοι 
και έχουν άλλα προβλήματα εντε-
λώς διαφορετικά από τις κοινότη-
τές μας.
Οι κοινότητες είναι πεπεισμένες 
ότι με την ένταξή του στους δύο 
υπό αναφορά δήμους θα χαθούν 
ως οντότητες με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχουν ως κοινότητες 
αλλά ως μια περιοχή. Αυτό τόνι-
σε θα είναι η καταστροφή και το 
τέλος των κοινοτήτων και γι’ αυτό 
έθεσαν το ζήτημα από τον Μάιο 
στο Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς 
μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει κά-
ποια απάντηση.
Στην πρόσφατη συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στο Νέο Χω-
ρίο ήταν παρόντες οι 6 από τους 
9 κοινοτάρχες. Ο κοινοτάρχης των 
Αρόδων Ματθαίος Στεφάνου δή-
λωσε επίσης στο Radiocosmos ότι 
η πρόταση για τις παραιτήσεις θα 
τεθεί στην συνεδρίαση του κοινο-
τικού συμβουλίου της κοινότητας 
του στην επόμενη συνεδρίαση. 
Αυτό που καίει όπως είπε περισ-
σότερο τις Αρόδες, είναι το Τοπικό 
Σχέδιο και όχι οι συνενώσεις.

Αντάρτικο από κοινότητες στην Πάφο 
Ομαδικές παραιτήσεις για τις συνενώσεις των κοινοτήτων του Ακάμα

Αρχές του 2022 η νέα μονάδα 

Έτοιμοι να παραιτηθούν είναι οι εννέα  κοινοτάρχες κοινοτήτων του 
Ακάμα και της Πόλης Χρυσοχούς, που αντιδρούν στην ένταξη τους 
στους νέους  δήμους Πέγειας-Ακάμα και Πόλεως Χρυσοχούς. 
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Κηποθέατρο στον 
Κόροιβο

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
εξετάζει το ενδεχόμενο

Το ενδεχόμενο δημιουργίας κη-
ποθέατρου στην βόρεια πλευρά 

του ΓΣΚ Κόροιβος 
θα εξεταστεί από 
τον Δήμο Πάφου, 
όπως αποκάλυψε 
στο Radiocosmos o 
δημοτικός σύμβου-
λος Γιώργος Τσέλε-

πος, με αφορμή σχόλια ακροατών 
ότι ξέχασαν τις πτυσσόμενες κερκί-
δες στο στάδιο. 
Οι κερκίδες έμειναν για την μεγάλη 
συναυλία του Ξαρχάκου που προ-
γραμματίζεται όπως είπε για το τέ-
λος Οκτωβρίου. 
Ωστόσο πρόσθεσε, ο χώρος δοκιμά-
στηκε αν μπορεί να αξιοποιηθεί για 
την δημιουργία κηποθεάτρου που 
είναι μια ανάγκη για την Πάφο. 
Αυτό εξήγησε ο κ. Τσέλεπος, θα γίνει 
αν δεν επηρεάζεται η λειτουργικότη-
τα του γηπέδου το οποίο εξυπηρετεί 
τις ανάγκες και του Αθλητικού Λυ-
κείου. Ο ίδιος είπε εκτιμά ότι μπορεί 
να βρεθεί τρόπος για την συνύπαρ-
ξη αυτών των δραστηριοτήτων στον 
χώρο. Η δημιουργία κηποθεάτρου 
έχει τεθεί και εξεταστεί κι άλλες φο-
ρές από το νυν αλλά και άλλα προ-
ηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. Στο 
παρελθόν μάλιστα είχαν γίνει και 
σχεδιασμοί και κατέληξαν και σε το-
ποθεσία για την ανέγερση αμφιθεά-
τρου μεταξύ Πάφου και Γεροσκήπου 
το οποίο θα εξυπηρετούσε και τους 
δύο Δήμους. 

Παίρνει σειρά η Ελευθερίου Βενιζέλου 
Νέοι σχεδιασμοί σε Μουσείο και πρώην Οικία Έπαρχου
Νέος σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη για τον 

προαύλιο χώρο του επαρχιακού αρχαιολο-
γικού μουσείου, ο οποίος θα είναι προσβάσι-
μος στο κοινό και θα συνδεθεί με τους κήπους 
της πρώην Οικίας Επάρχου από την οποία θα 
απομακρυνθούν οι περιφράξεις. Προβλέπε-
ται μεταξύ άλλων σε μεταγενέστερο στάδιο να 
αντικατασταθούν τα υφιστάμενα στέγαστρα 
στην ανατολική πλευρά του Μουσείου που 
εκτίθενται αρχαιότητες και να κατεδαφιστεί η 
περίφραξη. 
Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, 
αποκάλυψε ότι οι σχεδιασμοί που προωθού-
νται και υλοποιούνται άμεσα, προβλέπουν τον 
καθαρισμό ρεμάτων ώστε να υπάρχει ασφα-
λής πρόσβαση και διαδρομή που θα φθάνει 
μέχρι το σημείο που κτίζονται τα κτήρια του 
ΤΕΠΑΚ. 
Ευρύτερα για το κέντρο της πόλης όπως είπε, 
στον σχεδιασμό θα ενταχθεί σύντομα το κτή-
ριο της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης και με 
την ολοκλήρωση της ανάπλασης του Μουσαλ-
λά και του Πάρκου Ήβης Μαλιώτη δημιουργεί-
ται μια ενότητα με χώρους πρασίνους, κτήρια 
και αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, με ασφαλή 
πεζοδρόμια και υπηρεσίες. 

Ολόκληρο το κέντρο της πόλης είπε ο κ. Φαί-
δωνος, από το ύψος του κυκλικού κόμβου της 
Τεχνικής Σχολής μέχρι τον Μούτταλο θα έχει 
να επιδείξει σημεία ενδιαφέροντος για τους 
επισκέπτες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
για τους κατοίκους.  Με την ολοκλήρωση ου-
σιαστικά όλων αυτών των παρεμβάσεων που 
έχουν σχεδιαστεί, το μόνο μελανό σημείο στο 
κέντρο της πόλης θα είναι ο Δημόσιος Κήπος, 
για τον οποίο υπάρχει πλέον στασιμότητα σε 
όλα τα επίπεδα. Δεν αποκλείεται το επόμενο 
διάστημα και για το θέμα του Δημόσιου Κήπου 
να προκύψουν νέες εξελίξεις που θα αλλάξουν 
τα δεδομένα. 

Παίρνει σειρά η Βενιζέλου 

Σχετικά με την ανάπλαση της Λεωφόρου Ελευ-
θερίου Βενιζέλου, ο Δήμαρχος Πάφου ανακοί-
νωσε στο Radiocosmos ότι περί τα τέλη του 
χρόνου θα αρχίσουν έργα με τα οποία θα δι-
ασφαλίζεται η κυκλοφορία πεζών στα πεζο-
δρόμια και η ρύθμιση των χώρων στάθμευσης 
μπροστά από τα καταστήματα. Το σημερινό 
χάος όπως είπε θα τερματιστεί. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έργα στην Ελευ-
θερίου Βενιζέλου θα αρχίσουν μόλις ολοκλη-
ρωθούν τα έργα και παραδοθεί η Λεωφόρος 
Ελλάδας.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η σύνδεση του Λατσιού με τον 
Κάτω Πύργο Τηλλυρίας δια 
θαλάσσης τέθηκε σε προ-

χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ανάπτυξης των απομακρυσμένων 
κοινοτήτων.
Την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Λα-
τσιού με τον Πωμό και ενδεχομένως 
με τον Πύργο Τηλλυρίας προτείνουν 
παράγοντες της περιοχής του διαμε-
ρίσματος της Πόλης Χρυσοχούς. 
Ο επίτροπος ορεινών κοινοτήτων 
Κώστας Χαμπιούρης ο οποίος την 
Πέμπτη, είχε σύσκεψη με το κοι-
νοτικό συμβούλιο του Πωμού επι-
βεβαίωσε πληροφορίες του «Αδέ-
σμευτου», δηλώντας πως αυτές οι 
προτάσεις και ιδέες θα μελετηθούν 
στο πλαίσιο του στρατηγικού σχε-
διασμού για την ανάπτυξη ορεινών 
και απομακρυσμένων περιοχών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
radiocosmos, οι προτάσεις αφορούν 
την οργάνωση μικρών κρουαζιέρων 
από το Λατσί με ενδιάμεσο σταθμό 
σε Αργάκα, Πωμό και αν βρεθεί τρό-
πος να παρακάμπτονται τα Κόκκινα, 
η ακτοπλοϊκή σύνδεση να επεκταθεί 

από τον Πωμό στον Κάτω Πύργο 
Τυλληρίας. Μελετάται μάλιστα για 
το σκοπό αυτό και το ενδεχόμενο να 
κατασκευαστεί προβλήτα και στην 
κοινότητα της Αργάκας.
Αυτό όπως είπε ο κ. Χαμπιούρης θα 
μπορεί να γίνεται στα πρότυπα και 
των κρουαζιέρων που γίνονται από 
το Λατσί στο BLUE LAGOON. 
Επίσης είπε, μπορούν να αναπτυ-
χθούν θαλάσσια ταξί για αυτές τις 
διαδρομές με τις απαραίτητες υπο-
δομές.  Η ανάπτυξη τέτοιων υποδο-
μών πρόσθεσε μπορούν να προσελ-
κύσουν επιπρόσθετους επισκέπτες 
στην περιοχή του διαμερίσματος 
της Πόλης Χρυσοχούς και του Κάτω 
Πύργου Τηλλυρίας. 
Ο κ. Χαμπιαούρης αποκάλυψε ότι 
εντός της ημέρας (χθες) αναμένεται 
να κατατεθεί η μελέτη για την ανά-
πτυξη του Πύργου Τηλλυρίας ενώ 
μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένε-
ται να παραδοθεί και η μελέτη για 
τις ορεινές κοινότητες της Πάφου 
και της Λάρνακας. 

Καλώς να ορίσει
Με ενθουσιασμό και προσμονή δέ-

χτηκαν στην Πόλη Χρυσοχούς την 
πρόταση αυτή, με τον δήμαρχο 
Γιώτη Παπαχριστοφή να δηλώνει 
στον Αδέσμευτο, ότι πρόκειται για 
μια πρόταση η οποία να και εφόσον 
προχωρήσει και υλοποιηθεί θα βο-
ηθήσει τα μέγιστα τόσο την περιο-
χή Πόλεως Χρυσοχούς, όσο και τον 
ακριτικό Πύργο Τηλλυρίας.
Απομακρυσμένες περιοχές όπως 
η Πόλη Χρυσοχούς, ο Πωμός και ο 
Πύργος Τηλλυρίας, ανέφερε ο κ. Πα-
παχριστοφή, χρειάζονται τέτοιου εί-
δους αναπτύξεις και πρωτοβουλίες 
οι οποίες θα αυξήσουν την επισκε-
ψημότητα και το ενδιαφέρον, και θα 

αναζωογονήσουν όλες τις κοινότη-
τες που βρίσκονται στην διαδρομή.
Τέτοιου είδους προτάσεις κατέληξε 
είναι ευπρόσδεκτες και μακάρι να 
υλοποιηθούν ώστε να επωφελη-
θούν οι ξεχασμένες για πάρα πολλά 
χρόνια περιοχές μας οι οποίες όχι 
μόνο δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν 
από άλλες τουριστικές περιοχές, 
αλλά έχουν τη δυνατότητα να προ-
σφέρουν νέες εμπειρίες στους επι-
σκέπτες τους.
Το Λατσί κατέληξε ο δήμαρχος Πόλε-
ως Χρυσοχούς, θα ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο. 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Ακτοπλοϊκή σύνδεση Λατσί–Πύργος 
Για ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών 

Τι αποκαλύπτει για 
την πρόταση που 

τέθηκε και μελετάται 
ο Επίτροπός Ορεινών 

Κοινοτήτων Κώστα 
Χαμπιαούρης και πώς 
την υποδέχονται στην 

Πόλη Χρυσοχούς…  

Ο Θεός να βοηθήσει

Χτες αναμενόταν το Υπουργεί Γε-
ωργίας να αξιολογήσει τα στοι-

χεία που συγκέντρωσε το οινολογικό 
τμήμα για τις ποσότητες των σταφυ-
λιών που έμειναν στα αμπέλια και 
δεν μπορούν να παραληφθούν από 
τις οινοβιομηχανίες και να αποφα-
σίσει τα μέτρα ώστε να αποζημιω-
θούν οι αμπελουργοί. Ο Βουλευτής 
του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης χα-
ρακτήρισε επιβεβλημένη την επιδό-
τηση των αμπελουργών σημειώνο-
ντας ότι μέχρι το  βράδυ της Πέμπτης 
ήταν η προθεσμία που είχε δοθεί για 
το ξυνιστέρι. 
Υπάρχουν όπως είπε και ποικιλίες 
κόκκινων σταφυλιών οι οποίες δεν 
μπορούν να παραληφθούν από τα 
οινοποιεία. Παράλληλα είπε είναι 
ανάγκη να αρχίσει ουσιαστική συ-
ζήτηση για το μέλλον της αμπελουρ-
γίας που να βασίζεται σε λεπτομερή 
στοιχεία και δεδομένα.



“Αδέσμευτος” 15 Οκτωβρίου 2022 Σελίδα 07ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Ανησυχούν ΑΚΕΛ και Οικολόγοι 
Μελετούν αναπροσαρμογές στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα…

Υ πό αξιολόγηση βρίσκεται η τελική γνωμο-
δότηση της περιβαλλοντικής αρχής ανα-
φορικά με το τοπικό σχέδιο του Ακάμα, 

η όποια είναι δεσμευτική, ανέφερε την Τρίτη ο 
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Όπως είπε, 
στόχος είναι να δημοσιευτεί ένα ισορροπημένο 
σχέδιο. Μεταξύ των δύο Υπουργείων Εσωτερι-
κών και Περιβάλλοντος και του Πολεοδομικού 
Συμβουλίου μελετώνται όλες εκείνες οι εισηγή-
σεις που έχουν διαφοροποιηθεί στην τελική γνω-
μοδότηση για να δούμε το βέλτιστο αποτέλεσμα 
σε σχέση με το τοπικό σχέδιο του Ακάμα, για το 
οποίο υπάρχει αξιολόγηση αυτή την στιγμή, είπε 
ο κ. Νουρής σε δηλώσεις του στην Πάφο, πριν 
από την επαρχιακή συνάντηση για την εφαρμογή 
του νομοθετικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Ο κ. Νουρής, ανέφερε ότι αυτό που πάντοτε λαμ-
βάνεται υπόψη είναι ότι ένα τοπικό σχέδιο δεν 
είναι μόνο σχέδιο προστασίας της φύσης. 
Υπάρχει, συνέχισε, απόλυτος σεβασμός στο γεγο-
νός ότι υπάρχει μια τελική γνωμοδότηση της πε-
ριβαλλοντικής αρχής, η οποία ενέχει χαρακτήρα 
δεσμευτικό. Από την άλλη όμως, υπάρχει το δι-

καίωμα να μελετηθεί αυτή η τελική γνωμοδότη-
ση, κάτι το οποίο γίνεται, όπως είπε. Ανέφερε ότι 
προέχει η προστασία της φύσης, αλλά είπε επί-
σης ότι το σχέδιο θα πρέπει να είναι ανθρωπο-
κεντρικό, να προάγει την ανάπτυξη στις τοπικές 
κοινωνίες, να συγκρατεί τον πληθυσμό της υπαί-
θρου, να δημιουργεί συνθήκες ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης και οικονομικής βιωσιμότητας. 
Μίλησε για «σύνθετο σχέδιο» και είπε ότι με 
υπέρτατο την προστασία της φύσης, θα πρέπει 
να ικανοποιούνται όλα αυτά τα κριτήρια. 

Ο κ. Νουρής ανέφερε πως συζητούν με το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και γίνεται μια ανάλυση των 
τελικών εισηγήσεων. 
Επεσήμανε τέλος πως δεν θα ήθελε να προδι-
κάσει την τελική εξέλιξη και παρέπεμψε στη δή-
λωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι είναι 
επιθυμία του να βρεθεί ο τρόπος και να δημοσι-
ευτεί ένα ισορροπημένο σχέδιο, σημειώνοντας 
καταληκτικά πως «προς αυτή την κατεύθυνση 
εργάζονται».

Ανησυχούν 
Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρακάμψει τις θέσεις 
της Περιβαλλοντικής αρχής σχετικά με το Τοπικό 
Σχέδιο του Ακάμα, καταγγέλλει ο πρόεδρος του 
Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. 
Οι πληροφορίες είπε αφορούν τις πρόνοιες για 
την μεμονωμένη κατοικία και τα αγροτουριστικά 
συγκροτήματα. 
Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τόνισε ο πρόεδρος 
του Κινήματος Οικολόγων, είναι οι προσπάθειες 
να φέρουν από την πίσω πόρτα στο Τοπικό Σχέδιο 
πρόνοιες για τις οποίες η εκθέσεις της περιβαλ-
λοντικής αρχής ήταν αρνητικές. 
Ο κ. Θεοπέμπτου, προανήγγειλε ότι σε περίπτω-
ση που παραβιαστούν οι πρόνοιες θα γίνει κα-
ταγγελία στην Ε.Ε όπως έγινε και για την Λίμνη 
Παραλιμνίου και τους σχεδιασμούς που είχαν 
γίνει για αναπτύξεις. 
Ανάλογες ανησυχίες διατύπωσε και το ΑΚΕΛ, το 
οποίο μάλιστα ζήτησε εξηγήσεις για την σύσκεψη 
που όπως αποκαλύφθηκε έγινε στο Προεδρικό 
Μέγαρο με υποδείξεις να ικανοποιηθούν τα αι-
τήματα των ιδιοκτητών. 

Ανοιχτό μέχρι το Μάιο 
το Στέλιος Κυριακίδης

Με σωστό προγραμματισμό 
των έργων μπορεί Pafos fc και 
Ακρίτας να μην στερηθούν την 
έδρα τους – Νέα συνάντηση Χρ. 
Σαββίδη με Ανδρέα Μιχαηλίδη

Στο περιθώριο της τελευταίας 
συνεδρίας της Κοινοβουλευτι-

κής Επιτροπής Παιδείας, ο βουλευ-
τής του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθος 
Σαββίδης είχε συνάντηση και συ-
ζήτηση με τον Πρόεδρο του ΚΟΑ κ. 
Ανδρέα Μιχαηλίδη, αναφορικά με 
το θέμα του Σταδίου Στέλιος Κυρια-
κίδης. 
Όπως αναφέρει ο κ. Σαββίδης ο 
κ. Μιχαηλίδης του ανέφερε, ότι 
έχει υλοποιήσει την εισήγηση του 
για να γίνει η συνάντηση με τα 
εμπλεκόμενα σωματεία, Πάφος FC, 
Ακρίτα Χλώρακα και Γυμναστικού 
Συλλόγου Κόροιβος και θεωρεί ότι 
τα έργα εάν προχωρήσουν ταυτό-
χρονα με σωστό προγραμματισμό 
θα μπορέσουν να ξεκινήσουν και 
να παραμείνει ανοιχτό το Στέλιος 
Κυριακίδης μέχρι τον Μάιο, χωρίς 
να στερεί το δικαίωμα στις ποδο-
σφαιρικές ομάδες της Πάφου να 
αγωνίζονται στην έδρα τους. 
Συγκεκριμένα, το πλάνο, είναι να 
ξεκινήσει η αναβάθμιση του ταρ-
τάν πίσω από τα γκολπόστ, καθώς 
δεν θα επηρεάζει την εύρυθμη 
αγωνιστική λειτουργία του γηπέ-
δου και από τον ερχόμενο Μάιο θα 
εντατικοποιηθούν οι εργασίες ολο-
κλήρωσης των έργων.
Σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί 
εντός της συνεδρίασης της Κ.Ε Παι-
δείας, αναμένεται μέχρι τέλος του 
μήνα να αξιολογηθούν οι προσφο-
ρές, να καταλήξουν στον εργολά-
βο, να θέσουν τον σχεδιασμό που 
έχουν συζητήσει μαζί με τα σωμα-
τεία και ευελπιστούν ότι θα μπορέ-
σουν να τον υλοποιήσουν.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης, 
ο κ. Σαββίδης,  τόνισε στον κ. Μι-
χαηλίδη, ότι επιθυμία όλων στην 
Πάφο, είναι το γήπεδο να παρα-
μείνει ανοιχτό, για την χρήση του 
από τις ποδοσφαιρικές ομάδες της 
Επαρχίας μας,  ταυτόχρονα όμως 
πρέπει άμεσα να προχωρήσει και η 
αντικατάσταση του ταρτάν. 

Η κυβέρνηση επιχειρεί να 
παρακάμψει τις θέσεις της 
Περιβαλλοντικής αρχής σχετικά 
με το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα, 
καταγγέλλει ο πρόεδρος του 
Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου.  

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Ο Δίκαιος

Τον εργολάβο που έχει αναλάβει την ανά-
πλαση της λεωφόρου Γρίβα Διγενή, ο οποί-
ος τρέχει ο άνθρωπος να προλάβει την 28η 
Οκτωβρίου αλλιώς θα ψάχνουμε δόμο να 
κάνουμε παρέλαση και πού να τον βρούμε;

Τα αρρωστημένα μυαλά των παιδόφιλων 
και άλλων ανωμάλων που χρησιμοποιούν 
μέχρι και ειδικά σύμβολα για να καταλαβαί-
νουν οι άλλοι τις προτιμήσεις τους!!!

Τον Οκτώβριο που το πάει τελικά όπως ακρι-
βώς και ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, ούτε σταγό-
να βροχής στην Πάφο. Κι ύστερα σου λένε 
Φθινόπωρο…

Τους αρμοδίους των συνεργείων καθαρι-
σμού των οχετών ομβρίων, οι οποίοι μάλλον 
έχουν πληροφορίες ότι δεν πρόκειται να 
βρέξει. Δεν εξηγείται αλλιώς πώς δεν έχουν 
ακόμα αρχίσει τους καθαρισμούς...

Τα έξυπνα πουλιά που κάποια στιγμή θα 
πιαστούν από την μύτη. Ξέρουν αυτά…

Τον κορωνοϊό που μπορεί να τον έχουμε εν 
μέρει ξεχάσει αλλά να ξέρετε, ζει και βασι-
λεύει και είναι εδώ μαζί μας. Γι’ αυτό προ-
σέχετε…

Τους διάφορους λειτουργούς, ειδικούς, 
παρα ειδικούς και άλλους που παίζουν με 
την υγεία μας κι εμείς σφυρίζουμε αδιάφο-
ρα…

Τις πολύ ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες 
που μας βασανίζουν αυτή την περίοδο, αλλά 
αποτελούν απόλαυση για τους τουρίστες 
που μας επισκέπτονται…

Τα πολλά τεστ στα οποία πρέπει να υποβάλ-
λονται οι πολίτες στην εποχή μας! Τεστ για 
κορωνοϊό, αλκοτέστ, ναρκοτέστ, προσφάτως 
τεστ ήχου, και να μην πάρουμε τα τεστ κοπώ-
σεως και τα υπόλοιπα γιατί δεν θα βρίσκου-
με άκρη…

Το τεστ νοημοσύνης το οποίο θα έπρεπε να 
είναι απαραίτητο τουλάχιστον για αυτούς 
που καταλαμβάνουν θέσεις και αξιώματα και 
μας κυβερνούν…

Την αναλγησία που επικρατεί αποδεδειγμέ-
να στην σημερινή κοινωνία η οποία επιτάσσει 
την ενίσχυση των κρατικών υπηρεσιών πρό-
νοιας αλλά εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα…

Το διαδίκτυο που μπορεί να έχει φέρει με-
γάλη αλλαγή στις ζωές μας και σίγουρα πολ-
λά οφέλη, αλλά δυστυχώς όπως όλα τα καλά, 
βρήκαμε και σ’ αυτό την κακή του χρήση…

Τις μεγαλοστομίες που ακούσαμε κατά και-
ρούς για την οικονομική ανάπτυξη της Πά-
φου και τη μετατροπή της για παράδειγμα 
σε διεθνές κέντρο καινοτομίας που ποιος τα 
θυμάται σήμερα;

Αυτούς που κοροϊδεύουν όλους εμάς που 
όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα γινόμαστε 
και πάλι παιδιά. Κοροϊδέψτε όσο θέλετε. Εγώ 
στολίζω ήδη το δέντρο μου…

Την υγεία μας που είναι το υπέρτατο αγαθό 
και όταν την έχουμε δε πρέπει να μας φοβί-
ζει τίποτε άλλο…

Στα πάνω ο  διαπρεπής  
Κάτω Παφίτης  φιλόλογος, 
εκπαιδευτικός και συγγρα-
φέας δεκάδων βιβλίων που 
αφορούν την Πάφο και τους 
ανθρώπους της δυο από τα 
οποία θα παρουσιαστούν 
αυτή την εβδομάδα σε εκ-
δήλωση στην «Παλιά ηλε-
κτρική»... 

Στα πάνω ο κοινοτάρχης της 
Κρήτου Τέρρα που μαζί με 
το κοινοτικό του συμβούλιο 
και όλους τους κατοίκους 
της Κοινότητας καθάρισαν 
και ευπρέπισαν την κοινό-
τητα τους που πρόσφατα ε-
ντάχθηκε  στα 6 « Χρωματι-
στά Χωριά της Κύπρου»… 

Είμαστε έτοιμοι;

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία 
για την μεταρρύθμιση της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως 
διαμορφώθηκε τελικά και τις προ-
σπάθειες του Υπουργείου εσωτε-
ρικών να εξαλείψει τις αντιδράσεις 
που σημειώνονται κυρίως από κά-
ποιες τοπικές αρχές που δεν απο-
δέχονται την ενοποίησή τους με 
δήμους.
Είναι βεβαίως γενικά παραδεκτό, 
ότι η μεταρρύθμιση είναι απαραί-
τητη, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες, του σύγχρονου Κύπριου 
πολίτη, κάτι που με την υφιστάμε-
νη μορφή της δεν μπορεί να κάνει.
Είναι όμως αυτά που προβλέπο-
νται από τη μεταρρύθμιση και ει-
δικά με τις ενοποιήσεις, αρκετά για 
να πετύχουν τον μεγάλο στόχο που 
είναι βεβαίως η εξυπηρέτηση των 
πολιτών στους οποίους θα πρέπει 
να στοχεύουν όλα τα οφέλη που θα 
προκύψουν;
Πώς δηλαδή θα ωφεληθεί ο κάτοι-
κος μιας απομακρυσμένη κοινότη-
τας του Ακάμα, εάν αυτή ενοποι-
ηθεί για παράδειγμα με τον Δήμο 
Πέγειας και ο κάτοικος της είναι υ-
ποχρεωμένος να επισκέπτεται τον 
μητροπολιτικό δήμο για να εξα-
σφαλίσει ένα απλό δικαιολογητικό;
Πού είναι οι συγκοινωνίες και άλ-
λες πολλές ευκολίες τις οποίες δυ-
στυχώς στην Κύπρο δεν διαθέτου-
με;
Πέρα λοιπόν από τα λόγια κύριε Υ-
πουργέ των Εσωτερικών, αλλά και 
άλλοι υπηρεσιακοί, θα πρέπει να 
παρουσιάσετε και έργα τα οποία 
θα πείσουν τους αντιδρούντες ότι 
πραγματικά θα ωφεληθούν από τις 
ενοποιήσεις, διαφορετικά είναι σαν 
να επιδιώκεται παντρειές με το ζό-
ρι. Μόνο εάν δουν με τα μάτια τους 
τα οφέλη θα καμφθούν οι αντιδρά-
σεις και θα εργαστούν όλοι για την 
επιτυχία της μεταρρύθμισης.

Χαμός με τα τυχερά παιχνίδια 
που μόνο τυχερά δεν είναι. 

Ο κόσμος ψάχνει τα εύκολα κέρ-
δη, αλλά μάταια.. Όσα και να 
«παίξει» δεν κερδίζει και κάπου 
αντιλαμβάνεσαι την κοροϊδία. 
Μέχρι όμως να αντιληφθεί ότι 
τα τυχερά παιχνίδια «δεν κερ-
δίζουν», θα έχει χάσει ένα ση-
μαντικό χρηματικό ποσό. Πα-
ραδείγματα πολλά. Δυστυχώς 
όμως, αυτή η «αρρώστια» δεν 
γιατρέυεται. 

Τυχερά παιχνίδια…

Στα πάνω και ο Διευθυντής 
της Νεφρολογικής Κλινι-
κής του Γενικού Νοσοκο-
μείου Πάφου που για μια 
σχεδόν 20ετια προσφέρει 
με τους άλλους συνάδελ-
φους του γιατρούς και νο-
σηλευτικό προσωπικό υ-
πηρεσίες στους νεφροπα-
θείς της Πάφου…

Στα κάτω όλοι οι οδηγοί 
που δεν σέβονται και δεν 
τηρούν τον Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας και κά-
νουν του κεφαλαίου τους  
με αποτέλεσμα να θέ-
τουν σε σοβαρό  κίνδυνο 
άλλους οδηγούς  που δι-
ακινούνται  στο δρόμο…

Στα κάτω οι αυξήσεις στις 
τιμές ειδών πρώτης ανά-
γκης που βγάζουν εκτός 
προϋπολογισμού αρκετά 
νοικοκυρά  αφού σύμφω-
να με το τελευταίο παρα-
τηρητήριο τιμών αγορά-
ζουμε πιο ακριβά  ανάμε-
σα σε άλλα τα γαλακτο-
κομικά προϊόντα , τον κα-
φέ και τα λαχανικά…

Ασυνείδητοι οδηγοί

Η Πάφος αλλάζει και καλά κάνει, αλλά ρε παιδιά 
κάντε πιο γρήγορα την αλλαγή! Με τόσα εργο-

τάξια ανοικτά, με τόσους δρόμους κλειστούς, με τό-
σες λακκούβες στους δρόμους… πραγματικό χάος! 
Κάπου η υπομονή μας εξαντείλε με τους τόσους 
γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Τρέ-
χουμε να πάρουμε τα παιδιά στο σχολείο, μετά στα 
φροντιστήρια, μετά ξανά δουλειά… Οι δρόμοι κλει-
στοί, τα αυτοκίνητα ουρά να κορνάρουν… Καθημε-
ρινό μαρτύριο.  Όσοι υπομονή και να έχουμε, κά-
που θα ξεσπάσουμε! 

Η Πάφος αλλάζει… 
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Το αρχαίο ρητό έχουν πλέον καταλάβει 
όπως φαίνεται οι κοινοτάρχες του Ακά-

μα και αυτό φάνηκε στην πρόσφατη παρου-
σία τους στην συνάντηση που διοργανώθη-
κε στο Αττικόν όπου ο Υπουργός Εσωτερι-
κών Νίκος Νουρής ενημέρωσε του εκπρο-
σώπους των δήμων και κοινοτήτων για την 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ιδιαίτερα οι κοινοτάρχες των κοινοτήτων 
της Λαόνας κάθισαν όλοι δίπλα – δίπλα, 
δημιουργώντας πηγαδάκι. Ο μόνος βέβαια 

που έλειπε ήταν ο κοινοτάρχης Ίννιας Γιά-
γκος Τσίβικος, ο οποίος σε αρκετά θέματα 
διαχωρίζει την θέση του και δεν έδωσε το 
παρόν του στη σύσκεψη, λόγω απουσίας 
του στο εξωτερικό.
Εάν πάντως περίμεναν κάποια καλή είδηση 
για το Τοπικό Σχέδιο, ο κ. Νουρής το μόνο 
που έκανε ήταν να θολώσει τα νερά, απο-
φεύγοντας να απαντήσει εάν τελικά θα δη-
μοσιευτεί και περιορίστηκε να πει ότι μελε-
τάται.

Ισχύς εν τη Ενώσει

Η “αγάπη” που έχουν μεταξύ τους ο Υ-
πουργός εσωτερικών Νίκος Νουρής και ο 
δήμαρχος Πάφου Φαίδων Φαίδωνος δεν 
κρύβεται με τίποτα. Φάνηκε αυτό στην πρό-
σφατη επίσκεψη Νουρή στην Πάφο για τη 
συνάντηση για την μεταρρύθμισης της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης…

Μαντάρα τα έκαναν Γενικός και Βοηθός 
γενικός Εισαγγελέας με το πόρισμα για τη 
δολοφονία του Θανάση Νικολάου στην οι-
κογένεια και στους δικηγόρους της…

Όταν ακούω να μιλούν για κομματικό πα-
τριωτισμό ανατριχιάζω. Ο πατριωτισμός έ-
νας πρέπει να είναι και αυτός μόνο για την 
ταλαιπωρημένη Κύπρο μας…

Αυτοί που ξέρουν, όταν βλέπουν τα ποσο-
στά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στους υ-
ποψηφίους για την Προεδρία απλά χαμογε-
λούν…

Μάνα μου ρε, εσυγκίνησεν μας πάλι ο Νί-
καρος που εδήλωσεν ότι ελπίζει να εκτι-
μηθούν τα θετικά της διακυβέρνησής του. 
Μα εμείς εδώ στην Πάφο, θα του δώσουμε 
και χρυσό κλειδί, τι άλλο να κάνουμε;

Συγκλονισμός στο Πανελλήνιο από την υ-
πόθεση βιασμού και εκμετάλλευσης της 
12χρονης με την εμπλοκή και της ίδιας της 
μητέρας της. Προφυλάξτε τα παιδιά μας α-
πό τέτοιους κινδύνους…

Κοίτα να δεις που ανακαλύψαμε φυσικό 
αέριο και ψάχνουμε τρόπους αν το εκμε-
ταλλευτούμε, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση της οποίας είμαστε μέλος έχει στερέ-
ψει από αυτό…

Ο κόσμος όλος στέλνει όπλα στην Ουκρα-
νία. Να μην στείλουμε κι εμείς; Τι υπερδύ-
ναμη είμαστε άλλωστε… 

Έχουμε υιοθετήσει όλα τα μέτρα που ει-
σηγήθηκε η ΕΕ κατά της Ρωσίας, μέτρα τα 
οποία δυστυχώς στοιχίζουν πολύ περισσό-
τερο σ’ εμάς παρά στην ίδια τη Ρωσία. Η 
Τουρκία, υπό ένταξη χώρα δεν έχει υιοθε-
τήσει κανένα, αλλά οι σύμμαχοί μας αγρόν 
αγόρασαν…

Άρχισε να σκληραίνει το παιχνίδι στον 
προεκλογικό αγώνα των υποψηφίων για 
τις Προεδρικές Εκλογές. Όλα τα άλλα σιγά, 
σιγά θα μπουν στο περιθώριο…

Ακονίζουν μαχαίρια οι κοινότητες του Α-
κάμα. Από τη μια το Τοπικό σχέδιο, από 
την άλλη οι ενοποίηση τους με Πόλη Χρυ-
σοχούς και Πέγεια, δεν τους αφήνουν σε η-
συχία…

Κανονικά οι όποιοι σχεδιασμοί των «μι-
κρών υποψηφίων» πέραν των τριών που 
υποστηρίζονται από τα μεγάλα κόμματα, 
πρέπει να είναι για το τι θα κάνουν στον 
δεύτερο γύρο…

Διαφημίζουν αβέρτα τα κατεχόμενα ως 
παράδεισο για Ρώσους ολιγάρχες, διάφο-
ροι Ρώσοι επίσης influencers. Να υποθέ-
σουμε ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν 
τη διαφήμιση και οι Κινέζοι;

Με το Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο φέτος 
κάναμε τίποτα, ή θα τρέχουμε πάλι να προ-
λάβουμε όπως και πέρσι;

Ν. Νουρής

Έχουμε κάνει έρευνα σε 4000 φακέλους 
Σύριων και διαπιστώσαμε ότι 697 μετέ-

βησαν στη Συρία πέραν 
των τριών φορών και ε-
πέστρεψαν πίσω στην Κύ-
προ ενώ λαμβάνουν βο-
ήθεια από το κράτος ως 
πρόσφυγες.
Σημείωσε ότι μεταβαί-

νουν στη Συρία για να δουν τους φίλους 
τους και τις οικογένειες τους. Κάποιος δή-
λωσε ότι πήγε για να δει τον οδοντίατρο 
του και στη συνέχεια επέστρεψε για να συ-
νεχίσει να λαμβάνει το επίδομα του. Διευ-
κρίνισε ότι είναι στη πρόθεση τους να προ-
χωρήσουν στο άνοιγμα αυτών των φακέ-
λων με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμε-
νο αφαίρεσης του καθεστώς προστασίας.
Δηλαδή δεν έχει εμπιστοσύνη στους δικούς 
μας οδοντίατρους; Να απελαθεί αμέσως…

Γ. Παπαχριστοφή

Πολλούς σκοπέλους έχει αν αντιμετωπίσει 
ο δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Παπαχριστο-

φή, για την εκτέλεση ση-
μαντικών έργων στο Δήμο 
του λόγω της νοοτροπίας 
που επικρατεί στους κόλ-
πους του Δημοτικού του 
Συμβουλίου.
Το έργο το είδαμε να παί-

ζεται πολλές φορές όπως στην περίπτωση 
του κατασκηνωτικού χώρου, αλλά και των 
έργων ανάπλασης του κέντρου του δήμου.
Η νοοτροπία αυτή υπαγορεύει την παρε-
μπόδιση εκτέλεσης κάποιων έργων είτε 
γιατί θα θιχτούν κάποια συμφέροντα, είτε 
για να μην καρπωθεί ο δήμαρχος την επι-
τυχία.
Τακτική την οποία δυστυχώς χρησιμοποίη-
σε και ο νυν δήμαρχος κατά το παρελθόν. 
Τώρα οι αντιπολιτευόμενοι στο Δημοτικό 
συμβούλιο τον πληρώνουν με το ίδιο νόμι-
σμα αλλά αυτό κάποτε πρέπει να σταματή-
σει εάν όλοι επιθυμούν την πρόοδο και την 
ανάπτυξη του δήμου τους.

Γ. Καρούσος

Μας έχει γίνει μεγάλος βραχνάς αυτός ο πε-
ριβόητος δρόμος που θα ενώσει επιτέλους 

το αεροδρόμιο Πάφου με 
την τουριστική περιοχή, 
ένα έργο το οποίο σχεδι-
άστηκε τις προηγούμενες 
δεκαετίες, ξοδεύτηκαν γι’ 
αυτό δεκάδες εκατομμύ-
ρια αλλά ο στόχος δεν έ-

χει επιτευχθεί μέχρι και σήμερα.
Παραμένει ημιτελής ως μνημείο προχει-
ρότητας, αναποφασιστικότητας των αρμο-
δίων και κοροϊδίας μιας ολόκληρης επαρ-
χίας. Πρόσφατα γίνονται κάποια βήματα 
προς την επίτευξη του στόχου για αναίρε-
ση των ενστάσεων της Περιβαλλοντικής Υ-
πηρεσίας, αλλά δεν διακρίνουμε είναι α-
λήθεια την αναγκαία πολιτική βούληση και 
πίεση από πλευράς του αρμόδιου υπουρ-
γείου. Ο Γιάννης Καρούσος ο οποίος σε αρ-
κετές περιπτώσεις έδειξε ότι γνωρίζει πώς 
να ξεπερνά τέτοια εμπόδια στην περίπτω-
ση του έργου αυτού δεν δείχνει την ανά-
λογη αποφασιστικότητα και αυτό μας απο-
γοητεύει και μας δίνει την εντύπωση ότι το 
έργο δεν πρόκειται ούτε αυτή τη φορά να 
προχωρήσει. Μακάρι να μας διαψεύσει. 

Ο Δίκαιος

Νέα σκούπα
Ο ι κατεδαφίσεις στην τουρκοκυπρι-

ακή συνοικία Μουτάλλου στην 

Πάφο συνεχίζονται παρά τις αντιδρά-
σεις και τις σκηνές ροκ που εκτυλίχθη-
καν σε προηγούμενες περιπτώσεις.
Το πρωί της Παρασκευής 7 Οκτωβρί-

ου, συνεργεία του Δήμου επενέβη-
σαν σε υποστατικό, στην περιοχή του 
«Μουττάλου», εντός του οποίου βρί-
σκονταν και διαμένουν μόνιμα συ-
μπολίτες μας, κατεδαφίζοντας μέρος 
του υποστατικού, καταστρέφοντας 
δέντρα και καλλιέργειες και προκαλώ-
ντας ζημιές ακόμα και σε σημεία της 
κατασκευής του σπιτιού τα οποία δεν 
διεκδικεί. 
Όπως ισχυρίζεται η οικογένεια, ενα-
ντίον του Δήμου Πάφου εκκρεμεί ιε-
ραρχική προσφυγή και, ως εκ τούτου, 
δεν είχε κανένα δικαίωμα να παρέμ-
βει έως ότου το Υπουργείο Εσωτερι-
κών εκδώσει την τελική του απόφαση.

Η μύγα
Πολύ ευερέθιστοι είναι αυτό το διάστημα 

κάποιοι πολιτικοί παράγοντες στην Πά-

φο, οι οποίοι παντού βλέπουν παγίδες και ε-
χθρούς.
Αυτή η εσωστρέφεια βέβαια δεν μπορεί να 
εξηγηθεί αλλιώς παρά ότι οφείλεται στο ότι 
διάγουμε προεκλογική περίοδο. 
Αυτό όμως δεν δικαιολογεί και την υπέρ του 
δέοντος ευαισθησία που επιδεικνύουν σε 

κάθε δημοσίευμα και τον καταλογισμό άλ-
λων κινήτρων στους συναδέλφους δημοσιο-
γράφους οι οποίοι ασχολούνται με την επι-
καιρότητα. 
Εμείς εδώ στον Αδέσμευτο βεβαίως, έχουμε 
δώσει πάρα πολλές εξετάσεις και έχουμε ζή-
σει και καλύψει πάμπολλες προεκλογικές πε-
ριόδους μέσα στα 20 χρόνια που κυκλοφορεί 
η εφημερίδα. 
Και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ό-
τι ξέρουμε να τηρούμε και τους κανόνες δεο-
ντολογίες αλλά και να είμαστε αυτό ακριβώς 
που δηλώνει το όνομά μας, Αδέσμευτοι.
Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η αλή-
θεια και η προστασία των καλώς νοούμενων 
συμφερόντων της πατρίδας μας και του λα-
ού μας. Γι’ αυτό μην ανησυχείτε και μην είστε 
τόσο μυγιάγγιχτοι…

Διαδίκτυο
Με Σόδομα και Γόμορρα μοιάζει η κοινωνία 

και όσους έχουμε παιδιά μας τρώει η αγωνία.

Σε τι κόσμο τα φέραμε, σε τι κόσμο θα ζήσουν, 

πώς θα ενηλικιωθούν και πώς θα ευτυχίσουν.

Γεμίσαμε παιδόφιλους, κλέφτες κι απατεώνες, 

τόσους που δεν γνωρίσαμε μέσα εις τους αιώνες…

Αυτό το διαδίκτυο, είν’ έργο του διαβόλου, 

μοιάζει αμπέλι ξέφραγο και με λημέρι δόλου.

Αυτό δεν είναι πρόοδος, κατάρα είναι όξος, 

και πρέπει να το κλείσουνε να τελειώσει αδόξως…

Πρέπει ν’ απαγορευτεί σ’ όλους τους ανηλίκους, 

μήπως κάποιοι γλιτώσουνε απ’ τους κακούς τους λύκους.



Ελάφρυνση  

Π ερίπου 20% μειωμένοι σε σύγκριση με το προηγούμε-
νο μήνα θα είναι οι νέοι λογαριασμοί της ΑΗΚ για την 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκπρόσωπος τύπου 
της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου διευκρί-
νισε στο Radiocosmos ότι μείωση είναι α-
ποτέλεσμα της διακύμανσης των διεθνών 
τιμών καυσίμων αλλά και της φορολογίας 
που αποφασίστηκε να επιδοτηθεί. Σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 η 
κ Παπαδοπούλου ανέφερε ότι η αύξηση 
στα τιμολόγια κυμαίνεται στο 30%.  Για το 

2022 η ΑΗΚ είπε με τις μειώσεις που ίσχυαν για 10 μήνες ε-
πέστρεψε στους καταναλωτές 54 εκ. ευρώ. 

Επισημάνσεις και εκτιμήσεις 
Μουτήρη 

Δ εν καταγράφεται αύξηση ή ασυνήθιστα υψηλά ποσο-
στά καρδιοπαθειών λόγω covid υποστηρίζει ο διευθυ-

ντής της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν 
Πάφου Ιωσήφ Μουτήρης. Εμπειρικά όπως 
είπε, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποί-
ηση των στοιχείων. Τόνισε ωστόσο ότι λό-
γω της πανδημίας και του ενδιαφέροντος 
των ασθενών καθώς και των νοσηλευτηρί-
ων στην αντιμετώπιση του covid, αυτό εν-
δεχομένως να οδήγησε στην καθυστερη-

μένη διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιακών προβλημάτων 
τα οποία καταγράφονται τώρα. Διεθνώς συνέχισε, καταγρά-
φηκαν κάποια περιστατικά μυοκαρδίτιδας ή θρομβώσεων 
που καταγράφηκαν ως παρενέργειες από φάρμακα ή εμβό-
λια που χορηγήθηκαν για την αντιμετώπιση του covid.

Κράχτης οι καταρράκτες

Π ερίπου 80 χιλιάδες άτομα επισκέφθηκαν φέτος τους ξα-
κουστούς Καταρράκτες της Κρήτου Τέρρα σύμφωνα με 

τον κοινοτάρχη Δέρβη Χαραλάμπους. 

Μιλώντας στο Radiocosmos, ανέφερε ότι τα τελευταία χρό-
νια οι Καταρράκτες της κοινότητας του είναι πόλος έλξης για 
ντόπιους και ξένους επισκέπτες, αν και όπως είπε, σε σύγκρι-
ση με τις προηγούμενες χρονιές φέτος οι επισκέπτες ήταν λι-
γότεροι. Η επισκεψιμότητα που παρουσιάζει η Κρήτου Τέρ-
ρα μέχρι τώρα δεν αξιοποιήθηκε ουσιαστικά. Για τα δεδομένα 
της Πάφου η Κρήτου Τέρρα ίσως είναι η μοναδική κοινότητα 
που έχει όλες τις προϋποθέσεις να μετατραπεί σε ένα πρότυ-
πο τουριστικό θέρετρο και να καταστεί ένας ποιοτικός εναλ-
λακτικός τουριστικός προορισμός. Παραδείγματα υπάρχουν 
πολλά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Δεν είναι αρνητικοί αλλά δεν 
ανάβουν και πράσινο

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Αποφάσισε και η ΔΗΠΑ για τις Προεδρικές Εκλογές 
και από τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα έμεινε μόνον 
η εκκρεμότητα με το Κίνημα Οικολόγων. Εκτιμήσεις 
και πληροφορίες φέρουν το Κίνημα να αποφασίζει για 
ψήφο κατά συνείδηση. Η καταστατική πρόνοια για ε-
ξασφάλιση μεγάλης πλειοψηφίας στην Κ.Ε για τον υ-
ποψήφιο που στηρίξει το κίνημα στερεί όπως φαίνε-
ται από τους Οικολόγους την δυνατότητα να έχουν 
ουσιαστική παρέμβαση και πολιτικό ρόλο στις Προε-
δρικές Εκλογές... 

Από ματσαράγκες και σκάνδαλα άλλο τίποτε στην 
Κύπρο. Σε κάθε κυβερνητικό τμήμα που γίνεται έλεγ-
χος διαπιστώνονται πράματα και θάματα. Τελευταία 
ήταν η Αρχή Λιμένων που ελέγχθηκε από τον Γενικό Ε-
λεγκτή και αποκαλύπτονται πολλά και διάφορα... 

Για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο η εί-
δηση θα ήταν αν δεν υπήρχαν ματσαράγκες. Χρόνια 
τώρα το Τμήμα αυτό ταλανίζεται από τέτοια φαινό-
μενα...

Κάνουν σκέψεις στο διαμέρισμα της Πόλης Χρυσο-
χούς και ονειρεύονται ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ 
Λατσιού, αποβάθρας Αργάκας- Πωμού και αν ξεπερα-
στεί το εμπόδιο των Κοκκίνων να φθάνει μέχρι Πύργο 
Τηλλυρίας. Θα είναι κάτι σαν άγονη γραμμή βέβαια 
αλλά με προοπτικές μεγάλες...

Το χαλίκι του τοποθετεί ο Δήμος Πάφου στις νησί-
δες του Βόρειου Παρακαμπτηρίου, μπορεί να γίνει ε-
πικίνδυνη παγίδα ιδιαίτερα για τους μοτοσικλετιστές 
αν δεν υπάρξει πρόνοια ώστε σε περίπτωση έντονων 
βροχοπτώσεων να μην παρασύρεται στο οδόστρω-
μα... Κύκνειο άσμα θεωρούνται οι αντιδράσεις των 
κοινοτήτων του Ακάμα για τις συνενώσεις. Οι παραι-
τήσεις κοινοτικών συμβουλίων δεν μπορούν να ανα-
τρέψουν τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν με την 
ψήφιση των νομοσχεδίων από τον Βουλή... 

Για τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε θέμα να συζη-
τούμε συχνά πυκνά με τις υποθέσεις των πολιτογρα-
φήσεων. Μετά όλο και κάποιο άλλο μεγάλο σκάνδα-
λο θα προκύψει... 

Οι 4 ανεξάρτητοι υποψήφιοι Δημητριάδης, Ηλιάδης, 
Χριστοφίδης και Πρωτοπαπάς συζητούν το ενδεχό-
μενο να ενώσουν δυνάμεις και συμφώνησαν μάλιστα 
να κάνουν δημοσκόπηση για να διαφανεί ποιος έχει 
τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει στον 2ο γύ-
ρο και να εκλεγεί. Αν είμασταν σε κάποια άλλη χώρα 
θα είχε πιθανότητες μεγάλες μια τέτοια κίνηση. Στην 
Κύπρο αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε κάποια άλ-
λη χιλιετία...

Για τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που γίνονται από 
υποψηφίους και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας διαρρέουν πληροφορίες οι οποίες σε κάποιες πε-
ριπτώσεις απλώς χαϊδεύουν τα αυτιά αυτών που θέ-
λουν να δουν σημάδια αισιοδοξίας για τον 2ο γύρο. 
Κάποιοι άλλοι επίσης κάνουν δημοσκοπήσεις με στό-
χο να σπάσουν το κλίμα  εφησυχασμού που επικρατεί. 
Τα πραγματικά στοιχεία όμως αυτών των δημοσκοπή-
σεων τα ξέρει μόνον αυτός που τις παραγγέλλει και ο 
δημοσκόπος. Κανένας άλλος...

Φανταστείτε τι θα γίνει στην Πάφο αν ξεκινήσει η α-
νάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου πριν παραδοθεί 
η Λεωφόρος Ελλάδος...  
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Η “μούγια”

«Ξεχνούν» πάλι την Πάφο 

Α νοίγει και πάλι η συζήτηση για την χρησιμοποίηση 
τραμ στην Λευκωσία και σιδηρόδρομου που θα ενώνει 

τις πόλεις της Κύπρου. Σε δηλώσεις στην κρατική τηλεόρα-
ση ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος ανέφερε ό-
τι αναφορικά με την εισαγωγή του τραμ στην Λευκωσία ο-
λοκληρώνεται τις αμέσως επόμενες μέρες σχετική μελέτη η 
οποία θα βασίζεται στην χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 
λεωφορειολωρίδων. 
Σε σχέση με τα ελαφριά 
τρένα, όπως αποκαλού-
νται τα οποία θα ενώνουν 
τις πόλεις, ο κύριος Κα-
ρούσος ανέφερε ότι η ε-
γκατάσταση τους προβλέ-
πεται να γίνει δίπλα από 
τους υφιστάμενους αυτο-
κινητόδρομους. Υπάρχει 
μάλιστα πρόσθεσε σχετι-
κή μελέτη για τρένο το ο-
ποίο προβλέπει σταθμούς 
όπως το αεροδρόμιο Λάρνακας, το Λιμάνι Λεμεσού, τις πό-
λεις Λευκωσία και Λάρνακας, ενώ μελλοντικά θα προστε-
θούν Αμμόχωστος και Πάφος. Η Κύπρος αναζητεί τώρα 
χρηματοδότηση του έργου και σύμφωνα με τον Γιάννη Κα-
ρούσο θα απευθυνθεί στην επίτροπο Μεταφορών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας συγχρημαδότηση. 
Η πρόταση για την σιδηροδρομική διασύνδεση πόλεων λι-
μανιών και αεροδρομίων είχε υποβληθεί από την Ε.Ε πριν 
από περίπου μια δεκαετία. Δυστυχώς δεν προωθήθηκε μέ-
χρι τώρα, ουσιαστικά όμως θα έλυνε πολύ ουσιαστικά προ-
βλήματα. Το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί από τους κυ-
βερνώντες είναι γιατί από αυτό τον σχεδιασμό μένει έξω η 
Πάφος που διαθέτει αεροδρόμιο.

Κ.ΝΑΝ 

Τι συμβαίνει στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων 

Το τελευταίο διάστημα στο Τμήμα Δημοσίων Έργων γίνο-
νται πράματα και θάματα, τα οποία δεν είναι άσχετα και 

με τις Προεδρικές Εκλογές. Δεν είναι μόνον η δίωρη στάση 
στην οποία κατήλθαν την Τρίτη οι επιτηρητές κατασκευαστι-
κών έργων. Είναι και ορισμένες προαγωγές που έγιναν οι ο-
ποίες βγάζουν μάτι. Ορισμένοι ανειδίκευτοι εργάτες πήραν 
προαγωγή σε θέσεις τεχνικών δίχως όμως να έχουν τα απαι-
τούμενα προσόντα, ή περισσότερη προϋπηρεσία από κά-
ποιους άλλους, στους οποίους δεν δόθηκε προαγωγή παρότι 
έχουν και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι επιτηρητές 
πάντως, διαμαρτύρονται ότι ενώ υπάρχουν 18 επιτηρητές, 
εργάζονται στα εργοτάξια μόνο έξι, ενώ οι υπόλοιποι αν και 
έχουν προαχθεί στην θέση αυτή, είτε έχουν αποσπαστεί σε 
άλλα κυβερνητικά τμήματα, είτε εκτελούν γραφειακά καθή-
κοντα. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε με περισσότερα στοι-
χεία. 

Η απόφαση της ad hoc επιτροπής για  τον δρόμο αεροδρο-
μίου τουριστικής περιοχής θα ανακοινωθεί μετά την επι-

τόπου επίσκεψη από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Αυτό αποφα-
σίστηκε συμφώνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ 
Γιώργο Μάη στην πρόσφατη σύσκεψη που 
έγινε στη Λευκωσία. Παράλληλα ανέφερε 
κάποια ερωτήματα που είχαν τεθεί στην σύ-
σκεψη και απαντήθηκαν από τον μελετητή 
που είχε ορίσει το ΕΒΕ ζητήθηκε να κατατε-
θούν και γραπτώς, ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο παρανόησης στην αποτύπωση 

των απαντήσεων των ερωτημάτων. Η επιτόπου επίσκεψη των 
λειτουργών του τμήματος περιβάλλοντος, αναμένεται σύμ-
φωνα με τον κ. Μάη να πραγματοποιηθεί εντός των επομέ-
νων εβδομάδων. Πάντως ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, 
δήλωσε πως αν ξεπεραστούν οι ενστάσεις της Υπηρεσίας Πε-
ριβάλλοντος τότε το έργο θα προωθηθεί για υλοποίηση. Μέ-
χρι τότε βέβαια μπορεί να αλλάξουν πολλά. 
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Ψάχνουν συμβιβαστική φόρμουλα για συζυγοκτόνο
Τελευταία προθεσμία έδωσε το Κακουργιοδικείο Πάφου 

Γ ια τις 18 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η 
δίκη για τον συζυγοκτόνο της Τρε-
μιθούσας. Οι συνήγοροι του στην 

προηγούμενη δικάσιμο είχαν ζητήσει και 
πήραν αναβολή μερικών εβδομάδων με 
στόχο να υπάρξει συνεννόηση με την 
κατηγορούσα αρχή, προκειμένου να δι-
αφοροποιηθεί το κατηγορητήριο, αλλά 
και η απάντηση του πελάτη τους από μη 
παραδοχή σε παραδοχή. 
Η κατηγορούσα αρχή, παρέδωσε την 
Τετάρτη στην υπεράσπιση το μαρτυρι-
κό υλικό, ενώ στον φάκελο προστέθηκε 
η ιατρική γνωμάτευση αναφορικά με την 
ανίατη ασθένεια από την οποία υπέφε-
ρε η 75χρονη. 

Και οι δυο πλευρές θεωρούν ότι υπάρ-
χει πλέον έδαφος συνεννόησης προκει-
μένου να αποσυρθεί η κατηγορία του 
φόνου εκ προμελέτης και ο Βρετανός να 
προχωρήσει σε παραδοχή στην κατηγο-
ρία της ανθρωποκτονίας. 
Μετά από διαβούλευση των δυο πλευ-
ρών με το δικαστήριο αποφασίσθηκε να 
δοθεί μια τελευταία αναβολή μέχρι της 
18 Νοέμβριου ημέρα κατά την οποία θα 
γίνει η αλλαγή στην κατηγορία, θα απα-

ντήσει ο κατηγορούμενος και θα αγο-
ρεύσει η υπεράσπιση για μετριασμό της 
ποινής. 
Ο πρόεδρος του Κακουργιοδικείου ξε-
καθάρισε ότι αν δεν υπάρξει κατάληξη 
των δυο πλευρών στις 18 Νοεμβρίου η 
δίκη θα συνεχισθεί με την παρουσίαση 
των υπολοίπων μαρτύρων κατηγορίας.  
Υπενθυμίζεται ότι στο μαρτυρικό υλικό 
περιλαμβάνεται παραδοχή του ιδίου του 
κατηγορούμενου τόσο προς την αστυνο-

μία όσο και προς τον αδελφό του, ότι 
δολοφόνησε την σύζυγο του αφού δεν 
μπορούσε να την βλέπει να υποφέρει 
ευρισκομένη σε τελικό στάδιο λευχαι-
μίας. Ο ίδιος επιχείρησε στην συνέχεια 
ανεπιτυχώς να θέσει τέρμα στην ζωή 
του. 
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται πρωτοφανής 
για τα δικαστικά χρονικά της Κύπρου, 
ενώ ενδιαφέρον επιδεικνύουν και πολ-
λά βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σημει-
ώνεται πως ο υπό εκδίκαση φόνος δια-
πράχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.  Το  
ζευγάρι ήταν μαζί από τα εφηβικά του 
χρόνια και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο 
από τη Βρετανία, ελπίζοντας σε μία κα-
λύτερη ζωή.
Τα σχέδια αυτά ανατράπηκαν όταν τον 
περασμένο Δεκέμβριο, η Junice φέρεται 
να ικέτευσε τον σύζυγό της να βάλει τέ-
λος στη ζωή της, καθώς η ίδια υπέφερε 
από την ασθένεια της λευχαιμίας και η 
υγεία της είχε επιδεινωθεί. Μάλιστα από 
την ίδια ασθένεια, έχασε και την αδερφή 
της. Ο David Hunter, ισχυρίστηκε πως 
βρήκε το θάρρος να ανταποκριθεί στην 
έκκληση της γυναίκας του. Στη συνέχεια, 
επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Με μεγάλη επιτυχία τελέστηκαν την 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου τα εγκαί-

νια των καινούργιων εγκαταστάσεων του 
Διαγνωστικού Κέντρου Πυρηνικής Ιατρικής 
DEMANDSCAN, στη Γεροσκήπου.
Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 
παρουσία πλήθους ιατρών, παραϊατρικού 
προσωπικού, ασθενών και απλού κόσμου, 
προλόγισαν η Έπαρχος Πάφου κ. Μαίρη 
Λάμπρου και ο Πρόεδρος της Επαρχιακής 
Επιτροπής Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών 
και μέλος του Συνδέσμου Καρδιοπαθών της 
Επαρχίας Πάφου κ. Σ. Γεωργίου, ενώ τον 
αγιασμό τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολί-
της Πάφου κ. Γεώργιος.
Στην εναρκτήρια ομιλία της η Διευθύντρια του 
Κέντρου Δρ Ουρανία Δημητριάδου σημείωσε 
πως το Διαγνωστικό Κέντρο DEMANDSCAN 
λειτουργεί πλέον με δύο έμπειρους πυρηνι-
κούς ιατρούς και εξειδικευμένο παραϊατρικό 

προσωπικό, αποτελεί το μοναδικό Κέντρο 
Πυρηνικής ιατρικής στην Επαρχία της Πάφου 

και προσφέρει ανελλιπώς πλήρως εξειδικευ-
μένες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες 
Πυρηνικής Ιατρικής στους ασθενείς της ευ-
ρύτερης περιοχής, οι οποίοι δεν χρειάζεται 
να ταξιδέψουν σε άλλη επαρχία για να εξυ-
πηρετηθούν. Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε 
δεξίωση και ξενάγηση των παρευρισκομένων 
στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Διαγνωστικό Κέ-
ντρο Πυρηνικής ιατρικής DEMANDSCAN 
ετοιμάζει μια σειρά διαλέξεων για τις εξελί-
ξεις στην Πυρηνική ιατρική, για συγκεκριμέ-
νες ειδικότητες ιατρών αλλά και κάποιες που 
θα απευθύνονται στον απλό ασθενή και θα 
είναι ανοικτές στο κοινό, σε συνεργασία με 
τοπικούς φορείς. Το Κέντρο βρίσκεται στην 
οδό Σωτήρη Παπαλαζάρου 6, στην είσοδο 
της Γεροσκήπου.

Και οι δυο πλευρές θεωρούν ότι 
υπάρχει πλέον έδαφος συνεννόησης 
προκειμένου 
να αποσυρθεί η κατηγορία 
του φόνου εκ προμελέτης και ο Βρε-
τανός να προχωρήσει σε παραδοχή 
στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας

Εγκαίνια Διαγνωστικού Κέντρου Πυρηνικής 
Ιατρικής DEMANDSCAN

Το Διαγνωστικό Κέντρο DEMANDSCAN λειτουργεί πλέον με δύο έμπειρους πυρηνικούς ια-
τρούς και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό, αποτελεί το μοναδικό Κέντρο Πυρηνικής 
ιατρικής στην Επαρχία της Πάφου



Ή ταν πολλές οι ιστορίες για το μικρό ναυ-
τόπουλο, που λέγοντας τις από στόμα 
σε στόμα κάποιες τις παράλλαξαν, και 

τις έκαναν παραμύθια που έλεγαν 
οι μανάδες στα μικρά παιδιά τους. 
Ιστορίες και παραμύθια που τα σύν-
δεσαν με το θρύλο και την παράδο-
ση ίσως χωρίς αληθινές γοργόνες, 
αλλά με πραγματικές θεϊκές δυνά-

μεις που επενέβησαν αρκετές φορές και προ-
στάτευσαν το μικρόν παιδί, το γενναίο ναυτό-
πουλο. 
Ο Βασίλης αφού έμεινε από μικρός ορφανός και 
η μοίρα του έλαχε μόνος να δουλέψει σκληρά σε 
καιρούς φτωχούς και δύσκολους, να θρέψει τη 
γριά μητέρα του και την αδερφή του, ακόμα να 
μαζέψει χρήματα να φτιάξει την προίκα της, να 
κτίσει το σπίτι της και να την παντρέψει.
Διάλεξε τη θάλασσα που την αγαπούσε, και προ-
σπάθησε από αυτήν να πάρει όσα χρειαζόταν 
για να πράξει το καθήκον του. Ήταν μια σκληρή 
πάλη που τον παίδεψε πολύ, αλλά που στο τέλος 
τον αντάμειψε και τον έκαμε πλούσιο και χρήσι-
μο μέλος της κοινωνίας.
Με τη μικρή του βάρκα χωρίς μηχανή καθώς 
ήταν φτωχό παιδί, πάλευε νύχτα μέρα με τα 
άγρια στοιχεία της φύσης προσπαθώντας να 
ψαρεύει ψάρια και σφουγγάρια στα βαθιά νερά 
της θάλασσας της Χλώρακας, μιας θάλασσας βα-
θιάς και ανοιχτής στο πέλαγος και στους δυνα-
τούς αέρηδες που ακατάπαυστα έπνεαν και την 
τρικύμιαζαν.
Όμως ο Βασίλης ο ψαράς, αψηφώντας τα δυνα-
τά ρεύματα και τους δυνατούς αέρηδες καθώς 
και τα μεγάλα κύματα, ξανοιγόταν στα βαθιά, 
σε τόπους μακρινούς και θάλασσες πολύ βαθιές 
που μέσα έπλεαν μεγάλα ψάρια και τα ψάρευε.
Μια φορά που ξανοίχτηκε στα βαθιά, η θάλασσα 
έδειξε να αγριεύει και ο καιρός να σκοτεινιάζει. 
Τα νερά άρχισαν να αναταράσσουν και να γίνο-
νται μεγάλα κύματα.
Ο Βασίλης ο ψαράς όμως ήταν γενναίος ψαράς 
και άρχισε ψύχραιμα και δυνατά να λάμνει κου-
πί με όλες του τις δυνάμεις για να ξεφύγει από 
το δυνατό ρεύμα που τον έπαιρνε με ταχύτητα 
στα πιο βαθιά νερά. Προσπαθούσε να μην πη-
γαίνει κόντρα στα ρεύματα για να μην εξαντλη-
θεί, αλλά δυστυχώς τα θεόρατα κύματα, οι δυ-
νατοί αέρηδες και τα ανακυκλωμένα ρεύματα 
τον ανάγκαζαν να μάχεται ώρες πολλές και χω-

ρίς αποτέλεσμα.
Είχε εξαντληθεί, και εκεί που πήγε να σταματή-
σει για να πάρει μια ανάσα, άκουσε ένα δυνατό 
θόρυβο, είχε σπάσει το ένα κουπί. Η βάρκα έμει-
νε ακυβέρνητη και απομακρυνόταν από τη στε-
ριά. Πριν προλάβει να αντιδράσει, η απόσταση 
ανάμεσα σ’ αυτόν και τη στεριά είχε μεγαλώσει 
πολύ για να μπορέσει να ριχτεί στη θάλασσα και 
να κολυμπήσει να βγει έξω στη στεριά. 
Το μικρό ναυτόπουλο παρασύρθηκε στη θάλασ-
σα, και τα κρύα γκρίζα κύματα αγκάλιαζαν θυ-
μωμένα τη βάρκα. Η στεριά χάθηκε, και βρέθη-
κε καταμεσής της θάλασσας σε άγνωστο μέρος 
χωρίς προσανατολισμό και χωρίς ελπίδα. Μέσα 
στη σκοτεινιά του καιρού που σκεπασμένος από 
μαύρα σύννεφα έριχνε ακατάπαυστη βροχή, 
ένιωσε για πρώτη φορά το φόβο στα μηλίγγια 
του, και το μυαλό του να κάνει σκέψεις φαντα-
στικές γυρεύοντας ίσως να πιαστεί από αυτές 
σαν τελευταία σανίδα σωτηρίας.
Ώσπου να πέσει η νύχτα, ο Βασίλης άρχισε να 
πεινάει και να κρυώνει πολύ. Κανείς δεν τον είχε 
δει να κουνάει τα χέρια του ούτε τον είχε ακού-
σει να φωνάζει για βοήθεια Δεν είχε φαΐ, δεν 
είχε νερό. Ήξερε ότι η θάλασσα θα ηρεμούσε 
κάποια στιγμή, δεν ήξερε όμως πως θα έβγαινε 
στη στεριά καθώς δεν φαινόταν, αφού είχε χα-
θεί πέρα μακριά. Σκέφτηκε να κολυμπήσει, ήξε-
ρε όμως πως δεν θα άντεχε για πολύ μέσα στα 
παγωμένα νερά.
-Αν βουτήξω σκέφτηκε, η γοργόνα του Αλέξαν-
δρου θα με πιάσει από τα μαλλιά και θα με σύ-
ρει στο βασίλειό της, στα βάθη της θάλασσας.
Κάθισε λοιπόν να περιμένει κουλουριασμένος 
μέσα στη μικρή του βάρκα ελπίζοντας πως κά-
ποιο πλεούμενο θα περνούσε. Αλλά, μέρες σω-
στές πέρασαν χωρίς ίχνος άλλης ανθρώπινης πα-
ρουσίας, με τη στεριά άφαντη πέρα μακριά σε 
άγνωστη μεριά, και χωρίς ο μικρός ψαράς να 
έχει μια πυξίδα προσανατολισμού. 
Μια νύχτα όμως, καθώς κειτόταν τρέμοντας από 
το κρύο, νόμισε πως είδε μια νεράιδα να τον 
κοιτάζει μέσα από τα γκριζωπά νερά και να του 
λέει,
-Εγώ θα σε βοηθήσω.
Ο Βασίλης ο ψαράς αναρωτήθηκε μήπως πέθα-
νε και ήταν σε ένα άλλο κόσμο, και πως έβλεπε 
όνειρο, ή πως έβλεπε ένα θαύμα να συμβαίνει.
Η βάρκα ταλαντεύτηκε καθώς η νεράιδα σκαρ-
φάλωσε πάνω της.

Πιές, πρέπει να διατηρήσεις τις δυνάμεις σου, 
είπε, και τούδωκε ένα νερό να πιεί.
Ο Βασίλης κατάπιε με λαχτάρα το δροσερό γλυ-
κό νερό.
-Ίσως τελικά να μην ήταν πεθαμένος, οι πεθαμέ-
νοι δεν καταπίνουν, σκέφτηκε.
Η νεράιδα έκατσε δίπλα του και τον αγκάλιασε. 
Το κορμί της ήταν πιο ζεστό από το δικό του που 
είχε μες την παγωνιά τόσες μέρες. Σιγά σιγά, η 
θαλπωρή από το σώμα της του ζέστανε το κορ-
μί, και έγειρε να κοιμηθεί, έπεσε σε ένα βαθύ 
ύπνο.
Κάποια στιγμή ένιωσε να τον σκουντούν, ξύπνη-
σε και την άκουσε να του λέει
-Ξύπνα, πλησιάζουμε σε στεριά.
Ο Βασίλης ο ψαράς στάθηκε στα πόδια του πα-
ραπατώντας, ψάχνοντας μες το σκοτάδι.
-Το ρεύμα άλλαξε όσο κοιμόσουν. Σώθηκες, είπε 
η νεράιδα και συνέχισε,
-Η δουλειά μου τέλειωσε.
Η βάρκα ταρακουνήθηκε καθώς η καλή νεράιδα 
γλιστρούσε και έπεφτε στη θάλασσα.
-Πως σε λένε, πως θα σου το ξεπληρώσω;
ρώτησε ο ψαράς.
-Είμαι η γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλέξαν-
δρου, η καλή νεράιδα βοηθός των ανθρώπων,
είπε και με τα λόγια αυτά εξαφανίστηκε κάτω 
από τα κύματα. 
Ο μικρός ψαράς ένιωσε τη βάρκα να ακουμπά 
στην άμμο, να αγγίζει τη στεριά. Πήδηξε έξω και 
άρχισε να βαδίζει το ανηφορικό δρομάκι που 
οδηγούσε στο χωριό του τη Χλώρακα... 

Ο Βασίλης και η αδερφή τού 
Μεγαλέξανδρου

Συμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας
Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
καταγράφει λάθη που κάνουμε όταν μιλάμε.

1. Λέξεις που συγχέονται: Άμεσα Vs 
αμέσως: Πρέπει «να σταματήσει άμε-
σα» ο εκφοβισμός στα σχολεία. Το 
σωστό είναι: να σταματήσει αμέσως ο 
εκφοβισμός στα σχολεία..    Ο υποψή-
φιος δήμαρχος πήγε στην αγορά για 

«να επικοινωνήσει αμέσως» με τους καταναλωτές. 
Το σωστό είναι: για να επικοινωνήσει άμεσα με τους 
καταναλωτές. Σήμερα,  στη μεγάλη μας πλειονότητα,  
χρησιμοποιούμε το “άμεσα” σε όλες τις περιπτώσεις 
με την αντίληψη ότι είναι τύπος της δημοτικής, αντί 
του “αμέσως”: Πρέπει να του μιλήσεις άμεσα! Πρέπει 
να του μιλήσεις αμέσως,  για να μη χαθεί πολύτιμος 
χρόνος. (Γ. Μπαμπινιώτης) 
Ν.Β. (Σημειώστε): άμεσα (directly) (τροπικό επίρ-
ρημα, πώς;) = απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση άλ-
λου.  (#  έμμεσα): η πανδημία συνδέεται άμεσα με 
την ανεργία. Vs αμέσως (immediately) χρονικό επίρ-
ρημα, πότε; = γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση: Η έλλει-
ψη ελέγχου στο ΓεΣΥ πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέ-
σως.  -  Θα πάρω αμέσως τηλέφωνο!
Επιλεγμένα παραδείγματα: Τα Ελγίνεια Μάρμαρα 
πρέπει να επιστραφούν αμέσως στην Αθήνα. Η Ευρώ-
πη πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις για το φυσι-
κό αέριο και μάλιστα αμέσως. 
(και όχι: άμεσα) -  Να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος 
στην Ουκρανία. (και όχι: άμεσα)  Η Ευρώπη οφείλει να 
προετοιμαστεί αμέσως (και όχι: άμεσα) για μια πλήρη 
διακοπή των προμηθειών ρωσικού αερίου αυτό τον 
χειμώνα! – Τα ΜΟΕ απερρίφθησαν  αμέσως από τον 
Τατάρ. Αγοράζοντας προϊόντα άμεσα από τους παρα-
γωγούς,  μάς έρχονται φθηνότερα. 
Με ενδιαφέρει άμεσα η αγορά νέου κινητού τηλεφώ-
νου,  γι’ αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας. 
Η πανδημία ήρθε αμέσως μετά την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα. (και όχι: άμεσα)  
2. Λόγια επίθετα σε -ης:  Παρατηρείται ρεκόρ κίνησης 
«στο διεθνή αεροδρόμιο» της Πάφου. Το σωστό εί-
ναι: στο διεθνές αεροδρόμιο τής Πάφου. - Ο ανεμο-
στρόβιλος Νεφέλη ήταν «πρωτοφανής έντασης». Το 
σωστό είναι: ο ανεμοστρόβιλος ήταν πρωτοφανούς 
έντασης. 
Ν.Β. (Σημειώστε): Τα λόγια επίθετα σε -ης κλίνονται 
ως εξής: ο/η διεθν-ής (αερολιμένας/συμφωνία) -  το 
διεθν-ές (δίκαιο) -  του/της διεθν-ούς  -  τον/την δι-
εθν-ή  
οι διεθν-είς  (αγορές)  -  τα διεθν-ή  (προβλήματα) -  
των διεθν-ών  -  τους/τις διεθν-είς
Λέμε και γράφουμε: προώθηση τών στόχων της τρι-
μερούς συνεργασίας - οι/τους επιμελείς φοιτητές  -  
χρόνια ειλικρινούς φιλίας  - εργάτης πλήρους απασχό-
λησης - με πλήρη γεύματα - δόθησαν σαφείς οδηγίες 
- χαίρομαι τους συνεπείς μαθητές - νέοι με υγιείς σκέ-
ψεις.  Επιλεγμένα παραδείγματα: Κίνα και Ινδία θέ-
λουν «το διεθνές εμπόριο» ανοιχτό και ελεύθερο. 
(και όχι: το διεθνή εμπόριο) -  Νευρικότητα επικρατεί 
«στις διεθνείς αγορές» μετά την επικράτηση της Τζόρ-
τζια Μελόνι.  -  Η Τουρκία θα πρέπει να διαλέξει ανά-
μεσα στο αμοιβαίο όφελος και το κόστος από τα μέ-
τρα «τής διεθνούς κοινότητας». (Ν. Κατσουρίδης)  -  Η 
απόδοση «τού ανεπαρκούς υπαλλήλου» είναι χαμη-
λή. (και όχι: του ανεπαρκή)   -  Τα παιδιά βρίσκονται 
σε «ασφαλή σημεία». (και όχι: σε ασφαλές σημεία)    
Υπάρχει «πλήρης πρόσβαση» στα τοπικά σχέδια του 
Ακάμα. (και όχι: πλήρες πρόσβαση)
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας. Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της γλώσ-
σας μας. Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελληνική Γραμματι-
κή. Το Βήμα online  -  Philenews  

Παρουσίαση δύο βιβλίων του Γ.Ν. Χατζηκωστή για την Πάφο
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Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς 
του να συμβάλει στην ανάδειξη και μελέ-

τη της ιστορίας της Πάφου ανά τους αιώνες, 
ο Δήμος Πάφου οργανώνει την ερχόμενη 
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου παρουσίαση δύο ση-
μαντικών 
παφολογικών συγγραμμάτων του Γιώργου 
Ν. Χατζηκωστή, διαπρεπούς και πολυγραφό-
τατου φιλολόγου, 
εκπαιδευτικού και συγγραφέα με μακρόχρο-
νη και πλούσια δράση και προσφορά στα 

Γράμματα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.00 
μ.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά 
Ηλεκτρική».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσια-
στούν τα βιβλία «Επώνυμοι και ανώνυμοι 
Πάφιοι της αρχαιότητας» (Λευκωσία 2002) 
και «Διακριθέντες Πάφιοι του εικοστού αι-
ώνα» (Λευκωσία 2017). Η παρουσίαση του 
πρώτου βιβλίου θα γίνει από τον Καθηγητή 
Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεά-

πολις Πάφου Γιώργο Γεωργή και του δεύτε-
ρου από τον Λέκτορα Νεότερης Ιστορίας στο 
ίδιο Πανεπιστήμιο Κυριάκο Ιακωβίδη. 
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύ-
νουν ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαί-
δωνος και η πρόεδρος της Επιτροπής Πολι-
τισμού και Αθλητισμού του Δήμου κ. Μαρία 
Ζαβρού. Ο συγγραφέας θα παραστεί και θα 
απευθύνει λίγα λόγια. Την παρουσίαση θα 
συντονίσει ο Δημοτικός Γραμματέας κ. Θέ-
μης Φιλιππίδης.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Η ενασχόλησή με την πολιτική, τα αρωματικά βότανα και πώς του αρέσει 
να περνά τον ελεύθερο χρόνο του…

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, 
δεν είναι μόνο το πολιτικό πρόσωπο που 
όλοι γνωρίζουμε. Ο βουλευτής διανύει 

την τελευταία του θητεία στην Κυπριακή Βουλή 
και όπως δηλώνει στον «Αδέσμευτο» νιώθει ότι 
είναι από τους τυχερούς βουλευτές, γιατί είχε συ-
νάδελφους που έγραψαν ιστορία στο Κοινοβού-
λιο. Εξομολογείται ακόμα πώς του αρέσει να περ-
νά τον ελεύθερο χρόνο του και πώς τον χαλαρώνει 
να ασχολείται με την καλλιέργεια αρωματικών βο-
τάνων, ενώ δηλώνει πως με την ολοκλήρωση της 
θητείας του θέλει να κάνει οσα δεν κατάφερε μέ-
χρι τώρα.
Μιλά ακόμα για την αγάπη του για το κυνήγι, το 
ψάρεμα και την Αγγέλα. 

Ερ.: Άρχισε πριν από λίγες μέρες ο δεύτερος χρό-
νος της παρούσας θητείας σας στη Βουλή. Ποιες 
θα είναι οι προτεραιότητες σας για την επαρχία;
Απ.: Προτεραιότητα και αυτή τη χρονιά θα είναι η 
επίλυση των βασικών προβλημάτων της επαρχίας 
που αφορούν το οδικό δίκτυο, τα δημόσια νοση-
λευτήρια και τα εκπαιδευτήρια στην Πόλη της Πά-
φου και στην περιφέρεια. 

Ερ.: Μετά από 2,5 θητείες στη βουλή, ο ρόλος 
του βουλευτή είναι όπως τον είχατε οραματιστεί  
μπαίνοντας στην βουλή το 1998;
Απ.: Θεωρώ ότι σε αρκετά θέματα ο ρόλος του 
βουλευτή είναι κάπως παρεξηγημένος κυρίως σε 
ότι αφορά τα όρια που μπορεί να δράσει, γιατί 
πολλές φορές οι πολίτες θεωρούν ότι οι  ευθύ-
νες μας έχουν σχέση και με ζητήματα που αφο-
ρούν στην εκτελεστική εξουσία με αποτέλεσμα να 
διατυπώνουν αιτήματα εκτός των αρμοδιοτήτων 
μας.

Ερ.: Χάλασε η σχέση σας με κάποιον ή κάποιους 
πολίτες που θεώρησαν ως μη ικανοποιητική την 
προώθηση αιτήματος του;
Απ.: Υπάρχουν πολίτες που όταν τους μιλήσεις με 
ειλικρίνεια το δέχονται και το εκτιμούν, υπάρχουν 
όμως και άλλοι που δεν το δέχονται και επιμένουν 
για κάτι διαφορετικό…

Ερ.: Σας έτυχε πολίτης να σας ζητήσει κάτι εξω-
πραγματικό;
Απ.: Κάποιες φορές υπάρχουν «υπερβολικές 
απαιτήσεις» αλλά αν θέλουμε να στεκόμαστε με 
αξιοπρέπεια στο λειτούργημα που υπηρετούμε 
πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή «δεν 
μπορείς να μπεις σε μια παράλογη συζήτηση για 
να ικανοποιήσεις αιτήματα που δεν έχουν καμία 
λογική».   

Ερ.: Η ανάμειξη σας με την πολιτική από ποτέ ξε-
κινά;
Απ.: Από τα παιδικά μου χρόνια και συγκεκριμένα 
από την εποχή του πραξικοπήματος του 74 όταν 
ο πατέρας μου ήταν στις ομάδες αντίστασης και 
υπεράσπισης της νομιμότητας τους κράτους.  Θυ-

μούμαι που πολλές φορές είχε έρθει στο σπίτι μας 
με άλλους αντιστασιακούς και εγώ έκαμνα ερω-
τήσεις και ήταν οι πρώτες μου εμπειρίες. Στη συ-
νέχεια μεγαλώνοντας, αναμείχθηκα με τη νεολαία 
της ΕΔΕΚ και τη φοιτητική παράταξη του κόμμα-
τος. Ήμουν σε μια συνεχή επαφή με την πολιτική 
και γενικότερα με τα κοινά. 
Το 1996 διεκδίκησα βουλευτική έδρα αλλά δεν 
εκλέγηκα, όμως το 1998 με τον διορισμό του Γιαν-
νάκη Ομήρου στη θέση του Υπουργού Άμυνας, ως  
πρώτος επιλαχών πήρα τη θέση του στη βουλή.

Ερ.: Ποιο είναι το καθημερινό σας πρόγραμμα με 
δεδομένο ότι κατοικείται στην Περιοχή Πόλεως 
Χρυσοχούς και πρέπει πολύ συχνά να βρίσκεστε 
στην Λευκωσία;
Απ.: Η απόσταση είναι  το μεγάλο πρόβλημα γιατί 
χρειάζομαι 2,5 με 3 ώρες για να μεταβώ στη Λευ-
κωσία και άλλες τόσες για να επιστρέψω, για αυτό 
και το πρόγραμμα μου ξεκινά από πολύ νωρίς το 
πρωί και ανάλογα με τις υποχρεώσεις ολοκληρώ-
νεται αργά το βράδυ.

Ερ.: Ελεύθερο χρόνο έχετε και πως τον περνάτε;
Απ.: Είναι θέμα διαχείρισης του χρόνου, στην 
πρώτη θητεία ήμουν παντού, πλέον κάνω επι-
λογές για να αξιοποιώ καλύτερα τον χρόνο μου, 
ώστε να έχω χρόνο και για την οικογένεια μου.  

Ερ.: Πώς αντιμετωπίζουν  οι δικοί σας άνθρωποι, 
σύζυγος και παιδιά το γεγονός ότι η δουλειά σας 
κρατά μακριά τους;  
Απ.: Όταν τα παιδιά ήταν μικρά υπήρχαν κάποια 
ζητήματα γιατί ο χρόνος που τους αφιέρωνα ήταν 
λίγος και πρέπει να πω ότι ένιωθα και ενοχές.  Η 
Αγγέλα από την άλλη, δείχνει κατανόηση και μάλι-
στα έχει αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του επαγ-
γελματικού μας γραφείου.

Ερ.: Ποια είναι τα χόμπι σας;
Απ.: Είχα χόμπι, μου άρεσε πολύ η θάλασσα και  
το ψάρεμα καθώς και το κυνήγι. Τα τελευταία έξι 
χρόνια δεν έχω πάει ψάρεμα και στο κυνήγι εάν 
έχω πάει δυο φορές με παρέα, την πρώτη Κυρια-

κή. Πλέον αυτό που με ευχαριστεί και με βοηθά 
να ξεφεύγω από την καθημερινότητα είναι η ενα-
σχόληση μου με τα αρωματικά  βότανα. Πλέον για 
να περνώ την ώρα μου ασχολούμαι με την καλλι-
έργεια Λεβάντας, Ρίγανης και Μέντας, ενώ έχω 
πάρει και ένα μικρό αποστακτήρα για να φτιάχνω 
αιθέρια ελαία…

Ερ.: Ξέρω ότι είστε και ζωόφιλος. 
Απ.: Ναι έχω δυο μικρά σκυλάκια που σχεδόν εί-
ναι εννιά χρονών, ενώ η αυλή του σπιτιού μας έχει 
γίνει κέντρο φιλοξενίας γάτων, αφού καταντήσα-
με να έχουμε καμιά 25αρια γατιά.   

Ερ.: Ποια μουσική σας αρέσει;
Απ.: Μου αρέσει η Ελληνική Μουσική και ιδιαίτε-
ρα το Ρεμπέτικο τραγούδι. 

Ερ.: Υπάρχει αγαπημένο τραγούδι;
Απ.: Πολλά είναι τα τραγούδια που μου αρέσουν 
ξεχωρίζω τα τραγούδια του Τσιτσάνη, Βαμβακά-
ρη, Παπαϊωάννου. 

Ερ.: Ποια είναι η σχέση σας με τον αθλητισμό;
Απ.: Μου αρέσουν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ 
αλλα δεν έχω τον απαιτούμενο χρόνο για να πάω 
στο γήπεδο, προτιμώ να παρακολουθώ αγώνες 
από την τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο.

Ερ.: Ποια είναι η ομάδα σας;
Απ.: Ομάδα μου είναι η Πάφος, ενώ όταν αγωνίζο-
νται Κυπριακές ομάδες στα διεθνή πρωταθλήμα-
τα είμαι με όλες τις ομάδες της Κύπρου. 

Ερ.: Οι σχέσεις σας με τους άλλους βουλευτές  
της επαρχίας ποιες είναι;
Απ.: Οι σχέσεις μου με όλους τους συναδέλφους  
είναι άριστες και όχι μόνο με τους Παφίτες, αλλά 
και τους βουλευτές που μετέχουμε στις ίδιες κοι-
νοβουλευτικές επιτροπές αλλα και στις αποστο-
λές. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές.

Ερ.: Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια με την 
ολοκλήρωση της παρούσας θητείας σας θα διεκ-
δικήσετε εκ νέου εκλογή; 
Απ.: Βάση του καταστατικού του κόμματος είναι 
η τελευταία μου θητεία στην Βουλή, αλλά και να 
μην υπήρχε αυτή η πρόνοια, το είχα αποφασί-
σει και ανακοινώσει ότι  η παρούσα θα ήταν και 
η τελευταία μου θητεία, αφού το πρόγραμμα του 
βουλευτή είναι πολύ απαιτητικό. Υπάρχουν νο-
μίζω πολλά ικανά και νέα στελέχη που μπορούν 
να αναλάβουν αυτό το ρόλο και είμαι από εκεί-
νους που υποστηρίζει ότι πρέπει να δίνεται η ευ-
καιρία σε νέα στελέχη να δείξουν τις ικανότητες 
τους. Εξάλλου το 2026, όταν θα ολοκληρωθεί η 
θητεία μου θα είμαι 59 ετών και όπως αντιλαμβά-
νεστε θα πρέπει να μου μείνει και κάποιος ποιο-
τικός χρόνος για να κάνω όσα δεν κατάφερα όλα 
αυτά τα χρόνια.

Ερ.: Άρα δεν επιστρέφετε ούτε στο λογιστικό σας 
γραφείο;
Απ.: Επειδή τα παιδιά μου έχουν ακολουθήσει το 
επάγγελμα και επειδή εκτιμώ ότι σε 2-3 χρόνια θα 
είναι έτοιμοι και έμπειροι, νομίζω ότι αυτό που 
λέω για «τόπο στα νιάτα» θα το κάνω και στα δικά 
μου τα παιδιά. Σκοπός μου είναι να ασχοληθώ με 
ποιο ποιοτικά πράγματα… 

Ερ.: Την Πόλη Χρυσοχους θα την εγκαταλείψετε;
Απ.: Όχι, η ευρύτερη περιοχή της Πόλης είναι ο 
«έρωτας μου» πέραν του έρωτα με την Αγγέλα. 
Είναι η περιοχή που με γεμίζει και με ηρεμεί, το 
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και το βαθύ πρά-
σινο του δάσους μου δίνει ηρεμία και χαλάρωση 
που δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με τίποτα. 

Ερ.: Τι θα μείνει να θυμάστε από την πορεία σας 
στην Κυπριακή Βουλή;   
Απ.: Θα έλεγα ότι ήμουν από τους τυχερούς βου-
λευτές γιατί μπήκα στην Βουλή το ‘98 και ήμουν 
τότε ο πιο μικρός βουλευτής, ήμουν μόλις  28 χρο-
νών και είχα συνάδελφους απ’ όλες τις πολιτικές 
παρατάξεις που έγραψαν ιστορία, όπως ο Βάσος 
Λυσσαρίδης, Τάκης Χατζηδημητρίου, Δημήτρης 
Ηλιάδης και  Δώρος Θεοδώρου από την ΕΔΕΚ, 
Σπύρος Κυπριανού που τότε ήταν πρόεδρος της 
Βουλής, Τάσος Παπαδόπουλος, Αλέξης Γαλανός, 
Νίκος Πιττοκοπίτης από το ΔΗΚΟ, από το ΑΚΕΛ 
Δημήτρης Χριστόφιας, Κίκης Καζαμίας, Κίκης Γιά-
γκου,  Αβραάμ Αντωνίου που τότε ήταν πρόεδρος 
της επιτροπής εργασίας με τεραστία σοφία στον 
τρόπο χειρισμού των εργασιακών ζητημάτων, και 
ο Γλαύκος Κληρίδης από τον ΔΗΣΥ που όταν άκου-
γες τις συζητήσεις  τους όχι μόνο από το βήμα της 
βουλής, αλλα και στα διαφορά  πηγαδάκια έπαιρ-
νες γνώσεις που δεν μπορείς να πάρεις από κανέ-
να πανεπιστήμιο ή βιβλίο…   

Ηλίας Μυριάνθους 
Έρωτας για την περιοχή Π. Χρυσοχούς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«..Η συνύπαρξη μου στη Βουλή με Λυσσαρίδη, Παπαδόπουλο, Κυπριανού, Χριστόφια
 και Κληρίδη, μου έδωσαν γνώση που δεν μπορείς να μάθεις από κανένα βιβλίο...» 

«…πολλές φορές οι πολίτες θεωρούν ότι 
οι  ευθύνες μας έχουν σχέση και με ζητήματα 
που αφορούν στην εκτελεστική εξουσία με 
αποτέλεσμα να διατυπώνουν αιτήματα εκτός 
των αρμοδιοτήτων μας....»

«...Όταν τα παιδιά ήταν μικρά υπήρχαν κάποια 
ζητήματα γιατί ο χρόνος που τους αφιέρωνα 
ήταν λίγος και πρέπει να πω ότι ένιωθα και ενο-
χές...»



Σ ε ισχυρή τροχιά ανάκαμψης βρί-
σκεται ο παγκόσμιος τουρισμός 
και η Κύπρος ήδη καταγράφει 

στοιχεία που θυμίζουν εποχές προ 
πανδημίας. Ξενοδοχεία, κρουαζιέρες 
και καταλύματα προβλέπεται να ενι-
σχυθούν κατά το 2023, με τις ανά χώρα 
οικονομίες να ενισχύονται, ιδίως όσες 
βασίζονται στον τουρισμό.
Την τάση για επιστροφή του τουρισμού 
σε επίπεδα του 2019 επιβεβαιώνουν, 
τόσο τα στοιχεία που διαθέτει η πλατ-
φόρμα Statista σε παγκόσμιο επίπεδο 
όσο και τα επίσημα στοιχεία των κυ-
πριακών αρμόδιων για την βιομηχανία 
στη χώρα μας φορέων και υπηρεσιών.
Την ίδια ώρα, την βελτιωμένη εικόνα 
που εκπέμπει πλέον η Κύπρος σε σχέ-
ση με την τουριστική της βιομηχανία 
και τις προοπτικές της, αντανακλούν 
τα βελτιωμένα οικονομικά αποτελέ-
σματα των εισηγμένων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο, για 
το πρώτο εξάμηνο του 2022. 
Η λειτουργία περισσότερων ξενοδο-
χειακών μονάδων, η ενισχυμένη πλη-
ρότητα και το αυξημένο τουριστικό 
ρεύμα συνέβαλαν στη βελτίωση των 
οικονομικών τους δεδομένων, με το 
πρώτο εξάμηνο να κλείνει για τα ξενο-
δοχεία με αυξημένους τζίρους, μειω-
μένες ζημιές και αισιοδοξία, παρά τους 
κλυδωνισμούς από την απώλεια της 
ρωσικής αγοράς.
Με τα έσοδα τον φετινό Απρίλιο να 
«ακουμπούν» τα έσοδα του αντίστοι-
χου μήνα του 2019, στην Κύπρο έχου-
με ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2022 καλύψει το 80.11% των εσόδων 
της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του 

2019, δηλαδή 835,7 εκατ. ευρώ.
Οι αφίξεις τουριστών επίσης δείχνουν 
πως οι ανοδικές τάσεις του εξωτερικού, 
καταγράφονται και στην Κύπρο. Μέχρι 
και τον Αύγουστο φέτος, οι αφίξεις κυ-
μαίνονταν κοντά στο 74% του 2019. 
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο 
ρεπορτάζ, και τα αεροδρόμια κατέγρα-
ψαν σημαντική κινητικότητα κατά το 
τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος. Σύμφωνα 
με στοιχεία των Hermes Airports, συ-
νολικά η επιβατική κίνηση και στα δύο 
αεροδρόμια ανήλθε στα 3,450,358 
επιβάτες, αριθμός κατά 69.95% αυ-
ξημένος από την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.

Οι προβλέψεις
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πλατ-
φόρμας δεδομένων Statista, κατά το 
τρέχον έτος τα έσοδα παγκοσμίως, στο 
κλάδο του τουρισμού, θα φτάσουν τα 
716,8 δισ. δολ., ποσό κατά 45% αυξη-
μένο σε σχέση με τα παγκόσμια τουρι-
στικά έσοδα του 2021, τα οποία ανήλ-
θαν στα 491,5 δισ. δολ.
Σημειώνεται ότι κατά το 2019, όπου 

ο κλάδος του τουρισμού βρισκόταν 
στα ψηλότερα επίπεδα, οι τουρίστες 
ξόδεψαν σε ξενοδοχεία, καταλύματα, 
κρουαζιέρες και πακέτα διακοπών περί 
τα 776,4 δισ. δολ.
Τις ανοδικές τάσεις στα έσοδα φαίνε-
ται πως θα ακολουθήσει και το 2023, 
καθώς τα στοιχεία για την επόμενη 
χρονιά δείχνουν μία αύξηση 20% ή 
περίπου τα 852 δισ. δολ. Το ποσό αυτό 
αναμένεται επίσης να κλιμακωθεί και 
να αγγίξει τα 964 δισ. δολ. μέχρι το 
2025.

Ξενοδοχεία
Τα πιο πάνω εμπίπτουν σε ένα γενικό 
πλαίσιο του τουρισμού και τα ξενοδο-
χεία φαίνεται πώς θα είναι ο μεγάλος 
κερδισμένος.
Πιο αναλυτικά και με βάση όσα διαθέ-
τει η πλατφόρμα Statista, ο ξενοδοχει-
ακός κλάδος και τα θέρετρα, παγκοσμί-
ως, αναμένεται να έχουν έσοδα 406 
δισ. δολ. το 2023, από 348 δισ. δολ. το 
2022.
Το 32% του τουρισμού παγκοσμίως 
αποτελείται από τα πακέτα διακοπών 

και τα συνολικά έσοδα αναμένεται να 
φτάσουν τα 279,7 δισ. δολ. Το 2023, 
δηλαδή κατά 22% περισσότερα από 
ότι το 2022.
Τα υπόλοιπα καταλύματα και ο τομέας 
της ενοικίασης διακοπών θα έχει έσο-
δα περί τα 97 δισ. δολ. το 2023, σημει-
ώνοντας αύξηση 17% από φέτος.
Περίπου 1,1 δισεκατομμύρια τουρί-
στες θα επισκεφτούν ξενοδοχεία πα-
γκοσμίως κατά το 2023, αρκετά πιο 
πάνω από τα 969 εκατομμύρια που 
υπολογίζονται για το 2022.
Στην ενοικίαση καταλυμάτων για δια-
κοπές, θα υπάρξει αύξηση σε επισκέ-
πτες κατά 19% το 2023 σε σχεδόν 840 
εκατομμύρια.
Σχετικά με τα πακέτα διακοπών, θα 
προστεθούν 84,4 εκατομμύρια επισκέ-
πτες, και θα φτάσουν τα 513 εκατομ-
μύρια το 2023.

Κρουαζιέρες
Όσον αφορά τις κρουαζιέρες, ένας το-
μέας που εντάθηκε κατά το 2022 για 
την Κύπρο και επηρεάζει άμεσα τα 
ξενοδοχεία και την τοπική αγορά, θα 
καταγράψουν παγκόσμια αύξηση στα 
έσοδα τους.
Συγκεκριμένα, θα αυξηθούν κατά 35%, 
φθάνοντας τα 25,1 δισ. δολ. το 2023, 
ωστόσο, θα παραμείνουν πιο κάτω 
από τα 27,5 δισ. δολ.
Ο αριθμός των επισκεπτών της βιομη-
χανίας κρουαζιέρας προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 35% το 2023, έναντι του 
2022, σε 24,5 εκατομμύρια. Ο αριθμός 
αυτός εξακολουθεί να είναι 4,6 εκα-
τομμύρια χαμηλότερος από τα επίπε-
δα του  2019.
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Αυξημένα έσοδα το 2023 ο τουρισμός
Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επόμενη τουριστική περίοδο

Ευκαιρία για εξόρμηση
στην ύπαιθρο...

4o Φεστιβάλ Τρύγου στην Παναγιά 
Κυριακή 16 Οκτωβρίου

Η κοινότητα Παναγιάς είναι ιδιαίτερα 
γνωστή για τους αμπελώνες  και την 

παράδοση που έχει στην παραγωγή κρα-
σιού και στα προϊόντα σταφυλιού.     
Το όμορφο  χωριό Παναγιά της επαρχίας 
Πάφου βρίσκεται πλέον στην τελική ευ-
θεία των προετοιμασιών για να φιλοξενή-
σει την ερχόμενη Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
2022 το 4ο Φεστιβάλ Τρύγου,  γιορτάζο-
ντας ακριβώς την διαδικασία του μαζέμα-
τος των σταφυλιών από τα αμπέλια. 
Στο Φεστιβάλ Τρύγου γίνεται αναπαρά-
σταση του τρυγητού σε αμπελώνα με γαϊ-
δουράκια και με συνοδεία παραδοσιακής 
μουσικής. Αφού μαζευτούν τα σταφύλια 
τοποθετούνται σε κοφίνια πάνω στα γαϊ-
δούρια,  ενώ στο χώρο του αμπελιού προ-
σφέρεται το παραδοσιακό “μπούκωμα” 
στους παρευρισκόμενους  για ξεκούραση.
Με την επιστροφή πίσω στην πλατεία της 
κοινότητας, ο τρύγος τοποθετείται στην 
πατήστρα και γίνεται το πάτημα των στα-
φυλιών για να τρέξει το χυμός του σταφυ-
λιού.

Η όλη διαδικασία συνοδεύεται με ζωντα-
νή μουσική.
Στο χώρο της πλατείας οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα 
διάφορα  περίπτερα προώθησης παραδο-
σιακών προϊόντων σχετικά με το σταφύ-
λι,  θα έχουν την δυνατότητα παρακολού-
θησης της ετοιμασίας κάποιων προϊόντων 
άλλα και αγοράς τους. Θα γίνεται ζωντανή 
απόσταξη ζιβανίας, θα προσφέρεται δω-
ρεάν σταφύλι και κρασί. 
Παράλληλα θα υπάρχει φαγητό (σουβλά-
κια), θα γίνει χορογραφία τρυγητού και η 
εκδήλωση θα πλαισιώνεται με  κυπριακή 
παραδοσιακή μουσική και χορούς.
Η ΕΤΑΠ Πάφου εκ των υποστηρικτών της 
εκδήλωσης  καλεί τους ντόπιους και ξένους 
επισκέπτες καθώς και τους μόνιμους κα-
τοίκους Κύπρου  να εκμεταλλευτούν αυτή 
την ευκαιρία, να αγκαλιάσουν την μοναδι-
κή εκδήλωση Τρύγου που πραγματοποιεί-
ται στην επαρχία και  να εξορμήσουν στην 
ύπαιθρο αυτό το Σαββατοκύριακο.  
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 
26724080 / 99384439, loucas@visitpafos.
org.cy 

Η επόµενη µέρα στον τουρισµό είναι τελείως διαφο-
ρετική. Πρέπει να δράσουµε γρήγορα, καινοτόµα 
και αποτελεσµατικά.

Η χαλάρωση των κανονισµών – οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ανταγωνισµού δίνει τη δυνατότητα οικονοµικής 
στήριξης όλων των κρίκων της τουριστικής αλυσίδας. Ποια 
κοµµάτια της αλυσίδας θα πρέπει να τύχουν της στήριξης; 
Απάντηση: Το αεροπλάνο (λόγω της ιδιοµορφίας της χώ-
ρας µας). 
Οι περισσότερες από τις ενέργειές µας στοχεύουν στον 
1ο Πόλο Τουρισµού (Tour Operators, Sea and Sun, All 
Inclusive), που ως γνωστόν κάθε τέλος Οκτώβριου µεταφέ-
ρει τα προγράµµατά του σε άλλους προορισµούς. Στοχεύ-
ουµε στο καλοκαίρι του 2023 ή σε τουρισµό όλο το χρόνο; 
Στόχευσή µας θα πρέπει να είναι τουρισµός όλο το χρόνο.
Άµεσες ενέργειές µας θα πρέπει να είναι:
(1) Ανάπτυξη του 2ου Πόλου ΤουρισµούΟ τουρισµός: των 
360 ηµερών, του long stayer τους χειµερινούς µήνες (αύξη-
ση ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη), του µεµονωµένου 
ταξιδιώτη, του «µόνιµου» επισκέπτη, του second home, 
summer home (σπίτι στη Μεσόγειο), winter brake, ο εναλ-
λακτικός, ο αθλητικός, ο εκπαιδευτικός, ο ιατρικός, ο συ-
νεδριακός, ο city break κτλ. (2) Προσέγγιση αεροπορικών 
εταιρειών
Πρέπει να προσεγγίσουμε όλες τις αεροπορικές εταιρεί-
ες που επιχειρούν µε προγραµµατισµένες πτήσεις και των 
Tour Operators που επιχειρούν µε ναυλωμένες πτήσεις. Εί-
ναι οι σύµµαχοί µας σε αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει να 
αναπτύξουµε τις σχέσεις µας µε τις υφιστάµενες αλλά και 
νέες αεροπορικές εταιρείες σε µια βάση ισότιµη, υγιή, µε 
αµοιβαία κατανόηση και εµπιστοσύνη, αλλά προπαντός 

µακροχρόνια εταιρική σχέση.
Κλειδί σε αυτήν την προσπάθεια αποτελούν και θα παί-
ξουν καθοριστικό ρόλο: τα αεροδρόµια Λάρνακας και Πά-
φου της Hermes Airports, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ΥΠΑ) και το Υπουργείο Μεταφορών. Η λογική των 
υπερβολικών χρεώσεων και κερδών πρέπει να εγκαταλει-
φθεί. Η «έξυπνη» και διαφανής πρόταση 4 αξόνων: i. Μεί-
ωση τελών. 
Όλα τα τέλη και όλες οι χρεώσεις προς τις αεροπορικές 
εταιρείες να µειωθούν από 01/11/2022 έως 30/04/2023. 
Το µεγαλύτερο ποσοστό του συγκεκριµένου κόστους να 
αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τα αεροδρόµια. Το υπό-
λοιπο ποσοστό να καλυφθεί: από το φόρο διαµονής, από 
τους ∆ήµους, τα Επιµελητήρια, τις Επαγγελµατικές Ενώ-
σεις και από τις επιχειρήσεις που έχουν εµπορικές δραστη-
ριότητες στα αεροδρόµια. ii. Μειωµένος ΦΠΑ στις τιµές 
των εισιτηρίων για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. iii. Έκ-
πτωση για το ίδιο χρονικό διάστηµα στις χρεώσεις προς 
όλους όσοι παρέχουν υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης 
(handlers), µε την απαράβατη δέσµευση ότι οι εκπτώσεις 
θα µετακινηθούν ανάλογα στις χρεώσεις προς τις αεροπο-

ρικές υπηρεσίες. IV. Ειδικά κίνητρα (incentives), σε συνερ-
γασία µε όλους τους συναρµόδιους θεσµούς του κράτους 
και της ΕΕ, για το άνοιγµα νέων αεροπορικών συνδέσεων 
µε ευρωπαϊκούς προορισµούς και ενδυνάµωση των ήδη 
υφιστάµενων, σε ετήσια και σε βάθος χρόνου δέσµευση. 
Πρώτα στη γειτονιά µας και αργότερα στους µακρινούς 
προορισµούς (long-haul). Η επιτυχία όλων των παραπάνω 
εξαρτάται από την ουσιαστική παρουσία του κράτους µε 
ευκρινώς µετρήσιµα µέτρα και την υλοποίηση στοχευµέ-
νων πολιτικών.
(3) ∆ιαφήµιση
Θα ήταν άστοχη η συνέχιση της παραδοσιακής επικοινωνι-
ακής τουριστικής καµπάνιας τη συγκεκριµένη χρονική πε-
ρίοδο. Μόνο σπατάλη πόρων θα είχε ως αποτέλεσµα. Όλο 
το βάρος της προωθητικής καµπάνιας του κυπριακού του-
ρισµού θα πρέπει να βασιστεί σε πρωτοβουλίες και επα-
φές, πρέπει να γίνουν όλοι διαφηµιστές. Στόχος µας θα 
πρέπει να είναι οι πρωτοβουλίες να µπουν σε κάθε σπίτι 
και να εµπνεύσουν κάθε δυνητικό επισκέπτη. Χρειαζόµα-
στε ένα νέο «Nation-branding» και πλέον µας δίδεται η ευ-
καιρία, έστω και εξ ανάγκης, να προχωρήσουµε αποφασι-
στικά προς αυτή την κατεύθυνση. Πρωταρχικό µέληµα θα 
πρέπει να είναι το εξής: Οι επιχειρήσεις να παραµείνουν 
«ζωντανές» και λειτουργικές, µε τους εργαζοµένους τους 
ενεργούς. Μόνο έτσι θα παραµείνει όρθια η κυπριακή κοι-
νωνία, µόνο έτσι η Κύπρος θα καταφέρει να ανταποκριθεί 
αποτελεσµατικά, σε τουριστικό και οικονοµικό επίπεδο, 
στη νέα παγκόσµια «µετα-κανονικότητα».

Του Γιώργου Μωυσή
Hospitality and Tourism Director, Mansystems 

Business Consultant Ltd, Μέλος ΣΕΣΕΚ

Παρελθόν η άποψη ότι η Κύπρος πουλά

Περισσότερες ειδήσεις
 στην ιστοσελίδα 

cosmosnews.com.cy



“Αδέσμευτος” 15 Οκτωβρίου 2022Σελίδα 18 π ερ ι β ά λ λ ο ν -π α ι δ ε ί α

Π ρέπει ν’ αγαπάμε τη ζωή, τη ζωή που αλ-
λάζει σαν τον ουρανό, τη ζωή που χύνει 
φώς για να στείλει κατόπι την θύελλα, 

τη γενναιόδωρη ζωή που μοιάζει 
με τις ανοιξιάτικες βροχές, την 
άγρια ζωή την αδυσώπητη σαν 
καταιγίδα, τη ζωή που καταστρέ-
φει και δημιουργεί, τη ζωή πρέ-
πει να την αγαπάμε, να ξέρουμε 

ν’ αναγνωρίζουμε την ομορφιά της, τα φωτεινά 
της ξέφωτα στη θύελλα, το μεγαλείο και τη λα-
μπρότητα της, γιατί ζωή είναι ο άνθρωπος και 
το σύμπαν. 
Η ζωή ταλαντεύεται πάντοτε ανάμεσα στο σκο-
τάδι και στο φώς, στην ελπίδα και στην από-
γνωση, στην καταιγίδα και στην γαλήνη. Η ζωή 
πάντοτε ξανακερδίζεται. Όσοι πιστεύουν πως 
έφτασαν στο τελευταίο εμπόδιο γελιούνται: 
υπάρχει πάντοτε κάποιο άλλο εμπόδιο. 
Μια μάχη άλλη. Όταν παύει η μάχη, όταν μπρο-
στά στον άνθρωπο απλώνεται μόνο ένα ακύ-
μαντο κενό, δίχως κανένα τείχος που πρέπει 
να υπερπηδηθεί, τότε έχει έρθει η στιγμή του 
θανάτου. Γεννιέμαι σημαίνει κιόλας πως άρχισα 
να πολεμώ, να υποφέρω, σημαίνει πως απο-
σπάστηκα πια απ’ τη ζεστή και παθητική γαλήνη 
της μητρικής κοιλιάς, πως πρέπει να δεχτώ τον 
πόνο και τη μάχη, γιατί και τα δύο αποτελούν τη 
ζωή. Η ζωή είναι όπως ο ήλιος, που διαγράφει 
μια καμπύλη. Κάποια μέρα αρχίζει να πέφτει 
αργά. 
Πρέπει να προετοιμαστούμε εκείνη τη στιγμή. 
Να δεχτούμε τα πράγματα, να μάθουμε ότι το 

δεύτερο αυτό μισό της ζωής είναι ζωή και αυτό 
κι ότι μπορεί να είναι τόσο πλέριο όσο και το 
πρώτο. Υπάρχουν δειλινά πολύ πιο όμορφα 
από μια στιγμή αυγής. Πρέπει απλά να το θελή-
σουμε. Και να φωτίσουμε τους άλλους  και τον 
εαυτό μας με την εσωτερική του γαλήνη. Η ζωή, 
πριν απ’ όλα, είναι ένας σκοπός, σκοπός που 
πρέπει να αναλάβεις να πραγματοποιήσεις. Ότι 
μετράει, είναι ότι γράφεται στο ενεργητικό  του 
πραγματικού κόσμου. Πραγματικό στη ζωή  εί-
ναι ότι ενεργεί, γιατί ζωή σημαίνει χτίζω, οικο-
δομώ, στήνω. Πέτρα τη πέτρα, σκέψη τη σκέψη, 
πράξη την πράξη. 
Ζωή σημαίνει μαθαίνω τον εαυτό μου, μαθαί-
νω τον κόσμο, για να γνωρίσω τον εαυτό μου, 
να γνωρίσω τον κόσμο, σημαίνει αλλάζω τον 
εαυτό μου, αλλάζω τον κόσμο. Για να φτάσω 
στην εσωτερική γαλήνη. Στη μόνη που μπορεί 
να διαρκέσει, για να κάνω λιγότερο σκληρή τη 
ζωή του ανθρώπου, για να απλώσω το χέρι, τη 
φωνή, τη ματιά σ’ αυτούς που το ζητούν. Πρέπει 
να βάζεις στόχους στη ζωή, στόχους που σε δι-
καιώνουν, που τείνουν στην ανύψωση της ζωής, 
που σε υποχρεώνουν να διαλέγεις την κορυφή 
από το χαντάκι. Στόχους γενναιόδωρους, που 
κάνουν γενναιόδωρη τη ζωή- στόχους που επι-
τρέπουν στη ζωή του ανθρώπου ν’ αναπτυχθεί, 
ν’ ανυψωθεί. Η ζωή είναι μια ολότητα, είναι ένα 
δένδρο που το συγκλονίζει η θύελλα. Πρέπει να 
κρατάμε γερά σφιγμένα τα κλαδιά ανάμεσα στα 
χέρια μας, πρέπει να μείνουμε συσπειρωμένοι 
ωσότου ο άνεμος, η θύελλα, κοπάσουν. 
Αν κοπάσουν ποτέ. Στη ζωή τίποτα ποτέ δεν εί-

ναι οριστικά αποφασισμένο. Πρέπει ο άνθρω-
πος να διατηρεί τις επιφυλάξεις του. Να είναι 
έτοιμος για την μπόρα. Ικανός να συλλαμβάνει 
την ομορφιά μιας βραδιάς, ενός πρωινού, ενός 
δευτερολέπτου. Επειδή ακριβώς η επόμενη 
μέρα, το επόμενο λεπτό μπορούν να σαρωθούν 
από την καταιγίδα. Γι’ αυτό ελάτε μαζί μου, να 
βγούμε απ’ εδώ, να περπατήσουμε. Εγώ ήμουν 
αυτός  που είχε ανάγκη από αέρα, από φώς. 
Ήθελα να καθησυχάσω την καρδιά μου, ήθελα 
να δω ανθρώπους μες το δρόμο να βαδίζουν 
ανέμελα, έστω και φαινομενικά, για να ξαναβρώ 
την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν πρέπει να 
αφήνουμε τον εαυτό μας να καταβάλλεται. Δεν 
πρέπει να τον αφήνουμε να προσβάλλεται απ’ 
τη δυστυχία. 
Πρέπει να καταπολεμάμε την δυστυχία κι όχι 
να τη διατηρούμε με μοιρασμένα δάκρυα. Αυτό 
από το οποίο πάσχει ο άνθρωπος και φοβάται 
ότι το έχει ανάγκη, δεν είναι μια άλλη κραυγή 
πόνου αλλά μια δυνατότερη φωνή απ’ τη δική 
του, μια φωνή που του δίνει κουράγιο. Παλεύω 
ενάντια στην πυρκαγιά δε σημαίνει ότι τη δια-
τηρώ η γονατίζω μπροστά της για να με κατα-
πιεί. Πριν απ’ όλα διώξε το φόβο απ’ την καρδιά 
σου. Στέριωσε μέσα σου την γαλήνη. Μην κου-
ράζεσαι  να επαναλαμβάνεις στον εαυτό σου 
ότι υπάρχει πάντα ανοιχτή μια ευκαιρία. Κι ότι 
όσο υπάρχει ζωή, είναι δυνατή όλη η ευτυχία 
του κόσμου.

Αγαπώ τη ζωή και είναι όμορφη η ζωή

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Αναρριχώμενα φυτά
Παρθενόκισσος 

Είναι αναρριχώμενο φυτό με μεγά-
λη και ισχυρή ανάπτυξη, φυλλοβό-
λο κατάλληλο για κάλυψη τοίχων. 
Ένα πολύ διακοσμητικό και έχει ω-
ραίο φύλλωμα. Το γένος αυτό συνα-
ντάται σε δυο είδη: parthenocissos 
guinguefolia. Αμπέλοψ η πεντά-
φυλλη. Φυτό με απλόκλαδη ανά-
πτυξη που μπορεί να φθάσει εύ-
κολα τα 10-15 μέτρα ύψος. Φύλλα 
σύνθετα από πέντε φυλλάρια τα ο-
ποία το φθινόπωρο παίρνουν ένα 
χρώμα κόκκινο ζωηρό.  Το φυτό αυ-
τό έχει ανάγκη από κατάλληλο υπο-
στήριγμα.

Parthenocissos (fricuspidata)
Είναι φυτό φυλλοβόλο με βλαστούς 
λεπτούς που στηρίζονται στερεά 
στους τοίχους με βεντούζες όπου 
καταλήγουν στους έλικες τους. Ένα 
μόνο φυτό μπορεί να καλύψει πά-
νω από 50 τετραγωνικά μέτρα.  Τα 
φύλλα της είναι τρίλοβα τα οποία το 
φθινόπωρο παίρνουν πορφυρό χρώ-

μα. Ευδοκιμεί σε πλείστα εδάφη.

Μοσχομπίζελο  
Ανήκει στην οικογένεια 
Leguminosae. Είναι ετήσιο αναρ-
ριχώμενο ελικοφόρο φυτό, με άν-
θη μεγάλα, μυρωδάτα στην κορυ-
φή μεγάλων μόσχων περιζήτητο 
για στόλισμα των κήπων. Καλλιερ-
γείται σε πλείστα εδάφη και ιδίως 
αυτά με ασβέστη. 
Αφήνεται σε ηλιόλουστες εκθέσεις 
και φοβάται το κρύο. Αρχικώς φυ-
τεύεται ο σπόρος σε μικρά γλαστρά-
κια και ακολούθως μεταφυτεύεται 
στο έδαφος στην οριστική του θέση. 
Ο σπόρος για να επιταχυνθεί η βλά-
στησή του είναι καλύτερο να μπαίνει 
στο νερό για 24 ώρες. Όταν αρχίσει 
να μεγαλώνει πρέπει να γίνεται υπο-
στήλευσής του. Το φυτό αυτό εκτός 
από ετήσιο μπορεί να έχει και το πο-
λυετές είδος lathyrus latifolious. 
Ανήκει (Ipomoea) στην οικογένεια 
Conro-lvulaceae. Συναντώνται με 
την κοινή ονομασία χωνάκια ή κα-

λημέρες. Είναι ετήσια ή πολυετή πε-
ριστρεφόμενα φυτά γρήγορης ανα-
πτύξεως με άφθονο φύλλωμα και 
άνθη σε διάφορα χρώματα. Πολλα-
πλασιάζονται συνήθως με σπόρο ο 
οποίος μουσκεύεται 24 ώρες προτού 
φυτευτεί.Τα πολυετή φυτά πολλα-
πλασιάζονται και με μοσχεύματα και 
καταβολάδες. 

Εχθροί και ασθένειες 
Προσβάλλονται από διάφορα φυλ-

λοφάγα έντομα των οποίων οι κά-
μπιες προκαλούν σοβαρές ζημιές 
στα φύλλα. Επίσης διάφορα άλλα 
έντομα όπως αφίδες και μελίκρες 
προκαλούν ζημιές στα φυτά αυτά. 
Στις ασθένειες όπως σκορίαση, στά-
χτη και σεπτόρια μπορούν να προ-
σβάλουν τα πιο πάνω είδη. 
Η καταπολέμηση τους γίνεται με 
διάφορα φυτοφάρμακα που κυκλο-
φορούν στο εμπόριο.

Τη σελίδα Περιβάλλον - Παιδεία φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Tο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαί-
δευσης Πάφου και το Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις, σε συνεργασία με το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Στατού-Αγίου Φωτίου, τους 
οργανωμένους φορείς της Κοινότητας και 
το Σωματείο ΣΕΒΑΣ Πάφου «Στέλιος Κυρια-
κίδης», διοργανώνουν ημερίδα με θέμα 
«Στέλιος Κυριακίδης, πρότυπο Ανθρώπου 
και Αθλητή». 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη γενέ-
τειρα του αθλητή, στον Στατό- Άγιο Φώτιο, 
στις 23 Οκτωβρίου, η ώρα 10:30 π.μ.-12:30 
μ.μ. στο Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς Στατού-Αγίου Φωτίου και θα  διεξα-
χθεί στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης 
«ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ 2022».
Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσίαση 
ερευνητικών εργασιών, οι οποίες εκπονή-
θηκαν από μαθητές των Λυκείων και του 
Αθλητικού Γυμνασίου Πάφου, με θέματα 
που έχουν προταθεί από το Πανεπιστή-
μιο Νεάπολις υπό την καθοδήγηση του 
καθηγητή  Ιστορίας,  Δρ. Γιώργου Γιωργή.  
Πολύτιμη αρωγή στην ερευνητική προσπά-
θεια των μαθητών προσέφεραν και οι εκ-
παιδευτικοί των μαθητών/τριών. Οι μαθη-
τές/τριες ανέτρεξαν σε αρχειακό υλικό και 
ερεύνησαν ξεχωριστές πτυχές της ζωής και 
του έργου του μεγάλου αθλητή.

Στην εν λόγω ημερίδα θα απονεμηθούν 
βραβεία και έπαινοι, τα οποία προσφέρει 
το κοινοτικό συμβούλιο Στατού-Αγίου Φω-
τίου στους/στις διακριθέντες μαθητές/τρι-
ες που έλαβαν μέρος στον εικαστικό δια-
γωνισμό ανάμεσα σε παιδιά που επέλεξαν 
το μάθημα «Θέματα Τέχνης» στο Λύκειο, 
με στόχο να προωθηθεί η δημιουργική ικα-
νότητα μαθητών/τριών. 
Σκοπός της ημερίδας είναι αφενός μεν να 
αναπτύξει την ερευνητική ικανότητα των 
μαθητών, αφετέρου δε να  διαδώσει και να 
αναδείξει τον διαχρονικό ρόλο του Στέλιου 
Κυριακίδη στην ιστορία του αθλητισμού, 
καθιστώντας τον ένα    πρότυπο  Ανθρώ-
που  και Αθλητή.
Ο Στέλιος Κυριακίδης, με τη νίκη του στο 
Μαραθώνιο της Βοστώνης, το 1946, έγινε 
πρέσβης των αρχών και αξιών του Ολυ-
μπισμού. Αξίες που είναι οικουμενικές και 
αποτελούν πανανθρώπινη κληρονομιά. O 
Στέλιος Κυριακίδης έτρεξε στον ιστορικό 
Μαραθώνιο της Βοστώνης για την ανθρω-
πότητα και την αξιοπρέπεια της ζωής του 
καθενός από εμάς. Υπήρξε ένας σωστός Έλ-
ληνας, ένας σεμνός άνθρωπος, ένας αληθι-
νός ήρωας που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. 

Ημερίδα για τον Στέλιο 
Κυριακίδη

ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)     
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Ο μαινόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην 
Ουκρανία διαφοροποιείται πλέον μετά 
το πλήγμα στης σημαίνουσας αξίας για 

τη Ρωσία γέφυρας που ενώνει την 
προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσό-
νησο της Κριμαίας με την Ρωσία. Αν 
και ο τρόπος που πλήγηκε η γέφυρα 
στα στενά του Κερτς παραμένει μέ-
χρι στιγμής αδιευκρίνιστος, πρέπει 

να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το πλήγμα ήταν 
ενορχηστρωμένο από την Ουκρανία, γεγονός 
που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βαίνει ο πό-
λεμος που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. 
Η απάντηση της Ρωσίας είναι κρίσιμης σημασίας 
για την περαιτέρω εξέλιξη του πολέμου. Οι συνε-
χείς προειδοποιήσεις του Προέδρου της Ρωσίας 
ότι θα χρησιμοποιήσει όλες τις στρατιωτικές δυ-
νατότητες που έχει η χώρα για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων της, ειδικά μετά την προσάρ-
τηση των αποσχισθείσων περιοχών που πλέον 
θεωρούνται από τη Ρωσία ως έδαφός της, η προ-
έλαση ουκρανικών στρατευμάτων σε μέρος των 
περιοχών που έχουν καταληφθεί από το ρωσικό 
στρατό, η ρευστή κατάσταση που αφορά στο πυ-
ρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίτζια και ευρύτερα 
η όλη κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο και οι 
όλες γεωπολιτικές προεκτάσεις και επιπτώσεις 
του πολέμου σε ένα πλέον παγκόσμιο επίπεδο, 
καθιστούν την όλη κατάσταση ως ανησυχητική.
Το γεγονός, επίσης, ότι εν έτη 2022 συζητούμε 
το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων είναι 
ανησυχητικό εφ’ εαυτόν. Ο ίδιος ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ χαρακτήρισε την περίοδο ως την χειρό-
τερη από την κρίση των πυραύλων της Κούβας 
το 1962 όπου το πυρηνικό οπλοστάσιο των δυο 
υπερδυνάμεων τέθηκε σε εγρήγορση και θεω-
ρείται ότι εκείνο το γεγονός ήταν ό,τι πιο κοντά 
έφτασε η διεθνής κοινότητα για ένα πλήρη πυ-
ρηνικό πόλεμο κατά την διάρκεια της περιόδου 
του Ψυχρού Πολέμου. 
Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σημάδια κι-
νητοποίησης πυρηνικών όπλων, το επαπειλού-
μενο ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών επ’ αφορμή 
του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει εξαλει-
φθεί, αν και οι αναλύσεις καταδεικνύουν ότι προ 
της οποιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων θα 
πρέπει η κρίση του πολέμου στην Ουκρανία και 
ο καταλογισμός ευθυνών στο ΝΑΤΟ για τις εξελί-
ξεις του πολέμου να κορυφωθούν σε σημείο που 
μέχρι σήμερα δεν έχουν κορυφωθεί. 
Η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων παραμέ-
νει ένα σημαντικό χαρτί στα χέρια της Ρωσίας 
και από μόνη της μπορεί να θεωρηθεί ότι επέ-
χει «αποτρεπτικού» χαρακτήρα για περαιτέρω 
εμπλοκές στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενδεχο-
μένως, η Ρωσία να επέλεγε να χρησιμοποιήσει 
πυρηνικά όπλα εάν η επιβίωση του κράτους ή 
και του πολιτικού καθεστώτος απειλούνταν, κάτι 
που σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει αυτήν την 
χρονική στιγμή. 
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω εκτιμούμε ότι η Ρω-
σία θα προχωρήσει σε αντεπιθέσεις εκεί όπου 
έχει χάσει εδάφη που έχει καταλάβει ή θα γε-
νικεύσει τις πυραυλικές επιθέσεις της είτε ενα-
ντίον του Κιέβου είτε σε άλλους στρατηγικούς 
στόχους που συνδέονται μάλιστα με την παροχή 
οπλισμού από την Δύση στην Ουκρανία. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, ο επικείμενος χειμώνας θα εί-
ναι κρίσιμος όσον αφορά στις εξελίξεις που αφο-
ρούν όλα τα πιο πάνω θέματα.   

Οι προκλήσεις του 
πολέμου στην Ουκρανία

Εδώ και χρόνια, οι πολιτικοί επιστήμονες ερευνούν 
τον τρόπο με τον οποίο προσωπικά χαρακτηριστικά, 

όπως φύλο, σπουδές, αλλά και επάγ-
γελμα μπορούν να επηρεάσουν τις 
πολιτικές μας απόψεις και ιδεολογίες. 
Στην περίπτωση των Βουλευτών, λόγω 
του αξιώματος τους, αυτά τα χαρακτη-
ριστικά μπορούν να επηρεάσουν όχι 
μόνο τις προσωπικές τους απόψεις, 

αλλά και τις ψήφους τους για νομοσχέδια και πολιτικές 
που έχουν αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία.
Μια διαχρονική ανάλυση δεδομένων για τα χαρακτηρι-
στικά των Βουλευτών στην Κύπρο οδηγεί στα ακόλουθα 
συμπεράσματα: Η Βουλή κυριαρχείται από άντρες, πα-
ρόλο που αυτό έχει ξεκινήσει να αλλάζει τα τελευταία 
χρόνια με την αύξηση των γυναικών στη Βουλή. Αξιο-
σημείωτο είναι επίσης ότι οι πλείστοι Βουλευτές έχουν 
πτυχίο νομικής και τουλάχιστον ένα πτυχίο από πανεπι-
στήμιο στην Ελλάδα.
Για τη διερεύνηση του θέματος δημιουργήθηκε μια 
βάση δεδομένων που καλύπτει πληροφορίες για 309 
Βουλευτές της Κύπρου από τη δημιουργία της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας μέχρι τις πιο πρόσφατες βουλευτικές 
εκλογές (1960-2021). Αυτές οι πληροφορίες, που είναι 
δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντι-
προσώπων, καλύπτουν χαρακτηριστικά, όπως φύλο, 
σπουδές, επάγγελμα και άλλες διάφορες προσωπικές 
πληροφορίες.  Ξεκινώντας με το φύλο, μπορούμε να 
δούμε την ανισότητα  των φύλων που υπάρχει στη Βου-
λή. 

Από την ανεξαρτησία της Κύπρου μέχρι σήμερα, μόνο 
9% των Βουλευτών είναι γυναίκες. Παρόλο που 91% 
των Βουλευτών είναι άντρες,  υπάρχουν στοιχεία που 
δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώνεται, με την σημερι-
νή Βουλή να αποτελείται από 14% γυναίκες. Δυστυχώς, 
όμως, αυτό το ποσοστό είναι εντυπωσιακά χαμηλό σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Στην Ισπανία, το 47% των Βουλευτών είναι γυναίκες, 
ένα από τα ψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Στη Γερ-
μανία το ποσοστό είναι 35%, ενώ στο Ηνωμένο Βασί-
λειο 34%. Προφανώς, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ακόμη 
πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σχετικά με την ανι-
σότητα των φύλων στη Βουλή των Αντιπροσώπων της 
Κύπρου. Όσον αφορά τις σπουδές των Βουλευτών, η 
ανάλυση αποκαλύπτει ότι το πιο δημοφιλές πτυχίο πα-
νεπιστημίου είναι η νομική. Από τους βουλευτές που 
έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα πτυχίο από το 1960 
μέχρι σήμερα, το 27% έχει πτυχίο νομικής. Αυτό το φαι-
νόμενο δεν εμφανίζεται μόνο στην Κύπρο. Για παρά-
δειγμα, μια έρευνα του POLITICO δείχνει ότι το 31% των 
ευρωβουλευτών έχει σπουδάσει νομική. Άλλα επικρα-
τούντα πτυχία είναι σε κοινωνικές επιστήμες (10%) και 
στον ιατρικό τομέα (11%). Επιπλέον, μόνο 5% των Βου-
λευτών μέσα στα εξεταζόμενα χρόνια είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού τίτλου. 
Εξίσου ενδιαφέρον είναι να κοιτάξουμε σε ποιες χώ-
ρες έχουν σπουδάσει οι Βουλευτές. Όπως μπορούμε να 
δούμε, οι πλείστοι βουλευτές (48%), από το 2011 μέ-
χρι το 2021, έχουν τουλάχιστον ένα πτυχίο από Ελληνικό 
πανεπιστήμιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι 25% από όσους 

έχουν σπουδάσει Ελλάδα, έχουν σπουδάσει νομική. Στη 
δεύτερη θέση είναι τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βα-
σιλείου (32%) και στην τρίτη θέση της Κύπρου (24%).  
Κοιτάζοντας τις έξι πιο συχνές επαγγελματικές καριέρες 
των Βουλευτών από το 1960 μέχρι σήμερα, ένα ξεκάθα-
ρο συμπέρασμα προκύπτει. Η συντριπτική πλειοψηφία 
του 29% των Βουλευτών έχει κάνει καριέρα στον νομι-
κό τομέα, ενώ το 13% ασχολείται με τον ιατρικό τομέα, 
είτε ως γιατροί, είτε ως οδοντίατροι, είτε ως φαρμακο-
ποιοί. Ένα άλλο εύρημα είναι ότι το 9% των βουλευτών 
έχουν εργαστεί ως συνδικαλιστές. Στην τέταρτη θέση 
βρίσκουμε μαζί τον επιχειρηματικό (6%), εκπαιδευτικό 
(6%) και πολιτικό τομέα (6%).  Εν κατακλείδι, μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι από τη δημιουργία της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας μέχρι τις πιο πρόσφατες εκλογές του 
2021, οι πλείστοι Βουλευτές ήταν άντρες, κάτι που εί-
ναι ενδεικτικό της ανισότητας των φύλων που υπάρχει 
και σε άλλα δημόσια αξιώματα στην Κύπρο. Επίσης, αρ-
κετοί Βουλευτές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως 
τουλάχιστο ένα πτυχίο από Ελληνικό πανεπιστήμιο και 
πτυχίο νομικής. 
Με βάση αυτά τα ευρήματα, είναι πρόδηλον ότι απαι-
τείται περαιτέρω έρευνα για να διαφανεί πως αυτά τα 
χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις απόψεις των Βουλευ-
τών για συγκεκριμένα νομοσχέδια και πολιτικές που 
εφαρμόζονται στην Κύπρο. 

Του Δρα 
Αντώνη Στ. Στυλιανού

Αγνή Πουλλικκά, 
BA, MPhil (Oxon) PhD researcher 

στην Πολιτική Οικονομία 
στο City, University of London

Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ο Ρωσοουκρανικός πόλεμος και η παρατετα-
μένη πανδημία έχουν επιδεινώσει δραματι-
κά τις οικονομίες στην Ευρώπη. Ενεργειακή 

κρίση, ακρίβεια και καλπάζων πληθω-
ρισμός προοιωνίζουν ένα εφιαλτικό 
χειμώνα. Και όλα αυτά σε μια εποχή 
που η οικονομική κρίση είχε ήδη οδη-
γήσει σε κοινωνική συντριβή και ανέ-
τρεψε τις από δεκαετίες, διαμορφω-

μένες οικονομικές σχέσεις. Ούτε η αμηχανία, ούτε η 
προσαρμογή αποτελούν την απάντηση. Αν ο στόχος 
είναι  η λειτουργία των κανόνων αλληλεγγύης και 
κοινωνικής συνοχής.
Το βασικό ερώτημα είναι αν η σύγχρονη πρόταση 
της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς μπορεί να 
αναπτυχθεί μέσα στο κλίμα της ιδεολογικής σύγχυ-
σης και ισοπέδωσης που ζούμε. Κυρίως αν μπορεί να 
αποτελέσει απάντηση στην κρίση. Στη σημερινή νέα 
τάξη πραγμάτων, οι συντηρητικές δυνάμεις και ιδέες 
φάνηκε να επικρατούν. Παρ΄ όλα αυτά, η νέα τάξη 
πραγμάτων πάσχει. Γιατί η έλευση της συνοδεύ-
τηκε από αρνητικές και καταστροφικές συνέπειες. 
Από βαρύτατο κοινωνικό τίμημα, από βαθιά κρίση 
αξιών, από τεράστιο οικολογικό κόστος, από μεγάλο 
πολιτιστικό κενό. Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές και οι 
χρηματιστηριακές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπε-
δο υποκαθιστούν αυτό που παλαιότερα ονομαζόταν 
επενδύσεις ή ορθόδοξες οικονομικές δραστηριότη-
τες. Σε αυτά προστίθενται οι προκλήσεις της πληθυ-
σμιακής έκρηξης, της φτώχειας και του χρέους του 
αναπτυσσόμενου κόσμου, των πανδημιών, της ενερ-
γειακής κρίσης, της αυξανόμενης μεταναστευτικής 
και προσφυγικής ροής πληθυσμών, της δύναμης του 
μαύρου χρήματος από το παράνομο εμπόριο ναρκω-

τικών, όπλων και ανθρώπων, αλλά και της διασπο-
ράς των μέσων μαζικής καταστροφής. 
Το ζήτημα  ως προς την αντιμετώπιση της νέας πολυ-
σύνθετης πραγματικότητας, δεν είναι ούτε μια νέα 
λέξη, ούτε μια νέα θεωρία, ούτε η περιχαράκωση 
πίσω από παλιά ή νέα ιδεολογήματα, αλλά η δυνα-
τότητα μιας έμπρακτης απάντησης, με μια προοδευ-
τική στρατηγική. 
Για να μπορέσει η πολιτική να βρει ξανά τη χαμένη 
της ηθική. Για να βρει ξανά η οικονομία την κοινω-
νική της διάσταση. Για να δοθούν λύσεις στην κρίση 
της απασχόλησης, στην ανεργία, στην οικολογική 
καταστροφή, στην πολιτιστική αλλοτρίωση, στην 
υποβάθμιση του πολίτη μέσα στο σύγχρονο κράτος. 
Για να οριοθετηθεί ξανά το κοινωνικό κράτος μέσα 
στις δύσκολες συνθήκες της ανταγωνιστικότητας, 
της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και του άγρι-
ου διεθνούς ανταγωνισμού. Εδώ είναι που τελικά 
κρίνεται η αξιοπιστία κάθε πολιτικής πρότασης. Με 
βασικό στόχο να κερδηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα 
την πρόοδο και τη συντήρηση.
Τελική επιδίωξη αυτής της μεγάλης προσπάθειας 
είναι η απόρριψη των κοινωνιών των δύο τρίτων 
και των νεόπτωχων που εγκαθιδρύονται ήδη ως μο-
ντέλα του συντηρητισμού σε χώρες του Ευρωπαϊκό 
Νότου. Κέντρο ενδιαφέροντος οι αδύναμοι και οι 
αποκλεισμένοι της κοινωνίας. Και ακόμα το μόνιμο 
ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της άνισης κατανομής πλούτου και τεχνολογίας που 
πλήττει βασανιστικά τον Τρίτο Κόσμο.
Μόνο έτσι μπορεί η πρόταση της κοινωνικής οικονο-
μίας της αγοράς να  διαψεύσει τις Κασσάνδρες της 
προφητείας για το τέλος των ιδεολογιών. Αναδει-
κνυόμενη, κυρίαρχη και παντοδύναμη μέσα από μια 
ιδεολογικά συγκροτημένη πρόταση, που θα επανα-
συνδέει τον κοινωνικό ιστό της αλληλεγγύης και θα 
στηρίζεται στην οικονομική ανάπτυξη, στο ριζοσπα-
στισμό και τις μεταρρυθμίσεις.  Η ανταπόκριση στις 
ανάγκες της νέας εποχής, με την οριοθέτηση  των 

νέων κοινωνικών μετώπων, καθιστά αυτήν τη νέα ελ-
πιδοφόρα πορεία μια μονόδρομη επιλογή. Μακριά 
από τη λογική  της εξουθενωτικής δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και της μονόπλευρης λιτότητας.
Ιδιαίτερα μάλιστα όταν τούτο επιδιώκεται χωρίς διά-
λογο, χωρίς συναίνεση των παραγωγικών δυνάμεων 
της κοινωνίας, με κίνδυνο και κοινωνικών εκρήξεων 
και δημιουργίας κλίματος πανικού στην αγορά. Η 
εναρμόνιση στους βασικούς κανόνες λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προϋποθέτει ισοπέδωση, 
κατάργηση της όποιας διαφορετικότητας, αφαίρεση 
κοινωνικών κατακτήσεων και υποβάθμιση του βιοτι-
κού επιπέδου των πολιτών.
Είναι ορθό ότι η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών 
και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένω-
ση προϋποθέτουν διαφοροποίηση των δομών οικο-
νομικής οργάνωσης. Είναι, ακόμα, αλήθεια ότι δεν 
μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ως να μην έχουμε 
αντιληφθεί τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στις 
διεθνείς οικονομικές σχέσεις και, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη διαφοροποίησης των ρυθμών και των προτε-
ραιοτήτων μας, για να έχουμε τη δυνατότητα συμμε-
τοχής στο νέο οικονομικό γίγνεσθαι. Είναι όμως μέγα 
λάθος να δίνεται η εντύπωση ότι εδώ και τώρα θα 
πρέπει να κατεδαφιστούν τα πάντα, ότι ο νεοφιλε-
λευθερισμός αποτελεί τη μαγική συνταγή θεραπείας 
κάθε οικονομικής αδυναμίας και ότι η οικονομία της 
αγοράς είναι συνώνυμη με τη ζούγκλα της αγοράς 
και  ανάλγητους κοινωνικούς κανόνες. Μέσα σε αυτά 
τα πλαίσια πρέπει να κινηθούν οι κοινωνίες στην 
Ευρώπη. Αρνούμενες  τη λογική της μετατροπής 
της αγοράς σε μοχλό καθυπόταξης του ανθρώπου.  
Αντίθετα αναγορεύοντας τους ανθρώπους και τις 
ανάγκες τους ως το επίκεντρο της οργάνωσης των 
οικονομιών. Διαφορετικά θα έχουμε συνέχεια των 
εκλογικών επικρατήσεων ακροδεξιών μορφωμάτων 
όπως ήδη συνέβη στη Σουηδία, Ιταλία, Ουγγαρία και  
την περασμένη Κυριακή στην Κάτω – Σαξονία στη 
Γερμανία.

Ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων
Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Tα χαρακτηριστικά των Βουλευτών στην Κύπρο



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 15 Οκτωβρίου 2022Σελίδα 20 θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ί α ς

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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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 το αργότερο εντός δύο 
εβδομάδων.

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 εντός δύο εβδομάδων.

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

ΠΡΩΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα 
στη Γεροσκήπου, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής, 
της λατρευτής μας θυγατέρας, συζύγου, μητέρας και αδελφής 

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΚΡΗ

 και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι: Οι γονείς, ο σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια και λοιποί 
συγγενείς.   

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού  και αδελφό

ΕΥΘΥΒΟΥΛΟ ΒΛΟΤΟΜΑ
(τέως  κάτοικος Αφρικής και Πάφου)

που απεβίωσε την  Τετάρτη  12/10/2022 σε ηλικία 91 ετών, κηδεύουμε το 
Σάββατο 15/10/2022 και ώρα 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας 
στην Πάφο και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί 
συγγενείς.

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον ΠΑΣΥΚΑΦ.



Οι Γαλαταριώτη-Ιωάννου κέρδισαν 
και το Ράλλυ Τουλίπας!
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Σ υνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο 8-9 
Οκτωβρίου το Πρωτάθλημα Ράλλυ με 
τους  περσινούς πρωταθλητές Γαλατα-

ριώτη-Ιωάννου με VW POLO GTI να ανεβαί-
νουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. 
Έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη από το Σάβ-
βατο όπου κέρδισαν και τις τέσσερις ειδικές 
της ημέρας συνολικού μήκους 44,10 χλμ, 
ενώ την Κυριακή ήταν και πάλι πρώτοι  κερ-
δίζοντας και τις υπόλοιπες τέσσερις ειδικές 
του αγώνα, πετυχαίνοντας έτσι την τρίτη 
τους νίκη σε τέσσερις αγώνες του πρωτα-
θλήματος μειώνοντας  σε 4 τους βαθμούς 
που τον χωρίζουν από την πρώτη θέση του 
πρωταθλήματος
Στην δεύτερη θέση τερμάτισαν τον αγώνα 
οι Παντελή-Λαός στα πηδάλια του  Citroen 
DS3 R5. Το δίδυμο πλασαρίστηκε δεύτερο 
με το τέλος της πρώτης μέρας του αγώνα, 
θέση την οποία διατήρησε μέχρι και το τέ-
λος και με τους 30 βαθμούς του αγώνα πα-
ρέμειναν στην πρώτη θέση του πρωταθλή-
ματος με 124 βαθμούς 
Την τρίτη θέση του βάθρου με χρόνο 
47:54,9 κατέλαβαν οι Γιάγκου/Νικολάου με 
Hyundai i20 R5. Έδωσαν “μάχες” με τους 

Ζήνωνος/Χριστοφή με Citroen DS3 R5, οι 
οποίοι με χρόνο 48:09,7 τερμάτισαν τελικά  
στην τέταρτη θέση γενικής .  
Πολύ καλό αγώνα έκαναν οι Πέτρου-
Γεωργίου με το Mitsubishi Lancer Evo VII, οι 
οποίοι τερμάτισαν στην πέμπτη θέση γενι-
κής και πρώτοι στην κατηγορία RCS2. 

Στην έκτη θέση και πρώτοι στην RC2 τερμά-
τισαν οι “Εγγλέζοι” Γιώργος και Παύλος με 

ένα Mitsubishi Lancer Evo IX, αποτέλεσμα 
που τους φέρνει στους 90 βαθμούς στην 
RC2 πολύ κοντά στον τίτλο της κατηγορίας 

τρείς αγώνες πριν το τέλος.
Αρχηγική εμφάνιση από τους Πολυκάρπου-
Σιάλο  με το Peugeot 208 Rally4. Το πλήρω-
μα τερμάτισε στην έβδομη θέση γενικής και 
παράλληλα κέρδισε τη δικίνητη κατηγορία. 
Οι Παφίτης-Γραμμένος με Mitsubishi Lancer 
Evo IX και Μιχαηλίδης-Δαμιανού με Subaru 
Impreza τερμάτισαν στην όγδοη και ένατη 
θέση αντίστοιχα, με τους Ρούσου-Γιαννακού 
με Ford Fiesta Rally3 στον πρώτο τους αγώ-
να με το νέο τους “όπλο” να συμπληρώνουν 
την πρώτη δεκάδα και να κερδίσουν παράλ-
ληλα την κατηγορία RC3.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες, νικητές στην 
RC4 και 11οι γενικής κατάταξης αναδείχθη-
καν οι Τιμοθέου-Σιάλος Π. με Peugeot 208 
Rally4, την RCL1 πήραν οι Έλληνας/Μιχαήλ  
με Ford Fiesta DYTKO, νικητές στην RC5 ανα-
δείχθηκαν οι Σκορδής/Χρυσάνθου  με Ford 
Fiesta και νικητές στην 2WD S ήταν οι Τα-
νούσης/Γεωργίου με Toyota Yaris.
Η συνέχεια του  Πρωταθλήματος Ράλλυ 
είναι το τριήμερο 18-20 Νοεμβρίου, με τις 
δυο μέρες του αγώνα να αποτελούν βαθμο-
λογικά ξεχωριστούς αγώνες. 
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Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου

Σελίδα 22
Αδεσμευτος

Ο Max Verstappen ήταν ο νικητής του GP 
Ιαπωνίας, το οποίο είχε μειωμένο αριθμό  

γύρων, λόγω των καιρικών συνθηκών, παίρ-
νοντας, τελικά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο 
teammate του, Sergio Perez, ανέβηκε στη 2η 
θέση, μετά την ποινή 5 δευτερολέπτων του 
Charles Leclerc, ο οποίος έπεσε 3ος.
Το GP Ιαπωνίας επηρεάστηκε σημαντικά από 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην πίστα 
της Suzuka, με τη συνεχή βροχή να μειώνει την 
απόστασή του σε 29 γύρους. Η Red Bull Racing 
αποδείχθηκε άπιαστη στο βρεγμένο οδόστρω-
μα, με το Max Verstappen να είναι ο απόλυτος 
κυρίαρχος του αγώνα. 
Ο Ολλανδός έχτισε μία διαφορά 27s μέσα σε 27 
γύρους και, μετά την ποινή του Charles Leclerc, 
κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Max 
Verstappen με Red Bull Racing, συνεπώς, πήρε 
τη νίκη και στο Suzuka International Racing 
Course, με τον teammate του, Sergio Perez, να 
τερματίζει στη 2η θέση. Ο Charles Leclerc με 
Ferrari συμπλήρωσε το podium στην 3η θέση, 
μπροστά από τον Esteban Ocon Ο Sebastian 
Vettel με Aston Martin τερμάτισε στην 6η 

θέση με γενναία στρατηγική μπροστά από τον 
Fernando Alonso της Alpine. Οι George Russell 
(Mercedes) και Nicholas Latifi (Williams) ολο-
κλήρωσαν τον αγώνα στις θέσεις 8 και 9 αντί-
στοιχα, ενώ ο Lando Norris (McLaren) πήρε τον 
τελευταίο βαθμό στη 10η θέση.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Verstappen



Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το βράδυ 
Σαββάτου το τριήμερο 21ο τουρνουά Ευάγγε-
λος Φλωράκης. Το τουρνουά άρχισε με τρισά-

γιο στο μνημείο πεσόντων στα Κού-
κλια την Πέμπτη και ολοκληρώθηκε 
με μια σεμνή τελετή στον προαύλιο 
χώρο του σταδίου «Αφροδίτη» την 
οποία διοργάνωσαν ο Παφιακός 
και η Εθνική Φρουρά.
Πέραν των πιο πάνω κατά τη διάρ-

κεια των εκδηλώσεων προς τιμήν του ήρωα αρχηγού 
της Εθνικής Φρουράς, στρατηγού Ευάγγελου Φλωρά-
κη και των άλλων τεσσάρων πεσόντων παλληκαριών 
της Δύναμης με επιτυχία ολοκληρώθηκε και το αγωνι-

στικό μέρος των εκδηλώσεων.
Σε πέντε αγώνες που έλαβαν μέρος ο Παφιακός, η 
Ανόρθωση, η Νέα Σαλαμίνα, ο ΑΠΟΕΛ, η Εθνική Ενό-
πλων και η ομάδα Κ18 του Παφιακού πρωταθλήτρια 
αναδείχθηκε η Ανόρθωση Αμμοχώστου, η οποία κέρ-
δισε τον Παφιακό στον τελικό με 3-2 σετ. Την τρίτη 
θέση κέρδισε ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος στον μικρό τελικό 
επικράτησε της Νέας Σαλαμίνας.
Στο πλαίσιο της τελετής λήξης ο πρόεδρος του ΔΣ 
του Παφιακού Δρ Αντώνης Οικονομίδης ευχαρίστη-
σε όλους τους συντελεστές για την επιτυχία του τουρ-
νουά και ιδιαίτερα την Εθνική Φρουρά για την συνδι-
οργάνωση του τουρνουά. Τιμητική πλακέτα παρέλαβε 
εκ μέρους της οικογένειας του αείμνηστου Ευάγγε-

λου Φλωράκη η θυγατέρα του Στεφανία Φλωράκη. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Παφιακό απηύθυνε 
στον δικό του χαιρετισμό, εκ μέρους του Αρχηγού του 
ΓΕΕΦ, ο Διοικητής του 8ου Συντάγματος Πεζικού, συ-
νταγματάρχης Κατσιαρής Χριστόδουλος. Ο κ. Κατσι-
αρής είπε ότι είναι χρέος μας, όλους, αναφερόμενος 
στην πραγματοποίηση ακόμη ενός τουρνουά Ευάγ-
γελος Φλωράκης να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνή-
μη των θυσιασθέντων για την πατρίδα μας ηρώων. Το 
21ο τουρνουά Ευάγγελος Φλωράκης το οποίο διοργά-
νωσε ο Παφιακός ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Πά-
φου και της ΚΟΠΕ, χορηγός ήταν ο ΟΠΑΠ ενώ χορηγός 
επικοινωνίας η εταιρεία Cablenet η οποία προέβαλε 
σε ζωντανή σύνδεση τον μεγάλο τελικό.

Ολοκληρώθηκε το τουρνουά «Ευάγγελος Φλωράκης»

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

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022Α Sports
Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας
Εξάδα...

Αν και είναι νωρίς να μιλήσουμε για εξάδα, τέσσερις ομάδες έχουν 
ξεχωρίσει και δείχνουν φαβορί. 
Απ’ εκεί και πέρα, μένουν κενές δύο θέσεις μόνο. Ομόνοια, 
ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και ΑΕΛ, αναμένεται να δώσουν μέχρι τέλους 
για μια θέση στο πρώτο γκρουπ για να διεκδικήσουν τίτλο και 
έξοδο στην Ευρώπη.

Άρχισαν και συνεχίζονται οι απολύσεις προ-
πονητών, που για τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

χάνουν τη δουλειά τους. Η διοίκηση είναι απαιτη-
τική, το ίδιο και ο κόσμος, με αποτέλεσμα να την 
πληρώνει ο πιο αδύναμος κρίκος της υπόθεσης 
που είναι ο προπονητής. Αυτά ισχύουν σε όλες τις 
ομάδες παγκοσμίως. 

Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, θα κοιτά-
ξει πρώτα να αλλάξει τον προπονητή. Και ο 

επόμενος που θα έρθει, θα είναι άγνωστος μετα-
ξύ αγνώστων. Του δίνεις 20 ποδοσφαιριστές και 
προσπαθεί να ανατρέψει την αγωνιστική εικόνα 
της ομάδας. Αν τα καταφέρει καλώς, αν όχι, πάει 
χαμένη η χρονιά. 

Τελευταία απόλυση προπονητή εκεί στην 
Πέγεια, με τον Αλέξη Γαρπόζη να απαλλάσ-

σεται από τα καθήκοντά του. Ο κ. Γαρπόζης που 
ήταν και πέρσι στην ομάδα και τη βοήθησε να 
ανέβει κατηγορία, δεν μπόρεσε φέτος να φτιά-
ξει την ομάδα που ήθελαν μαζί με τη διοίκηση. Σε 
τέσσερις αγώνες δέχθηκε τρεις ήττες και σημείω-
σε μια νίκη. 

Πάντως, φάνηκε από την αρχή ότι εκεί στην 
Πέγεια κάπου υπήρχε πρόβλημα. Στην πρε-

μιέρα, και ενώ η ομάδα αγωνιζόταν με ποδοσφαι-
ριστή περισσότερο για μισή ώρα, δεν μπόρεσε να 
κερδίσει (0-1). Στη συνέχεια ηττήθηκε από την ΠΑ-
ΕΕΚ με 2-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθη-
κε με 1-0, ακολούθως ήττα από τον Εθνικό Άχνας 
με 1-0. Η μοναδική νίκη ήταν στο πλαίσιο της 2ης 
αγωνιστικής, όπου κέρδισε τον Οθέλλο Αθηαίνου 
και μάλιστα εκτός έδρας με 1-0.  

Σπόντες. . .
Είναι η Πάφος τρένο;

Στο ερώτημα αν η Πάφος fc είναι «τρένο», που 
στα ποδοσφαιρικά στέκια σημαίνει ότι η ομάδα 
πάει αρκετά καλά, τότε με σιγουριά απαντάμε 
«ΝΑΙ».
Και εξηγούμαστε: Η ομάδα είναι στην κορυφή, 
έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυ-
να, έχει σταθερή διοίκηση με λεφτά, έχει έναν 
εξαιρετικό προπονητή που έχει πείσει και τον πιο 
άπιστο, έχει ίσως το καλύτερο ρόστερ του πρωτα-
θλήματος και δεν έχει προβλήματα, όπως έχουν 
οι πλείστες ομάδες.
Το μεγάλο στοίχημα πλέον από δω και πέρα είναι 
αν η ομάδα μπορέσει να διατηρήσει την ίδια αγω-
νιστική εικόνα. Αν τα καταφέρει, τότε δικαίως θα 
θεωρηθεί ένα απ’ τα φαβορί για τον τίτλο.

Τέσσερις ομάδες έχουν ξεχωρίσει έως τώρα στο πρωτάθλημα... 
Αυτές είναι η Πάφος, ο Απόλλων, η ΑΕΚ και ο Άρης... 

Ψάχνουμε άλλες δύο για την εξάδα!!! 

Γιατί ορίστηκε ο αγώνας με τη Δόξα ημέρα Πα-
ρασκευή; Μήπως το Σάββατο αγωνίζονται άλ-

λες ομάδες στο κοινοτικό Περιστερώνας, ή μήπως 
υπάρχουν σκοπιμότητες;
Όπως και να έχει, είναι πολύ δύσκολο ο παφίτης φί-
λαθλος να σχολάσει από την εργασία του στις 5, ή 
ακόμη και ενωρίτερα, και να πάρει το αμάξι του να 
οδηγήσει δύο ώρες δρόμο για να παρακολουθήσει 
τον αγώνα. 

Απορίας άξιο…  

Κερδίζουμε τον ΑΠΟΕΛ 
και όλα μέλι - γάλα

Προκαλεί τριγμούς ο ορισμός αγώνα παραμονές Χριστουγέννων
Μ ετά και τη δεύτερη επιστολή προς την ΚΟΠ που είχε 

αποστείλει ο ΠΑΣΠ μαζί με τους αρχηγούς των ομά-
δων της Πάφος FC και του Ακρίτα για μετακίνηση του με-
ταξύ τους αγώνα της 16ης αγωνιστικής από την παραμονή 
των Χριστουγέννων στις 23 /12/22, η ομοσπονδία έστειλε 
απαντητική επιστολή στα δύο σωματεία. Στην απάντηση 
της ΚΟΠ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Θέλω 
να σας πληροφορήσω ότι η ενημέρωση που είχαμε από την 
εταιρεία που χειρίζεται το VAR, είναι ότι σε περίπτωση που 
δεν προκριθεί ομάδα μας στην επόμενη φάση των Ευρω-
παϊκών Πρωταθλημάτων, τότε η 3η κινητή μονάδα VAR που 
υπάρχει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή θα μετακινηθεί. Ως εκ 

των πιο πάνω και λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε σήμερα αν 
θα υπάρχει 3η κινητή μονάδα VAR τη συγκεκριμένη ημέ-
ρα στην Κύπρο, το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιη-
θεί». «Η απάντηση της ΚΟΠ προς τις δύο ομάδες εγείρει 
πολλά ερωτήματα» αναφέρει ο ΠΑΣΠ, τονίζοντας ότι, «την 
ίδια ώρα αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού προς τα σω-
ματεία, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους διαι-
τητές αλλά και τον κόσμο των δύο συλλόγων. Εγείρονται, 
λοιπόν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ερωτήματα: 1. Από 
πότε μια ιδιωτική εταιρεία αποφασίζει για τον προγραμ-
ματισμό του πρωταθλήματος; Η ΚΟΠ ρίχνει το βάρος της 
ευθύνης για τη μη μετακίνηση του αγώνα στην ιδιωτική 

εταιρία χωρίς να δίνει λεπτομέρειες της θέσης της. 2. Για-
τί η χρονική διάρκεια του συμβολαίου με τη συγκεκριμένη 
εταιρεία δεν επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του πρωταθλήμα-
τος; 3. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του πρωταθλή-
ματος, η ομοσπονδία αποφάσισε για μερικές αγωνιστικές 
να ορίσει τρία παιχνίδια την ίδια μέρα για τις ομάδες που 
μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Γιατί, λοιπόν, να μην ορί-
ζονται και σε άλλες αγωνιστικές τρία παιχνίδια, εφόσον πα-
ραστεί ανάγκη; Αυτό κύριοι δεν αποτελεί διάκριση έναντι 
των σωματείων που δεν συμμετέχουν στην Ευρώπη, των 
ποδοσφαιριστών καθώς και του φίλαθλου κοινού; 4. Το να 
ισχυρίζεται η ΚΟΠ ότι δεν γνωρίζει αν θα υπάρχει τρίτη κι-

νητή μονάδα VAR μέχρι τα Χριστούγεννα δείχνει την προ-
χειρότητα στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό του 
πρωταθλήματος. Κατόπιν τούτου τίθεται το εξής ερώτημα: 
Τι θα γίνει αν στα πλέι οφ και πλέι άουτ, αρκετές ομάδες 
διεκδικούν τους ίδιους στόχους; Μήπως η ομοσπονδία θα 
ορίσει τα παιχνίδια σε διαφορετική ημέρα και ώρα; Αντι-
προσωπεύοντας όλους τους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, 
ο ΠΑΣΠ καλεί για άλλη μία φορά την ΚΟΠ να αλλάξει τον 
ορισμό του συγκεκριμένου αγώνα από την παραμονή των 
Χριστουγέννων και να τον μετακινήσει στις 23 Δεκεμβρίου. 
Αν το πρόβλημα της ΚΟΠ είναι η τρίτη κινητή μονάδα VAR 
τότε υπάρχει εναλλακτική λύση».

Τιμητική πλακέτα
 παρέλαβε εκ μέρους 

της οικογένειας του 
αείμνηστου στρατηγού 

Ευάγγελου Φλωράκη 
η θυγατέρα του 

Στεφανία Φλωράκη.



Ν ίκη και μόνο νίκη είναι 
το σύνθημα στον Ακρίτα 
Χλώρακας απέναντι στον 

ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λευκωσίας 
είναι ασφαλώς το φαβορί, ωστό-
σο, ο Ακρίτας, μετά το άσχημο ξε-
κίνημα δεν έχει άλλη επιλογή από 
το να κυνηγά τη νίκη σε κάθε αγώ-
να. 
Στόχος είναι η παραμονή στην κα-
τηγορία, αλλά για να επιτευχθεί 
αυτό πρέπει να αρχίσει να μαζεύ-
ει βαθμούς ειδικά στην έδρα του, 
αρχής γενομένης από τον κυρια-
κάτικο αγώνα.   
Ο Ακρίτας, λοιπόν, απέναντι στον 
ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να πε-
τύχει την έκπληξη, όπως το έκα-
νε και με την Ομόνοια. Ο Νταβίντ 
Μπατία που «παίζει» πλέον με 
την πλάτη στον τοίχο, καλείται να 
επαναφέρει την ομάδα στις επιτυ-
χίες και να ανέβει βαθμολογικά. 
Ο Ακρίτας βρίσκεται στην τελευ-
ταία θέση του βαθμολογικού πί-
νακα με μόλις τέσσερις βαθμούς 
(όσους και ο Ολυμπιακός). 

Αγωνιστικά, η ομάδα είναι πιο 
έτοιμη από ποτέ και «κατεβαί-
νει» στο Στέλιος Κυριακίδης για 
να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέ-
ρει και να πάρει το βαθμολογικό 

κέρδος. 

Δύσκολη η συνέχεια 
Ο Ακρίτας πρέπει να αρχίσει άμε-
σα να μαζεύει βαθμούς, καθώς 

ακολουθεί ένα εξαιρετικά δύσκο-
λο πρόγραμμα και σε περίπτωση 
που δεν έχει βαθμολογικό κέρ-
δος, τότε θα βρεθεί σε πολύ δύ-
σκολη θέση με την ολοκλήρωση 
του πρώτου γύρου. 
Μετά τον ΑΠΟΕΛ, λοιπόν, ακο-
λουθεί Καρμιώτισσα εκτός έδρας, 
ΑΕΛ εντός, ΑΕΚ και πάλι εντός, 
Απόλλων εκτός και με το τέλος 
του πρώτου γύρου με την ΕΝΠ 
στο Στέλιος Κυριακίδης. 
Όλα ανεξαίρετος θεωρούνται δύ-
σκολα παιχνίδια, μέσα από τα 
οποία η ομάδα του Μπαντία κα-
λείται να μαζέψει όσο το δυνατόν 
περισσότερους βαθμούς. 

Νταβίντ Μπαντία
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον 
Ακρίτα δεν είναι ικανοποιημένοι 
με την εικόνα της ομάδας, με την 
ευθύνη να βαραίνει ασφαλώς τον 
προπονητή. 
Η συνέχεια, όσο δύσκολη είναι 
για την ομάδα, άλλο τόσο είναι 
και για τον Νταβίντ Μπαντία.

Σέβεται,  αλλά δεν φοβάται τον ΑΠΟΕΛ… 
Θέλει βαθμολογικό κέρδος ο Ακρίτας Χλώρακας
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοίνωσε την επέκταση της 
συμφωνίας με τον Χάρη Θεοχάρους, ως Γενι-

κό Διευθυντή της ομάδας για 
ακόμα δύο έτη. Ο κ. Θεοχά-
ρους εντάχθηκε στην ομάδα 
το 2021, έχοντας στο παρελ-
θόν εργαστεί ως Γενικός Δι-
ευθυντής για 3,5 χρόνια, από 
το 2007 έως το 2010. Σύμφω-

να με την παρούσα συμφωνία, θα παραμείνει 
στην ομάδα μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2024. 
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσου-
με τη συνεργασία μας με το Χάρη και πιστεύ-
ουμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Την 
περασμένη σεζόν δείξαμε σκληρή δουλειά και 
μαζί με την ομάδα συνεργατών υπό την κα-
θοδήγηση του φέραμε δυνατά αποτελέσματα 
στο σύλλογο. Ενώ δεν ήμασταν πάντα στην κο-
ρυφή όπου ονειρευόμαστε να είμαστε, ο Χά-
ρης έπαιξε βασικό ρόλο στην επικοινωνία με 
την τοπική κοινωνία και συνέβαλε σημαντικά 
στην επιτυχία μας» ανέφερε εκ μέρους της δι-
οίκησης ο Roman Dubov. 

Ο Ακρίτας, λοιπόν, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να πετύχει 
την έκπληξη, όπως το έκανε και με την Ομόνοια. Ο Νταβίντ Μπατία που 
«παίζει» πλέον με την πλάτη στον τοίχο, καλείται να επαναφέρει την 
ομάδα στις επιτυχίες και να ανέβει βαθμολογικά. 
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