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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Χρυσόστομος Β΄
Σε κρίσιμη, αλλά καλή σύμφωνα με 
τους θεράποντες ιατρούς του κατά-
σταση  ο Αρχιεπίσκοπος δίνει μάχη για 
την υγεία του…

Σελ. 07

Ν. Αναστασιάδης
Πανηγυρική ολοήμερη επίσκεψη πραγ-
ματοποιεί την ερχόμενη Πέμπτη στην 
Πάφο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης…

Σελ. 02

Κ. Κωνσταντή
Επιχορήγηση από το κράτος της διενέρ-
γειας επιθεωρήσεων από καταρτισμέ-
νους Μηχανικούς για την πτώση μπαλ-
κονιών…

Σελ. 06

Σελ.16

“Δεν αποφάσισα ακόμα 
αν θα διεκδικήσω τη δη-
μαρχία”
Στην συνέντευξη του 
στον “Αδέσμευτο” ο Δη-

μαρχεύων Γεροσκήπου αναλύει τις προ-
τεραιότητες του  Δημοτικού του συμ-
βουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του 
το 2024 και τις προοπτικές ανάπτυξης 
του Δήμου Γεροσκήπου και Ανατολικής 
Πάφου…

Κυριάκος Χατζηβασίλης

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Καθημερινά κινδυνεύουν οι πεζοί που κυ-
κλοφορούν στον παραλιακό πεζόδρομο, 
Πάφου – Γεροσκήπου, από ασυνείδητους 
νεαρούς κυρίως που επιλέγουν να τον χρη-
σιμοποιούν για τις διακινήσεις του με τα 
γνωστά σκούτερ...

Σελ. 05

Σε συνέχεια της κάλυψης της 
προεκλογικής εκστρατείας των 
υποψηφίων για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας, φιλοξενούμε σήμε-
ρα στον Αδέσμευτο τον ανεξάρτη-
το υποψήφιο Αχιλλέα Δημητριάδη.

Τι δηλώνει για Κυπριακό και τι 
για τους ανθυποψηφίους του 
Νεοφύτου, Μαυρογιάννη και Χρι-
στοδουλίδη, αλλά και τις προσπά-
θειες σύμπηξης μετώπου από τέσ-
σερις υποψήφιους… 

ΣΕΛ. 
04

Πάφος fc Vs Ομόνοια
Πρωτοφανής ξεσηκωμός στην Πάφο 
για το μεγάλο παιχνίδι

Η πρώτη θέση στην βαθμολογία της ομάδας της πόλης 
μας για πρώτη φορά στην ιστορία της σκόρπισε τον εν-
θουσιασμό και δεν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί ότι 
ο φίλαθλος κόσμος της Πάφου ζει και αναπνέει για το 
σημερινό μεγάλο παιχνίδι κατά το οποίο η ομάδα της 
πόλης μας Πάφος fc, αντιμετωπίζει την Ομόνοια Λευκω-
σίας, μια από τις μεγάλες δυνάμεις του Κυπριακού πο-
δοσφαίρου…

Σελ. 24  

Την Κατασκευή στεγάστρου στην Περιοχή της Λαϊ-
κής Γειτονιάς  ζητούν οι καταστηματάρχες που δρα-
στηριοποιούνται στην περιοχή καταγγέλλοντας  πα-
ράλληλα  κακοτεχνίες στην κατασκευή των υδρορ-
ροών…

Σελ. 05

Τιμές καυσίμων: 

ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Είναι ακριβότερα στην Πάφο;
Η έκρηξη που σημειώθηκε παγκοσμίως στην τιμή των 
καυσίμων από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκαλεί 
όλο και μεγαλύτερες αντιδράσεις από μέρους των καταναλωτών, οι οποίοι 
βλέπουν τις τιμές να εκτοξεύονται.

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια σχετική 
σταθεροποίηση των τιμών, πολλοί συμπολίτες μας οδηγοί παραπονιούνται 
ότι στην Πάφο πληρώνουμε ακριβότερα τα καύσιμα απ’ ότι στις άλλες πό-
λεις.

Σήμερα βέβαια δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς 
του λόγου το αληθές αφού υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών στο οποίο μπο-
ρεί ο καθένας να διαπιστώσει τις τιμές σε διάφορα αγαθά μεταξύ των οποί-
ων και τα καύσιμα…

Σελ. 03

Αχιλλέας Δημητριάδης 

Αμόλυβδη 95
Μέση Τιμή σε €1,487

Φθηνότερη Τιμή σε €1,473

Ακριβότερη Τιμή σε €1,499
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Ολοήμερη επίσκεψη θα πραγματοποιήσει 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης στην Πάφο την 

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.
Κατά την επίσκεψή του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας στην οποία ο Δήμος Πάφου δίνει πανηγυ-
ρικό χαρακτήρα, θα εγκαινιαστούν έξι έργα, θα 
κατατεθεί και ο θεμέλιος λίθος των κτηρίων του 
ΤΕΠΑΚ, ενώ η μέρα θα κλείσει με την μεγάλη συ-
ναυλία του μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου 
με ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και Ηρώ Σα-
ΐα στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου το απόγευμα 
της ίδιας μέρας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης θα τελέσει εγκαίνια 
στα εξής έργα: 

1. Αποκατάσταση και εξωραϊσμός της Δημοτικής 
Αγοράς
2. Βελτίωση των οδών Φελλάχογλου και άλλων 

και δύο παρακείμενων Χώρων Στάθμευσης
3. Ανάπλαση και ανάδειξη του Ψαροχωρίου στην 
Κάτω Πάφο
4. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου
5. Ανακαίνιση και επέκταση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Επαρχίας Πάφου
6. Κατασκευή του Βορείου Παρακαμπτηρίου 
Δρόμου Γεροσκήπου (Φάση Α ́: Τμήμα ορίων Πά-
φου, Κονιών και Γεροσκήπου)
Επίσης θα γίνει κατάθεση του θεμελίου λίθου 
του Κτιρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φι-
λοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογι-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Σαξατέ

Όλοι μιλούν για την διαφθορά και την ανάγκη πά-
ταξής της, που εκτός των άλλων (και ευνόητων) 

λόγων προκύπτει και μέσα από τις οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
Δεν γίνεται άλλωστε να γινόμαστε ρεντίκολο ανά το 
παγκόσμιο κάθε τρεις και λίγο.
Η διαφθορά όμως δυστυχώς δείχνει να είναι τόσο βα-
θιά ριζωμένη στον τόπο μας που δεν μπορεί να περι-
μένει κανείς ότι μπορεί να παταχθεί χωρίς να ανοίξει 
μύτη.
Στην περίπτωση του σκανδάλου των χρυσών διαβα-
τηρίων (ή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος 
ΚΕΠ)από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα μπορούσαν να 
εμπλέκονται μόνο οι τρεις που αποκαλύφθηκαν από 
το διαβόητο πλέον ντοκιμαντέρ του Al Jazira και αν 
κάποιος πιστεύει το αντίθετο, ή αφελής είναι ή ύπο-
πτος.
Σε κάθε περίπτωση όλοι συμφωνούν ότι αυτή η δια-
φθορά πρέπει να παταχθεί και μάλιστα συντριπτικά 
ώστε να παραδειγματιστούν οι διάφοροι φιλόδοξοι 
απατεώνες και να διαφυλαχθεί το δημόσιο χρήμα και 
η τιμή της χώρας μας.
Για το σκοπό αυτό σε μια κανονική χώρα, θα έπρεπε 
να υπάρχει αγαστή συνεργασία, μεταξύ των υπηρεσι-
ών που εμπλέκονται στη διαλεύκανση της ή των υπο-
θέσεων.
Και όμως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΚΕΠ, 
βλέπουμε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Ελεγκτική Υπη-
ρεσία, γενική Εισαγγελία και Υπουργείο Εσωτερικών, 
όχι απλά να μην συνεργάζονται, αλλά να αναλώνονται 
σε αλληλοκατηγορίες και καταγγελίες, μετατρέποντας 
ένα θέμα κοινού ποινικού δικαίου σε πολιτικό.
Πώς λέμε «στρίβειν δια του αρραβώνος»! Κάπως έτσι 
μας δημιουργείται η εντύπωση ότι απλά προσπαθούν 
κερδίζοντας χρόνο να κουκουλώσουν το σκάνδαλο 
που συντάραξε ολόκληρη τη χώρα.
Έτσι, το θέατρο του παράλογου που άρχισε από τον 
Αύγουστο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την Ελεγκτική 
Υπηρεσία να καταγγέλλει ότι ο διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, αρνείται να παραχωρήσει στοιχεία 
που ζητήθηκαν και θεωρούνται απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση της έρευνας που διεξάγει παράλληλα με 
άλλη έρευνα που γίνεται, από διορισμένη επιτροπή.
Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείο να απαντά ότι 
τα στοιχεία περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα που 
δεν μπορούν να διαρρεύσουν και να ζητά γνωμάτευ-
ση από τον γενικό Εισαγγελέα, και το δε Εισαγγελέα 
να καταγγέλλει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν του έχει 
ακόμα παραδώσει την έκθεσή της για ένα θέμα για το 
οποίο ο ίδιος θα πρέπει αν δώσει γνωμάτευση. 
Από τον Άννα στον Καϊάφα δηλαδή κανονικά. Είναι 
κανείς που περιμένει μετά από όλα αυτά την αλήθεια 
να λάμψει; 

Από τον Άννα στον Καϊάφα

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 σπουδαίο παιχνίδι 
Πάφος fc - Ομόνοιας ξε-
χωρίζει από τους αγώνες 
της 8ης αγωνιστικής. Ο α-
γώνας είναι το απόγευμα 
στις 6 στο Στ. Κυριακίδης.  

                                        ΣΕΛΙΔΑ 23-24

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

ΣΕΛΙΔΑ 15

Περιβάλλον-Παιδεία
Η ζωή ταλαντεύεται πά-
ντοτε ανάμεσα στο σκο-
τάδι και στο φώς, στην 
ελπίδα και στην απόγνω-
ση, στην καταιγίδα και 
στην γαλήνη.

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

Πανηγυρική επίσκεψη Αναστασιάδη
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης θα τελέσει εγκαίνια σε έξι έργα.

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1798 - Αλή Πασάς
Ο Αλή Πασάς με τον γιο του 
Μουχτάρ, έπειτα από σφοδρή 
επίθεση, καταλαμβάνουν την 
Πρέβεζα, την οποία υπερα-
σπίζονται 1.000 Έλληνες και 
Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα 
Σαλσέ. Ο Αλή στέλνει πεσκέσι 
στον Σουλτάνο τέσσερα σακιά 
με κεφάλια Γάλλων και Ελλή-
νων μαχητών. (Η Μάχη της Νι-

κόπολης)
1950-Αρχίζει το πρώτο Μου-
ντομπάσκετ στο Μπουένος 
Άιρες. Θα ολοκληρωθεί στις 3 
Νοεμβρίου, με νικήτρια την ο-
μάδα της Αργεντινής.
1964-Ζαν Πολ Σαρτρ
Ο γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ 
Σαρτρ αρνείται το Νόμπελ Λο-
γοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι 
θα μειώσει το γόητρο της συγ-

γραφικής του δουλειάς.
1988-Ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου επιστρέφει από το Λονδί-
νο, μετά την επέμβαση μπαι-
πας, στην οποία υποβλήθηκε 
στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Κα-
θώς κατεβαίνει από τη σκάλα 
του αεροπλάνου, με ένα νεύ-
μα του καλεί κοντά του τη Δή-
μητρα Λιάνη, επισημοποιώ-
ντας τη σχέση του.

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

Aβερκίου Ιεραπόλεως, Ευλαλίου, Σα-
βίνου 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 22/10/2022-ΧΡΥΣΟΜΗΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΛ 99339353
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2022-ΠΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ96740732

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

22/10/22 Σάββατο  Λεμονάρη Μιχαέλλα Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, 
Κατ. 2 Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα 7, Άη Γιώργηδες 
Γεροσκήπου 26934224 26934224
23/10/22 Κυριακή Πετεινού Αμαρυλλίς Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, 
Shop 3 Δίπλα από το International School of Paphos  26653929 99456401
24/10/22 Δευτέρα Πατατού Νικολέτα Ανεξαρτησίας 25 Δρομος Τεχνικής 
Σχολής προς Debenhams KORIVOS Πάφος 26950510  99578224
25/10/22 Τρίτη  Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 Μετά το 
Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου Γεροσκήπου 26961999 99683122
26/10/22  Τετάρτη Μακαρίου Γεώργιος Νεαπόλεως 20 Τέρμα δρόμου 
εκκλησίας Αποστόλου Παύλου Πάφος 26936989 26938949
26/10/22 Τετάρτη Χρυσοστόμου Ελένη Δανάης 31Β  Έναντι  Olympic Lagoon 
Resort (πρωην Amathus) Κάτω Πάφος 26964837 26221624
27/10/22 Πέμπτη Λάμπρου Γεωργία Αγαπήνωρος 24 Εναντί φρουταρίας 
΄Κήπος της Εδέμ΄ Πάφος 26955057 97619884
28/10/22 Παρασκευή Γιαννιού Σταυρούλλα Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 
68 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά  26937857 26271776
28/10/22 Παρασκευή  Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα 
Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762



Πλημμύρισε με Βρετανούς τουρίστες η Πάφος  
Εντυπωσιακές πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα 
«Η τουριστική κίνηση θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι τέλος Οκτωβρίου 
όμως για Νοέμβριο οι πληρότητες θα κυμανθούν κάτω από 50%»…
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Τιμές καυσίμων Είναι ακριβότερα στην Πάφο;

Η έκρηξη που σημειώθηκε παγκοσμί-
ων στην τιμή των καυσίμων από την 
έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην 

Ουκρανία, προκαλεί όλο και μεγαλύτερες 
αντιδράσεις από μέρους των καταναλωτών, 
οι οποίοι βλέπουν τις τιμές να εκτοξεύονται.
Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα 
υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση των τι-
μών, πολλοί συμπολίτες μας οδηγοί παραπο-
νιούνται ότι στην Πάφο πληρώνουμε ακριβό-
τερα τα καύσιμα απ’ ότι στις άλλες πόλεις.
Σήμερα βέβαια δεν είναι δύσκολο να δια-
πιστώσει κανείς του λόγου το αληθές αφού 
υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών στο οποίο 
μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει τις τιμές 
σε διάφορα αγαθά μεταξύ των οποίων και τα 
καύσιμα.

Ποια είναι η αλήθεια
Η αλήθεια από την έρευνα που διενεργήσα-
με μέσω του παρατηρητηρίου λιανικών τι-
μών των καυσίμων, είναι ότι όντως υπάρχει 
μια τάση τα πρατήρια των απομακρυσμένων 
περιοχών να έχουν κάπως ακριβότερες τιμές 
αλλά δεν διαπιστώσαμε τα πρατήρια της Πά-
φου να πωλούν ακριβότερά, από αυτά των 
άλλων επαρχιών. Απεναντίας μάλιστα σε κά-
ποιες περιπτώσεις βρήκαμε και φθηνότερα.
Το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων στα 
πρατήρια της Πάφου δεν είναι υψηλότερες 
από το μέσο όρο παγκύπρια, υποστήριξε και 
ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρι-
ούχων Στέφανος Στεφάνου. 

Συγκεκριμένα ο κ. Στεφάνου, σχολιάζοντας 
παράπονα ακροατών του radiocosmos ότι οι 
τιμές των καυσίμων στην Πάφο και την Πόλη 
Χρυσοχούς είναι ακριβότερες κατά 3-4 σεντ 
το λίτρο ανέφερε ότι κάθε πρατήριο μπορεί 
να πωλήσει την βενζίνη σε οποιαδήποτε τιμή 
όμως πρόσθεσε στα περισσότερα πρατήρια 
οι τιμές κυμαίνονται στο μέσο όρο. 
Ανέφερε ως παράδειγμα ότι σήμερα οι τιμές 
στα πρατήρια της Λευκωσίας πωλούνται από 
1,38 μέχρι 1,51 και στην Πάφο η μέση τιμή 
είναι από 1,45 μέχρι 1,48. Η χαμηλότερη τιμή 
συνέχισε παρατηρείται σε ορισμένα πρατή-
ρια που είναι κοντά στην πράσινη γραμμή τα 
οποία προσπαθούν να επιβιώσουν με αυτό 

τον τρόπο διότι πολλοί συμπατριώτες μας 
προμηθεύονται καύσιμα από τα κατεχόμενα. 
Σε περίπτωση πάντως που κάποιος διαπιστώ-
σει αισχροκέρδεια στην τιμή των καυσίμων 
μπορεί να προβεί σε καταγγελία στον Κυπρι-
ακό Σύνδεσμο καταναλωτών Τηλέφωνο: 22 
516112. Φαξ: +357-22-516118. 
Ηλ. Διεύθυνση: info@katanalotis.org.cy

Ερωτηματικό οι αυριανές τιμές
Δικαίως οι καταναλωτές απορούν πώς θα δι-
αμορφωθεί η κατάσταση και αν οι αυξήσεις 
θα συνεχιστούν.
Στον τομέα αυτό δυστυχώς κανείς δεν μπορεί 
να βοηθήσει, καθώς ο παράγοντας αυτός κα-
θορίζεται από πολλές παραμέτρους, όπως η 
διεθνής κατάσταση και οι πολιτικές της κάθε 
χώρας. 
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται 
και την έκβαση του να είναι ακόμα αβέβαιη, 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα δια-
μορφωθούν οι τιμές των καυσίμων στο άμε-
σο μέλλον.
Άλλωστε σχολιάζοντας τις αυξήσεις των τι-
μών στα καύσιμα, αλλά και ιδιαίτερα στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης ο κ. Στεφάνου ανέφερε 
ότι κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει που θα 
φθάσουν οι τιμές και πως θα διακυμανθούν 
το επόμενο τρίμηνο.
Στην Κύπρο πάντως το τελευταίο διάστημα 
παρατηρήθηκε αισθητή μείωση της τιμής των 
καυσίμων που τον Αύγουστο είχε πλησιάσει 
και τα δύο ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κί-
νησης.

Το γεγονός ότι οι τιμές 
των καυσίμων στα 
πρατήρια της Πάφου δεν 
είναι υψηλότερες από 
το μέσο όρο παγκύπρια, 
υποστήριξε και ο πρώην 
πρόεδρος του Συνδέσμου 
Πρατηριούχων Στέφανος 
Στεφάνου. 

Δ εν είναι ασυνήθιστη η τουριστική κίνηση 
που παρατηρείται αυτές τις μέρες στην 
Πάφο, όμως για φέτος μετά από δύο πολύ 

δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας, η παρουσία 
τόσων τουριστών είναι ευχάριστη έκπληξη. Ιδιαί-
τερα ικανοποιημένοι παρουσιάζονται οι ιδιοκτή-
τες τουριστικών καταλυμάτων αλλά και οι ιδιο-
κτήτες κέντρων αναψυχής και εστίασης, οι οποίοι 
διαπιστώνουν πληρότητες που παραπέμπουν σε 
καλοκαιρινούς μήνες, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι τέ-
λος Οκτωβρίου η τουριστική κίνηση στην Πάφο θα 
είναι αυξημένη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του το-
πικού Συνδέσμους Ξενοδόχων Θάνο Μιχαηλίδη, οι 
πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα σήμερα 
κυμαίνονται στο 75%. Αυτή η εικόνα πρόσθεσε, θα 
διατηρηθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ο τελικός 
απολογισμός του μήνα θα είναι πληρότητα 70%. 
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο είπε, η πλειοψηφία 
των επισκεπτών είναι οικογένειες από τη Μεγά-
λη Βρετανία λόγω και των διακοπών στα σχολεία. 
Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, για τον επόμενο 
μήνα τον Νοέμβριο αναμένεται οι πληρότητες των 
ξενοδοχείων της Πάφου να πέσουν στο 50%, ενώ 
η χρονιά εκτιμάται ότι θα κλείσει με μείωση που 
θα κυμαίνεται από 22 έως 25%, σε σύγκριση με το 
2019. Μικρότερη ωστόσο θα είναι η μείωση των 
εσόδων, η οποία θα κυμανθεί στο 15%. 
Με τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν μετά την 
πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας και 

την απώλεια του τουριστικού ρεύματος από αυ-
τές τις δύο χώρες, η φετινή επίδοση αφήνει όλους 
τους επαγγελματίες ικανοποιημένους. 
Για τους χειμερινούς μήνες οι προβλέψεις είναι 
δυσοίωνες αν και θα διατηρηθεί μεγάλος αριθμός 
πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο της Πάφου. 
Προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν προβλέ-
ψεις, διότι παρατηρείται διστακτικότητα από τους 
ενδιαφερόμενους να κλείσουν διακοπές. 
Πάντως αν και λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά 
στην Πάφο θα παραμείνουν ανοιχτά αρκετά ξενο-
δοχεία τους χειμερινούς μήνες, που θα καλύπτουν 
όλες τις κατηγορίες. 
Με βάση έρευνα που έγινε από την Εταιρία Τουρι-

στικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πά-
φου, για τους χειμερινούς μήνες θα είναι διαθέσι-
μες περίπου 8.500 κλίνες. 
Το μόνο παρήγορο γεγονός για την ώρα, είναι τα 
πτητικά προγράμματα των δύο κύριων αερογραμ-
μών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές αερο-
δρόμιο Πάφου Ryanair και Εasyjet, τα οποία είναι 
αρκετά πλούσια για την χειμερινή περίοδο. 
Συνδέουν, την Πάφο με πέραν των 35 αεροδρομί-
ων και εκτελούν πέραν των 100 εισερχόμενων πτή-
σεων /βδομάδα στο αεροδρόμιο Πάφου. 
Αβεβαιότητα επικρατεί στον κλάδο των τουριστι-
κών επιχειρήσεων για το 2023 το οποίο χαρακτηρί-
ζεται δύσκολο, λόγω ανταγωνισμού αλλά και τους 

κόστους που θα προκύψει για τα αεροπορικά ταξί-
δια εξαιτίας της αύξησης των καυσίμων. 

Αύξηση 21,9%
Στο μεταξύ, αύξηση 21,9% σημείωσαν οι αφίξεις 
τουριστών τον Σεπτέμβριο του 2022 σε σχέση με 
την περσινή αντίστοιχη περίοδο, με τους περισσό-
τερους να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας καθώς  οι αφίξεις τουριστών τον Σε-
πτέμβριο 2022 ανήλθαν σε 413.382 σε σύγκριση 
με 339.242 τον Σεπτέμβριο 2021, σημειώνοντας 
αύξηση 21,9%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, 
οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.540.554 σε σύ-
γκριση με 1.299.392 την αντίστοιχη περίοδο του 
2021, με 512.184 την περίοδο Ιανουαρίου – Σε-
πτεμβρίου 2020, καθώς και με 3.260.546 αφί-
ξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 
2019.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν 
η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Σεπτέμ-
βριο 2022, αφού αποτέλεσαν το 41,1% (169.799) 
των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισρα-
ήλ το 8,5% (35.013), οι αφίξεις από την Πολωνία 
το 5,5% (22.922), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 
5,4% (22.244), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 4,5% 
(18.802) και οι αφίξεις από τη Σουηδία το 4,5% 
(18.463).
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Μ έχρι τέλος Οκτωβρί-
ου θα ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες που 

αποφάσισαν οι 4 ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι για την προεδρία της 
Δημοκρατίας οι οποίοι εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να συμφωνήσουν 
σε έναν υποψήφιο. Ο υποψήφιος 
για την προεδρία της Δημοκρατί-
ας Αχιλλέας Δημητριάδης μιλώ-
ντας στο Radiocosmos, ανέφερε 
ότι με τους Μάριο Ηλιάδη, Χρι-
στόδουλο Πρωτοπαπά και Κώστα 
Χριστοφίδη συμφωνούν - στην 
επίλυση του κυπριακού με βάση  
τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία - στην καταπολέμηση της δι-
αφθοράς, της αναξιοκρατίας και 
του πελατειακού κράτους, καθώς 
και στην επιδίωξη ενός νέου μο-
ντέλου ανάπτυξης στηριζόμενου 
στην οικολογία, την οικονομία της 
γνώσης και την κοινωνική δικαιο-
σύνη.  Αν ευοδωθεί αυτή η προ-
σπάθεια είπε κ. Δημητριάδης θα 
εξετάσουν στη συνέχεια τι ρόλο 
θα αναλάβει ο καθένας και ποιες 
άλλες πρωτοβουλίες θα πάρουν. 
Αυτή τη στιγμή δήλωσε ο κ. Δη-
μητριάδης βρίσκεται σε εξέλιξη 
δημοσκόπηση για να διαπιστωθεί 
ποιος από τους υποψηφίους συ-
γκεντρώνει τις ποιο πολλές πιθα-
νότητες επιτυχίας και ελπίζουν ότι 
πριν το τέλος του μήνα θα είναι 
σε θέση να αναγγείλουν αυτή την 
εξέλιξη. 
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι 
από την πρωτοβουλία δήλωσε ότι 
αποχωρεί μέσα στην εβδομάδα 
που πέρασε, ο υποψήφιος Χρι-
στόδουλος Πρωτοπαπάς.

Δεν είναι βεβαίως σημείωσε ο κ. 
Δημητριάδης μόνο η δημοσκόπη-
ση που θα καθορίσει τον υποψή-
φιο, είναι και μια σειρά από άλλα 
θέματα αλλά η δημοσκόπηση θα 
είναι καθοριστική για την υπό-
δειξη του ατόμου που θα ηγηθεί, 
ενώ οι υπόλοιποι, ο καθένας στον 
τομέα του θα υποστηρίξουν μια 
πραγματικά ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα για το καλό του τόπου.
Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να 
ενταχθεί σε αυτή την κίνηση και 
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο κ. 
Δημητριάδης ανέφερε ότι για να 
επέλθει ουσιαστική αλλαγή στον 
τόπο χρειάζεται να αναλάβει τα 
ηνία της Δημοκρατίας ένας πραγ-
ματικά ανεξάρτητος υποψήφιος 
που δεν ήταν μέρος του προβλή-
ματος. Ο κ. Μαυρογιάννης, είπε 
ακόμα, ότι για να αλλάξει η διακυ-
βέρνηση Αναστασιάδη αυτό μπο-
ρεί αν γίνει μόνο από άτομα που 
ήταν άσχετα με αυτή τη διακυβέρ-
νηση. Δεν μπορεί τόνισε κάποιους 
που ήταν  υπουργός εξωτερικών 
και να θεωρούμε ότι εάν εκλεγεί 
θα αλλάξει η διακυβέρνηση, ούτε 
αν κάποιος ήταν πρόεδρο του 
κυβερνώντος κόμματος η εκλο-
γή του να φέρει αλλαγή και ούτε 
κάποιος ο οποίος διαχειρίστηκε 
το Κυπριακό τα τελευταία οκτώ 
– εννιά χρόνια κάτω από τις οδη-
γίες του κ. Αναστασιάδη μπορεί 
να φέρει την αλλαγή. Αυτοί σύμ-
φωνα με τον κ. Δημητριάδη είναι 
μέρος του προβλήματος. Για τον 

κ. Μαυρογιάννη είπε ότι διαχειρί-
στηκε το κυπριακό μαζί με τον κ. 
Αναστασιάδη και δεν διαχώρισε 
την θέση του στην οποία παρέμει-
νε μάλιστα μέχρι πρόσφατα.
Εμείς κατέληξε ο κ. Δημητριάδης, 
προωθούμε τη λύση και μέσα στη 
δική μας ανάλυση αυτά τα άτομα 
είναι μέρος της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη της οποίας η δια-
φθορά, είναι πανευρωπαϊκά αν 
όχι παγκόσμια γνωστή και αυτό 
θέλουμε να το αλλάξουμε.
Αναφερόμενος δε ειδικά στον κ. 
Μαυρογιάννη ο κ. Δημητριάδης 
είπε ότι από τη στιγμή που δεν πα-
ραιτήθηκε από τη θέση του ακόμα 
και όταν διαφώνησε με κάποιους 
χειρισμούς του Προέδρου αυτό 
τον καθιστά συνυπεύθυνο για την 
αποτυχία μας στο Κυπριακό.
Δεν μπορεί η δικαιολογία του κ. 
Μαυρογιάννη για το ναυάγιο στο 
Κυπριακό να είναι ότι υπέβαλε 
τρεις φορές την παραίτηση του 
αλλά δεν έγινε δεκτή και συνέχιζε 
στην θέση του.
Ο κ. Δημητριάδης αναφερόμενος 
στη διαδικασία επίλυσης του Κυ-
πριακού είπε ακόμα ότι δεν είχα-
με οποιαδήποτε εξέλιξη μετά το 
Κραν Μοντανά ενώ θα μπορού-
σαμε να υπογράψουμε το πλαί-
σιο Γκουτέρες και να αποφύγουμε 
όλες εκείνες τις ιδεοθύελλες για 
δύο κράτη.

Λύση του Κυπριακού
Για να φτάσουμε στη λύση του 

Κυπριακού σύμφωνα με τον κ. Δη-
μητριάδη υπάρχουν δύο κλειδιά 
και αυτά είναι το ενεργειακό και η 
Ευρω-Τουρκική σχέση. Για να μπο-
ρέσουμε όμως να ξεκλειδώσουμε 
αυτά τα δύο κλειδιά πρέπει να 
ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπι-
στία μας, ως κράτος και στην Ευ-
ρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη και 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο κ. Δημητριάδη έκανε εκτενή 
αναφορά στα χάλια όπως τα χα-
ρακτήρισε που έχουμε με τα χρυ-
σά διαβατήρια, τα Pandora papers 
και άλλα με τα οποία έχουμε δη-
μιουργήσει μια πάρα πολύ κακή 
εικόνα. 
Στα Ηνωμένα Έθνη μετά που τρα-
πήκαμε σε φυγή από την Ελβετία 
και δεν καταφέραμε να δέσου-
με το πλαίσιο Γκουτέρες, ούτε 
εκεί υπάρχει εμπιστοσύνη και 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο 
Στρασβούργο, να σας θυμίσω το 
αποτέλεσμα που είχε η υπόθεση 
Λοϊζίδου και σχεδόν η τέταρτη δι-
ακρατική όπου επρόκειτο να μας 
κλείσουν και τις δύο υποθέσεις. 
Άρα η αξιοπιστία μας είναι πολύ 
χαμηλή. 
Ο τρόπος αν την ανακτήσουμε 
είναι αν βγούμε και αν πούμε ότι 
αυτό είναι μια νέα κατάσταση 
και εμείς δεχόμαστε το πλαίσιο 
Γκουτέρες και να αρχίσουμε να 
συζητούμε το ενεργειακό, που για 
μένα είναι ο καταλύτης στην επί-
λυση του Κυπριακού αν δείτε τι 
έγινε με την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, την εξάρτηση της 
Ευρώπης από το φυσικό αέριο, 
που είναι μια ευκαιρία μοναδική 
και αναπάντεχη. 
Δεν μπορεί συνέχισε ο κ. Δημη-
τριάδης, το Ισραήλ και ο Λίβανος, 
δυο χώρες που βρίσκονται σε 
εμπόλεμη κατάσταση κάθονται 
κάτω και να τα βρίσκουν κι εμείς 
να μην μπορούμε να εξηγηθούμε 
με την Τουρκία πώς θα προχωρή-
σουμε στη λύση του Κυπριακού. 
Όλα αυτά κατέληξε ο κ. Δημητριά-
δης θα πρέπει να γίνουν ως μέρος 
μιας ευρύτερης προσπάθειας με 
την εμπλοκή και της Ελλάδας αλλά 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αχιλλέας Δημητριάδης Νεοφύτου, Χριστοδουλίδης 

και Μαυρογιάννης είναι μέρη του προβλήματος

  Ριπές
Πεταμένοι στη γωνιά 
οι ηλικιωμένοι

Μπορεί να κτίζουμε πύργους πολυτε-
λείας στην Κύπρο, να εγκαινιάζουμε 

καζίνο, πάρκα, δρόμους και θέατρα, στους 
αυτοκινητόδρομους να κυκλοφορούν πανά-

κριβα αυτοκίνητα, πολ-
λοί να κάνουμε χλιδάτες 
διακοπές σε τουριστικά 
θέρετρα, αλλά όλα αυτά 
είναι βιτρίνα. 
Πίσω από αυτή κρύβεται 
μια άθλια πραγματικότη-
τα στην οποία ζουν πρω-
τίστως οι ηλικιωμένοι. 
Πολλοί εξ αυτών με τε-
ράστιες περιουσίες αλλά 
όταν φθάσουν πλέον στο 
σημείο να γηροκομη-

θούν καταλήγουν να περνούν τα τελευταία 
χρόνια της ζωής τους σε άθλιες συνθήκες. 
Στην ευημερούσα κατά τα άλλα πολιτεία 
μας, δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για τους 
ηλικιωμένους. Αν είναι πλούσιοι ή σχετικά 
ευκατάστατοι ή ενδιαφέρονται οι απόγονοι 
τους μπορεί να έχουν την τύχη να τους γη-
ροκομούν γυναίκες από το Βιετνάμ ή την Σρι 
Λάνκα. Οι «μαυρούες» όπως τις αποκαλούν 
πολλοί. Αν έχουν την ατυχία να μην είναι οι-
κονομικά ευκατάστατοι για να πληρώνουν 
οικιακή βοηθό, καταλήγουν σε γηροκομεία. 
Οι συνθήκες στα περισσότερα είναι άθλιες. 
Εξαιρέσεις υπάρχουν και θα μπορούσαν να 
είναι παράδειγμα, αλλά δυστυχώς η πολι-
τεία δεν επενδύει στην κοινωνική πολιτική. 
Προφανώς θεωρούν ότι δεν αποφέρει πολι-
τικά οφέλη. Πριν από λίγες μέρες, η Βουλευ-
τής των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου 
κατάγγειλε ότι μετέβη σε οίκο ευγηρίας για 
να επισκεφθεί συγγενικό πρόσωπο και το 
βρήκε δεμένο σε καρέκλα. Η απάντηση που 
έλαβε; Ο ηλικιωμένος… γέρνει! Το περιστα-
τικό αναφέρθηκε στο πλαίσιο συζήτησης για 
τα άτομα τρίτης ηλικίας και την εξέταση του 
θέματος από την Βουλή, με πρωτοβουλία 
των Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Ρίτας Σούπερ-
μαν, Φωτεινής Τσιρίδου και Αλεξάνδρας Ατ-
ταλίδου. Όπως σημειώθηκε, τα προβλήματα 
των ηλικιωμένων στη χώρα μας είναι πάρα 
πολλά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις 
υποδομές, αλλά και με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στα άτομα αυτά, την έλλειψη 
πραγματικής δημιουργικής απασχόλησης 
και πολλά άλλα. Εξάλλου, αλγεινή εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός ότι το νομοσχέδιο ανα-
φορικά με την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που παρέχονται στις στέγες ηλικιωμένων 
εκκρεμεί από το 2013. Από πλευράς του, ο 
Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλι-
κίας, Δήμος Αντωνίου, χαιρέτισε το γεγονός 
ότι υπάρχει κινητικότητα γύρω από το θέμα, 
κάνοντας αναφορά στον Φορέα Τρίτης Ηλι-
κίας που ετοιμάζεται από το Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και τον σχεδια-
σμό Εθνικής Στρατηγικής για την Τρίτη Ηλι-
κία σε θέματα υγείας, με πρωτοβουλία της 
Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, Χρι-
στίνας Γιαννάκη. Μιλώντας για τα περιστα-
τικά κακοποίησης ηλικιωμένων, αλλά και τα 
προβλήματα στις υποδομές οίκων ευγηρίας, 
επέστησε την προσοχή στις οικογένειες, επι-
σημαίνοντας ότι θα πρέπει να καταγγέλλουν 
παρόμοια περιστατικά. Σημείωσε δε ότι στην 
Κύπρο υπάρχουν μόλις τρία κρατικά γηροκο-
μεία, στην Πάφο, στη Λεμεσό και στη Λάρ-
νακα, με αυτά της Πάφου και της Λεμεσού 
να βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Στην 
πραγματικότητα οι ηλικιωμένοι στην Κύπρο 
είναι πεταμένοι στη γωνιά από την πολιτεία. 
Για την κατάσταση των υποδομών φιλοξενί-
ας και φροντίδας των ηλικιωμένων και γενι-
κότερα των υπηρεσιών που προσφέρονται, 
υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες και είναι ανά-
γκη να τεθεί ως προτεραιότητα. 

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

«Η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη 
απέτυχε παταγωδώς 
στην επίλυση 
του Κυπριακού 
και κατέστησε 
την Κύπρο 
αναξιόπιστη…»

Μετά τις πλημμύρες παίρνουν μέτρα
Ξ εκίνησαν οι εργασίες για την με-

τακίνηση άχρηστων υλικών από 
αργάκι στην περιοχή Λιμνάρια παρά 
του Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρό-
μου Γεροσκήπου, αφού την Τρίτη 18 
Οκτωβρίου 2022 υπογράφηκε συμ-
φωνία μεταξύ του Δήμου Πάφου και 
της εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 
ΥΙΟΣ ΛΤΔ η οποία ανέλαβε τις σχετι-
κές εργασίες. 
Στο συγκεκριμένο χώρο διαπιστώθη-
καν παρανομίες που είχαν συντελε-
στεί πριν από 30 περίπου χρόνια, με 
αποτέλεσμα να αλλάξει η πορεία των 
υδάτων. 
Σκοπός των εργασιών είναι τόσο η 
αποκατάσταση του φυσικού περι-

βάλλοντος στον χώρο, όσο και η δι-
ασφάλιση πως δεν θα προκληθούν 
μελλοντικά ζημιές στο μεγάλο έργο 
του Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρό-
μου. 
Σε επί τόπου επίσκεψη των υπηρεσι-
ών του Δήμου Πάφου διαπιστώθηκε 
πως μέσα στην κήτη του ποταμού εί-
χαν ανεγερθεί και με έντεχνο τρόπο 
καμουφλαριστεί αποθήκες έκτασης 
700 τετραγωνικών μέτρων, για τις 
οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδι-
κασίες για την απομάκρυνσή τους. Οι 
εργασίες αναμένεται να ολοκληρω-
θούν μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2022. 

Στο συγκεκριμένο χώρο διαπιστώθηκαν παρα-
νομίες που είχαν συντελεστεί πριν από 30 περί-
που χρόνια, με αποτέλεσμα να αλλάξει η πορεία 
των υδάτων. 
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Πόσο αξίζουν οι ζωές;

Η κατασκευή πεζογέφυρας στην λεωφόρο 
Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάφο, δεν 

είναι απλά μια ανάγκη, αλλά απαραίτητη για 
να μην θρηνήσουμε κι άλλη ζωή.
Στην περιοχή λειτουργούν τέσσερα σχολεία 
με 1300 μαθητές, πολλοί από τους οποίους 
είναι αναγκασμένοι να διασταυρώνουν την 
πολυσύχναστη λεωφόρο, η οποία λόγω των 
έργων στη λεωφόρο Ελλάδας συγκεντρώνει 
πολύ περισσότερη του κανονικού τροχαία 
κίνηση.
Αποτέλεσμα να κινδυνεύουν καθημερινά νε-
αροί μαθητές και μικρά παιδιά που διασταυ-
ρώνουν καθημερινά το συγκεκριμένο δρόμο.
Ναι είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζονται για 
τη συγκεκριμένη υποδομή, πόσο όμως κοστο-
λογούνται οι ζωές των παιδιών μας σε αυτό 
τον τόπο; Πριν από τρία χρόνια θρηνήσαμε 
τη ζωή μικρής μαθήτριας η οποία κτυπήθηκε 
από αυτοκίνητο ενώ διασταύρωνε τη λεωφό-
ρο και μάλιστα από διάβαση πεζών.
Τότε χύθηκε πολύ μελάνι για την ανάγκη κα-
τασκευής της πεζογέφυρας για τον σχεδιασμό 
της οποίας μάλιστα έγινε και διεθνής διαγω-
νισμός προηγουμένως, χωρίς όμως μέχρι σή-
μερα να υπάρχει διάθεση κατασκευής της.
Οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει αν επαναπαύο-
νται μέχρι το επόμενο θύμα. 
Ο Δήμος Πάφου έχει καθήκον ανάμεσα στα 
τόσα έργα που προωθεί να απαιτήσει και την 
κατασκευή του συγκεκριμένου. Ποιο κράτος 
άλλωστε δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει 
τα παιδιά του;
Πόσες ζωές πρέπει να θρηνήσουμε επιτέλους 
για να συγκινηθούν οι αρμόδιοι για την ανα-
γκαιότητα της κατασκευής της πεζογέφυρας;
Από τη στιγμή μάλιστα που αποδεδειγμένα 
μαθητές μας κινδυνεύουν καθημερινά και 
μόνο από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει ακόμα κι 
άλλα θύματα. Μέχρι όμως να αποφασίσουν 
οι αρμόδιοι να κατασκευάσουν την πεζογέ-
φυρα, δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρα-
νείς.
Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την αστυνό-
μευση στο συγκεκριμένο δρόμο κατά τις ώρες 
λειτουργίας των σχολείων, να τοποθετήσου-
με υπεύθυνους στις διαβάσεις πεζών, αφού 
αποδεικνύεται ότι από μόνη της η ύπαρξή 
τους δεν αποτελεί εγγύηση της ασφάλειας 
των πεζών, να επιμορφώσουμε τους μαθητές 
των σχολείων μας και να ευαισθητοποιήσου-
με τους διερχόμενους οδηγούς.
Το γεγονός βέβαια ότι βρίσκουμε χρήματα για 
τόσα και τόσα έργα, αλλά δυσκολευόμαστε 
να βρούμε ένα δυο εκατομμύρια (πόσο θα 
κοστίσει) για ένα έργο που θα προστατεύει 
τις ζωές 1300ων μαθητών δεν καταφέρνουμε 
να βρούμε μας πληγώνει.
Πληγώνει κάθε γονιό που παρά τα τόσα λόγια 
που ακούει καθημερινά δεν βλέπει να είναι 
προτεραιότητα η νεολαία μας σε αυτό τον 
τόπο. Το καμπανάκι έχει κτυπήσει εδώ και 
καιρό. Χάθηκε ήδη η ζωή ενός αθώου παιδιού 
της Νελίνας, το νήμα της ζωής της οποίας κό-
πηκε απρόσμενα στην λεωφόρο Τάσου Πα-
παδόπουλου. Ας είναι η τελευταία απώλεια…

‘‘η σύνταξη’’

Κ αθημερινά κινδυνεύουν οι πεζοί που κυκλο-
φορούν στον παραλιακό πεζόδρομο, από 
ασυνείδητους νεαρούς κυρίως που επιλέγουν 

να τον χρησιμοποιούν για τις διακινήσεις του με τα 
γνωστά σκούτερ.
Τελευταία μάλιστα έχουν ξεθαρρέψει και πέρα από τα 
γνωστά ηλεκτρικά πατίνια, διακινούνται σε αυτόν και 
με τα ηλεκτρικά τρίκυκλα σκούτερ.
Η ανύπαρκτη βεβαίως αστυνόμευση τους δίνει το δι-
καίωμα να διακινούνται ελεύθερα και μάλιστα να 
απαντούν με θράσος σε όσους τολμήσουν να τους κά-
νουν παρατήρηση.
Αξίζει αν σημειωθεί ότι στον παραλιακό πεζόδρομο 
Πάφου Γεροσκήπου ιδιαίτερα κινούνται καθημερινά 
και όλες τις ώρες της ημέρας μέχρι και αργά τη νύχτα 
εκατοντάδες ντόπιοι και ξένοι και πολλά παιδιά και ο 

κίνδυνος πρόκλησης κάποιου ατυχήματος ή ακόμα και 
δυστυχήματος είναι μεγαλύτερος από ποτέ.
Στο παρελθόν έγινε κάποια αστυνόμευση μετά από 
κάποιο ατύχημα που ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό αλλά 
αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει τον κίνδυνο 
κυρίως γιατί οι τουρίστες αλλάζουν κάθε εβδομάδα.
Καλούνται λοιπόν οι αρμόδιοι, τοπικές αρχές και τρο-

χαία ν λάβουν τα μέτρα τους, πριν συμβεί κάποιο 
απρόοπτο που μπορεί αναφέρει όλους σε δύσκολη 
θέση και να πλήξει κυρίως τον τουρισμό μας, μετατρέ-
ποντας τον παραλιακό μας πεζόδρομο από στολίδι σε 
εφιάλτη.
Πέραν αυτού ίσως θα πρέπει να διενεργούνται και κά-
ποιοι έλεγχοι στα γραφεία ενοικιάσεως δίκυκλων και 
τρίκυκλων  σκούτερ ώστε να υπάρχει κάποιος περιορι-
σμός  και νουθεσίες για τη χρήση τους.
Καλό θα ήταν επίσης να φροντίσουν το θέμα του φω-
τισμού του κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς σε κά-
ποια σημεία αυτός είναι ανύπαρκτος και μάλιστα ση-
μεία όπου θα μπορούσε λόγω σκότους να σημειωθεί 
κάποιο ατύχημα.
Το θέμα της καθαριότητας του επίσης θα ήταν καλό να 
μπει στην ατζέντα των τοπικών αρχών.  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η δέσμευση του Υπουργού 
Υγείας ότι θα επισκεφθεί το 

επόμενο Σάββατο 29 Οκτωβρίου 
τον Δήμο για να συζητηθούν όλα 
τα θέματα που αφορούν το τοπι-
κό νοσηλευτήριο οδήγησε τους 
φορείς της περιοχής σε ένδειξη 
καλής θέλησης να αναστείλουν 
την εκδήλωση διαμαρτυρίας που 
προγραμμάτιζαν για σήμερα.  
Η απόφαση για την κινητοποίη-
ση είχε ληφθεί σε σύσκεψη μετά 
την άρνηση του ΟΚΥπΥ να δεχθεί 
την λειτουργία των θαλάμων. 
Στην σύσκεψη που είχε προη-
γηθεί με τον κ. Χατζηπαντέλα 
ο ΟΚΥπΥ είχε αντιπροτείνει την 
λειτουργία θαλάμου ημερήσι-
ας φροντίδας και βραχείας νο-
σηλείας. Αυτό όμως δεν έγινε 
αποδεκτό από τους φορείς της 
περιοχής οι οποίοι απέστειλαν 
επιστολή στον πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας ζητώντας την παρέμ-
βαση του. Είχε προειδοποιήσει 
ότι σε διαφορετική περίπτωση 
θα προχωρούσαν σε δυναμικές 

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. 
Ψάχνουν λύση 
Με οδηγίες και του προέδρου της 
Δημοκρατίας ο Υπουργός Υγείας 

αναζητεί λύση που να ικανοποι-
εί τους φορείς της περιοχής. Θα 
διαμορφωθούν προτάσεις που 
θα μελετηθούν από τον ΟΚΥπΥ. 
Εν τω μεταξύ ο σύμβουλος επι-
κοινωνίας του Υπουργού Υγεί-
ας Κωνσταντίνος Αθανασίου σε 
δηλώσεις του στο Radiocosmos 
ανέφερε ότι εννέα από τα δέκα 
αιτήματα των κατοίκων του δι-
αμερίσματος Πόλεως Χρυσο-
χούς για την αναβάθμιση του 
τοπικού νοσηλευτηρίου έχουν 
υλοποιηθεί. Επιβεβαίωσε ότι ο 
Υπουργός Υγείας θα επισκεφθεί 
την περιοχή στις 29 Οκτωβρίου 
τονίζοντας ότι οι ανησυχίες των 
κατοίκων και των αρχών της πε-
ριοχής λαμβάνονται υπόψιν από 
το υπουργείο και στόχος είπε, 
είναι η περαιτέρω αναβάθμιση 
του νοσοκομείου Πόλεως. 

Αναστολή κινητοποιήσεων μέχρι το επόμενο Σάββατο
Την επόμενη εβδομάδα επισκέπτεται την περιοχή ο Υπουργός Υγείας για τον Νοσοκομείο 
Πόλης Χρυσοχούς…

Φωτογραφία από προηγούμενη εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγ-
ματοποίησαν οι κάτοικοι της περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς για τη στε-
λέχωση και οργάνωση του Νοσοκομείου

Scooter στον πεζόδρομο
Μεγάλος κίνδυνος για όσους διακινούνται ντόπιους και ξένους…

Την Κατασκευή στεγάστρου στην Περιοχή της 
Λαϊκής Γειτονιάς  ζητούν οι καταστηματάρχες 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καταγ-
γέλλοντας  παράλληλα  κακοτεχνίες στην κατα-
σκευή των υδρορροών. 
Μιλώντας στο Radiocosmos ο Γιώργος Μίλερ κά-
λεσε τον Δήμαρχο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του 
και να κατασκευάσει το σκέπαστρο το οποίο θα 
τους προστατεύει από τον ήλιο και τις βροχές. 
Χθες είπε οι ξένοι επισκέπτες  αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν την περιοχή αφού δεν μπορού-
σαν να προστατευτούν από τη βροχή.  
Υπενθύμισε ότι οι επαγγελματίες έδωσαν την συ-
γκατάθεση τους για να την κατεδάφιση του πα-
λαιού στεγάστρου υπό τον όρο ότι θα αντικατα-
σταθεί. 
Αυτό πρόσθεσε είναι  αναγκαίο για να συνεχί-
σουν τα καταστήματα να λειτουργούν απρόσκο-
πτα.

Ζητούν εξηγήσεις 
Ο Δήμος Πάφου είχε προκηρύξει Αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό ο οποίος και κατακυρώθηκε για την 
αντικατάσταση του στεγάστρου στη Λαϊκή  Γει-
τονία  όμως είναι άγνωστο ακόμη γιατί δεν προ-
χώρησε η υλοποίηση του έργου ανέφερε στο 
radiocosmos ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΚΟ 
Μαρίνος Στυλιανού. Στην επόμενη ολομέλεια  

είπε ο κ. Στυλιανού θα ζητηθεί ενημέρωση από 
τον Δήμαρχο  εάν οι λόγοι που καθυστερούν τις  
εργασίες  είναι οικονομικοί ή τεχνικοί. Σχολιάζο-
ντας παράπονα  επαγγελματιών της περιοχής ο κ. 
Στυλιανού ανέφερε ότι επιβάλλεται να κατασκευ-
αστεί το σκέπαστρο για να προστατευτούν οι κα-
ταστηματάρχες από τον ήλιο αλλά και τη βροχή. 
Για τις προβληματικές υδρορροές ο κ. Στυλιανού 
είπε ότι είναι συμβατική υποχρέωση του εργολά-
βου και θα πρέπει να προχωρήσει σε διορθωτι-
κά μέτρα . 
Επιβεβλημένη χαρακτήρισε την κατασκευή του 
στεγάστρου πριν το επόμενο Καλοκαίρι και ο επι-
κεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ Βάσος 
Δημητρίου. 
Χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις 
των επαγγελματιών σημειώνοντας πως ούτε ο 
ίδιος γνωρίζει τους λόγους που δεν προωθείται 
το έργο. 

Φωνάζουν οι καταστηματάρχες
Στα αζήτητα το στέγαστρο στην Λαϊκή Γειτονιά  
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Πτώση 
μπαλκονιών

ΤΟ ΕΤΕΚ καλεί πολιτεία 
και τοπικές αρχές να 
δράσουν

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επι-
μελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), με 

αφορμή την κατάρ-
ρευση τμήματος 
στηθαίου οροφής 
από οπλισμένο 
σκυρόδεμα από 
επταώροφη πολυ-
κατοικία που βρί-

σκεται επί της πολυσύχναστης λε-
ωφόρου Μακαρίου Γ’ στη Λεμεσό, 
οφείλει να υπογραμμίσει εκ νέου 
την επιτακτική ανάγκη να προχω-
ρήσει άμεσα η λήψη μέτρων που 
θα διασφαλίσουν την προστασία 
του κοινού.
Όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντή το 
τελευταίο περιστατικό είναι σε συ-
νέχεια δύο πρόσφατων περιστα-
τικών κατάρρευσης μπαλκονιών 
και προβόλου στην Πάφο, που εί-
χαν ως αποτέλεσμα τον τραυματι-
σμό συνανθρώπων μας. Καθίστα-
ται σαφές πως είναι καθαρά από 
τύχη που δεν θρηνήσαμε θύματα 
μέχρι σήμερα και πως έχουμε βρε-
θεί πλέον στο σημείο μηδέν για τη 
λήψη μέτρων προς αποφυγή νέων 
δυσάρεστων καταστάσεων και την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η ψήφι-
ση και εφαρμογή της νομοθετικής 
ρύθμισης της τακτικής επιθεώρη-
σης των κτηρίων, το Επιμελητήριο 
προτείνει την επιχορήγηση από το 
κράτος της διενέργειας επιθεω-
ρήσεων από καταρτισμένους Μη-
χανικούς σε κτήρια όπου τα προ-
βλήματα που παρατηρούνται είναι 
εντονότερα και ειδικότερα σε κτή-
ρια που βρίσκονται σε παραθαλάσ-
σιες περιοχές, ώστε να παρθούν 
τα απαραίτητα μέτρα προστασί-
ας, πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες 
ζωές.  
Ταυτόχρονα, το ΕΤΕΚ καλεί τις το-
πικές αρχές και το κράτος να αντα-
ποκριθούν  και τονίζει ότι πέραν 
της ανάγκης νομοθετικής ρύθμισης 
της τακτικής επιθεώρησης των κτη-
ρίων και των όποιων νομοθετικών 
ή άλλων μέτρων για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος των επικίν-
δυνων οικοδομών, θα πρέπει και 
οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες οικοδομών οι 
οποίοι φέρουν την ευθύνη να δια-
τηρούν την οικοδομή τους σε κα-
τάσταση που δεν είναι επικίνδυνη 
για τη δημόσια ασφάλεια, να λαμ-
βάνουν τα απαραίτητα μέτρα που 
θα διασφαλίσουν την προστασία 
των ενοίκων και των διερχομένων.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Σ την Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Παιδείας επαναφέ-
ρει ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ 

Χρύσανθος Σαββίδης, το θέμα 
της υπέργειας πεζογέφυρας στην 
λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου 
όπου λειτουργούν τρία μεγάλα 
εκπαιδευτήρια με περίπου 1300 
μαθητές δημοτικών, γυμνασίων, 
λυκείων και νηπιαγωγείων. 
Ο κ. Σαββίδης, προειδοποίησε ότι 
στην περιοχή κινδυνεύουν καθη-
μερινά οι μαθητές από τα διερ-
χόμενα οχήματα ακόμη και στις 
ελεγχόμενες διαβάσεις πεζών. 
Υπενθύμισε ότι σε διάβαση πεζών 
τραυματίστηκε θανάσιμα πριν 
από τρία χρόνια μαθήτρια και 
τόνισε ότι το έργο θα πρέπει να 
υλοποιηθεί έστω και αν το κόστος 
χαρακτηρίζεται υψηλό. 
Τον Νοέμβριο του 2019 βρήκε τρα-
γικό θάνατο στην διάβαση πεζών η 
Νελίνα. 
Ο κ. Σαββίδης, επιβεβαίωσε ότι 
στην διασταύρωση αυτής της λε-
ωφόρου στο σημείο που ενώνεται 
με τον δρόμο προς τα σχολεία κα-
ταγράφονται καθημερινά τροχαία 

ατυχήματα, διότι υπάρχει λανθα-
σμένος σχεδιασμός και οι οδηγοί 
που θέλουν να κινηθούν δεξιά 
προς το Γυμνάσιο Αποστόλου 
Παύλου και το Λύκειο Αγίου Νε-
οφύτου δεν έχουν ορατότητα. Ο 
βουλευτής του  ΔΗΚΟ  Χρύσανθος 
Σαββίδης, καλεί τον Δήμο Πάφου 
και όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να επιταχύνουν τις διαδι-
κασίες δημιουργίας της υπέργει-
ας διάβασης. Όπως αναφέρει σε 
γραπτή ανακοίνωση, καθημερινά 
γίνετε δέκτης παραπόνων και κα-
ταγγελιών για μαθητές, οι οποίοι 

έχουν κινδυνεύσει να παρασυρ-
θούν από διερχόμενα οχήματα 
κατά την διασταύρωση τους, στη 
Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπου-
λου.  Σημειώνει ότι την Τρίτη, στην 
συγκεκριμένη διασταύρωση ση-
μειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο ατύ-
χημα και από τύχη δεν θρηνήσαμε 
αθώα θύματα.

Είχε σχεδιαστεί  από το 2011 
Το έργο Πεζογέφυρα C διακρίθηκε 
στον διεθνή διαγωνισμό Future 
Project Awards με το βραβείο 
Special Judges’ Recognition, το 
οποίο απονεμήθηκε σε τέσσερα 

έργα. Ο διαγωνισμός αυτός δι-
οργανώνεται από το αρχιτεκτο-
νικό περιοδικό της διοργάνωσης 
Architectural Review σε συνεργα-
σία με το MIPIM 2013. Το έργο δι-
ακρίθηκε στην κατηγορία “Un-built 
regeneration and Master planning 
projects”. 
Η βασική κριτική που συνέβα-
λε στη διάκριση της Πεζογέφυ-
ρας αναφέρεται στο γεγονός ότι, 
αποτελεί στατικής σημασίας της 
μορφής αλλά και ως αρχιτεκτο-
νικό και συνδετικό στοιχείο στον 
αστικό ιστό της πόλης. Το βρα-
βείο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Architectural Review και ιστοσελί-
δες, όπως BBC και Telegraph. 
Η Πεζογέφυρα C αποτελεί το Α΄ 
Βραβείο σε ευρωπαϊκό αρχιτεκτο-
νικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο 
Δήμος Πάφου το 2011. Αρχιτεκτο-
νικό Γραφείο: EP Architects, Αρχι-
τέκτων Μηχανικός | Μελετητής 
έργου: Ελίνα Παττίχη | Πολιτικός 
Μηχανικός: Ανδρέας Ανδρέου | 
Μηχανολόγος Μηχανικός: Τρύφω-
νος & Κατσαμπάς | Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός: Γεώργιος Κόκου.

Λόγω κόστους καθυστερεί η 
πεζογέφυρα - Κινδυνεύουν παιδιά στην 
Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου

Κάθε Δευτέρα 5 με 6 το 
απόγευμα η αθλητική εκπομπή 
του Ράδιο Κόσμος, με τον Μάριο 
Ευριπίδου…

Τα νέα των ομάδων μας, με 
φιλοξενούμενους στο στούντιο και 
όλη η αθλητική επικαιρότητα…

Η Πάφος, κάθε Δευτέρα 5 με 6 
το απόγευμα, Παίζει Μπάλα… στο 
Ράδιο Κόσμος 95,2 FM stereo…

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

με τον Μάριο Ευριπίδου…
Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250

SMS στο 99313100
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«Έβρεξε» και προβλήματα 
Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στην Πάφο...

Σ υνολικά 30 κλήσεις δέχθηκε την περασμέ-
νη Κυριακή η Πυροσβεστική Υπηρεσία  που 
αφορούσαν πλημμυρισμένα υπόγεια και 

υποστατικά, πλημμυρισμένο μηχανουργείου, 
πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, άνοιγμα φρε-
ατίων, όμβριων υδάτων και σε μία περίπτωση ρυ-
μούλκηση κινητοποιημένου οχήματος. Στο κέντρο 
της Πάφου τα σοβαρότερα προβλήματα καταγρά-
φηκαν στην περιοχή του μεγάλου εργοταξίου που 
βρίσκεται μεταξύ της Λεωφόρου Ελλάδος και Ευ-
αγόρα Παλληκαρίδη. Επίσης πλημμύρισε και πάλι 
ο κόμβος στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης και στην 
περιοχή της Αγαπήνωρος και της Θεοσκέπαστης 
στην Κάτω Πάφο. Πολλά φρεάτια στην Πάφο είναι 
προβληματικά αφού δεν μπορούν να απορροφή-
σουν μεγάλες ποσότητες νερού, πιθανότητα λόγω 
κακοτεχνιών αλλά και προδιαγραφών. 

Εξηγήσεις Φαίδωνα
Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος μιλώ-
ντας Radiocosmos απέδωσε τα προβλήματα στους 
αγωγούς ομβρίων υδάτων που όπως ανάφερε κα-
τασκευάστηκαν με προδιαγραφές και εκτιμήσεις 
για την ποσότητα βροχόπτωσης προηγούμενων 
δεκαετιών. Τώρα πρόσθεσε λόγω και τις κλιμα-
τικής αλλαγής αυτά τα καιρικά φαινόμενα είναι 
πολύ πιο έντονα και οι υφιστάμενοι αγωγοί δεν 
μπορούν να απορροφήσουν τις ποσότητες νερού 
. Ανέφερε ότι στην περιοχή του μνημείου Μακαρί-
ου και Αντίστασης που έγιναν διορθωτικά μέτρα 
από τον Δήμο δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα. 
Παρόμοια έργα είπε θα  γίνουν και στην περιοχή 
του Σταδίου Στέλιος Κυριακίδης .  Για τα προβλή-
ματα στην περιοχή που κατασκευάζεται ο κόμβος 

Παπαντωνίου ο κ Φαίδωνος ανέφερε ότι ο Εργο-
λάβος δεν έλαβε τα δέοντα μέτρα .Οι ζημίες  είπε 
που έχουν προκληθεί σε δυο υποστατικά θα απο-
κατασταθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του 
εργολάβου .

Εισηγήσεις Χρυσάνθου
Για να αποφευχθούν οι  πλημμύρες στην Πάφο 
θα πρέπει να καθαριστούν πολύ καλά οι κεντρι-
κοί αγωγοί όμβριων υδάτων και να ενισχυθεί το 
δίκτυο σωλήνων που οδηγούν τα όμβρια ύδατα 
στους κεντρικούς αγωγούς, υποδεικνύει ο Δημο-
τικός Σύμβουλος Ανδρέας Χρυσάνθου ο οποίος 
μεταξύ άλλων διεξάγει και υδρολογικές μελέτες.  
Μιλώντας στο Radiocosmos ανέφερε ότι οι αγω-
γοί όμβριων υδάτων στην Πάφο  μήκους περίπου 

60 χιλιόμετρων είναι γεμάτοι από πέτρες, χαλίκια 
και άλλα φερτά υλικά και  θα πρέπει να ελεγχθούν 
και να καθαριστούν πολύ καλά. Με αυτό τον τρό-
πο  εκτιμά όπως είπε ότι θα αποφευχθούν τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται σε περιπτώσεις 
έντονων βροχοπτώσεων.  Για να αντικατασταθούν 
οι υφιστάμενοι αγωγοί με μεγαλύτερους απαιτεί-
ται τεράστιο κόστος και ταλαιπωρία του κοινού.

Γεροσκήπου 
Επίσης προβλήματα σημειώθηκαν και στη Γε-
ροσκήπου κυρίως στην κεντρική πλατεία , όπου 
πλημμύρισαν  καταστήματα. Όπως διαφάνηκε το 
πρόβλημα προέκυψε όταν, λόγω της κακοκαιρίας, 
μεγάλα αντικείμενα μετακινήθηκαν και σφράγι-
σαν τις σχάρες, με αποτέλεσμα τα νερά να μην 
απορροφηθούν και να συσσωρευτούν στην πλα-
τεία. Στις ορεινές περιοχές δεν παρουσιάστηκαν 
σοβαρά προβλήματα, παρά μόνο κάποιες κατο-
λισθήσεις για τις οποίες ανταποκρίθηκαν άμεσα 
συνεργεία για καθαρισμό των δρόμων. 

Κ. Χατζηβασίλης 
Μικροπροβλήματα προκλήθηκαν και στον δήμο 
Γεροσκήπου, όπου  ποσότητα νερού εισήλθε 
σε  ένα από τα καταστήματα της πλατείας. Ο Δη-
μαρχεύων Κυριάκος Χατζηβασίλης ανέφερε ότι 
από νωρίς το πρωί εργαζόμενοι του Δήμου καθά-
ριζαν τα φρεάτια όμβριων υδάτων  στην κεντρική 
πλατεία που έφραξαν από φερτά υλικά που μετα-
φέρονταν από τα νερά της βροχής . Παράλληλα 
ανέφερε 3 με 4  υπόγεια σπιτιών σε άλλες περιο-
χές της Γεροσκήπου πλημμύρισαν λόγω προβλη-
ματικών σχαρών ομβρίων υδάτων .

Κρίσιμα
ο Αρχιεπίσκοπος

Μια νέα περιπέτεια βιώνει αυτές 
τις ημέρες ο μακριότατος Αρχι-

επίσκοπος Χρυσό-
στομος, ο οποίος 
μετά από δική του 
επιθυμία παραμένει 
στην Αρχιεπισκοπή, 
όπου δέχεται τις 
φροντίδες των ια-
τρών του. 

Η κατάσταση της υγείας του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ Χρυσοστόμου 
παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη, ανα-
φέρει νεότερο ανακοινωθέν. Συγκεκρι-
μένα, ο προκαθήμενος της εκκλησίας 
της Κύπρου νοσηλεύεται στην Αρχιεπι-
σκοπή και ακολουθεί την ενδεδειγμένη 
φαρμακευτική αγωγή.
Νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν εκδίδε-
ται ανάλογα με την πορεία της υγείας 
του Μακαριωτάτου. Ευχές όλων μας 
να ξεπεράσει και αυτή την περιπέτεια 
ο προκαθήμενος της εκκλησίας μας. 
Σημειώνεται ότι οι θεράποντες ιατροί 
είναι οι Ιωσήφ Κάσιος, Δημήτρης Πα-
παμιχαήλ, Πέτρος Αγαθαγγέλου και 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Χωρίς κολυμβητήριο 
η Πάφος

Στον δρόμο 400 παιδιά που ασχο-
λούνται με τον υγρό στίβο μετά 
την αναστολή λειτουργίας και του 
κολυμβητηρίου της Πάφου… 

Ο Δήμος Πάφου έκλεισε το κολυμβη-
τήριο μετά από την αποτυχία να βρε-
θεί συμβιβαστική λύση μεταξύ των 
δύο ομίλων που χρησιμοποιούν τον 
χώρο. Από την περασμένη εβδομάδα, 
το κολυμβητήριο έκλεισε για όλους, 
με τον Δήμο Πάφου υπό την διαχείρι-
ση του οποίου είναι το κολυμβητήριο, 
να παραδέχεται ότι απέτυχε να φέρει 
σε συνεννόηση του δύο ομίλους. 
Το αποτέλεσμα της αποτυχίας των 
δύο ομίλων να έρθουν σε συνεννόη-
ση για τη χρήση του κολυμβητηρίου 
είναι να παραμείνουν χωρίς προπο-
νητική στέγη 400 περίπου παιδιά που 
ασχολούνται και στους δύο ομίλους 
με τον υγρό στίβο.
Του κλείσιμο του κολυμβητηρίου προ-
κάλεσε αντιδράσεις και από τους δύο 
ομίλους, στο χέρι των οποίων όμως 
είναι το να θα ανοίξει και πότε.
Οι ευθύνες τους για την συγκεκριμέ-
νη εξέλιξη είναι τεράστιες και εφό-
σον επιθυμούν το καλό των αθλητών 
τους και των εκατοντάδων παιδιών 
που απασχολούν οφείλουν το συντο-
μότερο δυνατόν να γεφυρώσουν τις 
όποιες διαφορές τους, ώστε το Κο-
λυμβητήριο «Ευαγόρας Παληκαρί-
δης» να λειτουργήσει και πάλι σε συν-
θήκες ομαλότητας.
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Χένινγκ Μπεργκ Κυριάκος Κόκκινος Πρωτοβρόχια  Απατεώνες 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τις βροχές που επιτέλους ήρθαν και μας βρή-
καν για άλλη μια φορά απροετοίμαστους…

Την αδιαφορία μας που είναι παροιμιώδεις 
αφού δεν γίνεται να πλημμυρίζουμε συνέ-
χεια και με την πρώτη μπόρα στην Κύπρο της 
ξηρασίας…

Τη φύση που διεκδικεί δυναμικά ότι της 
ανήκει και το παίρνει πίσω με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο…

Τους βρετανούς που εξακολουθούν ευτυχώς 
να φτάνουν στην Κύπρο και δείχνουν ιδιαίτε-
ρη προτίμηση στην Πάφο μας…

Την ομάδα μας Pafos fc που αντιμετωπίζει 
σήμερα την Ομόνοια Λευκωσίας και πρέπει 
οπωσδήποτε να κερδίσει για να δείξει σε 
όλους ποιος είναι φέτος το αφεντικό. Από 
την άλλη όμως πρέπει να θυμόμαστε πως 
το πρωτάθλημα δεν είναι αγώνας ταχύτητας 
αλλά μαραθώνιος…

Τη νέα μόδα που προβλέπει να τοποθετού-
με χαλίκια στις κεντρικές νησίδες των λεωφό-
ρων της Πάφου. Ελπίζουμε να βγει σε καλό…

Τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο που πρέπει 
να αρχίσουν οι ενέργειες για την τοποθέτη-
σή του τώρα που έχουμε τόσους Βρετανούς 
στην πόλη μας…

Τους φίλους των μανιταριών που τρίβουν 
τα χέρια τους με τις πρόσφατες βροχές. Ελ-
πίζουμε ότι θα συνεχιστούν έστω και χωρίς 
την ίδια ένταση…

Τους μαθητές μας οι οποίοι αντί αν ασχο-
λούνται με την παρέλαση και τα μαθήματά 
τους συνεχίζουν αν πλακώνονται στο ξύλο…

Τις Ηνωμένες Πολιτείες που εξακολουθούν 
να βγάζουν χρήμα με ουρά, λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία και όσο γίνεται αυτό ο 
πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει…

Τους ναυτικούς Ομίλους της Πάφου που 
έχουν εμπλακεί σε κανονικό πόλεμο ανακοι-
νώσεων και άλλων και δεν μπορούμε να κα-
ταλάβουμε ποιους ωφελεί όλο αυτό;

Τα τζάκια που όπου υπάρχουν φαίνεται ότι 
θα δουλέψουν περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά φέτος…

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που μιλώντας 
στο συνέδριο του Economist στη Λευκωσία, 
είπε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να 
τερματιστεί από υποτιθέμενους «συμμά-
χους» η μη συμμόρφωση με κυρώσεις, κα-
θώς αυτό  διαβρώνει την αποτελεσματικότη-
τα των κυρώσεων, με παράλληλη αποκόμιση 
κερδών εις βάρος των ευρωπαϊκών οικονομι-
ών που τις εφαρμόζουν. Άστο Πρόεδρε, καρ-
φί δεν τους καίγεται…

Τους πολλών όψεων και ταχυτήτων «φί-
λους», που στην πραγματικότητα μόνο το 
δικό τους συμφέρον κοιτάζουν…

Τους τακτικούς ελιγμούς στους οποίους επι-
δίδονται κάποια σαΐνια της πολιτικής για να 
πετύχουν τους στόχους τους και νομίζουν ότι 
τρώμε κουτόχορτο…

Στα πάνω ο προπονητής 
της PAFOS FC που κατάφε-
ρε φέτος η ομάδα της Πά-
φου να γράφει τη δική της 
«Ιστορία» στο ποδοσφαιρι-
κό πρωτάθλημα αφού για 
πρώτη φορά βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της βαθμολο-
γίας…

Στα πάνω ο Υφυπουργός 
Έρευνας Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής που 
κατάφερε να δημιουργήσει 
και λειτουργήσει ψηφιακή 
πλατφόρμα για την εγγρα-
φή στους εκλογικούς κατα-
λόγους. Κάλιο αργά που λέ-
ει και ο λαός… 

Πότε θα μάθουμε;

Σ την Κύπρο έχουμε συνηθίσει την α-
ναβροχιά και έτσι όχι μόνο θεωρού-

με ακόμα τις βροχές ευλογία, αλλά δεν 
θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα τουλάχι-
στον ότι μπορεί να προκληθούν κατα-
στροφές από τις βροχές.
Και όμως, τα τελευταία χρόνια βλέπου-
με κάθε φορά που έχουμε εκτεταμένες 
βροχές να προκαλούνται τεράστιες κατα-
στροφές σε συγκεκριμένες περιοχές.
Γι’ αυτό δεν ευθύνεται μόνο η κλιματική 
αλλαγή αλλά και το ξερό μας το κεφάλι, 
καθώς, επιτρέψαμε να αναπτυχθούν οι-
κιστικά περιοχές στις οποίες γνωρίζαμε 
ότι θα υπήρχε πρόβλημα σε περίπτωση 
μεγάλης βροχόπτωσης. 
Μπαζώσαμε ρέματα, κτίσαμε σε ποτά-
μια και όλα αυτά χωρίς να λάβουμε σχε-
δόν κανένα προληπτικό μέτρο και σήμε-
ρα το πληρώνουμε.
Έτσι βλέπουμε κάθε φορά που βρέχει 
να πλημμυρίζουν σπίτια και υποστατι-
κά, δρόμοι να μετατρέπονται σε ποτάμια 
και δεν είναι λίγες οι φορές που κινδύ-
νεψαν ανθρώπινες ζωές ή είχαμε ακόμα 
και θύματα. Και όμως δεν βλέπουμε να 
λαμβάνονται μέτρα, ή τουλάχιστον δεν 
βλέπουμε να βιάζεται κανείς για να λά-
βει μέτρα. Στην Πάφο, με το ανάγλυφο 
της περιοχής που είναι κτισμένη η πόλη 
να βοηθά στην απομάκρυνση των ομβρί-
ων υδάτων αντιμετωπίζουμε προβλήμα-
τα σε συγκεκριμένες περιοχές και αυτό 
επαναλαμβάνεται κάθε φορά που έχου-
με ψηλά ποσοστά βροχόπτωσης, στη Λε-
μεσό κάθε χρόνο το κέντρο της πόλης με-
τατρέπεται σε λίμνη και μόλις πρόσφα-
τα άρχισαν έργα, στη Λάρνακα πνίγονται 
στα νερά και τις λάσπες ολόκληρες περι-
οχές και οι αρμόδιοι απλά δίνουν απο-
ζημιώσεις. Βεβαίως δεν τις δίνουν από 
τις δικές τους τσέπες αλλά από τις τσέ-
πες όλων μας και θα ήταν ενδιαφέρον να 
γνωρίζαμε πόσα λεφτά ξοδέψαμε μέχρι 
σήμερα και πόσο θα στοίχιζαν προληπτι-
κά έργα; Αυτά όμως είναι ψιλά γράμμα-
τα για την Κύπρο του εφησυχασμού και 
της προχειρότητας. Πότε θα μάθουμε ε-
πιτέλους; 

Δ εν πρόκειται να ανοίξει στο άμεσο μέλ-
λον το κολυμβητήριο Πάφου, εάν δεν 

λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομίλοι της 
πόλης. Ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου και ο Ό-
μιλος Αντισφαίρισης είναι στα μαχαίρια και 
όπως φαίνεται δεν είναι διατεθειμένοι να 
βάλουν νερό στο κρασί τους.
Το πρωτάθλημα αρχίζει τον Νοέμβριο και ε-
άν δεν υπάρξει λύση ως τότε, δεν αποκλεί-
εται να δημιουργηθεί πρόβλημα στη διεξα-
γωγή του πρωταθλήματος, καθώς δεν θα 
έχει διαθέσιμο γήπεδο ο Ναυτικός Όμιλος 
Πάφου.  

Κολυμβητήριο Πάφου… 

Στα πάνω οι πρώτες βρο-
χές που έπεσαν αυτή την 
εβδομάδα στον τρόπο μας 
και όχι μόνο ξεδίψασαν τη 
γη αλλά έδωσαν και ροή 
νερού στα φράγματα μας. 
Καλοδεχούμενες έστω και 
αν μας βρήκαν και πάλι α-
προετοίμαστους…

Στα κάτω οι διοικού-
ντες στους δυο ομίλους 
υγρού στίβου στην ε-
παρχία που κατάφεραν 
για άλλη μια φορά  με 
τα «καμώματα» τους να 
κλείσουν το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο και να α-
φήσουν εκτός προπονή-
σεων νεαρούς κυρίως α-
θλητές…

Στα κάτω οι απατεώνες 
που τον τελευταίο καιρό  
έχουν αυξηθεί στον τό-
πο μας και μάλιστα κατα-
φέρνουν με διάφορους 
τρόπους να ξεγελούν α-
νυποψίαστους πολίτες α-
ποσπώντας τους μεγάλα 
χρηματικά ποσά... 

Ναυτικοί όμιλοι

Ά κρως επικίνδυνοι έχουν καταστεί αρκετοί δρό-
μοι στην Πάφο ειδικά σε περιοχές που γίνονται 

έργα. Μάλιστα, τώρα με τις βροχές γίνονται ακόμα 
πιο επικίνδυνοι, καθώς οι λακκούβες σκεπάζονται με 
νερό και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. 
Κάποτε ο δήμος Πάφου είχε αυτοδιαφημιστεί ότι δι-
αθέτει ειδικό συνεργείο για τις λακκούβες, αλλά κά-
που χάθηκε. Πάντως, το κακό με τις λακκούβες κάπου 
έχει παραγίνει, με τους οδηγούς να διαμαρτύρονται 
για ζημιές στα οχήματά τους. Αλήθεια, πότε θα κλεί-
σουν οι λακκούβες; 

Κλείστε επιτέλους τις λακκούβες… 
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Γ. Σαββίδης

Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββί-
δης, καταγγέλλει ότι η Ελεγκτική Υπη-

ρεσία ακόμα δεν του έχει 
παραδώσει τα στοιχεία 
που του υποσχέθηκε και 
αφορούν τους εμπλεκό-
μενους στο σκάνδαλο των 
πολιτογραφήσεων (χρυ-
σών διαβατηρίων).

Το οξύμωρο της όλης υπόθεσης βέ-
βαια, είναι ότι στην Ελεγκτική Υπη-
ρεσία, έχουν ζητήσει τα στοιχεία αυ-
τά από το Υπουργείο Εσωτερικών, το 
οποίο έχει ζητήσει γνωμάτευση από 
τον Γενικό Εισαγγελέα, κατά πόσο εί-
ναι υποχρεωμένο να τα παραδώσει 
στην Ελεγκτική!!!
Εσείς κύριε Σαββίδη μου έχετε γνω-
ματεύσει σχετικά, ή ακόμα;
Τελικά σε αυτό τον τόπο ποιος κοροϊ-
δεύει ποιόν;

Ν. Αναστασιάδης

Την ώρα που ακόμα και χώρες της Βό-
ρειας Ευρώπης στρέφονται  στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην 

Κύπρο με ηλιοφάνεια 360 
μέρες το χρόνο ψάχνου-
με να βρούμε λύση για να 
εκπληρώσουμε τους στό-
χους μας, πληρώνοντας ε-
κατομμύρια ευρώ πρόστι-
μο κάθε χρόνο για την εκ-

πομπή αερίων που εκπέμπονται από 
τη χρήση πετρελαίου.
Μήπως λοιπόν αγαπητέ κύριε Πρό-
εδρε θα πρέπει να ακούσετε και αυ-
τούς που μιλούν για ολοκληρωτική 
στροφή προς τις ΑΠΕ και την εγκατά-
λειψη των όποιων άλλων πολιτικών 
έχετε σχεδιάσει; Γιατί πέραν των άλ-
λων θα έπρεπε να έχουμε διδαχτεί 
και από την υφιστάμενη ενεργειακή 
κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Τόσο κακό δηλαδή είναι να είμαστε 
αυτάρκεις χρησιμοποιώντας αποκλει-
στικά ηλιακή ενέργεια;

Διαδίκτυο

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, λάβα-
με για δεύτερη φορά μήνυμα δήθεν 
από την αστυνομία, ότι η ηλεκτρονική 

μας διεύθυνση είναι αντι-
κείμενο έρευνας για κα-
τοχή παιδικής πορνογρα-
φίας, κυβερνοεκπομπές 
και εγκλήματα κατά ανη-
λίκων. 
Πρόκειται ασφαλώς για 

κακόβουλη φάρσα και ήδη η Αστυ-
νομία έγινε δέκτης αρκετών παρα-
πόνων, σχετικά με ύποπτα παραπλα-
νητικά μηνύματα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (e-mail) που αποστέλλο-
νται μαζικά στο κοινό και παριστά-
νουν ψευδώς μέλη της Αστυνομίας 
Κύπρου (στην προκειμένη περίπτωση 
Βοηθό Αρχηγό), ενημερώνοντας ανυ-
ποψίαστους πολίτες, ότι είναι εμπλε-
κόμενοι για διάφορα ποινικά αδική-
ματα μέσω Διαδικτύου (σεξουαλικές 
επιθέσεις, βιασμοί, παιδική πορνο-
γραφία, κ.ά.).
Τα παραπλανητικά μηνύματα φέρουν, 
μεταξύ άλλων τα λογότυπα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της Europol.
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Ποτέ ξανά η ομάδα της Πά-
φου, δεν κατάφερε να συ-

γκεντρώσει τόσους φιλάθλους 
στις κερκίδες του Στέλιος Κυ-
ριακίδης και οι λόγοι που γίνε-
ται αυτό είναι αρκετοί.
Πρώτα για πρώτη φορά στην ι-
στορία της η ομάδα τερμάτισε 
στην πρώτη εξάδα της βαθμολογί-
ας, ενώ φέτος για πρώτη φορά επί-
σης στην ιστορία της είναι επικεφαλής της 
βαθμολογίας.
Η ομάδα όμως φέτος διαθέτει ένα προπο-

νητή ο οποίος είναι αποδεδειγμέ-
να εγνωσμένης αξίας, καθώς 
και ποδοσφαιριστές, οι οποί-
οι έχουν δώσει ήδη τα διαπι-
στευτήριά τους.
Από την άλλη υπάρχει και μια 
διοίκηση που δεν φείδεται ε-

ξόδων για την ενίσχυση της ομά-
δας και αυτό δεν έχει προηγούμε-

νο.
Καθήκον λοιπόν των φιλάθλων είναι να 
σταθούν δίπλα στην ομάδα, όχι μόνο στα 
καλά αλλά και στα πιθανά στραβά…

Pafos fc

Πριν αλέκτωρ λαλήσει κυριολεχτικά, το 
γράφαμε την Παρασκευή και με το ξημέρω-
μα του Σαββάτου έγινε, άνοιξαν οι κρουνοί 
του ουρανού και πιαστήκαμε απροετοίμα-
στοι στην Πάφο. Τι γράφαμε; Ότι δεν βλέ-
παμε να προετοιμαζόμαστε για βροχοπτώ-
σεις με λήψη μέτρων σε διάφορες περιοχές 
υψηλού κινδύνου. Το αποτέλεσμα το είδα-
με όλοι…

Το ξέρετε ότι οι επερχόμενες Προεδρικές 
Εκλογές θα μας στοιχίσουν σχεδόν τα δι-
πλάσια, από ότι οι τελευταίες Βουλευτικές 
εκλογές; Βλέπετε η ακρίβεια κτυπάει πα-
ντού…

Τελικά είναι τόσο διασκεδαστική κάθε προ-
εκλογική περίοδος αλλά δυστυχώς τόσο α-
πογοητευτική η περίοδος μετά τις εκλο-
γές…

Τελικά σε αυτό τον τόπο είμαστε όλοι για 
κλάματα. Δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει 
να έχουμε τα ίδια προβλήματα αλλά να μην 
ιδρώνει το αυτί κανενός. Δεν έγινε άδικα α-
νέκδοτο εκείνη η φράση… «να κατουρήσει 
ο στρούθος»…

Από την 1η Νοεμβρίου τα όποια νέα αιτή-
ματα που θα οδηγήσουν σε σημαντικό δη-
μοσιονομικό εκτροχιασμό να μην γίνουν α-
ποδεκτά, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης. Κάτι θα ξέρει ο πρό-
εδρος για να το λέει. Κοινώς σφίξτε τα ζω-
νάρια…

Τα αρνιά και οι λύκοι είναι υπαρκτά και αμ-
φότερα τριγυρίζουν καθημερινά ανάμεσά 
μας…

Τελικά αυτό το ίντερνετ δεν σταθεροποιεί-
ται ποτέ;

Κάποιοι τα βρίσκουν σκούρα σε αυτή την 
προεκλογική περίοδο. Το σίγουρο είναι ό-
τι ένας θα είναι ο νικητής, ο δεύτερος δεν 
παίρνει τίποτα…

Οι μάχες μαίνονται σε όλα τα μέτωπα. Από 
την Ουκρανία μέχρι την… Έμπα…

Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία θα 
δούμε ξανά συγκεντρώσεις σε πλατείες. Και 
θα είναι και στολισμένες…

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι καταστηματάρ-
χες στη Λαϊκή Γειτονιά τώρα με τις βροχές. 
Οι υδρορροές τρέχουν στα κεφάλια των δι-
ερχομένων…

Βροχές να έρθουν όσες γίνεται. Τα κρύα μη 
μας πιάσουν, γιατί μας βλέπω να θρηνούμε 
θανάτους από υποθερμία…

Pafos fc ολέ. Ήταν ποτέ ξανά στην ιστορία 
της πρώτη στη βαθμολογία η ομάδα; Δε νο-
μίζω…

Μπορεί να προκάλεσαν κάποια προβλήμα-
τα οι πρόσφατες βροχές αλλά πραγματικά 
ανάσανε η γη, καθώς ξέπλυνε τη σκόνη α-
πό τα φυτά και δροσίστηκε το διψασμένο 
χώμα…

Στη Λεμεσό πάντως φέτος τη γλίτωσαν εκεί 
στο κέντρο της πόλης καθώς τα έργα που 
έγιναν έστω και να δεν ολοκληρώθηκαν έ-
πιασαν τόπο…

«Θέλω να αναλάβω την ευθύνη και να ζητή-
σω συγνώμη για τα λάθη που έγιναν. Λυπά-
μαι για αυτά τα λάθη», είπε μεταξύ άλλων 
η Βρεττανή Πρωθυπουργός Λιζ Τρας… Ζού-
με για τη μέρα που ένας δικός μας πολιτικός 
θα αναλάβει την ευθύνη και θα ζητήσει συ-
γνώμη για οτιδήποτε…

Ο Δίκαιος

Παραπλάνηση
Αυτό και αν είναι κοροϊδία, και απ’ ότι 

φαίνεται παρά τις διαβεβαιώσεις για 
πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των χρυ-
σών διαβατηρίων, έχει ήδη αποφασιστεί ό-
τι οι μόνοι που θα πληρώσουν (εάν πληρώ-
σουν) θα είναι οι τρείς που αποκαλύφθη-
καν από το Al Jazira.
Δεν εξηγείται αλλιώς η δυστοκία που πα-
ρουσιάζεται στη διερεύνηση του σκανδά-
λου του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμ-
ματος, με τις υπηρεσίες που θα έπρεπε υ-
ποτίθεται να συνεργάζονται με κοινό στό-
χο την αποκάλυψη της αλήθειας και την τι-
μωρία των ενόχων να βρίσκονται σε συνεχή 
κόντρα!!!
Αυτό που παρακολουθούμε όλοι με το αρ-

μόδιο υπουργείο να παρεμποδίζει φανερά 
σχεδόν το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
με την ανοχή μάλιστα της Γενικής Εισαγγε-
λίας, τι άλλο από συγκάλυψη μπορεί να ση-
μαίνει. 
Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται 
λέει ο λαός μας και στην περίπτωση αυτή 
μόνο αυτό δεν ισχύει…

Οφειλόμενη τιμή
Η πρόσφατη παρουσίαση των δύο βι-

βλίων του Γεώργιου Χατζηκωστή από 
το Δήμο Πάφου ήταν μια αρκετά ενδιαφέ-
ρουσα εκδήλωση μέσα από την οποία η πα-
ριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν 
πολλά πράγματα για την ιστορία της πόλης 
μας.
Δυστυχώς όμως παρατηρήσαμε την παντε-
λή έλλειψη νέων ανθρώπων και οι παριστά-
μενοι ήταν κυρίως άτομα που γνωρίζουν 
την ιστορία της Πάφου. Θα μπορούσε πά-
ντως ο Δήμος Πάφου να εκμεταλλευτεί με 
ποικίλους τρόπους τον πλούτο και τις πλη-
ροφορίες που περιέχονται στα δύο βιβλία 
που παρουσιάστηκαν «Διακριθέντες Πάφι-
οι του 20ου αιώνα» και «Επώνυμοι και α-

νώνυμοι Πάφιοι της αρχαιότητας».
Ο ακάματος συγγραφέας, έχει συμβάλει τα 
μέγιστα με το πολύπτυχο έργο του, στη με-
λέτη και τον εμπλουτισμό της διαχρονικής 
πνευματικής πολιτιστικής παράδοσης της 
πόλης μας και αυτό που απομένει η να εκ-
μεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το έργο του. 

Πλημμύρες

Κάθε που έρχεται βροχή στην Κύπρο Αγίων, 

ο τόπος μετατρέπεται σε γη των μαρτυρίων.

Οι δρόμοι πλημμυρίζουνε θολώνουνε τα τζάμια 

και οι αυλές μας μοιάζουνε με τροπικά ποτάμια…

Στερνή μου γνώση δηλαδή με τα παθήματά μας, 

τόσες φορές την πάθαμε, μ’ αυτά τα βήματά μας.

Την πάθαμε και μια και δυο, έχουμε βγάλει νάμι, 

το μόνο που μας έλειπε είναι ένα τσουνάμι…

Γεμίζουμε τα ρέματα, με μπάζα και σκουπίδια 

κι ακόμα δεν μετρήσαμε στο σάκο τα απίδια!

Γιατί η βροχή στον τόπο μας δεν έρχεται με δόσεις 

και αντί μέτρα να πάρουνε, κάνουν μόνο δηλώσεις.

Το κλίμα όμως άλλαξε και μάλιστα βραχύβια, 

κι η μόνη λύση φαίνεται πως είναι τα σωσίβια… 



Είναι ακριβότερη η βενζίνη στην 
Πάφο;

Ο ι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια της Πάφου δεν 
είναι υψηλότερες από το μέσο όρο παγκύπρια υπο-

στηρίζει ο πρώην πρό-
εδρος του συνδέσμου 
πρατηριούχων Στέφανος 
Στεφάνου.  Σχολιάζοντας 
παράπονα ακροατών του 
radiocosmos ότι οι τιμές 
των καυσίμων στην Πάφο 
και την Πόλη Χρυσοχούς 
είναι ακριβότερες κατά 

3-4 σεντ το λίτρο ανέφερε ότι κάθε πρατήριο μπορεί να πω-
λήσει την βενζίνη σε οποιαδήποτε τιμή όμως πρόσθεσε στα 
περισσότερα πρατήρια οι τιμές κυμαίνονται στο μέσο ό-
ρο.  Ανέφερε ως παράδειγμα ότι σήμερα οι τιμές της αμό-
λυβδης 95 στα πρατήρια της Λευκωσίας κυμαίνονται από  
1,38 μέχρι 1,51 και στην Πάφο η μέση τιμή είναι από 1,45 
μέχρι 1,48. (Οι τιμές αυτές ήταν στις αρχές της εβδομάδας).  
Τις επόμενες μέρες οι τιμές της βενζίνης στην Πάφο έφθα-
σαν στο 1,50.! Μέσα σε μια εβδομάδα διαπιστώσαμε αύξη-
ση 5 σεντ στα  πρατήρια της Παφου.

Ακούει κανείς;

Ο ι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κύπρου θα πρέπει να 
αλλάξουν και να επικεντρωθούν στην χρήση των α-

νανεώσιμων πηγών ενέργειας υποδεικνύει ο Χαράλαμπος 
Έλληνας εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας και υδρο-
γονανθράκων. Μιλώντας στο Radiocosmos o Χαράλαμπος 
Έλληνας σημείωσε ότι η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτη-
θεί από το φυσικό αέριο λόγω και της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία ενώ  οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί στρέ-
φουν το ενδιαφέρον τους προς την Ασία. Ο κ. Έλληνας ανα-
φέρθηκε σε  λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις σε ότι αφο-
ρά την διαχείριση των ενεργειακών θεμάτων σημειώνοντας 
ότι σήμερα η Κύπρος είναι η προτελευταία χώρα της Ε.Ε 
στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν πάει Αναβαργός ο Αναστασιάδης;

Από την Δευτέρα μέχρι τουλάχιστον χθες ο δρόμος α-
πό την Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου μέχρι την δια-

σταύρωση με την Αριστοτέλη Σάββα θύμιζε βομβαρδισμένος. 
Ενώ την Κυριακή μετά την νεροποντή συνεργεία του Δήμου 
καθάρισαν το οδόστρωμα από το χαλίκι που είχε τοποθετηθεί 
σε 3 σημεία που είχαν γίνει έργα για προβληματικούς αγω-
γούς του δικτύου ύδρευσης στην συνέχεια την Δευτέρα που 
δημιουργήθηκαν και πάλι τα ίδια φαινόμενα δεν υπήρξε κα-
μιά παρέμβαση. Μπορεί να μην είναι κεντρικός δρόμος, να 
μην προβλέπεται να περάσει και το όχημα του προέδρου της 
Δημοκρατίας αλλά είναι μια περιοχή όπου λειτουργούν δύο 
εκπαιδευτήριου με σχεδόν 1000 μαθητές. Επίσης οι δημότες 
που διαμένουν σε αυτή την περιοχή δεν είναι 2ής κατηγορίας. 
Η φωτογραφία λήφθηκε την Πέμπτη!

Γιατί ατόνησε η αστυνόμευση;

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Εκεί που δεν το περιμέναμε όχι μόνον έβρεξε αλ-
λά πλημυρίσαμε κιόλας. Παρά το γεγονός ότι η πό-
λη μας διαθέτει πλέον σύγχρονο δίκτυο όμβριων 
υδάτων σε περιπτώσεις έντονων νεροποντών δεν α-
ποφεύγονται οι πλημμύρες. Ασφαλώς και αυτά τα 
φαινόμενα τα καιρικά σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή αλλά αυτό δεν απαλλάσσει τους υπεύθυ-
νους από τις ευθύνες για τις καταστροφές που ση-
μειώθηκαν. Επίσης είναι καλά την κλιματική αλλαγή 
να μην την επικαλούμαστε μόνον όταν προκαλού-
νται προβλήματα αλλά να την λαμβάνουμε υπόψη 
και όταν σχεδιάζουμε έργα... 

Τελικά εκεί στο Οινολογικό του Υπουργείου Γεωρ-
γίας πρέπει να μας πουν τι πίνουν. Δεν εξηγούνται 
διαφορετικά οι εκτιμήσεις τους για την φετινή πα-
ραγωγή σταφυλιών. Αρχικά απέτρεψαν τον πράσινο 
τρυγητό σε μεγάλη κλίμακα με την εκτίμηση ότι όλα 
τα σταφύλια θα απορροφηθούν από τις οινοβιομη-
χανίες.  Στην συνέχεια εκτίμησαν ότι θα έμεναν αδι-
άθετα μόνον 1 εκ. κιλά. Τελικά οι αδιάθετες ποσότη-
τες Λευκού και Μαύρου είναι πενταπλάσιες...

Κουίζ: Τι γυρεύει ο Αβέρωφ Νεοφύτου σήμερα 
στον Κάθηκα; 

Την ερχόμενη εβδομάδα την Τρίτη όπως ανακοίνω-
σε ο Δήμαρχος Πάφου παραδίδεται η Γρίβα Διγενή 
και εξασφαλίζεται ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρί-
ου θα γίνει κανονικά.  Η έλευση του κ. Αναστασιάδη 
στην Πάφο την επόμενη εβδομάδα έχει επισπεύσει 
διάφορες εργασίες και όλα τα συνεργεία του Δήμου 
βρίσκονται επί ποδός για να βελτιώσουν την εικόνα 
των δρόμων από τους οποίους θα περάσει ο πρόε-
δρος. Οι υπόλοιποι δρόμοι μπορούν να περιμένουν 
εκτός και αν θα ξανάρθει ο πρόεδρος στην Πάφο...

Για την πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Ελλάδος συ-
μπληρώνονται 3 χρόνια από τον θανάσιμο τραυ-
ματισμό της Νελίνας. Το έργο παραμένει στα συρ-
τάρια. Όσοι καταγγέλλουν εγκληματική αμέλεια δεν 
έχουν άδικο. Ποιος ευθύνεται που δεν προχωράει 
αυτό το έργο; 

Ατύχησαν οι τουρίστες που είχαν έρθει την περα-
σμένη εβδομάδα στην Πάφο. Με εξαίρεση την Πα-
ρασκευή και το Σάββατο τις υπόλοιπες μέρες στην 
Πάφο είχαμε καιρό Λονδίνου. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις ίσως θα έπρεπε το Υφυπουργείο Τουρισμού να 
βρει τρόπους για αποζημίωση αυτών των ανθρώ-
πων. Σπάνια συμβαίνει να έχουμε 5 συνεχόμενες μέ-
ρες βροχοπτώσεις στην Κύπρο την τουριστική πε-
ρίοδο. Ας είναι ένα κίνητρο για να ξανάρθουν στην 
Κύπρο. Αν το σκεφθούν καλά κάτι θα βρουν να κά-
νουν... 

Όλο εκπλήξεις είναι η Βρετανία. Από την περίοδο 
που αποφάσισαν το Brexit επικρατεί πολιτική αστά-
θεια και το κόμμα των συντηρητικών είναι σε κρίση. 
Η νέα πρωθυπουργός άντεξε 45ημέρες. Συνεχίζουν 
όμως οι συντηρητικοί να κυβερνούν την χώρα διότι 
και οι εργατικοί είναι μπάχαλο...  

Συμπτώσεις .Τα εκλογικά επιτελεία των Αβέρωφ 
Νεοφύτου και Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Πάφο εί-
ναι δίπλα – δίπλα  στην Λεωφόρο Ευαγόρα Παλλη-
καρίδη. Του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι κάτω από τα 
γραφεία το ΕΛΑΜ. Μην κάνετε συνειρμούς τυχαίο ή-
ταν... 
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Η “μούγια”

Γκρίζες νησίδες  

Σ ε ολόκληρο τον Βόρειο και Νότιο παρακαμπτήριο τοπο-
θετήθηκε το γκρίζου χρώματος χαλίκι στην διαχωριστι-

κή νησίδα. Αρχικά είχε τοποθετηθεί σε ένα μέρος την περα-
σμένη εβδομάδα και φαίνεται πως άρεσε η εικόνα.  Αυτή 
την εβδομάδα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν και το-
ποθέτησαν αυτό το υλικό και στο Νότιο παρακαμπτήριο. . 
Πολλοί συμπολίτες μας διερωτήθηκαν αν αυτό είναι ασφα-
λές για τα διερχόμενα οχήματα και κυρίως τα δίκυκλα.  Δι-
ερωτήθηκαν επίσης αν αυτό το υλικό που τοποθετήθηκαν  
δεν θα παρασύρεται στο οδόστρωμα σε περιπτώσεις έντο-
νων βροχοπτώσεων.  Ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα ερωτήμα-
τα απασχόλησαν τον Δήμο Πάφου και ότι υπήρξε η συγκα-
τάθεση Τροχαίας – Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών και 
Δημοσίων  Έργων. 

Δίνει μάχη ο Αρχιεπίσκοπος 

Β εβαρυμμένη χαρακτηρίζει την κατάσταση της υγείας του 
Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιεπισκό-

που Χρυσοστόμου ο προσωπικός του 
γιατρός Δρ. Ιωσήφ Κάσιος. Εξήγησε ό-
τι ο Μακαριότατος επικοινωνεί πλήρως 
με το περιβάλλον και ασκεί τα καθήκο-
ντα του, ενώ υπενθύμισε ότι πάσχει α-
πό καρκίνο του παχέος εντέρου.  “Νο-
σηλεύεται στην Αρχιεπισκοπή. Του 
παρέχουμε υποστηρικτική αγωγή και 
γίνει αποδεκτή η επιθυμία του να του 
παρέχεται η ιατρική φροντίδα στην Αρ-

χιεπισκοπή.  Του παρέχεται νοσοκομειακή και θεραπευτι-
κή αγωγή εκεί είπε.” Ο Δρ. Κάσιος ανέφερε ότι ο Αρχιεπίσκο-
πος βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από νοσηλευτικό 
προσωπικό “και του παρέχεται ότι πρέπει να του παρασχεθεί. 
Οι δηλώσεις αυτές του προσωπικού του γιατρού έγιναν δι-
ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν δημοσιευθεί ανυπόστατες 
πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Ε ίναι για όλους ευχάρι-
στο να βλέπουμε εκα-

τοντάδες συμπολίτες μας 
και χιλιάδες τουρίστες να 
κυκλοφορούν στον παραλι-
ακό πεζόδρομο ιδιαίτερα α-
πό την Πάφο μέχρι την Γε-
ροσκήπου αλλά δυστυχώς 
δεν υπάρχει η απαιτούμενη 
μέριμνα για την ασφάλεια 
όλων αυτών των ανθρώπων 
που περπατούν αμέριμνοι. 
Τα ηλεκτρικά σκούτερ επανήλθαν στην περιοχή θέτοντας σε 
κίνδυνο τους πεζούς και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που κυκλο-
φορούν ανέμελα. Αυτά τα φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και 
στις αρχές του Καλοκαιριού και υπήρξε αποτελεσματική πα-
ρέμβαση της Αστυνομίας. Δυστυχώς τα σκούτερ επανήλθαν 
διότι η αστυνόμευση ατόνησε.  
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Κερδίζει έδαφος το Ραδιόφωνο κυριαρχία τηλεόρασης 
Τι έδειξε έρευνα για ΜΜΕ και Δημοσιογραφία στην Κύπρο

Τ ην πρωτοκαθεδρία της τηλεό-
ρασης ως μέσου ενημέρωσης 
αλλά και την κυριαρχία των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκο-
πούς ενημέρωσης στις νεαρότερες 
ηλικίες, κατέδειξε η έρευνα της Ένω-

σης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) για την 
κυπριακή δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ για το 
2022. 
Καταγράφεται επίσης άνοδος στα ποσοστά 
του ραδιοφώνου και των ξένων ΜΜΕ. Την 
έρευνα πραγματοποίησε για δεύτερη συ-

νεχή χρονιά η CMRC - Cypronetwork Ltd σε 
δείγμα 1001 ατόμων από τις 12-29 Ιουλίου 
με τη μέθοδο της τυχαίας πολυσταδιακής 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Χο-
ρηγός της έρευνας ήταν η Τράπεζα Κύπρου. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ως μέσο ενημέ-
ρωσης για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, 
τρεις στους τέσσερεις Κύπριους επιλέγουν 
την τηλεόραση (74%) και επτά στους δέκα τα 
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης (68%). Περίπου 
ένας στου δύο επιλέγουν το Ραδιόφωνο και 
τις Διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης (46% 
και 44% αντίστοιχα) και αναλογία 15% τα 
Ελληνικά ΜΜΕ. Επιπλέον, ένας στους δέκα 
ενημερώνονται από Αμερικάνικα και Αγγλικά 
ΜΜΕ, τις Εφημερίδες και τα Περιοδικά. Όσον 
αφορά το μέσο ενημέρωσης που προτιμούν 
περισσότερο η τηλεόραση παραμένει σταθε-
ρή στην πρώτη θέση χωρίς μεταβολή στο πο-
σοστό της σε  σχέση με την αντίστοιχη έρευ-
να του 2021 (37%), με τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης να καταγράφουν μείωση 5 ποσο-
στιαίων μονάδων (28% το 2022 έναντι 33% 
του 2021). Το ποσοστό για τις διαδικτυακές 
πύλες ενημέρωσης ανήλθε στο 14%. Το ρα-
διόφωνο με αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων 
αναφέρθηκε από το 8% των ερωτηθέντων, 
τα ελληνικά και τα ξένα (αγγλικά και αμερι-
κάνικα) ΜΜΕ από το 3% και από μόλις 2% οι 
εφημερίδες και τα περιοδικά αντίστοιχα.
 Ηλικιακά, προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα σε 
ηλικία άτομα ενημερώνονται από την τηλε-
όραση και από το ραδιόφωνο. Η διείσδυση 
της τηλεόρασης στα άτομα 65+ ήταν 89% 
όσον αφορά την ενημέρωση για θέματα που 
τους ενδιαφέρουν είναι 88% στις ηλικίες 55-
64, 77% στις ηλικίες 45-54, 69% στις ηλικίες 
35-44 65% στις ηλικίες 25-34 και 54% στις 
ηλικίες 18-24. Τα ποσοστά αυτά αντιστρέ-
φονται όσον αφορά την ενημέρωση από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα οποία 
ενημερώνονται για θέματα που τους ενδια-
φέρουν κατά 89% οι ηλικίες 18-24, κατά 87% 
οι ηλικίες 25-34, κατά 76% οι ηλικίες 35-44 
κατά 73% οι ηλικίες 45-54 κατά 55% οι ηλι-
κίες 55-64 και κατά 25% οι ηλικίες 65+. Σε 
σχέση με τη γενική αξιολόγηση των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, τους ψηλότερους δεί-
κτες θετικής τοποθέτησης παρουσιάζουν η 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο, με έναν στους 
δύο Κύπριους να τα αξιολογούν θετικά (49% 
και 48% αντίστοιχα). Ακολουθούν οι διαδι-
κτυακές πύλες ενημέρωσης (38%), οι εφη-
μερίδες (33%), τα κοινωνικά δίκτυα (31%) 
και με αρκετή διαφορά τα περιοδικά (19%). 
Αναφορικά με την αξιολόγηση της δημοσι-
ογραφίας στην Κύπρο, περίπου ένας στους 
δύο Κύπριους αξιολογούν θετική τη συμπε-
ριφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το 
ήθος/δεοντολογία, την εγκυρότητα των ει-
δήσεων και την εξειδίκευση/γνώση αντικει-
μένου (ποσοστό θετικών τοποθετήσεων που 
κυμαίνονται μεταξύ 48% και 54%). Οι αρνητι-
κές αξιολογήσεις περιορίστηκαν μεταξύ 13% 
και 10% με έναν στους τρεις περίπου να εκ-
φράζει μέτρια άποψη σε όλα τα υπό εξέταση 
χαρακτηριστικά 
Ένας στους δύο πολίτες εμπιστεύονται τους 
Κύπριους δημοσιογράφους (51%) και το 
46% τα ΜΜΕ της Κύπρου γενικότερα. Επίσης 
αναλογία 48% θεωρεί τους Κύπριους δημο-
σιογράφους αξιόπιστους, 42% υποστηρίζει 
την αξιοπιστία των ΜΜΕ στην Κύπρο και το 
37% ότι υπάρχει ελευθερία έκφρασης των 
Κυπρίων δημοσιογράφων. Παράλληλα 47% 
των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως οι δημο-
σιογράφοι κάνουν υπέρβαση εξουσίας, 32% 
θεωρεί πως οι επιχειρήσεις ΜΜΕ είναι υπο-
στελεχωμένες και 38% ότι επικρατεί εργασι-
ακή ανασφάλεια στον χώρο των ΜΜΕ.

Στην συνεδρία της Πέμπτης στην Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Υγείας, συζητή-

θηκε το αυτεπάγγελτο θέμα που αφορά 
τον αυξημένο αριθμό καισαρικών τομών 
στην Κύπρο.
Όπως αναφέρει ο κ. Σαββίδης, αναφορικά 
με το πιο πάνω θέμα, η Κύπρος δυστυχώς 
κατέχει την παγκόσμια πρωτιά στις καισα-
ρικές τομές με ποσοστό 70% έναντι της 
Διεθνούς Βιβλιογραφίας, που κυμαίνεται 
στο 15%. 
Αξίζει να αναφερθεί, ότι στις Σκανδιναβι-
κές χώρες το ποσοστό των καισαρικών το-

μών ανέρχεται στο 20%. 
Οι καισαρικές τομές στην Κύπρο, σύμφω-
να πάντα με τον κ. Σαββίδη, είναι αυξη-
μένες για πολλούς λόγους, μερικοί εκ των 
οποίων είναι η δίδυμη κύηση, αλλά και το 
γεγονός ότι η καισαρική τομή, αμείβεται 
περισσότερο έναντι του φυσιολογικού το-
κετού.
Ο κ. Σαββίδης σημείωσε, πως πρέπει άμε-
σα να δοθούν λύσεις επί του θέματος, 
ούτως ώστε ο αριθμός των καισαρικών 
τομών να μειωθεί και αυτό θα επιτευχθεί 
εάν γίνονται περισσότεροι έλεγχοι στους 
Μαιευτήρες-Γυναικολόγους και να γίνε-
ται σωστή και ενδελεχής ενημέρωση των 
γυναικών για τα οφέλη του φυσιολογικού 
τοκετού, αλλά και τους κινδύνους που δι-
ατρέχουν με την επιλογή της καισαρικής 
τομής χωρίς αυτή να κρίνεται αναγκαία.
Τέλος, ο ΟΑΥ επιβάλλεται να επιβραβεύει 
τα νοσηλευτήρια που διενεργούν φυσιο-
λογικούς τοκετούς και οι καισαρικές το-
μές θα πρέπει να γίνονται εάν και εφόσον 
συντρέχει σοβαρός λόγος, καθότι από τα 
ποσοστά διαφαίνεται ότι πολλές γυναίκες 
οδηγούνται σε καισαρική τομή χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. 

Ο Δήμος Πάφου αναγνωρίζοντας ότι οι 
Τοπικές Αρχές έχουν ουσιαστική ευ-

θύνη να προάγουν τη μελέτη, ανάδειξη και 
προβολή της ιστορίας των πόλεων διοργά-
νωσε με επιτυχία την Τετάρτη, την εκδή-
λωση παρουσίασης των δύο βιβλίων πα-
φολογικού περιεχομένου του Γιώργου Ν. 
Χατζηκωστή στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Τράπεζας Κύπρου.
Στην εισαγωγική της ομιλία η κ. Μαρία Ζα-
βρού, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του Δήμου Πάφου εξήρε το 
έργο του Γιώργου Χατζηκωστή όχι μόνο ως 
σημαντικού συγγραφέα αλλά κυρίως και ως 

δασκάλου ο οποίος επηρέασε και διαμόρ-
φωσε τις προσωπικότητες και τους, χαρα-
κτήρες εκατοντάδων παιδιών ως εκπαιδευ-
τικός και αργότερα ως συγγραφέας.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Πάφου κ. 
Φαίδωνας Φαίδωνος ο οποίος ανέφερε ότι 
το πνευματικό έργο του κ. Χατζηκωστή δημι-
ουργεί πρότυπο αφοσιωμένου και εμπνευ-
σμένου εκπαιδευτικού και λογίου και αν-
θρώπου που με το έργο του πρόβαλε και 
τίμησε τη γενέτειρά του Πάφο.
Οι παρουσιάσεις των βιβλίων του "Επώνυ-
μοι και ανώνυμοι Πάφιοι της αρχαιότητας" 
και 
"Διακριθέντες Πάφιοι του εικοστού αιώνα" 
έγιναν από τον κ. Γιώργο Γεωργή, Καθηγη-
τή Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νε-
άπολις - Πρώην Πρέσβης της Κύπρου στην 
Αθήνα και από τον κ. Κυριάκο Ιακωβίδη, Λέ-
κτορα Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις αντίστοιχα.
Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε 
ο Δημοτικός Γραμματέας Δήμου Πάφου Θέ-
μης Φιλιππίδης ο οποίος ανέφερε ότι ο κ. 
Χατζηκωστής είναι ένας ενεργός πολίτης με 
ιστορική συνείδηση και είναι καθήκον του 
Δήμου Πάφου να αναδείξει το έργο του.
Ο κ. Χατζηκωστής ευχαρίστησε τον Δήμο 
Πάφου για την όλη διοργάνωση και για τη 
στήριξη και αναγνώριση του έργου του.

Παρουσίαση δύο βιβλίων του Γ. Ν. Χατζηκωστή Αυξημένες οι καισαρικές τομές 
Στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συζητήθηκε
το θέμα μετά την εγγραφή του από τον Χρ. Σαββίδη

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ως μέσο 
ενημέρωσης για τα θέματα που τους 
ενδιαφέρουν, τρεις στους τέσσερεις 

Κύπριους επιλέγουν την τηλεόραση (74%) 
και επτά στους δέκα τα Μέσα Κοινωνικής 

δικτύωσης (68%).

Οι καισαρικές τομές στην Κύπρο, σύμφωνα 
πάντα με τον κ. Σαββίδη, είναι αυξημένες 
για πολλούς λόγους, αλλά και το γεγονός 
ότι η καισαρική τομή, αμείβεται περισσό-
τερο έναντι του φυσιολογικού τοκετού.



Ή ταν μια νύχτα παγωμένη, ήταν το φεγ-
γάρι γεμάτο και η άγρια περιοχή φωτι-
ζόταν με το κίτρινο φως του, ένα χλωμό 

και γεμάτο φόβο φως. Μια ψυχρή 
πνοή ανέμου φυσούσε αδύνατα, 
και σκέπαζε με πολλή παγωνιά ότι 
άγγιζε. Μια πνοή τόσο παγωμένη 
που όλα τα πάγωνε και τα σκότωνε.
Παλιά τον καιρό της Τουρκοκρατί-

ας, ο Σιαμμάς, ένας Έλληνας Κύπριος για να μην 
σκοτωθεί στις σφαγές της 9ης Ιουλίου του 1821 
καθώς συγγενείς του είχαν ανάμειξη στα επανα-
στατικά γεγονότα που έλαβαν χώραν εναντίον 
των Τούρκων, για να γλιτώσει έφυγε από την Κύ-
προ και ζήτησε καταφύγιο στην Αίγυπτο. Εκεί κα-
τοίκησε για πάντα, αλλά τα τρία παιδιά του όταν 
ενηλικιώθησαν, γύρισαν πίσω.
Ένας εκ των τριών, ο Κυριάκος κατά το γυρισμό 
του πέρασε από τους Αγίους τόπους, έτσι από 
τότε και πλέον τον αποκαλούσαν Χατζιή Τζιυρκα-
κό Σιαμμά. 
Ήταν ένας νέος που του άρεσε η ησυχία και η 
μοναξιά, γι’ αυτό ζήτησε εργασία σε ένα βοσκό 
με ανταμοιβή φαγητό, και κάθε χρόνο έξι αρνιά. 
Όταν πέρασαν λίγα χρόνια, μάζεψε το μικρό κο-
πάδι που απέκτησε και ανέβηκε στα βουνά, έκτι-
σε μια μάντρα και μια κάμαρη με ξερόλιθους, και 
κατοίκησε μες τις ερημιές και τα λαγκάδια, παρέα 
με τα πρόβατα τα πουλιά, και τις αλεπούδες.
Περνούσε ο καιρός, και ζούσε μες στην ησυχία 
του. Ήταν ευχαριστημένος και απολάμβανε την 
ήρεμη και ασκητική ζωή που διαβιούσε, ώσπου 
δυστυχώς, μια κρύα μέρα αρρώστησε βαριά, δεν 
είχε αναπνοή, κατάκοιτος και μοναχός, προσπα-
θούσε να βρει γιατρειά, μα χωρίς αποτέλεσμα.
Ήταν μια νύχτα παγωμένη, ήταν το φεγγάρι γε-
μάτο και η άγρια περιοχή φωτιζόταν με το κίτρι-
νο φως του, ένα χλωμό και γεμάτο φόβο φως. 
Μια ψυχρή πνοή ανέμου φυσούσε αδύνατα, και 
σκέπαζε με πολλή παγωνιά ότι άγγιζε. Μια πνοή 
τόσο παγωμένη που όλα τα πάγωνε και τα σκό-
τωνε. Τα ζώα και τα πουλιά ήταν φοβισμένα, τα 
φυτά έγερναν και πέθαιναν από την κρυότητα. Η 
υγρασία πάγωσε και η γυάλα σκέπασε όλη τη γη, 
έγινε σαν καθρέφτης και μέσα του φαινόταν το 
άρρωστο κίτρινο φως του φεγγαριού σαν προ-
μήνυμα κακών μαντάτων και άσχημων πραγμά-
των.
Ήταν έρημη η βουνοπλαγιά, όλα ακίνητα και πε-

θαμένα, ακουγόταν μόνο το ελαφρύ σφύριγμα 
της παγωμένης πνοής που αρρώσταινε και σκό-
τωνε ότι άγγιζε. Ακουγόταν μαζί και το μακρό-
συρτο ουρλιαχτό του λύκου που έσμιγε με τους 
ρόγχους τους επιθανάτιους του νεαρού παλικα-
ριού. Που κατάκοιτος και άρρωστος τον άφηνε 
και έφευγε η ζωή του, παγωμένη και αυτή από 
τη τσουχτερή παγωνιά.
Ήταν σε μια καλύβα μοναχική, δίπλα στην μά-
ντρα με τα ζώα, είχε αρρωστήσει και ήταν μόνος 
και έρημος μες την έρημη βουνοπλαγιά, μόνος 
αυτός μες την παγωμένη φύση. Πάνω στο αχυ-
ρένιο στρώμα εδώ και μέρες με δυσκολία στην 
αναπνοή και μαύρους κύκλους στα μάτια που 
δεν είχαν δύναμη να ‘ναι ανοιχτά, είχε νιώσει τον 
θάνατο που ήρθε και παρακαλούσε να ζήσει, και 
πάλευε για να ζήσει, ώσπου τελικά τα κουρασμέ-
να στήθη σταμάτησαν να ανεβοκατεβαίνουν, και 
η αδύνατη καρδιά έπαψε να χτυπά ενώ στο κί-
τρινο πρόσωπό του απλώθηκε το άσπρο του θα-
νάτου. Ένα κουφάρι στο κρεβάτι, και η παγωμέ-
νη πνοή του αέρα που τον σκότωσε έμπαινε από 
τις χαραμάδες της πόρτας…
Η ώρα πέρασε, ήρθε το πρωί, η παγωνιά έπεσε, 
και το φως της αυγής πήρε να χαράζει. Ο αέρας 
δυνάμωσε, έλιωσε η γυάλα και η πόρτα στο μι-
κρό σπιτάκι άνοιξε από τον αέρα και χτυπούσε 
στον παραστατό με ένα μονότονο ήχο.
Ένα δροσερό αεράκι άγγιξε το πρόσωπο του πε-
θαμένου παλικαριού, και ως να κοιμόταν άνοιξε 
τα μάτια, χασμουρήθηκε και με ένα πήδο πετά-
χτηκε όρθιος…
Στάθηκε στην πόρτα κι αγνάντεψε πέρα τα αντι-
κρινά βουνά, και έμεινε να κοιτάζει σκεφτικός. 
Θυμόταν την χθεσινή νύχτα που δεν είχε ανα-
πνοή, θυμόταν την ψυχή του να φεύγει, και το 
πνεύμα του να ταξιδεύει, να κινείται με τρομα-
χτική ταχύτητα σε όλη την οικουμένη, ακόμα και 
μέσα στην ύλη. Θυμόταν ξεκάθαρα τη διαδικα-
σία του θανάτου του, ήταν ευχάριστη και εμπει-
ρική. Ήταν ένα ταξίδι που του άρεσε, που ταξί-
δεψε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στα πέρατα του 
ουρανού, που συνάντησε ένα απέραντο φως 
και που ενώθηκε μαζί του, έγινε ένα με αυτό, και 
ένιωσε το πνεύμα του να αγαλλιά…
Έμεινε να κοιτάζει από την πόρτα όλη την γύρω 
φύση και σκεφτόταν γιατί γύρισε πίσω, γιατί δεν 
έμεινε εκεί που ήταν τόσο ωραία. Κατάλαβε ότι 
έγινε θαύμα, μέσα του ένιωθε γαλήνη, γονάτι-

σε και προσευχήθηκε. Σηκώθηκε και προχώρησε 
προς τη μάντρα, είχε ένα αίσθημα ανήσυχο για 
τα πρόβατα, ήταν πολύ το κρύο για να το αντέ-
ξουν. Σαν κόντεψε τα είδε όλα νεκρά, ήταν η νυ-
χτερινή παγωμένη πνοή του θανάτου που πέ-
ρασε και μαζί πήρε αυτόν, πήρε και τα ζά. Με 
έκφραση απόλυτης ηρεμίας και στωικότητας 
αντίκρισε τον ομαδικό θάνατο, τον είχε «ζήσει» 
και αυτός, ήταν μια απόλυτη εμπειρία, μια κα-
τάσταση έξω από τη συνηθισμένη. Και δεν μπο-
ρούσε ύστερα από τέτοια εμπειρία να παραμεί-
νει ασυγκίνητος ήταν ένα σημείο του Θεού που 
τον έκαμε να νιώθει άμετρη ηρεμία, ένιωθε ότι 
πέρασε από την κρίση του Θεού…
Γύρισε στη κάμαρη, άνοιξε το παλιό μπαούλο 
και πήρε την βαριά κάπα, έβαλε στην βούρκα 
του φαί και ροβόλησε την βουνοπλαγιά. Ήθελε 
να κατέβει στον κάμπο, να αλλάξει ζωή, να δει 
ανθρώπους, να ζήσει μαζί τους. Ένιωθε μέσα του 
μια ανάγκη, δεν μπορούσε άλλο μοναχός, είχε 
μια ανάγκη φυγής μακριά από την ως τώρα στε-
γνή καθημερινότητά του, τα φυλακισμένα του 
συναισθήματα αναζητούσαν διέξοδο, οι αισθή-
σεις του ήταν σε επιφυλακή για δράση, και η αι-
ώνια αναμονή που παραλύει τα πάντα, ήθελε να 
τελειώσει.
Περπάτησε ώρες πολλές, έβαλε σημάδι την ξέρα 
του «Φερφουρή» στη θάλασσα της Χλώρακας. 
Εκεί ήθελε να πάει, εκεί να κατοικήσει, μέσα 
στους κάμπους, δίπλα στη θάλασσα, κοντά στην 
πόλη του Κτημάτου μιας πόλης στην οποία θα 
μπορούσε να χαθεί και με φαντασία να ζήσει κάτι 
πρωτόγνωρο, καινούργιο, ήθελε να ονειρευτεί, 
να πετάξει, να απελευθερώσει όλα όσα κρύβει η 
ψυχή, ήθελε να αποκαλύψει τη γνήσια πνευμα-
τικότητα, να κυνηγήσει σκοτεινές και φλογερές 
παρορμήσεις, να αισθανθεί ελεύθερος.
Υ.Γ. Ο Χ» Τζιυρκακός κατοίκησε στη Χλώρακα, 
απέκτησε μεγάλη περιουσία και έγινε άρχοντας 
της περιοχής. Παντρεύτηκε την Μαρίκα, και ύστε-
ρα την Χ’’ Λωξάνδρα. Απόγονοι τους ήταν οι Χρι-
στόδουλος Σιαμμάς άλλως Ττοουλούιν, ο Χαρά-
λαμπος που παντρεύτηκε την Έρχαρη, η Αργυρή 
Τζιυπρή, η ΧατζιηΕλενούα η μαμμή, η Δεσποινού 
η οποία παντρεύτηκε τον Ευστάθιον Κυρηνέαν 
Λαούρη που εργαζόταν ως μισταρκός στον πατέ-
ρα της, και στερνοπαίδι ο Κυριάκος πατέρας της 
Ελεγγούς του Ερωτόκριτου.

Ο Τζιυρκακός...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: Τεχνητός Vs 
τεχνικός: Ο «τεχνητός έλεγχος» μηχανοκί-
νητων οχημάτων ρυθμίζεται από τον περί 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων Νόμο του 
2007. Το σωστό είναι:  Ο τεχνικός έλεγ-
χος μηχανοκίνητων οχημάτων ρυθμίζεται 

από τον Νόμο του 2007. 
Υπάρχει «τεχνική έλλειψη» προϊόντων (σιτηρά) λόγω 
κερδοσκοπίας. Το σωστό είναι:  Υπάρχει τεχνητή έλλειψη 
προϊόντων. (= μερικοί εισαγωγείς τα εμφανίζουν όποτε 
θέλουν)
 N.B. (Σημειώστε): τεχνητός ο (artificial): 1. αυτός που έχει 
κατασκευαστεί: τεχνητή λίμνη. 
(# φυσικός)  2. ψεύτικος. (# αληθινός): «Η  τεχνητή νοημο-
σύνη θα μας επιτρέψει να βρούμε μια θεραπεία για τον 
καρκίνο». (Bill Gates)  Vs  τεχνικός ο (technical): ο σχετικός 
με την τεχνική. (# άτεχνος): τεχνικός/τεχνολογικός πολιτι-
σμός,  τεχνικό λάθος, τεχνικοί όροι.
     Λέμε και γράφουμε: Τεχνητός φωτισμός, τεχνητά λου-
λούδια, τεχνητή βροχή, τεχνητό μετάξι. Τεχνική  πρόοδος,  
τεχνικές δυσκολίες,  τεχνική βοήθεια,  τεχνικό θέμα,  τεχνι-
κό πρόβλημα.
2. Ρηματικοί τύποι που συγχέονται: Τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα «καταπατ-ούνται» σε ένοπλες συγκρούσεις στην 
Ουκρανία. Το σωστό είναι:  Τα ανθρώπινα δικαιώματα 
καταπατ-ώνται σε ένοπλες συγκρούσεις. – «Διερωτούμαι» 
αν τα ΜΟΕ συνιστούν οτιδήποτε άλλο από τη δημιουργία 
κλίματος για προσέγγιση των δύο πλευρών. Το σωστό εί-
ναι:  διερωτώμαι.
N.B. (Σημειώστε): Τα ρήματα σε -ώ, -άς, -ά / -ώμαι, -άσαι, 
-άται [ αναρωτώ, αποκτώ, διερευνώ, διερωτώμαι, εξα-
πατώ, εξαρτώμαι, ερωτώ, κυβερνώ, προσαρτώ, προτιμώ, 
σπαταλώ, συναντώ, -ιέμαι, -ώμαι (λόγ.) έχουν κατάληξη  
-ώνται  (γ΄ πληθ. πρόσωπο) (και όχι:  -ούνται)
Επιλεγμένα παραδείγματα: Οι νέοι μας πρέπει να μάθουν 
πως τα χρήματα “αποκτώνται” δύσκολα, αλλά “δαπανώ-
νται” εύκολα. -  Πολλοί αναρωτώνται (αναρωτιούνται) για 
την αιτία της διαφθοράς. -  Σχεδόν ένα  δισ. τόνοι τροφίμων 
σπαταλώνται κάθε χρόνο. - Γιατί να μην προτιμώνται τα εγ-
χώρια κυπριακά προϊόντα;  -  «Στην Ελλάδα συναντώνται η 
ανατολική και η δυτική σκέψη». - Μελετώνται προτάσεις 
για μείωση τής κατανάλωσης τού φυσικού αερίου.
3. Άλλες λέξεις που συγχέονται: Απλά Vs απλώς: Πολλοί 
ψηφίζουν «απλά» αυτόν που υποστηρίζει το κόμμα τους. 
Το σωστό είναι: ψηφίζουν απλώς αυτόν που υποστηρίζει 
Σήμερα, στη μεγάλη μας πλειονότητα, χρησιμοποιούμε το 
“απλά” (= με απλό τρόπο, simply)   σε όλες τις περιπτώσεις 
με την αντίληψη ότι είναι τύπος της δημοτικής,  αντί του 
“απλώς” 
(= μόνο, only) (Γ. Μπαμπινιώτης) Η Δύση απλώς εξόπλισε 
την Ουκρανία με όπλα.(και όχι:απλά)
Επιλεγμένα παραδείγματα: Στην κακοποίηση τού μαθητή, 
οι παρόντες συμμαθητές του απλώς παρακολουθούσαν, 
καταγράφοντας το συμβάν στο κινητό τους!  (και όχι: 
απλά)
Η πανδημία Covid-19 είναι απλώς το καινούργιο στοιχείο 
στη ζωή μας. (και όχι: απλά) 
«Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι απλώς η κινητήρια δύναμη του 
σύγχρονου κόσμου, αλλά η καταστροφική του δύναμη επη-
ρεάζει τον καθένα μας». (και όχι: είναι απλά η κινητήρια 
δύναμη)   
Οι πλούσιοι Κινέζοι ζουν απλά σαν εργάτες.  (και όχι: ζουν 
απλώς σαν εργάτες)
Η κυπριακή οικονομία δεν πρέπει να βασίζεται  απλώς στον 
τουρισμό.  (και όχι: απλά)
Πηγές:  Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελληνι-
κής Γλώσσας  - Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της 
γλώσσας μας. - Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελληνική 
Γραμματική - Το Βήμα online  -  Philenews  

Διαγωνισμός Φωτογραφίας για Ακάμα
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Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και με την υποστή-
ριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου - Τμή-
μα Πάφου, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφί-
ας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και 
των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του 
Ακάμα».
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αποτύπωση και 
ανάδειξη της χλωρίδας, πανίδας, αλλά και οικο-
τόπων που απαντώνται στη Χερσόνησο Ακάμα, τα 
διαφορετικά τοπία/οικοσυστήματα της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών 
αρχιτεκτονικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
περιοχή (πχ δόμες, στιάθκια, καμίνια, λιθόστρω-
τα, ξερολιθιές, πηγάδια, πηγές).
Προθεσμία συμμετοχής: έως 31.10.2022 και ώρα 

14:00.
Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα εκτί-
θενται σε μορφή έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια 
των εργασιών Συνεδρίου που θα πραγματοποιη-

θεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2022 στην περιοχή του 
Ακάμα. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα απονε-
μηθούν τρία (3) βραβεία και τέσσερις (4) έπαινοι.
Για Δηλώσεις Συμμετοχής, όπως επισκεφτείτε το 
σύνδεσμο https://bit.ly/3KPm6Bi.
Για πληροφορίες όσον αφορά στον Τρόπο συμ-
μετοχής και τους Όρους του διαγωνισμού, όπως 
επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://bit.ly/3T7ZqQJ.
Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου 
«Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου NATURA 
2000 - Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρη-
ματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Γνωρίστε τον δημαρχεύων Γεροσκήπου μέσα από τη συνέντευξή του 
στον Αδέσμευτο…

Τ ο ενδιαφέρον και η αγάπη για την γενέτει-
ρα του, ώθησαν τον Κυριάκο Χατζηβασίλη 
να εμπλακεί με τα κοινά. Στην συνέντευξη 

του στον “Αδέσμευτο” ο Δημαρχεύων Γεροσκή-
που αναλύει τις προτεραιότητες του  Δημοτικού 
του συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του 
το 2024 και τις προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου 
Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου. Θυμάται τα 
παιδικά του χρόνια και τους συμμαθητές του στο 
σχολείο, αναπολεί τη βόλτα στο παλιό παζάρι της 
Πάφου, ενώ αναφέρει και το παράπονο του εγγο-
νού του…

Ερ.: Δημαρχεύων στον Δήμο Γεροσκήπου για ένα 
σχεδόν χρόνο. Ποια είναι τα συναισθήματα σας;
Απ.: Τα συναισθήματα μου ήταν ανάμεικτα, αφού 
ανέλαβα καθήκοντα ξαφνικά λόγω της ασθένειας 
του μακαριστού πλέον Δήμαρχου Μιχάλη Παυ-
λίδη. Πλέον βλέπω τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, 
αφού όταν είσαι εκτός θεωρείς ότι όλα μπορούν 
να γίνουν πολύ εύκολα, ενώ όταν είσαι πιο κοντά 
μπορείς να αντιληφθείς τις αντικειμενικές δυσκο-
λίες. Πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα  να κά-
νουμε αρκετά πράγματα στον χρόνο που απομέ-
νει μέχρι το 2024 που λήγει η θητεία μας.   

Ερ.: Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέσατε 
για την Γεροσκήπου μέχρι την ολοκλήρωση της 
θητείας σας το 2024;
Απ.: Έχουμε συγκεκριμένα έργα που προσπαθού-
με να προωθήσουμε μέχρι το τέλος της θητείας 
μας όπως ο Βόρειος Παρακαμπτήριος δρόμος, η 
ανάπλαση του Πυρήνα της Γεροσκήπου, η Β και 
Γ φάση των έργων στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και το οσμοτικό έργο στην πλατεία και 
τον Πυρήνα του Δήμου. Παράλληλα στόχος του 
Δημοτικού συμβουλίου είναι ο εξωραϊσμούς υφι-
στάμενων χώρων πρασίνου και δημιουργία νέων, 
τόσο στο Δήμο Γεροσκήπου όσο και στην συνοικία 
της Κολώνης.
 
Ερ.: Ποιο θεωρείται ότι είναι το σημαντικότερο 
έργο που έγινε τα τελευταία χρόνια στο δήμο 
σας;
Απ.: Εκτιμώ ότι τα σημαντικότερα έργα που έγι-
ναν στην Γεροσκήπου τα τελευταία χρόνια, είναι 
η ανάπλαση του παραλιακού μας μετώπου και η 
κατασκευή του συνδετήριου δρόμου από την του-
ριστική περιοχή στον πυρήνα. 
Τα δυο αυτά έργα, θεωρώ ότι είναι από τα πιο ση-
μαντικά που έγιναν αφού έχουν αναβαθμίσει την 
εικόνα, την εμπορικότητα, αλλά και την εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων της Γεροσκήπου και όχι μόνο. 

Ερ.: Τι θεωρείται ότι λείπει από την περιοχή σας 
και πρέπει να μπει στις προτεραιότητες του Δη-
μοτικού σας συμβουλίου;
Απ.: Αυτό που λείπει από την περιοχή μας, είναι 
η προσέλευση των τουριστών στο Κέντρο της Γε-
ροσκήπου και πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε 
οι χιλιάδες επισκέπτες που διαμένουν στις του-
ριστικές μονάδες της περιοχής, να μπορούν να 

επισκέπτονται και το κέντρο του Δήμου μας. Το 
πρώτο βήμα έγινε με την κατασκευή του συνδε-
τήριου δρόμου και τώρα πρέπει να γίνουν και οι 
ανάλογες διευθετήσεις ώστε και ο πυρήνας της 
Γεροσκήπου με τα καταστήματα του να προσελ-
κύει αριθμό επισκεπτών.   

Ερ.: Ο Δήμος Γεροσκήπου έχει προοπτικές ανά-
πτυξης και σε ποιους τομείς;
Απ.: Θεωρώ ότι ο Δήμος μας έχει τις μεγαλύτε-
ρες προοπτικές ανάπτυξης στην Επαρχία μας, 
δεδομένου ότι άλλες περιοχές δείχνουν σημάδια 
κορεσμού. Στη Γεροσκήπου υπάρχουν αρκετές 
εκτάσεις για ανάπτυξη, όχι μόνο για οικιστικές μο-
νάδες αλλά και για εμπορικές και άλλες δραστη-
ριότητες. Η έκταση του Δήμου μας, με την συνέ-
νωση σε ενάμιση περίπου χρόνο με τις γειτονικές 
κοινότητες, θα είναι η μεγαλύτερη στην επαρχία 
και ως εκ τούτου οι προοπτικές ανάπτυξης μας εί-
ναι μεγάλες.  

Ερ.: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να εμπλακείτε 
με τα κοινά; 
Απ.: Το ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μου 
και τη γενέτειρα μου Γεροσκήπου όπου γεννήθη-
κα και μεγάλωσα εγώ και η οικογένεια μου.

Ερ.: Τα παιδικά σας χρόνια πως ήταν; Ποιες είναι 
οι θύμισες από το σχολείο; 
Απ.: Ήταν πολύ όμορφα, άλλες εποχές πιο δύσκο-
λες απ’ ότι σήμερα, αλλά πολύ πιο ανθρώπινες 

και ωραίες. Φοίτησα στο Δημοτικό σχολείο στο 
κτήριο που σήμερα στεγάζει το Βυζαντινό Μου-
σείο. Πηγαινοερχόμαστε στο σχολείο με τα πόδια, 
υπήρχε απόλυτος σεβασμός και πειθαρχία προς 
τους δασκάλους μας.   
   
Ερ.: Έχετε φίλους από τότε; Διατηρείτε φιλίες 
μέχρι και σήμερα με παλιούς συγχωριανούς και 
συμμαθητές;
Απ.: Βεβαίως και έχω φίλους από τότε και διατη-
ρούμε σχέσεις και θεωρώ ότι αυτοί είναι οι βασι-
κοί μου φίλοι μέχρι και σήμερα. Με ορισμένους 
μάλιστα έχουμε δημιουργήσει και περαιτέρω σχέ-
σεις πολύ πιο δυνατές και γνήσιες, όπως ο συμ-
μαθητής και κουμπάρος μου Άντρος Φακοντής 
επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Λα-
μπρινίδης, ο Χριστάκης Μηνίκκης, ο Πάμπος και 
πολλοί άλλοι συγχωριανοί μου που συναντιόμα-
στε τακτικά… 

Ερ.: Στο σχολείο κάνατε «σκανδαλιές»; 
Απ.: Σκανδαλιές κάναμε αλλά με τρόπο που να 
μην εκτιθόμαστε γιατί υπήρχε και η ανάλογη τι-
μωρία. 

Ερ.: Με τα καθήκοντα σας στην Δημαρχεία αλλά 
και τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις έχετε 
ελεύθερο χρόνο; 
Απ.: Προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο γιατί δεν 
θέλω να χάσω την καθημερινότητα που είχα στη 
ζωή μου, να βλέπω τα εγγόνια μου, να ασχολού-
μαι λίγο με τις γεωργικές εργασίες στο χωράφι 
μου και να μπορώ να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο. 

Ερ.: Είστε φίλαθλος; Ποια ομάδα υποστηρίζεται; 
Απ.: Φίλαθλος του ποδοσφαίρου ήμουν από μι-
κρός, ενώ αγωνίστηκα και σε μικρές ομάδες όσο 
μου επέτρεπαν οι οικογενειακές υποχρεώσεις, 
αφού έπρεπε στον ελεύθερο μας χρόνο να βοη-
θούμε τους γονείς μας στις δουλειές. Όταν μεγά-
λωσαν τα παιδιά μου και ο ένας μου γιος άρχισε 
να ασχολείται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο 
τον ακολουθούσα στις διάφορες ομάδες που 
αγωνίστηκε και αγωνίζεται. Ως Παφίτης υποστη-
ρίζω την ομάδα της Πάφου αφού είναι η ομάδα 
της επαρχίας μας ενώ στο Ελλαδικό ποδόσφαιρο 

υποστηρίζω την ΑΕΚ Αθηνών. 
   
Ερ.: Ποια είναι τα χόμπι σας; 
Απ.: Μου αρέσουν τα ταξίδια και όποτε μου το 
επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες επισκέπτομαι κυρίως περιο-
χές της Ελλάδας.  

Ερ.: Δεν είστε κυνηγός;
Απ.: Όχι, μόνο μια φορά επιχείρησα να πάω κυνή-
γι ως συνοδός και όταν επιχείρησα να κυνηγήσω 
την πρώτη φορά κατάφερα να κτυπήσω και θή-
ραμα, στην δεύτερη μου προσπάθεια έσπασα το 
όπλο και δεν ξαναπήγα. 

Ερ.: Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος που επι-
σκέπτεστε τακτικά;
Απ.: Αγαπώ την περιοχή της κεντρικής πλατείας 
της Γεροσκήπου με την εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής που την επισκέπτομαι συχνά. Αγαπημένο 
μέρος ήταν και το παζάρι στην Πάφο, το περπά-
τημα στην Μακαρίου και η βόλτα στο παζάρι της 
Δημοτικής αγοράς…

Ερ.: Οι δικοί σας άνθρωποι πώς αντιμετωπίζουν 
το γεγονός ότι απουσιάζετε  πολλές ώρες από το 
σπίτι;
Απ.: Η σύζυγος δείχνει απόλυτη κατανόηση αλλά 
ο εγγονός μου παραπονιέται ότι από την εποχή 
που ανέλαβα και τα καθήκοντα του Δημάρχου λεί-
πω από το σπίτι πολλές ώρες και δεν ασχολούμαι 
μαζί του.

Ερ.:  Έχετε σχεδόν άλλα δυο χρόνια στο τιμόνι 
του δήμου, έχετε πάρει τις αποφάσεις σας για το 
2024, θέλετε να γίνεται ο πρώτος δήμαρχος του 
Δήμου Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου; 
Απ.: Έχουμε περίπου άλλους 18 σχεδόν μήνες μέ-
χρι τις επόμενες εκλογές, διάστημα αρκετό για να 
λάβω σε εύλογο χρονικό διάστημα τις αποφάσεις 
μου για το 2024. Δεν είμαι άνθρωπος που απο-
κλείει οτιδήποτε αλλά ούτε και βιάζομαι να πάρω 
αποφάσεις.

Ερ.: Πότε βλέπετε τον Κυριάκο Χατζηβασίλη να 
αποσύρεται απ’ όλα και να συνταξιοδοτείται;
Απ.: Η συνταξιοδότηση είναι ένα θέμα που ο κάθε 
άνθρωπος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Για εμέ-
να προσωπικά, το να εργάζομαι είναι πηγή ζωής 
και δεν μπορώ στο σύντομο μέλλον να πω ότι θα 
ξεκουραστώ…

Κυριάκος Χατζηβασίλης 

«Δεν αποφάσισα ακόμα αν θα διεκδικήσω τη δημαρχία» 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«...Αγαπημένο μέρος ήταν και το παζάρι στην 
Πάφο, το περπάτημα στην Μακαρίου και η βόλ-
τα στο παζάρι της Δημοτικής αγοράς…» 

«…όταν είσαι εκτός θεωρείς ότι όλα μπορούν 
να γίνουν πολύ εύκολα, ενώ όταν είσαι πιο 
κοντά μπορείς να αντιληφθείς τις αντικειμενι-
κές δυσκολίες....»

«....Η φιλία μου με τον Επαρχιακό Γραμματέα 
του ΑΚΕΛ Άντρο Φακοντή που είναι και κουμπά-
ρος μου κρατά από τα παιδικά μας χρόνια…»



Ο ι προσπάθειες ανάδειξης ενός 
εναλλακτικού τουριστικού προ-
ϊόντος συνεχίζονται, καθώς ο 

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Κύπρου (ΣΤΕΚ), στο πλαίσιο του Συνε-
δρίου που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου στις 2 Σεπτεμβρίου στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, με 
θεματικό άξονα: Ανάδειξη της Θρησκευ-
τικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Ανά-
πτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού, 
για το έργο Interreg RE – CULT, είχε την 
ευκαιρία να παρουσιάσει στους συμμε-
τέχοντες το Παρατηρητήριο Θρησκευτι-
κού Τουρισμού, το οποίο αναπτύσσει το 
τελευταίο έτος, καθώς και αρχικά αποτε-
λέσματα από τις στατιστικές αναλύσεις 
δεδομένων που προέκυψαν έπειτα από 
εμπεριστατωμένη πρωτογενή και δευτε-
ρογενή έρευνα.
Όπως αναφέρει η γενική διευθύντρια 
του ΣΤΕΚ, Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, στό-
χος είναι η δημιουργία ενός συστήμα-
τος πληροφοριών, το οποίο θα μπορεί 
να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων 
πολιτικής για τη διαχείριση των τουρι-
στικών προορισμών στην Κύπρο. «Το 
Παρατηρητήριο θα αποτελεί ένα σύ-
στημα συλλογής, ταξινόμησης και επε-
ξεργασίας ποσοτικών ροών και στα-
τιστικών στοιχείων, μέσω φιλικής 
αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, υπο-
στηρίζοντας ένα μηχανισμό διαβίβα-
σης της πληροφορίας. 
Το κοινό Παρατηρητήριο Θρησκευτικού 
Τουρισμού με έδρα την Κύπρο, θα στο-
χεύει παράλληλα στην ανάδειξη πρό-
τυπων διαδικασιών για αντίστοιχα εγ-
χειρήματα στην Ελλάδα και Κύπρο. Η 
δράση σε διασυνοριακό επίπεδο προ-
βλέπει τη διαμόρφωση συμφώνου – 
στρατηγικής, που στοχεύει στη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας του 
θρησκευτικού τουρισμού».
Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι η λει-

τουργία του Παρατηρητηρίου θα αφο-
ρά στα εξής:
• Καταγραφή των σημαντικών θρη-
σκευτικών τουριστικών πόρων και δρα-
στηριοτήτων ανά χώρα ή νησί. Δη-
μιουργία τουριστικής εικόνας ανά 
νησί-προορισμό και συνολικά ως πακέ-
του Ελλάδα – Κύπρος.
• Καταγραφή ποσοτικών δεδομένων 
σχετικά με την τουριστική προσφορά, 
τη ζήτηση και παρακολούθηση της από-
δοσης.
• Ανάλυση της κατάστασης ανά νησί 
ή προορισμό και παρακολούθηση-
αξιολόγηση των τουριστικών εξελίξεων 
στην ευρύτερη περιοχή.
• Υποστήριξη των τοπικών φορέων και 
του διαχειριστή προορισμού σχετικά με 
(α) την παροχή ενός σχεδίου  τουριστι-
κής «διακυβέρνησης» (περιφερειακό  
και τοπικό επίπεδο) και 
(β) την επεξεργασία προτάσεων  δρά-
σης για τη διαχείριση του  προορισμού 
σε ό,τι αφορά την  προσφορά τουριστι-
κών υπηρεσιών  από ιδιωτικό και δη-
μόσιο τομέα, καθώς και την προβολή-

προώθηση  του προορισμού.

Τα πιο επισκέψιμα
θρησκευτικά μνημεία
Η διαφήμιση για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού, οι οποίες δεν είναι διε-
θνώς γνωστές, όμως πολλά υποσχόμε-
νες, είναι απαραίτητη για την ανάδειξη 
των περιοχών, των προϊόντων και των 
μνημείων. Η Κύπρος είναι μια χώρα με 
βαθιά θρησκευτική κληρονομιά, που 
αποτελεί διαχρονικά πόλο έλξης τουρι-
στών. Όπως αποδεικνύουν τα πρόσφα-
τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας 
αποτύπωσης στοιχείων που αφορούν 
στην τουριστική κίνηση και το προφίλ 
των τουριστών του θρησκευτικού του-
ρισμού στην Κύπρο, ποσοστό της τάξε-
ως του 2%, δήλωσε ότι επισκέφτηκε την 
Κύπρο κατά κύριο λόγο για θρησκευτι-
κό τουρισμό. 
Επίσης, ποσοστό της τάξεως του 41% 
πρόκειται για τουρίστες, οι οποίοι δή-
λωσαν άλλο λόγο επίσκεψης, όπως 
αναψυχή ή εργασία, αλλά έχουν σκοπό 
να επισκεφτούν και κάποιο θρησκευ-

τικό μνημείο κατά την παραμονή τους 
στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
των 1.400 περίπου ερωτηματολογίων, 
της τυχαίας δειγματοληψίας, η μέση 
δαπάνη του επισκέπτη ανά ταξίδι ανέρ-
χεται στα 792 ευρώ.
Σύμφωνα με την κα. Ψηλογένη, η άντλη-
ση πληροφόρησης για τον ταξιδιώτη 
θρησκευτικής εμπειρίας, όσον αφορά 
στο προφίλ και τις προτιμήσεις του, δι-
εξάγεται στις πύλες εισόδου της χώρας, 
δηλαδή στα αεροδρόμια της Πάφου και 
της Λάρνακας, σε επιλεγμένα ξενοδο-
χεία σε όλες τις επαρχίες και τους του-
ριστικούς προορισμούς, καθώς και στα 
σημαντικότερα σημεία θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος. «Έμφαση δόθηκε στις 
τουριστικές περιόδους, αλλά και κάλυ-
ψη αριθμού ερωτηματολογίων πραγ-
ματοποιήθηκε και τους υπόλοιπους μή-
νες. 
Ο στόχος που τέθηκε είναι να συλλε-
χθούν τουλάχιστον 1.500 συμπληρω-
μένα ερωτηματολόγια από επισκέπτες, 
περιηγητές της χώρας (τουλάχιστον 500 
ερωτηματολόγια ανά σημείο), προκει-
μένου τα στοιχεία να οδηγήσουν σε 
ασφαλή και στατιστικά αξιόπιστα συ-
μπεράσματα».
Όπως αναφέρει η κα. Ψηλογένη, τα 
δέκα πιο επισκέψιμα θρησκευτικά μνη-
μεία στην Κύπρο είναι ο Άγιος Λάζαρος 
στη Λάρνακα με ποσοστό επισκεψιμό-
τητας 25%, το Μοναστήρι στην Αγία 
Νάπα με επισκεψιμότητα 15%, η Μονή 
Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος με 12%, η 
Αγία Παρασκευή στη Γεροσκήπου με 
10%, η Ιερά Μονή στον Κύκκο με 7%, η 
Παναγία Αγγελόκτιστη στο Κίτι με 6%, η 
Αγία Κυριακή Χρυσοπολίτισσα και η Πα-
ναγία Χρυσοπολίτισσα στην Πάφο με 
6%, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιωάν-
νη στη Λευκωσία με 5,5% και το Βυζα-
ντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ’ με ποσοστό 5%.
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Θρησκευτικός τουρισμός
Ποια είναι τα ποιο επισκέψιμα μνημεία..

Προσπάθειες ανάκαμψης 
και μέσω youtube

Συνεχίζεται η Ψηφιακή εκστρατεία 
προώθησης του προορισμού “Πά-
φος” σε 4 χώρες

Μ έσα από το πλαίσιο των προσπαθει-
ών για ανάκαμψη της Τουριστικής 

Βιομηχανίας και του προορισμού “Πάφος”  
η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου επενδύει 
ακόμη περισσότερο στην ψηφιακή προβο-
λή του προορισμού και επεκτείνει την προ-
ώθηση του προορισμού μέχρι και τα μέσα 
Δεκεμβρίου 2022.
Με βάση την επιτυχημένη προσπάθεια 
των δύο τελευταίων χρόνων οι φορείς του 
τουρισμού επενδύουν πιο πολύ στην ψη-
φιακή εκστρατεία η οποία στοχεύει κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση της αναγνωρι-
σιμότητας του προορισμού, στην προ-
σέλκυση  μεμονωμένων  επισκεπτών  και 
επισκεπτών οι οποίοι έχουν εύκολη ή  ικα-
νοποιητική αεροπορική πρόσβαση προς 
την Πάφο.
Η έμφαση δίδεται στις χώρες όπως H.B, 
Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, ενώ η εκστρα-
τεία που διεκπεραιώνεται μέχρι τον Δε-
κέμβριο, γίνεται για πρώτη φορά μέσα από 
την πλατφόρμα YOUTUBE  με την χρήση 
εξειδικευμένης τεχνολογίας της Channel 
Factory και ενός προηγμένου αλγόριθμου 
που στοχεύει σε ένα προκαθορισμένο φά-
σμα προφίλ δυνητικών επισκεπτών, σε συ-
γκεκριμένες χώρες και περιοχές κτλ.  
Η ΕΤΑΠ αναμένει ότι η εκστρατεία αυτή την 
περίοδο μπορεί να υποστηρίξει τις προ-
σπάθειες επαναφοράς του προορισμού σε 
ολόχρονη βάση, να συμβάλει στην αύξηση 
των αφίξεων μεμονωμένων επισκεπτών 
από τις στοχευόμενες χώρες, την αύξηση 
της αναγνωρισιμότητας του προορισμού 
και την αναβάθμιση της διαδικτυακής πα-
ρουσίας της επαρχίας Πάφου.
Σημειώνεται ότι για την χειμερινή περίο-
δο περίπου 8000 κλίνες θα είναι σε πλή-
ρη λειτουργία στην Επαρχία Πάφου κα-
λύπτοντας όλες σχεδόν τις κατηγορίες 
καταλυμάτων. Παράλληλα, ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα πτητι-
κά προγράμματα των 2 κύριων αερογραμ-
μών που δραστηριοποιούνται  στο διεθνές 
αεροδρόμιο Πάφου Ryanair  και Εasyjet εί-
ναι αρκετά πλούσια για την χειμερινή πε-
ρίοδο. Συνδέουν  την Πάφο με πέραν των 
35 αεροδρομίων και εκτελούν πέραν των 
100 εισερχόμενων πτήσεων /βδομάδα στο 
αεροδρόμιο Πάφου.  Link από το δείγμα 
βίντεο που θα χρησιμοποιηθεί  https://
youtu.be/UW3mZ-Om5NY

Τ ην πολυσυλλεκτικότητα της Κύπρου σε ό,τι 
αφορά την προσέλκυση τουριστών, μέσα από 
την διεύρυνση του κύκλου αγορών από τις 

οποίες η χώρα μας ελκύει πλέον τουρίστες, έρχο-
νται να επιβεβαιώσουν τα σχετικά με την τουριστι-
κή βιομηχανία του νησιού μας στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας. 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι αφίξεις τουριστών 
σημείωσαν αύξηση 21,9% συγκριτικά με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021, με κυριότερη πηγή τουρι-
σμού για την Κύπρο να αποτελεί το Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Ωστόσο, και μολονότι οι αφίξεις από το 
Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσαν το 41,1% (169.799) 
των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 
αποτέλεσαν την ίδια ώρα το 8,5% (35.013), οι αφί-
ξεις από την Πολωνία το 5,5% (22.922), οι αφίξεις 
από τη Γερμανία το 5,4% (22.244), οι αφίξεις από 
την Ελλάδα το 4,5% (18.802) και οι αφίξεις από τη 
Σουηδία το 4,5% (18.463).

Η μεγάλη εικόνα 
Αντικρίζοντας την μεγαλύτερη εικόνα των αφίξεων 
κατά την τελευταία πενταετία, πέραν του ότι προ-
κύπτει πως κινούνται σχετικά κοντά σε εκείνες του 
2019, διαφαίνεται παράλληλα ακόμη πιο ξεκάθαρα 
πως νέες αγορές, πέραν των παραδοσιακών- όπως 
είναι αυτές της Ρωσίας και του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου-, προστίθενται για τα καλά στο... πελατολόγιο 
της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας.  
Ενδιαφέρουσα είναι προσέλευση που παρατηρεί-
ται από Σουηδία και Γερμανία, δηλαδή δύο από τις 
χώρες όπου δόθηκε περισσότερη έμφαση για προ-

σέλκυση τουρισμού τον τελευταίο χρόνο, με απο-
τέλεσμα οι επιδόσεις τους εντός του πρώτου ενια-
μήνου του 2022 να έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ 
εκείνες ολόκληρου του 2021. Την ίδια ώρα, Ελλάδα 
και Πολωνία δείχνουν σταθερή κινητικότητα, ενώ το 
Ισραήλ ισχυροποιεί τη θέση του. 
Αξίζει να σημειωθεί πως για την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Σεπτεμβρίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλ-
θαν σε 2.540.554 σε σύγκριση με 1.299.392 την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 512.184 την περί-
οδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και με 
3.260.546 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2019. 
Όπως γενικότερα προκύπτει από τα συνολικά στοι-
χεία, η απόσταση για τα επίπεδα του 2019 είναι αρ-
κετά μικρή και ενδεχομένως να είναι εφικτό να τα 
πλησιάσουμε.
Τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του τουριστικού 

καμβά της Κύπρου έρχονται να επιβεβαιώσουν 
ταυτόχρονα τα στοιχεία σε σχέση με την προσέλευ-
ση τουριστών ανά ήπειρο. Η Ευρώπη παραμένει 
πρώτη με διαφορά, ωστόσο ένας διόλου ανεπαί-
σθητος αριθμός αφίξεων προέρχεται από την Ασία, 
ενώ με χαμηλότερους σαφώς αριθμούς συναντάμε 
στον τουριστικό χάρτη της Κύπρου την Αμερική, την 
Ωκεανία και την Αφρική. 

**Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη ΣΥ ο συνολικός 
αριθμός ανέρχεται στις 2,540,554, αριθμός στον 
οποίο περιλαμβάνονται οι αφίξεις από προορι-
σμούς που δεν έχουν δηλωθεί.
Όπως φαίνεται οι αφίξεις ανά ήπειρο έχουν πάρει 
το δρόμο της επανόδου, με αρκετά ψηλές τάσεις, 
και με το 2022 να φλερτάρει με το 2019. Για παρά-
δειγμα, τα στοιχεία ενιαμήνου φέτος, δείχνουν ότι 
οι αφίξεις από την Αμερική (κυρίως Ηνωμένες Πο-
λιτείες και Καναδά) έχουν διπλασιαστεί σε σχέση 
με πέρσι, αλλά και ότι βρίσκονται πολύ κοντά με τη 
«βάση» του 2018. Οι αφίξεις από όλες τις ηπείρους, 
έχουν ουσιαστικά καλύψει κοντά στο 70% του συ-
νόλου του 2019 μέχρι τον φετινό Σεπτέμβριο.
Συμπερασματικά, μπορεί το καλοκαίρι του 2022 να 
αποτελεί πλέον παρελθόν, ωστόσο η τουριστική σε-
ζόν δεν έχει κλείσει ακόμη και όπως διαφαίνεται οι 
προσπάθειες για δυναμική/ολική επάνοδο της βιο-
μηχανίας αποδίδουν. Με υφιστάμενες και νέες του-
ριστικές αγορές να ενισχύονται, δημιουργώντας 
ένα πολυσύνθετο παζλ στη βάση του οποίου η Κύ-
προς κτίζει βάσεις για ακόμη καλύτερες μέρες για 
την τουριστική της βιομηχανία.

Πολυσυλλεκτικός τουριστικός προορισμός η Κύπρος 

Περισσότερες ειδήσεις
 στην ιστοσελίδα 

cosmosnews.com.cy
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Π ρέπει ν’ αγαπάμε τη ζωή, τη ζωή που 
αλλάζει σαν τον ουρανό, τη ζωή που 
χύνει φώς για να στείλει κατόπι την θύ-

ελλα, τη γενναιόδωρη ζωή που 
μοιάζει με τις ανοιξιάτικες βρο-
χές, την άγρια ζωή την αδυσώ-
πητη σαν καταιγίδα, τη ζωή που 
καταστρέφει και δημιουργεί, τη 
ζωή πρέπει να την αγαπάμε, να 

ξέρουμε ν’ αναγνωρίζουμε την ομορφιά της, 
τα φωτεινά της ξέφωτα στη θύελλα, το μεγα-
λείο και τη λαμπρότητα της, γιατί ζωή είναι ο 
άνθρωπος και το σύμπαν. Η ζωή ταλαντεύεται 
πάντοτε ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φώς, 
στην ελπίδα και στην απόγνωση, στην καται-
γίδα και στην γαλήνη. Η ζωή πάντοτε ξανακερ-
δίζεται. Όσοι πιστεύουν πως έφτασαν στο τε-
λευταίο εμπόδιο γελιούνται: υπάρχει πάντοτε 
κάποιο άλλο εμπόδιο. Μια μάχη άλλη. Όταν 
παύει η μάχη, όταν μπροστά στον άνθρωπο 
απλώνεται μόνο ένα ακύμαντο κενό, δίχως 
κανένα τείχος που πρέπει να υπερπηδηθεί, 
τότε έχει έρθει η στιγμή του θανάτου. Γεννιέ-
μαι σημαίνει κιόλας πως άρχισα να πολεμώ, 
να υποφέρω, σημαίνει πως αποσπάστηκα πια 
απ’ τη ζεστή και παθητική γαλήνη της μητρι-
κής 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 κα-
μπύλη. 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 θε-
λήσουμε. 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 πραγματοποιή-
σεις. Ότι μετράει, είναι ότι γράφεται στο ενερ-
γητικό  του πραγματικού κόσμου. Πραγματικό 
στη ζωή  είναι ότι ενεργεί, γιατί ζωή σημαίνει 
χτίζω, οικοδομώ, στήνω. Πέτρα τη πέτρα, σκέ-
ψη τη σκέψη, πράξη την πράξη. Ζωή σημαίνει 
μαθαίνω τον εαυτό μου, μαθαίνω 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 δικαιώνουν, που τείνουν 
στην ανύψωση της ζωής, που σε υποχρεώνουν 
να διαλέγεις την κορυφή από το χαντάκι. Στό-
χους γενναιόδωρους, που κάνουν γενναιόδω-
ρη τη ζωή- στόχους που επιτρέπουν 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 χέ-
ρια μας, πρέπει να μείνουμε συσπειρωμένοι 
ωσότου ο άνεμος, η θύελλα, κοπάσουν. Αν 
κοπάσουν ποτέ. Στη ζωή τίποτα ποτέ δεν είναι 

οριστικά αποφασισμένο. Πρέπει ο άνθρωπος 
να διατηρεί τις επιφυλάξεις του. Να είναι έτοι-
μος για την μπόρα. Ικανός να συλλαμβάνει την 
ομορφιά μιας βραδιάς, ενός πρωινού, ενός 
δευτερολέπτου. Επειδή ακριβώς η επόμενη 
μέρα, το επόμενο λεπτό μπορούν να σαρω-
θούν 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 αφήνου-
με 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 κραυ-
γή πόνου αλλά μια δυνατότερη φωνή απ’ τη 
δική του, μια φωνή που του δίνει κουράγιο. 
Παλεύω ενάντια στην πυρκαγιά δε σημαίνει 
ότι τη διατηρώ η γονατίζω μπροστά της για να 
με καταπιεί. Πριν απ’ όλα διώξε το φόβο απ’ 
την καρδιά σου. Στέριωσε μέσα σου την γαλή-
νη. Μην κουράζεσαι  να επαναλαμβάνεις στον 
εαυτό σου ότι υπάρχει πάντα ανοιχτή μια ευ-
καιρία. Κι ότι όσο υπάρχει ζωή , είναι δυνατή 
όλη η ευτυχία του κόσμου.

Αγαπώ τη ζωή και είναι όμορφη η ζωή

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Εποχιακά Φθινοπωρινά Φυτά
Ω ς εποχιακά χαρακτηρίζονται 

τα φυτά που παράγονται 
και ανθίζουν μια ορισμένη εποχή 
και ονομάζονται επίσης ετήσια 
φυτά. Τα περισσότερα από τα 
ετήσια φυτά πολλαπλασιάζονται 
με σπόρο, η δε σπορά τους γίνε-
ται σε δύο εποχές. 
Τον Αύγουστο -Σεπτέμβριο για τα 
φυτά που αντέχουν στο κρύο και 
θα ανθίσουν στα μέσα του Χει-
μώνα ή την Άνοιξη. Αντιθέτως την 
Άνοιξη θα σπαρούν τα φυτά τα 
οποία θα είναι για καλοκαιρινή 
άνθιση και τα οποία ευδοκιμούν 
σε πιο υψηλές θερμοκρασίες. 
Εμείς θα αναφερθούμε σε ορι-
σμένα φυτά της χειμερινοανοι-
ξιάτικης άνθισης τα οποία φυ-
τεύονται τώρα αυτή την εποχή.

Καλεντούλα (calendula officinalis)
Ανήκει στην οικογένεια των 
Compositae - Σύνθετα. 

Είναι ετήσια φυτά ύψους 20-40 
εκ. με διακλαδώσεις και αναδί-
δει ιδιάζουσα αρωματική μυ-
ρωδιά. Τα φύλλα είναι εναλλάσ-
σοντα, μάλλον παχιά, μακρουλά 
και ζωηρά πράσινα. Οι ταξιαν-
θίες αποτελούνται από μεγά-
λα κεφάλια και η άνθιση είναι 
πρώιμη, πλούσια και συνεχής. 
Τα πιο συχνά χρώματα στα άν-
θη είναι, κίτρινο και πορτοκαλί. 
Μπορούν να φυτευτούν σε ο-
μάδες ή σε ζαρντινιέρες.Το φυ-
τό αυτό χρησιμοποιείται και στη 
φαρμακοποιία και τα κεφάλια 
των ανθέων τους έχουν αντιε-
μετικές και θεραπευτικές ιδιό-
τητες.

Σκυλάκια (antirrhinum majus)
Ανήκει στην οικογένεια  
Scrofulariaceae - Σκροφουλαριϊ-
δαι. Την ονομασία του σκυλάκι, 
την πήρε από τις μεγάλες σωλη-

νοειδείς και διογκωμένες στε-
φάνες τους, στις οποίες οι λαι-
μοί πιέζοντας πλευρικά τις ίδιες 
τις στεφάνες, ανοίγουν σαν με-
γάλα στόματα.
Είναι ετήσια ή διετή φυτά ύ-
ψους 20-80 εκ. με όρθιο στέλε-
χος και πολυάριθμα άνθη συ-
γκεντρωμένα σε όρθιους στά-
χεις και πολυάριθμους χρωμα-

τισμούς. 
Η γονιμοποίηση των ανθέων 
λόγω των ελκυστικών χρωμά-
των διευκολύνεται πολύ με τις 
μέλισσες. Τα φύλλα είναι αντί-
θετα λογχοειδή. Τα σκυλάκια 
μπορούν να φυτευτούν κατά ο-
μάδες είτε σε παρτέρια, είτε σε 
ζαρντινιέρες ακόμη και σε βρα-
χώδεις κήπους.

Τη σελίδα Περιβάλλον - Παιδεία φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τ ελέστηκε το περασμένο Σάββατο στο 
Γουδί της Επαρχίας Πάφου η κηδεία 

του Σπύρου Μυριάνθους 
79 ετών, πατέρα του βου-
λευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυ-
ριάνθους.
Στον επικήδειο λόγο του 
ο πρώην Πρόεδρος της 
Βουλής Γιαννάκης Ομήρου 

αναφέρθηκε σε ένα άγνωστο περιστατικό 
που σημάδεψε τη ζωή του Σπύρου Μυρι-
άνθους. Το 1953 στις εκδηλώσεις για τη 
στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο τότε 
μαθητής της Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας 
Σπύρος Μυριάνθους, κατέβασε από τον 
ιστό του Σχολείου τη Βρετανική σημαία.
Το γεγονός εξόργισε τις αποικιοκρατικές 
αρχές οι οποίες απέβαλαν «διά παντός» 
το νεαρό Μυριάνθους από την Τεχνική 
Σχολή Λευκωσίας.
Έτσι ο επαναστάτης μαθητής που κρίθη-
κε «αναρχικός» και «ταραχοποιός» από 
τους αποικιοκράτες, αποστερήθηκε από 
το δικαίωμα της Εκπαίδευσης.
Αργότερα δύο πατριώτες και φωτισμένοι 
εκπαιδευτικοί ο Χρύσανθος Κακογιάννης 
και Αλέκα Παπαναστασίου, με κίνδυνο 
να έχουν και οι ίδιοι την τύχη του Σπύ-
ρου Μυριάνθους και να απολυθούν από 
την Εκπαίδευση δέχτηκαν κρυφίως τον 
αποβληθέντα μαθητή στην Τεχνική Σχολή 
Πόλεως Χρυσοχούς από την οποία τελικά 
αποφοίτησε.
Ήταν ακριβώς την ίδια περίοδο που ο 
μεγάλος ήρωας του εθνικοαπελευθερω-
τικού αγώνα του 55 – 59 Ευαγόρας Παλ-
ληκαρίδης, όντας και αυτός μαθητής του 
Ελληνικού Γυμνασίου Πάφου κατέβασε 
τη μισητή αποικιοκρατική σημαία στην 
πλατεία της 28ης Οκτωβρίου στην Πάφο. 
Τον οποίο οι Άγγλοι δυνάστες οδήγησαν 
αργότερα στην αγχόνη για τη δράση του 
στον αγώνα της ΕΟΚΑ.

Όταν ο Σπύρος Μυριάνθους 
κατέβασε τη Βρετανική σημαία

ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)     

Ο ι εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα, παγκοσμίως, από την καύση 

ορυκτών καυσίμων αναμένεται να αυ-
ξηθούν μόλις κατά 1% φέτος, παρά τις 
ανησυχίες για επιπτώσεις από την ενερ-
γειακή κρίση, ανακοίνωσε την Τετάρτη 
ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), 
εν μέσω της ραγδαίας ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Ο ΙΕΑ αναμένει ότι το διοξείδιο του άν-
θρακα που εκπέμπεται για ενέργεια από 
την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και άνθρακα θα ανέλθει σε 33,8 δισεκα-
τομμύρια τόνους το 2022, παρουσιάζο-
ντας αύξηση πέραν των 300 εκατομμυ-
ρίων τόνων σε σχέση με το 2021.
Ωστόσο, αυτή η αύξηση είναι πολύ μι-
κρότερη από την αύξηση κατά 2 δισε-
κατομμύρια τόνους που καταγράφηκε 
το 2021 καθώς οι χώρες στράφηκαν 
στα ορυκτά καύσιμα για να ενισχύσουν 
την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της 
Covid-19, υπογραμμίζει ο διεθνής οργα-
νισμός.

1% αύξηση οι εκπομπές 
καυσαερίων
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 
Οκτωβρίου 2022 τη δέσμη μέτρων για το 

2022 που αφορά στη διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 
οποία παρέχεται αξιολόγηση 
των επικρατουσών καταστάσεων 
και προόδου που έχουν σημειώ-
σει τα κράτη που βρίσκονται σε 

προ-ενταξιακή ή ενταξιακή πορεία και αφο-
ρούν στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. 
Όσον αφορά ειδικά στην Τουρκία η Επιτροπή 
εστιάζει σε διάφορους τομείς όπου η Τουρ-
κία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με 
την υλοποίηση των ρητρών του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου που περιλαμβάνουν, ως θεμε-
λιώδους όρους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τομείς 
όπου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή η Τουρκία πόρρω απέχει από την πλήρη 
εφαρμογή τους. 
Η Επιτροπή εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις στην λει-
τουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας, 
εντοπίζοντας, μάλιστα, αντί προόδου, οπισθοδρό-
μηση. Τούτη, εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, στις διαρ-
θρωτικές ελλείψεις του πολιτικού συστήματος της 
Τουρκίας οι οποίες μάλιστα, παρά τις επισημάν-
σεις του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν αντιμετω-
πίζονται. Εντοπίζονται, επίσης, σαφείς ελλείψεις 
που αφορούν στην λογοδοσία της κυβέρνησης, 
ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι συγκεντρωτικές 
τάσεις προς την κυβέρνηση χωρίς να γίνεται σεβα-
στή η αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών. Τέλος, 
εντοπίζεται σοβαρή έλλειψη σε αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς ελέγχων και ισορροπιών στο πολιτικό 
σύστημα. Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής αναφέρονται επίσης στην στοχοποίηση της 
αντιπολίτευσης από τις κρατικές αρχές της χώρας, 
την εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση που επι-
κρατεί στο νοτιο-ανατολικό τμήμα της χώρας και 
την παράταση της εντολής προς την κυβέρνηση από 
την Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τις διασυνοριακές 
επιχειρήσεις στη Συρία και στο Ιράκ για δύο επιπλέ-
ον χρόνια, τονίζοντας, ταυτόχρονα την επισφαλή 
κατάσταση και τάξη πραγμάτων που επικρατεί στα 
σύνορα. Παράλληλα, εντοπίζεται σοβαρή οπισθο-
δρόμηση όσον αφορά στην κοινωνία των πολιτών, 
με οργανώσεις να δέχονται αυξημένες πιέσεις, λο-
γοκρισία και περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που αφορούν στην ελευθερία της έκφρασης, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. 
Στον τομέα της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοί-
κησης δεν σημειώθηκε η οποιαδήποτε πρόοδος, με 
την Τουρκία να μην έχει προχωρήσει σε βήματα που 
να δεικνύουν βελτίωση στους τομείς της δημόσιας 
διοίκησης, δημοσιονομικής πολιτικής, λογοδοσίας 
και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, την 
ίδια στιγμή που παρατηρείται πολιτικοποίηση της 
διοίκησης, χαμηλή συμμετοχή γυναικών σε διευθυ-
ντικές θέσεις και εγκατάσταση μηχανισμών συμμε-
τοχικότητας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Στον τομέα της δικαιοσύνης και της δικαστικής 
εξουσίας ειδικότερα υπάρχει μια σαφής και σο-
βαρή οπισθοδρόμηση που ξεκίνησε το 2016 μετά 
το αποτυχημένο πραξικόπημα και η σοβαρότερη 
ανησυχία είναι η έλλειψη ανεξαρτησίας αλλά και 
η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων που δια-
σφαλίζουν την ανεξάρτητη και δίκαιη απονομή της 
δικαιοσύνης, ως επίσης και η άρνηση των εθνικών 
δικαστηρίων να εφαρμόσουν αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταγράφεται το γεγονός 
ότι η Τουρκία δεν ευθυγραμμίζεται με τις κυρώσεις 
που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
της Ρωσίας, ενώ καταγράφεται περαιτέρω ότι η 
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο έχει και πάλι 
ενταθεί, με την υπόμνηση προς την Τουρκία όπως 
σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιό-
τητα όλων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ενταξιακή 
πορεία της Τουρκίας

Το λιτό μικρόν, βασανιστικά ωραίο ειδικά 
με σώρουχα μεταξωτά χειροποίητα από 

«δούλους».
Αχ ετούτο το ισμός!
Δημοκρατικοί ούλοι χωρίς καμιά εξαίρεση 
και καταγράφουμε τον κατάλογον:
Πατριωτισμός, προοδευτισμός, καπιταλι-
σμός, φασισμός, φιλελευθερισμός, κομμου-
νισμός, ιμπεριαλισμός, λενινισμός, μαοϊσμός, 
σοσιαλισμός, σκοταδισμός, μοναρχισμός, 
ναζισμός, προτεσταντισμός και……
Έγραψα πολλά και φαίνεται ότι θ’ άφησα 
πίσω και θα απογοητευτούν λυπηθούν οι μη 
αναγράφοντες, αφέντες Αμήν!
Μην ρίξετε χαμένοι την «πόμπα»! Τα δίποδα 
έχουν ανάγκες ταξιδιών, διακοπών, αναψυ-
χής, ξεγνοιασιάς, αφασίας, κουβεντολόι ξερό 
χαβαλέζικο και τέλος πάντων ησυχίας, ηρε-
μίας, φαρμάκων, μάσας αλλά προπάντων 
(προσέξετε) υγείας, αγάπης, αγκαλιούδων 
αληθινών με ολίγον «δημοκρατικό» ψέμα!
Καμόν μιάλον έχω ν’ αγαπηθούμεν βαπτί-
σματος στην αγάνωτη «γαλάζια» κολυμπή-
θρα μεγέθους δίποδου μικρούτσικου. Αμήν 
και πότε! Το μνήμα Αγ. Νεοφύτου είναι πα-
ντός μεγέθους!
Μοιράζομαι δύσκολον αδύνατον εγχείρημα 
έχοντας μάλιστα και ειδικούς χειρούργους.
Αχ και πάλιν Αχ!
Ετούτο το λίγο μικρό λιτό αλλά τόσο μεγά-
λο με μάζα απεριόριστη για όλους τωρινούς 
μελλοντικούς και όσους έφυγαν. Μικρούς 
μεγάλους, έθνη των Ηνωμένων Εθνών με τα 
πέντε μέλη του βέτο του ξερού ανούσιου χω-

ρίς φλούδα ανθρωπιάς γήινης κόσμιας ή του 
απέραντου υπερπέραντος κόσμου δυσκολο-
χώνευτο μαζοχιστικό χαρακτηριστικό ουσι-
ώδες των χαρισματικών δίποδων και ειδικά 
των όξυπνων και έξυπνων!
Ο Αϊνστάιν δεν αποδέχτηκε (έλεγχος παρα-
καλώ) την Προεδρία του νεοϊδρυθέντος κρά-
τος του για να μην «λερωθεί» από την ανθυ-
γιεινή «ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» (που αλλοιώνει το 
κάθετι ανθρώπινο) εργασία! Δικό μου τούτο, 
λεύτερος στη γλώσσα και στη γραφή γυρνώ-
ντας στα Εθνικά πάρκα. Στο είπα Αντρίκκο 
σώπα και λίγο θα σε πιάσουν οι χωροφύλα-
κοι, εθνοφύλακες, φύλακες απλοί!
Σκέψου λιγάκι λίμπουρα κάπου θα συναντη-
θούμε έστω και στη διχάλα προσωρινά θα 
χωριστούμε άμεσα και πάλιν με χρόνους θα 
ξανασυναντηθούμε και τι θα πούμε γίγαντα 
με τα δκύο πόδκια και με μια κούφκια κκε-
λέ άνευ ανθρώπινης κλίμακας δηλαδή τόση 
μιάλη που χωράει σε μια ψάθινη κοφίνα 
σταφυλιών.
Τον είδα προχτές στο καλοκαιρινό παναΰρι 
του χωρκού (ιστορίες) τον χαιρέτησα αληθι-
νά εγκάρδια. Που είσαι; Τι κάνεις ρε μιάλε. 
Δεν τ’ άρεσε το ρε. Δίκαιο είχε! Πρωτόκολλο; 
Τούτο μας έμεινε έστω και εάν δεν υπάρχει 
καθόλου σε τούτο το μικρό μας έξυπνο τόπο. 
Ο άλλος πάει για βραβεία πάλιν. Πρώτη 
φορά άκουσα βραβεία εξυπνάδας! Ένα παλ-
λούτζι έχει αξία Α. Ένα πρόστιμο γερό εκατόν 
Α. Ένα πρωϊνό το δίποδο θα ξυπνήσει από το 
λήθαργο και θ’ αποφασίσει να ‘ναι ίσιος σω-
στός στη κοινωνία. Τα ριάλια που ξοδέψαμε 

(δικά μας του λαού βέβαια) για τα παλλού-
τζια θα τα διπλασιάσουμε για παλλούκωμα 
της εξυπνάδας της εξουσίας των διπόδων 
όξυπνων και έξυπνων. Η ελιά με κορμό ένα 
πόδι που πήγε;  Εκλογές έρχονται. Τι θα ψη-
φίσω με τους φίλους, υιούς μου;  Πάντως 
σίγουρα θα πάμε στην κάλπη. Τώρα που 
‘ρχονται τραμ, τρένα, καινούργια φορεία, 
καινούργια ξενοδοχεία αρρώστων, σήραγ-
γες, δενδροφυτεύσεις «ευκαλύπτων», «ακα-
κίων» δέντρων του τόπου μας! (κακό χρόνον 
που τάφερε).
Δεν λέω και ξαναλέγω ότι είμαστε λαός αιώ-
νιος πορφυρός γανωμένος ολόφρεσκος!
Η γέφυρα γιομάτη από κόσμο με χρώματα 
πολλά και όμορφα διασταύρωση τους πολι-
τιστικούς μοναδικούς στο κόσμο χώρους. Ο 
ένας Ψαροχώρι χωρίς ψάρκα τζιαι λαό και ο 
άλλος αγκάθια και αστέγαστα ψηφιδωτά μο-
ναδικά (στον κόσμο τωρινό μελλοντικό) μέσα 
στα ακάμωτα τζιαι γέριμα.
«Λαλούν ριάλια δεν υπάρχουν για τούτες 
τες δουλειές».
Υπάρχουν για δωμάτια ύπνου και ……… χώ-
ροι φαγητού άλουτων και λουμένων.
Τα σταφύλια θα μείνουν πάνω έτσι λαλεί ο 
Χαμπής!
Σας χαιρετώ εκεί που είστε Μόντη, Λιπέρτη, 
Διαμαντή, Κακογιάννη, Σωτήρη, Παλληκα-
ρίδη, Αυξεντίου, Μάτση με τα όλα σου. 
Αντοχήν έχουμεν! 
Σας χαιρετώ από καρκιάς και να πάμε ούλοι 
στις εκλογές.

Α. Λοϊζάς Πάφιος
Του Δρα  Αντώνη Στ. Στυλιανού

Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ε ίναι απ’ όλους αναμφισβήτητο το γε-
γονός ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί 
ένα τεράστιο πρόβλημα που υποβαθ-

μίζει την ποιότητα ζωής των επι-
σκεπτών αλλά πολύ περισσότε-
ρο των κατοίκων του νησιού.
Οι νευραλγικοί άξονες όλων των 
επαρχιών παρουσιάζουν μεγά-
λο κυκλοφοριακό πρόβλημα κυ-

ρίως τις ώρες αιχμής που συνεχώς διευρύ-
νονται. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο και 
πολλές φορές ανυπέρβλητο όταν συνδυά-
ζεται με έκτακτες συνθήκες που προκαλού-
νται από ένα ατύχημα ή όταν κάποιο όχημα 
ακινητοποιείται και πρέπει να μετακινηθεί. 
Παράλληλα, τα οδικά έργα που εκτελού-
νται σε ολόκληρο το νησί και απαιτούν κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις επιβαρύνουν ακό-
μη περισσότερο την ομαλή κυκλοφορία 
των οχημάτων και αυξάνουν την ταλαιπω-
ρία των οδηγών.
Είναι γεγονός ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρ-
χουν. Ούτε μπορεί από την μια στιγμή στην 
άλλη να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Χρειάζε-
ται σχεδιασμός, εμπλοκή όλων των φορέ-
ων και πολιτικές αποφάσεις. Θα πρέπει να 
υπάρξουν παρεμβάσεις στην υποδομή και 

εκτέλεση των έργων. 
Το κυκλοφοριακό θα μπορούσε να απαμ-
βλυνθεί εφαρμόζοντας στην δική μας πε-
ρίπτωση, μεταρρυθμίσεις στα ΜΜΜ αλλά 
ταυτόχρονα θα πρέπει επισταμένα να μελε-
τηθεί το θέμα της βελτίωσης της διαχείρι-
σης της κυκλοφορίας, ειδικά στην περίπτω-
ση εκτέλεσης οδικών έργων. 
Παρά την βελτίωση που έχει καταγραφεί 
τα τελευταία χρόνια, στη χρήση των ΜΜΜ, 
δεν κατάφερε να φθάσει σε ικανοποιητι-
κό σημείο έτσι ώστε να μπορέσει να βοη-
θήσει στην επίλυση του προβλήματος. Θα 
πρέπει να μελετηθεί η παροχή ακόμη και κι-
νήτρων για χρήση των ΜΜΜ από τους πο-
λίτες όπως για παράδειγμα η αύξηση των 
τακτικών δρομολογίων προς και από δημο-
φιλής προορισμούς. Θα μπορούσε η πολι-
τεία να παρέχει στους πολίτες επιδοτημένη 
κάρτα κυκλοφορίας για χρήση με τα ΜΜΜ, 
που θα οδηγούσε σε πολλαπλά οφέλη. Η 
συγκεκριμένη πολιτική αν εφαρμοζόταν θα 
εξοικονομούσε καύσιμα σε μια εποχή ενερ-
γειακής κρίσης με αποτέλεσμα να μειώσει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και ταυτόχρονα να συμβάλει 
στην μείωση της μόλυνσης του περιβάλλο-
ντος συμβάλλοντάς έτσι θετικά και στο πε-
ριβαλλοντικό πρόβλημα.
Όσον αφορά την διαχείριση της κυκλοφο-
ρίας θα μπορούσαν να γίνουν ορισμένες 
ενέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέ-

ων και υπηρεσιών έτσι ώστε σε περίπτωση 
ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης κάποιου 
οχήματος σε ένα κεντρικό οδικό άξονα να 
μην σταματά η κυκλοφορία. Το κλιμακωτό 
ωράριο στην εργασία μπορεί να μετακινή-
σει σημαντικά τις διαδρομές των μέσων με-
ταφοράς και διαφοροποιήσει τις ώρες  αιχ-
μής. Η πολιτεία θα πρέπει να μελετήσει τα 
πλεονεκτήματα που παρέχουν νέες καινο-
τόμες τεχνολογικές εξελίξεις όπως για πα-
ράδειγμα η ενίσχυση της μικροκινητικότη-
τας με επιπλέον αλλά και ελκυστικότερα 
κίνητρα στους πολίτες. Παράλληλα, πρέπει 
να επενδύσουμε στην καλύτερη οργάνωση 
της εκτέλεσης των οδικών έργων με χρονο-
διαγράμματα, νυχτερινές εργασίες, ιεράρ-
χηση προτεραιοτήτων αλλά και με σχέδια 
εκτροπής οχημάτων ώστε να διασφαλίσου-
με την σωστή κυκλοφοριακή διαχείριση και 
σε αυτή την περίπτωση.
Η ριζική αντιμετώπιση του κυκλοφορια-
κού προβλήματος απαιτεί άμεσες λύσεις 
που απαιτούν κυρίως πολιτικές αποφάσεις 
προς το κοινό όφελος. Πέρα από τα υπόλοι-
πα προβλήματα που έχει καθημερινά ενώ-
πιον της η πολιτεία, θα πρέπει συνεχώς να 
δίνει λύσεις και στο συγκεκριμένο. Οι  ευ-
καιρίες πλέον είναι αρκετές με μεγαλύτε-
ρη αυτή της επερχόμενης ενεργειακής κρί-
σης η οποία ίσως να αποτελέσει μια εκ των 
ουκ άνευ ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να 
αφήσουμε να πάει χαμένη. 

Κυκλοφοριακός «πονοκέφαλος» 
και πολιτικές αποφάσεις
Γιώργος Α. Όψιμος
Απόφοιτος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου με κατεύθυνση στα Συγκοινωνιακά.

To μικρό, το δίποδο, το έξυπνο



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 22 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

Λειτουργίες – Κηρύγματα 
Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου (22 - 28 Οκτωβρίου)

 
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος σήμερα Σάββατο 22 Οκτωβρίου θα χοροστατήσει 
κατά τον εσπερινό και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στα 
Κονιά.
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη 
Γεροσκήπου.
Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου θα χοροστατήσει κατά τον εσπερινό και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου στη Νικόκλεια.
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στις Κάτω Πλάτρες.
Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου θα προστεί της καθιερωμένης δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου 1940, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο. 
Ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ. Τυχικός το Σάββατο 22 
Οκτωβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στο Ιερό Ξωκκλήσι παρά το σπήλαιο του Αγίου Ιλαρίωνος 
στην Επισκοπή.
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Ιακώβου του Αδελφοθέου στα Κονιά.
Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου θα προστεί του εσπερινού και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στη Φύτη.
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στο Παραμάλι.
 
Ο θεολόγος κ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης την προσεχή Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα κηρύξει τον θείο λόγο στον 
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Ποταμιού.



WRC–Ράλλυ Ισπανίας: Άσφαλτος για το «κλείσιμο»
Το Ράλλυ Ισπανίας θα αποτελέσει  τον προτελευταίο γύρο της φετ ινής σεζόν του 
WRC, όπου μαζ ί  με την Ιαπωνία θα κλε ίσουν την χρονιά με άσφαλτο και  ταχύτητα

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ZIVANIA ADESMEFTOS 13.7X19.2.pdf   1   13/11/2017   10:32 ��

Με το πρωτάθλημα των οδηγών να έχει 
κριθεί στο WRC, το πρωτάθλημα των 
κατασκευαστών έχει πλέον μόνο δύο 

πρωταγωνιστές, την Toyota και την Hyundai, 
καθώς η M-Sport δεν έχει πια μαθηματικές 
ελπίδες για τον τίτλο. Έτσι, οι δύο ασιατικές 
ομάδες θα κονταροχτυπηθούν στην άσφαλτο 
της Ισπανίας και της Ιαπωνίας.
Πρόκειται για ένα καθαρά ασφάλτινο ράλλυ, 
με γρήγορες και «εναλλασσόμενες» ειδικές. 
Αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προο-
ρισμούς πολλών οδηγών. 
Ο αγώνας απαιτεί φυσικά ένα διαφορετικό 
στυλ οδήγησης σε σχέση με τους αγώνες επί 
“χαλαρών” επιφανειών, κάτι που έχει ανακα-
τέψει την τράπουλα αρκετές φορές στο παρελ-
θόν.                                                                        Η 
βάση του ράλλυ παραμένει και φέτος δίπλα 
στο γνωστό πάρκο Port Aventura World, στο 
Salou. Οι ειδικές είναι διασκορπισμένες στην 
Costa Daurada, με κάποιες νέες ειδικές δια-
δρομές να έχουν προστεθεί στο αγωνιστικό 
σκέλος, όπως η Els Omells – Malda και η Serra 
de la Llena, οι οποίες άνοιξαν και την αυλαία 
του αγώνα το πρωί της Παρασκευής. Συνολικά, 
ο αγώνας αποτελείται από 293.77 αγωνιστικά 
χιλιόμετρα, κατανεμημένα  σε 19 ειδικές δια-
δρομές.

Το Ράλλυ Ισπανίας αποτελεί μέρος του WRC 
από το 1991, ενώ αποτελούσε ήδη σταθ-
μό του ERC από το 1975 και φέτος μετρά και 
στο πρωτάθλημα του ERC. Για πολλές σε-
ζόν ήταν ένα παραδοσιακό ασφάλτινο ράλ-
λυ, όμως το 2010 μετατράπηκε σε μεικτής 
επιφάνειας, αποτελώντας μάλιστα τον μόνο 
αγώνα αυτού του είδους για αρκετές σεζόν. 
Το 2021 ο αγώνας έγινε και πάλι αποκλει-
στικά ασφάλτινος και αυτή φαίνεται να εί-
ναι η κατεύθυνση για το προσεχές μέλλον.                                                                                                                                 

To 2004 o Carlos Sainz αποχαιρέτησε το κοινό 
της πατρίδας του, κουνώντας το χέρι του έξω 
από το παράθυρο του Xsara, έχοντας ανακοι-
νώσει πως εκείνη η σεζόν θα ήταν η τελευταία 
του στο WRC. 
Από την άλλη, ο Paul Nagle ξεκίνησε την πο-
ρεία του στο WRC την ίδια χρονιά και στον ίδιο 
αγώνα. 
Ο Ιρλανδός συνοδηγός θα κλείσει την καριέρα 
του στο Ράλλυ Ισπανίας, με τον James Fulton 
να τον αντικαθιστά δίπλα στον Craig Breen για 

την Ιαπωνία και έπειτα.
Απόλυτος άρχοντας του αγώνα δεν είναι άλλος 
από τον Sebastien Loeb, ο οποίος κατέχει το 
εντυπωσιακό ρεκόρ των εννέα νικών (2005 έως 
και 2012, 2018). Τρεις νίκες έχει πανηγυρίσει ο 
Sebastien Ogier, ενώ από δύο νίκες έχουν οι 
Carlos Sainz, Colin McRae, Didier Auriol, Gilles 
Panizzi και Thierry Neuville.   Η τελετή έναρ-
ξης του Ράλλυ Ισπανίας έγινε στις 20:00 την 
Πέμπτη και  πραγματοποιήθηκε στους χώρους 
του ξενοδοχειακού συμπλέγματος που βρί-
σκεται δίπλα στο πάρκο Port Aventura World 
με τo shakedown να διεξάχθηκε την ίδια μέρα 
στις 11:00 με παντοκρατορία της Toyota που 
έδειξε της προθέσεις της για τον αγώνα και το 
πρωτάθλημα. 
Η Παρασκευή ήταν  η δυσκολότερη ημέρα του 
αγώνα, αφού τα πληρώματα κάλυψαν  μια 
συνολική απόσταση 123.5 χιλιομέτρων, αφού 
περιλάμβανε δύο νέες ειδικές διαδρομές, χω-
ρίς service στο ενδιάμεσο των περασμάτων.                                                                                                                                      
Η δυσκολότερη ειδική διαδρομή του αγώνα 
δεν είναι άλλη από την Riba-roja. 
Η συγκεκριμένη ειδική θα τρέξει στην αντίθε-
ση κατεύθυνση από εκείνη του 2021 και πρό-
κειται για μια συνεχή κατάβαση, μέσα από συ-
νεχείς στροφές και μεταβολές στο ύψωμα του 
δρόμου, ενώ συχνές είναι και οι φουρκέτες.
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Η ιστορία είναι γνωστή: Το 1977 ο Γάλλος 
αναβάτης Thierry Sabine χάθηκε για 

τρεις μέρες με τη μοτοσικλέτα του στις αμ-
μοθίνες της Σαχάρας. Εκεί ήρθε σε επαφή με 
συγκλονιστικά τοπία. Μόλις λοιπόν διασώθη-
κε, συνέλαβε την ιδέα του μαραθώνιου Paris 
– Dakar.
Πράγματι, στις 26 Δεκεμβρίου 1978, 182 αγω-
νιστικά οχήματα εκκίνησαν από τον πύργο του 
Άιφελ με προορισμό την έρημο Σαχάρα. Αφού 
διέσχισαν τη Γαλλία, την Αλγερία, το Νίγηρα, 
το Μάλι, την Άνω Βόλτα και τη Σενεγάλη, στις 
14 Ιανουαρίου 1978 τερμάτισαν στο Ντακάρ 
τα 74 από αυτά. Ο μύθος του Dakar είχε γεν-
νηθεί.                                                                    Μολονότι ο 
Thierry Sabine έχασε τη ζωή του το 1986, όταν 
το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνάντησε 
αμμοθύελλα στο Μάλι, και παρά το γεγονός 
ότι η πολιτική αστάθεια της περιοχής οδήγη-
σε στη μετεγκατάσταση του αγώνα, αρχικά 
στη νότια Αμερική και σήμερα στην Αραβική 
χερσόνησο, το όνομα Dakar είναι πλέον συνώ-
νυμο της απόλυτης περιπέτειας στην έρημο.                                                                                                                                           
H Audi, πολυνίκης ενός άλλου “μαραθωνίου”, 
του LeMans (έχει νικήσει 13 φορές τον κλασι-
κό 24ωρο αγώνα, μόνο η Porsche νίκησε πε-
ρισσότερες, 19 συγκεκριμένα) έβαλε πλέον 
σκοπό να κατακτήσει το Dakar.
Πιστή στο σλόγκαν της, Πρόοδος διά της Τε-
χνολογίας, η Audi φέρνει στο Dakar ένα εξη-

λεκτρισμένο όχημα, τόσο επαναστατικό όσο 
ήταν το Quattro στην εποχή του, που καθιέ-
ρωσε την τετρακίνηση στο WRC.
Το Audi RS Q e-tron είναι ένα αγωνιστικό όχη-
μα εκτός δρόμου με δύο ηλεκτροκινητήρες 
σε κάθε άξονα, μπαταρία 52 KWh και ηλε-
κτρογεννήτρια βενζίνης. 
Έκανε ντεμπούτο στο Dakar τον περασμένο 
Ιανουάριο. Μολονότι η τελική διάκριση τορ-
πιλίστηκε από προβλήματα πλοήγησης, τα 3 
πληρώματα πήραν συνολικά 4 ειδικές.
Τον Μάρτιο, οι Stephane Peterhansel/
Edouard Boulanger νίκησαν στον αγώνα του 
Abu Dhabi, οπότε το Audi RS Q e-tron έγινε το 
πρώτο εξηλεκτρισμένο αυτοκίνητο που νίκη-
σε μαραθώνιο ερήμου.
Με τα μαθήματα που λήφθηκαν σε αυ-
τούς τους δύο αγώνες, εξελίχθηκε 
το Audi RS Q e-tron3, που είναι πιο ευγενικό 
στον άνεμο, με 15% μειωμένη αεροδυναμική 
αντίσταση (χάρη τόσο στον περιορισμό της 
μετωπικής επιφάνειας όσο και του αεροδυ-
ναμικού συντελεστή), και πιο ελαφρύ για κα-
λύτερο  πάτημα στην άμμο ενώ έχει πιο νοι-
κοκυρεμένο πίνακα οργάνων, για ευκολότερη 
πλοήγηση, και πιο εύκολη αλλαγή ελαστικού, 
ώστε να χαθεί ελάχιστος χρόνος, αν απαιτη-
θεί κάτι τέτοιο.
Το Audi RS Q e-tron3 πραγματοποίησε εκτετα-
μένες δοκιμές στη διάρκεια του καλοκαιριού 
στην έρημο της Σαραγόσα, στην Ισπανία, σε 
θερμοκρασίες που βρίσκονται κοντά σε αυτές 
που αναμένεται να συναντήσει στον αγώνα.                                                                              
Παράλληλα, στις αρχές Οκτωβρίου, τα 
3 πληρώματα, αποτελούμενα από τους 
Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane 
Peterhansel/Edouard Boulanger και Carlos 
Sainz/Lucas Cruz, συμμετείχαν εκτός συνα-
γωνισμού (λόγω του ότι έτρεχαν με προδια-
γραφές 2023)  στο Ράλι Μαρόκου (Rally du 
Maroc).

Μία εξηλεκτρισμένη πολεμική 
μηχανή στοχεύει τη νίκη στο Dakar “23



Έντονο είναι το παρασκή-
νιο για το κλείσιμο του 
δημοτικού κολυμβητηρί-

ου Πάφου από τον Δήμο Πά-
φου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-
φορίες, ο λόγος που ο δήμος 
Πάφου έχει κλείσει το κολυμ-
βητήριο Πάφου, είναι η διαμά-
χη που έχει προκύψει μεταξύ 
των δύο σωματείων της πόλης 
μας, του Ναυτικού Όμιλου Πά-
φου και του Ομίλου Υδατο-
σφαίρισης Πάφου. Μεταξύ των 
δύο σωματείων υπάρχουν δια-
φορές με αποτέλεσμα να είναι 
εχθροί μεταξύ τους.
Όλα ξεκίνησαν μετά από έντο-
νο παρασκήνιο άλλων σωμα-
τείων για μη εγγραφή του Ομί-
λου Υδατοσφαίρισης Πάφου 
στο πρωτάθλημα κάτω από την 
ομπρέλα του πολιτιστικού σω-
ματείου «Ευαγόρας Παλληκα-
ρίδης», κάτι που το πέτυχαν. 
Ο αποκλεισμός Ομίλου Υδατο-
σφαίρισης Πάφου από το πρω-
τάθλημα, δεν άρεσε στον Δήμο 

Παφου, ο οποίος με τη σειρά 
του έκλεισε το κολυμβητήριο, 
καλώντας παράλληλα τους δύο 
ομίλους να τα βρουν μεταξύ 
τους. 

Η θέση του δήμου Πάφου
«Η ΚΟΕΚ σε συνεδρίαση του δι-
οικητικού της συμβουλίου δεν 
έκανε αποδεκτό το αίτημα του 
Ομίλου για την συμμετοχή τους 
στα εθνικά πρωταθλήματα κο-
λύμβησης και υδατοσφαίρισης 
κατόπιν ενστάσεως του Ναυτι-

κού Ομίλου Πάφου στερώντας 
το δικαίωμα σε πέραν των 200 
παφιτών αθλητών να συμμετά-
σχουν στα εθνικά πρωταθλή-
ματα. Η στάση τόσο της ΚΟΕΚ 
όσο και του Διοικητικού συμ-
βουλίου του Ναυτικού Ομίλου 
Πάφου θυματοποιεί νεαρούς 
αθλητές.
Η μη έγκριση του Ομίλου είναι 
συνέπεια των αντιπαραθέσεων 
και της διασπαστικής πραγμα-
τικότητας που επικρατεί μεταξύ 
των Ομίλων του υγρού στίβου 

στην πόλη μας, με μήλο της έρι-
δος τις ώρες χρήσης του Δημο-
τικού Κολυμβητηρίου.
Κύριο μέλημα του  Δήμου Πά-
φου είναι ο τερματισμός του 
συγκρουσιακού κλίματος το 
οποίο δημιουργεί ανισότητες. 
Ο Δήμος Πάφου επικρίνει τις 
οποιεσδήποτε απαράδεκτες 
συμπεριφορές παραγόντων, 
γονέων και παιδιών που λαμ-
βάνουν χώρα εντός του χώρου 
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
και θέτουν σε κίνδυνο την εύ-
ρυθμη και ασφαλή λειτουργία 
του Κολυμβητηρίου.
Ο Δήμος θέλοντας να μην είναι 
συμμέτοχος στα νέα αυτά δε-
δομένα τα οποία αποβαίνουν 
εις βάρος του αθλητισμού στην 
πόλη μας, αποφάσισε το κλεί-
σιμο από σήμερα του Δημοτι-
κού Κολυμβητηρίου «Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης» Πάφου και κα-
λεί όλους τους  εμπλεκόμενους 
φορείς να καταλήξουν σε συ-
ναινετικές λύσεις, σε ένα πνεύ-
μα συνεργασίας».

Τι κρύβεται πίσω από το κλείσιμο του κολυμβητηρίου Πάφου
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Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας
Αν...

...η Πάφος κερδίσει και την Ομόνοια, τότε ψάξτε τον δεύτερο στη 
βαθμολογία. Μέχρι τώρα η ομαδάρα του Χένινγκ Μπεργκ δεν 
έχει ηττηθεί, και ούτε πρόκειται να ηττηθεί, βλέποντας τις άλλες 
ομάδες. Κακά τα ψέματα, η Πάφος fc είναι η ήρεμη δύναμη της 
πρώτης κατηγορίας.  

Μεγάλο παιχνίδι σήμερα λοιπόν, με την Πάφο να 
φιλοξενεί την Ομόνοια και να καλείται να δείξει 

για άλλη μια αγωνιστική το καλό αγωνιστικό της πρό-
σωπο και να αποδείξει ότι δικαίως θεωρείται το πρώ-
το φαβορί για τον τίτλο. 

Ο Χένινγκ Μπεργκ που θα βρεθεί για πρώτη 
φορά απέναντι στην πρώην ομάδα του δεν ανα-

μένεται να «λυπηθεί» κανένα, αλλά να δείξει ότι είναι 
ένας εξαιρετικός προπονητής και μπορεί να διεκδική-
σει τον τίτλο.  

Από την άλλη, το πληγωμένο θηρίο που λέγε-
ται Ομόνοια δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Έρχεται 
στην Πάφο για να μην δεχθεί τέρμα κατά κύριο 

λόγο και απ’ εκεί και ύστερα να προσπαθήσει για να 
πάρει τη νίκη. 

Βέβαια, όταν έχεις απέναντί σου την καλύτερη 
άμυνα και την καλύτερη επίθεση του πρωτα-

θλήματος, τότε αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολη είναι η 
αναμέτρηση είτε λέγεσαι Ομόνοια, είτε άλλη ομάδα. 

Να πάμε και στην κερκίδα, εκεί όπου αναμένε-
ται άλλη μια μάχη. Οι γηπεδούχοι της Πάφος 

fc εναντίων των «Πράσινων» της Λευκωσίας, με τους 
πρώτους να υπερτερούν σε αριθμό. Στο γήπεδο ανα-
μένονται πέραν των 5 χιλιάδων φίλων και υποστηρι-
κτών της Πάφος fc και από την άλλη γύρω στις 2 χι-
λιάδες Ομονοιάτες να δημιουργούν μια πολύ όμορφη 
ατμόσφαιρα.  

Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ένας πολύ καλός αγώ-
νας και οι φίλαθλοι θα αποχωρήσουν από το γή-

πεδο σε αθλητοπρεπεί πλαίσια. 

Σπόντες. . .
Μαθήματα ηθικής δεν μπορείς 

να παραδώσεις στην Πάφο

Μαθήματα ηθικής δεν μπορείς να παραδώ-
σεις στην Πάφο… Θυμίζουμε ότι στον τελευ-
ταίο αγώνα η Πάφος αν και αδιάφορη κερδισε 
τον ΑΠΟΕΛ και έστειλε την ΑΕΚ στο Τσάμπιονς 
Λιγκ. 
Έρχονται, λοιπόν τώρα, και ψάχνουν να κτυπή-
σουν ύπουλα την Πάφο, λέγοντας ότι ο Τιμόθε-
ος Χριστοφή επηρεάζει τους διαιτητές λες και 
η Πάφος έχει ανάγκη να κερδίσει με τη διαιτη-
σία. Όταν έχεις στις τάξεις σου τον πρώτο σκό-
ρερ του πρωταθλήματος, την καλύτερη επιθε-
τική γραμμή και την καλύτερη άμυνα, όχι μόνο 
δεν χρειάζεσαι καμιά διαιτησία, αλλά ούτε και 
τον Θεό (με κάθε σεβασμό).

Όλη η Πάφος είναι στο πόδι για την σπουδαία αναμέτρηση 
με την Ομόνοια Λευκωσίας. Δεν αποκλείεται να έχουμε στο 

γήπεδο ακόμα και 7 χιλιάδες κόσμο. 

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε η πρεμιέρα της εκ-
πομπής «Παίξτε μπάλα στο Ράδιο Κόσμος» με τον 

Μάριο Ευριπίδου που είχε καλεσμένο τον προπονητή Λάκη 
Αθανασίου. Οι δύο τους ανέλυσαν την εκπληκτική πορεία 
της Πάφος fc, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα 
για τον τίτλο. Η εκπομπή ασχολήθηκε επίσης με τις μικρές 
κατηγορίες ποδοσφαίρου και άλλα αθλήματα.  Η εκπομπή 
«Παίξτε μπάλα στο Ράδιο Κόσμος» μεταδίδεται από τη συ-
χνότητα 95,2, αλλά και μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα 
www.cosmosnews.com.cy.

«Παίξτε μπάλα στο Ράδιο Κόσμος»

Καιρό έχω να πετύχω 
ΧΑΤ-ΤΡΙΚ σε ένα αγώνα

Νίκη και μόνο νίκη 
το σύνθημα στον 
Ακρίτα...

Με την πλάτη στον τοίχο για άλλη μια 
αγωνιστική θα αγωνιστεί ο Ακρίτας 

Χλώρακας. Η μικρή συγκομιδή βαθ-
μών και η παραμονή στον πυθμένα 
του βαθμολογικού πίνακα, αναγκά-
ζουν άπαντες στην ομάδα της Χλώ-
ρακας να βρίσκονται στην «πρίζα» 
ενόψει του αγώνα με την Καρμιώ-

τισσα στο Αμμόχωστος – Επιστροφή. 
Ο Νταβίντ Μπαντία που βρίσκεται σε δύσκο-
λη θέση καλείται να επαναφέρει την ομάδα 
στις επιτυχίες, καθώς σε διαφορετική περί-
πτωση τα πράγματα θα γίνουν εξαιρετικά 
δύσκολα για όλους, ακόμα και για τον ίδιο. 
Σε διοίκηση και κόσμο επικρατεί προβλημα-
τισμός, καθώς περίμεναν κάτι περισσότερο 
από την τεχνική ηγεσία, όσο αφορά την αγω-
νιστική εικόνα της ομάδας. 
Στα αγωνιστικά, πέραν του τραυματία Μπαλ-
ταζάρ που υπέστη ρήξη χιαστών και θα 
απουσιάσει αρκετό χρονικό διάστημα, δεν 
υπάρχουν άλλες απουσίες. Έτσι, ο Νταβίντ 
Μπαντία έχει να επιλέξει τους καλύτερους 
έντεκα για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, όπου 
η νίκη και οι τρεις βαθμοί είναι μονόδρομο



Γ ια πρώτη φορά ύστερα 
από αρκετά χρόνια υπάρ-
χει τέτοιος ξεσηκωμός 

για ένα ποδοσφαιρικό παιχνί-
δι. Σχεδόν ολόκληρη η ποδο-
σφαιρική Πάφος βρίσκεται στο 
πόδι για τον σημερινό αγώνα 
στο Στέλιος Κυριακίδης (18:00) 
μεταξύ της τοπικής ομώνυμης 
ομάδας και της Ομόνοιας Λευ-
κωσίας. Από πλευράς Πάφος 
fc κάνουν λόγο ακόμα και για 
ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης 
κόσμου στο Στέλιος Κυριακίδης. 
Ένα παιχνίδι που μαγνητίζει τα 
βλέμματα όχι μόνο μεταξύ των 
φιλάθλων Πάφου και Ομόνοι-
ας, αλλά και ανά το παγκύπριο. 
Η πολύ καλή αγωνιστική εικόνα 
της Πάφου, αλλά και η παρου-
σία της Ομόνοιας, αναγκάζει 
ακόμα και ουδέτερους φιλά-
θλους να παρακολουθήσουν 
τον αγώνα που αναμένεται να 
είναι υψηλού επιπέδου. 
Η πρώτη στη βαθμολογία, λοι-
πόν, Πάφος fc υποδέχεται στο 
Στέλιος Κυριακίδης, το λαβω-
μένο θηρίο που λέγεται Ομό-
νοια. Μπορεί οι «Πράσινοι» 

να έχουν προβλήματα (μέτρια 
αγωνιστική εικόνα και φυγή Λέ-
νον), ωστόσο κανείς δεν μπο-
ρεί να διαγράψει μια ομάδα με 
τόση ιστορία. 
Άλλωστε η έγκυρη transfermarkt 
την κατατάσσει στην πρώτη 
θέση σε χρηματιστηριακή αξία. 
Αγωνιστικά, ο Χένινγκ Μπεργκ, 
που θα βρεθεί για πρώτη φορά 
απέναντι στην πρώην ομάδα 
του, δεν αντιμετωπίζει αγω-
νιστικά προβλήματα και δεν 
αναμένεται να προχωρήσει σε 
αλλαγές στην ενδεκάδα σε σύ-

γκριση με τα προηγούμενα παι-
χνίδια. Όλοι οι ποδοσφαιριστές 
βρίσκονται σε εξαιρετική αγω-
νιστική κατάσταση κάτι που χα-
ροποιεί άπαντες στο παφιακό 
στρατόπεδο. 
Από την άλλη η Ομόνοια, που 
έρχεται στην Πάφο για το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Ακόμα και με την ισοπαλία οι 
«Πράσινοι» θα είναι ευχαρι-
στημένοι, καθώς απέναντί τους 
έχουν μια πανίσχυρη ομάδα, 
όπως είναι η Πάφος fc. Μια 
ομάδα η οποία έχει κατά μέσο 

όρο 2,5 τέρματα ανά αγώνα, 
τον πρώτο σκόρερ του πρωτα-
θλήματος, την καλύτερη επιθε-
τική γραμμή και την καλύτερη 
άμυνα. Στατιστικά που τρομά-
ζουν είτε λέγεσαι Ομόνοια, είτε 
άλλη ομάδα. 
Ο υπηρεσιακός προπονητής 
της Ομόνοιας Γιώργος Νικολά-
ου δεν θα έχει στη διάθεσή του 
τους Φαμπιάνο και Κούσουλο, 
με τον πρώτο να αντικαθίστα-
ται με τον φορμαρισμένο Ου-
ζόχο. 
Απ’ εκεί και πέρα, «μεγάλο παι-
χνίδι» και στην κερκίδα. Η Ομό-
νοια έχει στη διάθεσή της 2,5 
χιλιάδες εισιτήρια, τα οποία 
αναμένεται να γίνουν καπνός. 
Από πλευράς γηπεδούχων, οι 
πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο 
ακόμα και για έξι χιλιάδες κό-
σμο, αριθμός που αποτελεί ρε-
κόρ προσέλευσης φιλάθλων. 
Η χωρητικότητα του σταδίου 
ξεπερνά τις 9000 θέσεις, και αν 
υποθέσουμε ότι θα εξαντλη-
θούν τα εισιτήρια, τότε το Στέ-
λιος Κυριακίδης θα ζήσει ένδο-
ξες ποδοσφαιρικές στιγμές.

Ξεσηκωμός για το Πάφος – Ομόνοια  
Στο πόδι ολόκληρη η πόλη... 
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Η Αστυνομία, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της με το κοι-
νό, καλεί όλο το φίλαθλο κό-
σμο, που θα παρευρεθεί το 
Σάββατο 22/10/2022 (έναρξη 
ώρα 18:00), στον ποδοσφαι-
ρικό αγώνα για το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας, 
μεταξύ των ομάδων ΠΑΦΟΣ 
F.C-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, να 
εκδηλώνεται με αθλητοπρέπεια 
και σεβασμό. Προτρέπονται οι 
φίλαθλοι που θα παρακολου-
θήσουν τον αγώνα να προσέλ-
θουν στο Στάδιο έγκαιρα για 
αποφυγή τυχόν δικής τους τα-
λαιπωρίας. Οι είσοδοι του Στα-
δίου θα ανοίξουν για το κοινό η 
ώρα 16:30.

Ανακοινώνεται ότι:
ΠΑΦΟΣ F.C
Οι φίλαθλοι της ομάδας της ΠΑ-
ΦΟΥ θα καταλάβουν τις δυτι-
κές κερκίδες του Σταδίου. Ως εκ 
τούτου προτρέπονται οι οπα-
δοί που θα εισέλθουν στις πιο 

πάνω κερκίδες να σταθμεύσουν 
τα οχήματα τους στο Δυτικό 
χώρο στάθμευσης.
Κατά την ημέρα διεξαγωγής 
του αγώνα, θα λειτουργήσουν 
τα βόρεια ταμεία για τους φι-
λάθλους της ΠΑΦΟΣ F.C. Τα τα-
μεία θα ανοίξουν η ώρα 14:00.

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οι φίλαθλοι της ομάδας της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα καταλάβουν τις 
ανατολικές κερκίδες του Στα-
δίου. Ως εκ τούτου προτρέπο-
νται οι οπαδοί που θα εισέλ-
θουν στις πιο πάνω κερκίδες να 
σταθμεύσουν τα οχήματα τους 
στην ανατολική πλευρά του 
σταδίου.
Επιπρόσθετα, οι φίλοι της ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ προτρέπονται να χρησι-
μοποιήσουν μέρος του χώρου 
στάθμευσης βόρεια του Σταδί-
ου. Για τους οπαδούς της φιλο-
ξενούμενης ομάδας ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
δεν θα ανοίξουν ταμεία πώλη-
σης εισιτηρίων στο στάδιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

