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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Α. Τρακκίδης
Το αλιευτικό καταφύγιο της Γεροσκή-
που πρέπει να διεκδικηθεί από τους 
συναποτελούντες τον νέο Δήμο Ανα-
τολικής Πάφου…

Σελ. 04

Κ. Μαυρομμάτης
Πάγιο αίτημα της Ουρολογικής Κλινι-
κής, του Νοσοκομείου Πάφου είναι η 
λειτουργία αυτόνομου ουρολογικού θα-
λάμου…

Σελ. 06

Μ. Νικολάου
Το θύμα πριν χάσει τις αισθήσεις του 
κατονόμασε 27χρονο συμπατριώτη του 
ως το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω α-
πό την επίθεση...

Σελ. 02

Σελ.16

Η άλλη όψη του 
Δήμαρχου Πέγειας
Το όραμά του για 
τον δήμο του η 
αγάπη του για την 

Πέγεια και το ποδόσφαιρο, 
τα χρόνια της Αμερικής και 
τι απαντά στο ερώτημα του 
“Αδέσμευτου” αν θα επανα-
διεκδικήσει την επανεκλογή 
του…

Μ. Λάμπρου

Π. ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυ-
ρίας για το Νοσοκομείο Πόλης…
Απαιτούν επαναλειτουργία των θαλάμων 
νοσηλείας ασθενών και καταγγέλλουν ότι 
Υπουργείο Υγείας και ΟΚΥπΥ τους κορόι-
δεψαν…

Σελ. 07

Το μεγάλο στοίχημα είναι το 
Κυπριακό
Τι δηλώνει για τις δημοσκο-
πήσεις, τις παλινωδίες των τε-
λευταίων χρόνων, την κομμα-
τική του προέλευση και για 
τους ανθυποψηφίους του…  

Εάν δεν καταφέρουμε να εξέλ-
θουμε από τα αδιέξοδα που 
δημιουργήθηκαν στις διαδικα-
σίες επίλυσης του Κυπριακού 
δυστυχώς θα μας μείνει η δι-
χοτόμηση…

Συγκάλεσε νέα σύσκεψη για τη Δευτέρα ο Καδής…
Αμπελουργοί και Αγροτικές Οργανώσεις απορρίπτουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
τα οποία χαρακτηρίζουν ανεπαρκή και αναποτελεσματικά…

Οργισμένοι παρουσιάζονται οι αμπελουργοί με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για 
την παραλαβή των σταφυλιών αφού όπως εκτιμούν δεν συμβάλουν στην επίλυση του προ-
βλήματος. Απεναντίας υποστηρίζουν ότι τα σταφύλια δεν μπορούν να παραληφθούν από τις 
Οινοβιομηχανίες και ότι θυματοποιούνται οι ίδιοι. Παρόμοιες είναι και οι εκτιμήσεις των Α-
γροτικών Οργανώσεων οι οποίες σε σύσκεψη τους αποφάσισαν την οργάνωση χθες το πρωί 
εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο στην Πάφο…

ΣΕΛ. 
04

Διαμαρτυρίες για το Χρυσό Κλειδί
Μετά το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους, 
δεν θα παραστεί ούτε η ΕΔΕΚ στην 
απονομή… 

Εκδήλωση διαμαρτυρίας ετοιμάζουν στην Πάφο 
πολίτες, οι οποίοι διαφωνούν με την απόφαση 
της Πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
να απονεμηθεί το Χρυσό Κλειδί της πόλης στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. 
Η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε με ανάρτηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης...

Σελ. 05

Αναμονή στις κοινότητες του Ακάμα. Ελπίζουν σε πα-
ρέμβαση Νουρή, ενώ κόκκινο πανί αποτελεί γι’ αυ-
τούς ο Καδής. Ποιες πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου 
επανεξετάζονται…

Σελ. 06

Σοβαρό πρόβλημα παραλαβής των σταφυλιών

ΑΚΑΜΑΣ

Στους δρόμους οι αμπελουργοί

ΣΕΛ.3



“Αδέσμευτος” 8 Οκτωβρίου 2022Σελίδα 02 δ ε ύ τ ε ρ η  σ ε λ ί δ α

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο εγκέ-
φαλος της οργάνωσης του φόνου και ένας 
από τους δράστες της επίθεσης εναντίον 

του 36χρονου Σύρου που διαπράχθηκε τα ξημε-
ρώματα της 27ης Σεπτεμβρίου στην Πάφο, όπως 
πιστεύουν οι ανακριτές της υπόθεσης. Χθες ανα-
μενόταν το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου να ανα-
κοινώσει την απόφαση του, στο αίτημα της αστυ-
νομίας για ανανέωση για άλλες οκτώ μέρες του 
διατάγματος κράτησης 27χρονου Σύρου και την 
έκδοση διατάγματος κράτησης για τις ίδιες μέρες 
21χρονου συμπατριώτη του. 
Και οι δυο έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για την 
δολοφονία του 36χρονου Μοχάμεντ Ασχάρ Αλή, 
ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του το βράδυ 
της Τετάρτης στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατά-
σταση μετά από επίθεση που δέχθηκε στο διαμέ-
ρισμα του τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου. 
Στοιχεία που αποδεικνύουν, σύμφωνα με την α-
στυνομία, την εμπλοκή των δυο νεαρών στην δο-
λοφονία του συμπατριώτη τους κατέθεσε στο δι-
καστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, λοχίας του 
ΤΑΕ Πάφου Ανδρέας Τσεκούρας. 
Σύμφωνα με τον κ. Τσεκούρα οι δράστες της επί-
θεσης ήταν πέντε πρόσωπα που είχαν καλυμμένα 
τα πρόσωπα τους. 
Το θύμα λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του κατο-
νόμασε τον 27χρονο συμπατριώτη του ως το πρό-
σωπο που βρισκόταν πίσω από την επίθεση. 

Ετοίμασε άλλοθι
Ο 27χρονος ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, 
φρόντισε την ώρα της επίθεσης να βρίσκεται επι-

δεικτικά σε ταχυφαγείο στην Λεμεσό και να επιδι-
ώκει να καταγραφεί η παρουσία του από το κλει-
στό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος. 
Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλούνται οι αρ-
χές, ο 27χρονος είχε συναντήσεις με τον 21χρο-
νο αμέσως μετά την διάπραξη της δολοφονίας, ε-
νώ καθοδήγησαν άλλα πρόσωπα να μεταφέρουν 
το κλεμμένο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την 
μεταφορά των δραστών στο χωριό Κοίλη όπου 
και εντοπίσθηκε την επόμενη μέρα της δολοφο-
νικής επίθεσης. 
Η αστυνομία προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους 
άλλους συμπατριώτες του θύματος που συμμε-
τείχαν στην επίθεση. 
Το θύμα μετά την επίθεση μεταφέρθηκε αρχι-
κά στο ΤΑΕΠ Πάφου και στη συνέχεια στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου υποβλήθηκε σε 
χειρουργική επέμβαση καθώς έφερε κατάγματα 
κρανίου και επισκληρίδιο αιμάτωμα. 
Για 9 ημέρες έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή 
αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. 

Γιώργος Σαξατέ

Το να σέβεσαι και τον άλλον εκτός από τον εαυτό σου 
είναι κορυφαία εκδήλωση πολιτισμού, όπως βεβαί-

ως και το να σέβεσαι την αντίθετη άποψη.
Πού είναι λοιπόν ο σεβασμός (και ο πολιτισμός) σε μια 
πόλη που κάποτε (όχι πολύ παλιά) έθεσε ως προτεραιό-
τητα την πολιτιστική της αναβάθμιση;
Ζούμε στην εποχή του θορύβου, όχι του ήχου αλλά του 
θορύβου. Αυτού που χρησιμοποιείται ως κράχτης για 
να επιβληθεί του αντίπαλου του, δηλώνοντας απλά την 
παρουσία του.
Και δυστυχώς στη σημερινή Πάφο η κατάσταση όσο 
αφορά τον θόρυβο στους τόπους διασκέδασης έχει ξε-
φύγει πραγματικά.
Η προσπάθεια που γίνεται για αναζωογόνηση του ιστο-
ρικού κέντρου της πόλης μας κινδυνεύει να πέσει σε τοί-
χο λόγω του θορύβου που εκπέμπουν οι λογής – λογής 
χώροι νυχτερινής διασκέδασης και η κατάληξη είναι σί-
γουρο ότι δεν θα είναι καλή για κανέναν.
Δεν μπορεί να κάθεσαι σε ένα ταβερνάκι ή ένα ουζερί 
και να σε ξεκουφαίνει, η “μουσική” που εκπέμπουν τα 
μαγαζιά σε ακτίνα 100 και βάλε τετραγωνικών μέτρων.
Έχετε ιδέα ποιο είναι το αποτέλεσμα τριών τεσσάρων 
ή και περισσότερων μαγαζιών που παίζουν διαφορετι-
κή μουσική από ροκ μέχρι λαϊκότροπα και σκυλάδικα με 
τον ήχο στη διαπασών και σε απόσταση αναπνοής το 
ένα με το άλλο;
Εάν όχι μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της 
Πάφο ιδίως Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ.
Πόσο μάλλον εάν επιχειρήσετε να καθίσετε σε κάποιο 
ήσυχο ταβερνάκι για να απολαύσετε το φαγητό σας με 
κουβέντα με την παρέα σας.
Δυστυχώς κανένας σεβασμός από τα διπλανά μπαρά-
κια που έχουν σίγουρα συγχίσει τον βαθμό της διασκέ-
δασης, με την ένταση του ήχου που εκπέμπουν τη μου-
σική τους.
Ναι η Πάφος αλλάζει και το κέντρο της τείνει να αποκτή-
σει και πάλι αίγλη, το θέμα όμως είναι αν αλλάζει προς 
το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο.
Αρχίσαμε με αισιοδοξία αυτό το εγχείρημα και με την 
φόρα του 2017 οπόταν επανατοποθετήσαμε τον πήχη 
της πολιτιστικής ανάστασης της Πάφου σε υγιή βάση.
Στην πορεία όμως χαθήκαμε στη μετάφραση και ο πο-
λιτισμός ως συστατικό στοιχείο της ανάστασης της πό-
λης μας εξαφανίστηκε και μαζί με αυτόν οι όποιες ευ-
αισθησίες.
Χάθηκε ο σεβασμός για οτιδήποτε δεν συμβαδίζει με 
τον παράγοντα κέρδος. Χωρίς όμως τον σεβασμό/πολι-
τισμό το όποιο κέρδος οικονομικό ή άλλο θα εξανεμι-
σθεί σύντομα.
Ακούτε κύριοι Δήμαρχε και δημοτικοί σύμβουλοι;

Σεβασμός…

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 10, 11

Αθλητικά
Το παιχνίδι Πάφος - Ένω-
ση Ν. Παραλιμνίου συ-
γκεντρώνει τα βλέμματα 
των φίλων της Πάφου και 
όχι μόνο. Ο Ακρίτας αγω-
νίζεται με τον Ολυμπιακό.

ΣΕΛΙΔΑ 23-24

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

ΣΕΛΙΔΑ 16

Περιβάλλον-Παιδεία
Οι άνθρωποι σπάνια είναι 
προσεχτικοί στα θετικά η 
αρνητικά αποτελέσματα 
των καταστάσεων στις 
οποίες βρίσκονται. Ακόμα 
και με τους ανθρώπους 

που αγαπούν.
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

Ψάχνουν άλλους τρεις για τον φόνο του Σύρου 
Υπό κράτηση ο συντονιστής της επίθεσης, 
όπως πιστεύει η αστυνομία...

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1827 - Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυ-
άρχους Ερρίκο Δεριγνύ, Εδουάρδο 
Κόδριγκτον και Λογγίνο Χέυδεν κα-
τατροπώνει τον τουρκοαιγυπτιακό 
του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρί-
νο και ανοίγει το δρόμο για την ελ-
ληνική ανεξαρτησία. (Η Ναυμαχία 
του Ναβαρίνου)
1838 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
(πίνακας του Θεόφιλου)
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφω-

νεί στην Πνύκα την περίφημη ομι-
λία του «Παραινέσεις προς τη νέα 
γενιά».
1973- Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδό-
πουλος, σε μία προσπάθεια φιλε-
λευθεροποίησης του καθεστώτος 
του, διορίζει πρωθυπουργό τον 
Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή 
του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμ-
βρίου, οκτώ μέρες μετά την εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου.

1980-Μπομπ Μάρλεϊ
Ο Μπομπ Μάρλεϊ καταρρέει στη 
σκηνή και μεταφέρεται σε νοσο-
κομείο, όπου διαπιστώνεται ότι 
πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. 
Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη 
ρέγγε μουσική σ’ όλο τον κόσμο, 
θα πεθάνει επτά μήνες αργότερα.
1998-Ζοζέ Σαραμάγκου
Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμε-
ται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, 
τον Ζοζέ Σαραμάγκου.

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

Πελαγίας Οσίας, Πελαγίας 
Παρθένου, Ταϊσίας Οσίας
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10/2022-ΚΕΛΟΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ 99191774
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/10/2022-ΠΑΛΛΑΡΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΤΗΛ 99424873

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

8/10/22 Σάββατο Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας Αγίων 

Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300  26931985

9/10/22 Κυριακή Στυλιανού Χαράλαμπος Αχέπανς 4 Εναντι Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου Αναβαργός 26600020 99351125

10/10/22 Δευτέρα Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος 

Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628

11/10/22 Τρίτη  Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α  800 μέτρα από το 

περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου 

Πάφος 26947629  99107608

12/10/22 Τετάρτη Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγοράς 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339  99513254 Νικολαϊδου Κωνσταντία Γωνία 

Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 Elysia Park,  Pafilia (Περιοχή 

Universal) Πάφος 26935642 26933793

13/10/22 Πέμπτη Γιαννιού Σταυρούλλα Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 

50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά Πάφος 26937857 26271776

14/10/22 Παρασκευή Παπούδας Αριστοτέλης Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 

Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl Πάφος 26811750  26952138
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Βγαίνουν στους δρόμους οι αμπελουργοί 
Συγκάλεσε νέα σύσκεψη για τη Δευτέρα ο Καδής…

Ο ργισμένοι παρουσιάζονται οι αμπελουργοί με 
τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την 
παραλαβή των σταφυλιών αφού όπως εκτιμούν 

δεν συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος. Απεναντί-
ας υποστηρίζουν ότι τα σταφύλια δεν μπορούν να παραλη-
φθούν από τις Οινοβιομηχανίες και ότι θυματοποιούνται 
οι ίδιοι. Παρόμοιες είναι και οι εκτιμήσεις των Αγροτικών 
Οργανώσεων οι οποίες σε σύσκεψη τους αποφάσισαν την 
οργάνωση χθες το πρωί εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από 
το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο στην Πάφο. 
Με αφορμή τις αντιδράσεις των αμπελουργών ο Υπουργός 
Γεωργίας Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας 
Καδής ενημέρωσε ότι θα συγκαλέσει σύσκεψη των Αγροτι-
κών Οργανώσεων την Δευτέρα στην οποία θα καλέσει και 
Βουλευτές διαβεβαιώνοντας ότι θα δοθεί λύση.
Το αίτημα τους είναι να βρεθεί λύση, τα σταφύλια να φύ-
γουν από τα αμπέλια εντός μιας εβδομάδας και οι αμπε-

λουργοί να αποζημιωθούν. Την εκδήλωση διαμαρτυρίας 
των αμπελουργών στήριξαν οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ 
– ΕΚΑ και Νέα Αγροτική. 
Το σχέδιο που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση υποστη-
ρίζουν εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων δεν επιλύει το 
πρόβλημα. 
Ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιττοκο-
πίτης και ο εκπρόσωπος της ΕΚΑ Πάφου και μέλος του Δ/Σ 
του ΣΟΔΑΠ Νίκος Σαββίδης σε δηλώσεις τους, χαρακτήρι-
σαν ημίμετρα τα σχέδια που  ανακοινώθηκαν και τόνισαν 
ότι θα έπρεπε αντί να επιχορηγούν τα οινοποιεία, θα ήταν 
καλύτερα να επιδοτηθούν απευθείας οι παραγωγοί είτε για 
να μεταφέρουν τα σταφύλια σε χωματερές, είτε για να μεί-
νουν στα αμπέλια. 

Το σχέδιο 
Η κυβέρνηση με καθυστέρηση δύο ημερών ανακοίνωσε το 
βράδυ της Τετάρτης το σχέδιο στήριξης του Αμπελοοινι-
κού Τομέα, ύψους μέχρι 200.000. Το  Σχέδιο, όπως επιση-
μαίνεται θα πρέπει, πριν εφαρμοστεί, να εγκριθεί από τα 
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Υπουργείου, δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι οι οινοποιη-
τικές επιχειρήσεις και δημιουργούν αποθέματα οίνου από 
οινοποίηση σταφυλιών της ποικιλίας «Ξυνιστέρι» εσοδείας 
2022 σε ποσότητα που να είναι ίση ή περισσότερη από 120 
εκατόλιτρα, ή/και επιχειρήσεις που δημιουργούν αποθέ-
ματα οίνου προερχόμενων από την οινοποίηση σταφυλιών 
της ποικιλίας «Ντόπιο Μαύρο» εσοδείας 2022 σε ποσότητα 

που είναι ίση ή περισσότερη από 5.000 εκατόλιτρα. 
Η ενίσχυση θα χορηγείται υπό μορφή άμεσης επιχορήγη-
σης και θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
του 2022. Το μέγιστο συνολικό ποσό που θα διατεθεί από 
το Σχέδιο ανέρχεται στις €200.000, εκ των οποίων €170.000 
προορίζονται για τα αποθέματα της ποικιλίας «Ξυνιστέρι» 
και €30.000 για τα αποθέματα της ποικιλίας «Ντόπιο Μαύ-
ρο». Υπολογίζεται ότι αυτή την στιγμή παραμένουν στα 
αμπέλια περίπου 2 εκατομμύρια κιλά σταφύλια με την με-
γαλύτερη ποσότητα να αφορά την ποικιλία ξυνιστέρι. Η 
ενίσχυση για οίνο ή/και γλεύκος προερχόμενα από στα-
φύλια της ποικιλίας «Ντόπιο Μαύρο» θα είναι €6 ανά εκα-
τόλιτρο για όσα αποθέματα δημιουργούνται από παραλα-
βές σταφυλιών από 4 Οκτωβρίου και εντεύθεν. Η συνολική 
ποσότητα που θα τύχει ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά το 25% 
των συνολικών αποθεμάτων οίνου/γλεύκους της αναφε-
ρόμενης ποικιλίας που θα δημιουργηθούν από τη φετινή 
εσοδεία.  Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού 
30.000 θα γίνεται μείωση του ποσού ενίσχυσης, έτσι ώστε 
να περιοριστεί ο προϋπολογισμός εντός του εγκεκριμένου 
ποσού.

Δήλωση Σαββίδη
Το ειδικό σχέδιο, το οποίο ανακοίνωσε η Κυβέρνηση κατα-
δίκασε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης το-
νίζοντας ότι, δυστυχώς δεν δίνει ουσιαστική λύση στο πρό-
βλημα του αμπελουργικού. 
Συγκεκριμένα, οι ποσότητες σταφυλιών  είναι περίπου 
1.500.000 κιλά, αξίας €400.000 και η κυβέρνηση μέσω του 

ειδικού σχεδίου καλύπτει ένα ποσό της τάξης των €200.000, 
πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει απόκλιση του ποσού 
των €200.000. 
Επιπλέον, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν βοηθά το μεγαλύ-
τερο οινοποιείο της Πάφου, το ΣΟΔΑΠ, καθώς δεν υπάρχει 
περιθώριο χωρητικότητας για παραλαβή νέων ποσοτήτων 
σταφυλιών, αποτέλεσμα αυτού να μην μπορεί να συμμετέ-
χει στο συγκεκριμένο σχέδιο. 
Εν κατακλείδι, εφόσον το μεγαλύτερο οινοποιείο της Πά-
φου, δεν έχει την δυνατότητα να παραλάβει επιπλέον ποσό-
τητες σταφυλιών, αυτό θα επιφορτίσει ακόμη περισσότερο 
τους αμπελοκαλλιεργητές αφού θα πρέπει να επωμιστούν 
με επιπρόσθετο κόστος την μεταφορά των σταφυλιών τους 
σε άλλα οινοποιεία εκτός της Επαρχίας Πάφου.
Η συγκεκριμένη πρόταση της Κυβέρνησης δεν λύνει ουσι-
αστικά το πρόβλημα αφού η Eπαρχία Πάφου, που αντιμε-
τωπίζει το πιο σοβαρό πρόβλημα, δεν θα επωφεληθεί από 
το ειδικό σχέδιο.

Αμπελουργοί και 
Αγροτικές Οργανώσεις 
απορρίπτουν τα μέτρα 
που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση τα οποία 
χαρακτηρίζουν ανεπαρκή 
και αναποτελεσματικά… 

Σ υζητήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, το 
αυτεπάγγελτο θέμα όπου ενέγραψε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης 
αναφορικά με την διαδικασία αδειοδότησης γηπέδων, στα οποία διεξάγ

Διατηρείτε τις Παραλίες καθαρές
Μια ευγενική χορηγία του  Αδέσμευτου της Πάφου

Κοκκινόψαρο
1 κιλό
€5.10

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

Xορτοφαγικός
Vegan Beyond κιμάς

300 γρ. €4.49Χορτοφαγικό 
Vegan Beyond Burger 

2X113 gr. €4.49
Καλαμάρι ροδέλες 

Sea Fresh
€4.75 1 κιλό
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Ε άν δεν καταφέρουμε να εξέλθουμε από τα αδιέ-
ξοδα που δημιουργήθηκαν στις διαδικασίες επί-
λυσης του Κυπριακού δυστυχώς θα μας μείνει η 

διχοτόμηση… 
Ποιο ξεκάθαρος δεν θα μπορούσε να είναι ο Ανεξάρτη-
τος Υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Αν-
δρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος διετέλεσε και διαπραγ-
ματευτής τα τελευταία χρόνια.
Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να πω συνέχισε, είναι 
ότι εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και θα 
προσπαθήσουμε ακόμα και από την πέτρα να φέρουμε 
αποτελέσματα, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η 
κατάσταση και θα πρέπει να φέρουμε τη διαπραγμά-
τευση σε τροχιά και να πετύχουμε να συνεχίσουμε από 
εκεί που είχαμε μείνει ώστε να πετύχουμε λύση διζω-
νικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που είναι η μόνη προ-
σφερόμενη αυτή τη στιγμή.
Σημείωσε ακόμα την απογοήτευση τόσο του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όσο και του εκπρο-
σώπου του Κόλιν Στιούαρτ, για το γεγονός ότι η Τουρ-
κική πλευρά αμφισβητεί την βάση λύσης του Κυπρια-
κού, επιμένοντας για λύση δύο κρατών, ως επίσης και 
τις δικές μας παλινωδίες αναφορικά με τη βάση λύση 
οι οποίες δεν έχουν βοηθήσει.
Γι’ αυτό κι εμείς επεσήμανε με συνέπεια με υπομονή 
και επιμονή επιμένουμε να φέρουμε το πρόβλημα στη 
σωστή του βάση.
Είναι γεγονός κατέληξε ο κ. Μαυρογιάννης ότι είμαστε 
ένα βήμα πριν από τη διχοτόμηση, είναι επίσης γεγο-
νός ότι έχουμε αδιέξοδο και γι’ αυτό άλλωστε είμαστε 
εδώ. Η δική μου υποψηφιότητα αυτό το νόημα έχει.

Φτάσαμε κοντά στη λύση
Ο κ. Μαυρογιάννης ως διαπραγματευτής κατά τις δια-
δικασίες επίλυσης του Κυπριακού σε Κραν Μοτανά και 

Γενεύη, δήλωσε ξεκάθαρα ότι στο Κραν Μοντανά είχα-
με φτάσει κυριολεκτικά ένα βήμα πριν την επίλυση του 
προβλήματος και πιο κοντά από ποτέ άλλοτε.
Μην ξεχνάτε είπε ο κ. Μαυρογιάννης ότι στο Κραν Μο-
ντανά για πρώτη φορά στην ιστορία είχαμε κάτσει όλοι 
οι εμπλεκόμενοι γύρω από ένα τραπέζι και συζητούσα-
με όλα τα ζητήματά μαζί και ταυτόχρονα, έχοντας ένα 
πλαίσιο από τον ΓΓ που επέτρεπε να καταλήξουμε σε 
μια στρατηγική συμφωνία.
Ανεξάρτητα λοιπόν από τις θέσεις του ενός ή του άλ-
λου σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Γραμμα-
τέα όλα τα θέματα είτε τα είχαμε λύσει, είτε είμασταν 
πολύ κοντά. Αυτό είναι πλέον γεγονός και από κει και 
πέρα δεν έχει μεγάλη σημασία να λέμε μα έφυγε ο 
ένας ή ο άλλος. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δημι-
ουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα μας επιτρέ-
ψουν να καλύψουμε εκείνο το τελευταίο εναπομείναν 
κομματάκι.

Αβέρωφ – Χριστοδουλίδης
Αναφερόμενος στους δύο άλλους κύριους διεκδικητές 
της Προεδρίας Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδου-
λίδη ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι δεν τους βάζει στο ίδιο 
σακί και μάλιστα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, είναι πολύ πιο 
κοντά στη λογική της λύσης με μια ορθολογική προσέγ-
γιση για να πετύχουμε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπον-
δία με πολιτική ισότητα, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
είναι μιας άλλης σχολής. Σε ότι αφορά όμως τις εξελί-
ξεις για την Αμμόχωστου ευθύνονται εξίσου είπε.
Σε ότι αφορά όμως τις εξελίξεις για την Αμμόχωστου 
ευθύνονται εξίσου είπε. 

Υποστήριξη ΑΚΕΛ
Απαντώντας σε σχόλια και επικρίσεις ότι δεν είναι ανε-
ξάρτητος υποψήφιος ή ότι είναι μαριονέτα του ΑΚΕΛ ο 
κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι δεν υπήρξε μέλος ή στέ-
λεχος κανενός κόμματος και καμιάς παράταξης. Χαρα-
κτήρισε πολύ τιμητικό για τον ίδιο την στήριξη από το 
ΑΚΕΛ δίχως όπως είπε κανένα αντάλλαγμα και οποια-
δήποτε προϋπόθεση. 
Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που του δίνουν χα-
μηλά ποσοστά ο κ. Μαυρογιάννης δήλωσε ότι οι δη-
μοσκοπήσεις δεν είναι αντικειμενικές αμφισβητώντας 
την εγκυρότητα τους. Ο ίδιος είπε είναι σίγουρος ότι θα 
βρίσκεται στον 2ο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Πάφος
Κληθείς τέλος να σχολιάσει κατά πόσο έχει σημειώσει 
κάτι από τις επισκέψεις του στην Πάφο ανέφερε ότι η 
επαρχία μας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς αντι-
μετωπίζει τα δικά της προβλήματα, αλλά έχει και τη 
δική της δυναμική.
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα προβλήματα της επαρ-
χίας μας στον τομέα της υγείας παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό του νοσο-
κομείου μας και τη διαπίστωση ότι είναι πολλά αυτά 
που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό.
Απαντώντας τέλος κατά πόσο έχει οποιαδήποτε σχέση 
με την Πάφο αναφέρθηκε στην αείμνηστη σύζυγό του 
η οποία καταγόταν από την Καλλέπεια και τις άριστες 
σχέσεις που διατηρεί με όλους τους κατοίκους που τον 
θεωρούν χωριανό τους.  

Α. Μαυρογιάννης 
Το μεγάλο στοίχημα είναι το Κυπριακό 

  Ριπές
Σοβαρευτείτε…

Ο ι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το πε-
ριβάλλον και το κλίμα με την διοργάνω-

ση μάλιστα διεθνών συ-
σκέψεων και ημερίδων θα 
μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν θετικές και αξιό-
λογες δραστηριότητες αν 
παράλληλα, επιδείκνυε 
ή υπήρχαν και δείγματα 
ή ψήγματα, ότι κατανοεί 
στοιχειωδώς όσα με βα-
ρύγδουπους τόνους δια-
κηρύσσει. 

Για παράδειγμα πριν δύο χρόνια οργάνωσε σε 
συγκρότημα γηπέδων γκολφ στην Πάφο διε-
θνές συνέδριο για την κλιματική αλλαγή με εξέ-
χοντες ομιλητές. Δεν είχαν ούτε την στοιχειώ-
δη λογική για να κατανοήσουν ότι η συζήτηση 
για την κλιματική αλλαγή με φόντο τα γήπεδα 
γκολφ δεν συνάδει. 
Η στρατηγική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ 
στην Κύπρο η οποία πλήττεται εδώ και χρόνια 
από την λειψυδρία γενικώς δεν συμβαδίζει με 
την βιώσιμη ανάπτυξη, πόσο δε με περιβαλλο-
ντικούς όρους. 
Το τραγικό στην περίπτωση μας είναι πως ακό-
μη και σήμερα αυτή η πολιτική είναι σε ισχύ, 
παρότι η ανάπτυξη γηπέδων γκολφ πέρα από 
την χρήση του νερού απαιτεί και τεράστιες 
εκτάσεις γης. 
Η παρούσα κυβέρνηση έχει πολύ βαρύ ιστορι-
κό αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής. Στις μέρες 
της, επιτράπηκε να ανεγερθούν επαύλεις πάνω 
από τις Θαλασσινές Σπηλιές στην Πέγεια, συζη-
τούν παρασκηνιακά να επιτρέψουν την ανάπτυ-
ξη επισκέψιμων αγροκτημάτων στον Ακάμα και 
να επιτρέψουν τη μεμονωμένη κατοικία. Η πα-
ρούσα κυβέρνηση επίσης, δεν δίστασε να ανά-
ψει το πράσινο φως για την ανέγερση πύργων 
και ξενοδοχείου σε αρχαιολογικό χώρο στην Γε-
ροσκήπου ο οποίος αποχαρακτηρίστηκε από 
αρχαίο μνημείο που είχε κηρυχθεί. Είναι γνω-
στές επίσης οι διαδικασίες που προωθήθηκαν 
για τους πύργους στην Λεμεσό, ή τις αναπτύξεις 
που σχεδιάζονταν στο Πέρα Πεδί. Θα περίμενε 
κανείς ότι οι κυβερνώντες θα  ήταν τουλάχιστον 
λίγο σεμνοί όταν αναφέρονται σε περιβαλλο-
ντικές πολιτικές και μέτρα που προώθησαν. 
Δυστυχώς ούτε τα στοιχειώδη δεν έχουν κάνει 
διότι το ενδιαφέρον τους ήταν επικεντρωμένο 
στην προώθηση πολιτικών για την παραχώρη-
ση «χρυσών διαβατηρίων». Αυτό άλλωστε απο-
δεικνύεται και από τα πρόστιμα που πληρώνει 
σήμερα η Κύπρος για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με ρυπογόνα ενέργεια. Με αφορμή 
και την 9η Υπουργική Διάσκεψη της Οικονομι-
κής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE) «Περιβάλλον για την Ευρώπη 
είναι καιρός οι κυβερνώντες να συνειδητοποι-
ήσουν ότι οι αναφορές στην κλιματική αλλαγή 
και την βιώσιμη ανάπτυξη έχουν αξία όταν με-
τουσιώνονται σε πολιτική πρακτική για τα με-
γάλα περιβαλλοντικά ζητήματα στον τόπο μας. 
Σήμερα τουλάχιστον μοιάζει με ανέκδοτο να 
ακούμε από κυβερνητικούς αξιωματούχους 
αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της κυκλι-
κής οικονομίας, τον αειφόρο τουρισμό και γε-
νικότερα την αειφόρο ανάπτυξη. Τι είδους αει-
φορία είναι η ανέγερση πύργων, ή επαύλεων 
πάνω από τις θαλασσινές σπηλιές; Τι είδους 
κυκλική οικονομία προωθείται όταν υπάρχουν 
ακόμη μεγάλες αστικές περιοχές που δεν δια-
θέτουν αποχετευτικά συστήματα, ή μεταφέρο-
νται τα σκουπίδια σε χωματερές χωρίς καμιά 
επεξεργασία και διαχωρισμό υλικών. Η προ-
στασία του περιβάλλοντος απαιτεί πράξεις και 
εφαρμογή πολιτικών. Διακηρύξεις και ψηφί-
σματα χορτάσαμε.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

Σ την Κύπρο υπάρχουν 16 αλιευτικά κα-
ταφύγια από τα οποία 9 στη Λάρνα-

κα και την ελεύθερη 
περιοχή Αμμοχώ-
στου, 2 στη Λεμεσό, 
1 στον Πύργο Τηλ-
λυρίας και 4 στην 
Πάφο: Πωμός, Λα-
τσί, Άγιος Γεώργιος 
Πέγειας και Κ. Πά-

φος.
Υπήρξε εδώ και χρόνια η πρόταση από το 
ΔΣ Γεροσκήπου όπως το τελικό παράκτιο 
τμήμα, η εκβολή του ποταμού της Έζουσας 
(ποταμός της Αχέλειας), στο άκρο της δη-
μοτικής παραλίας Γεροσκήπου, μετατρα-
πεί σε αλιευτικό καταφύγιο. Με κατάλλη-
λα έργα δηλαδή να εισχωρήσει η θάλασσα 
για κάποιες δεκάδες μέτρα εντός του πο-
ταμού, δημιουργώντας μια προστατευμέ-
νη περιοχή η οποία παράλληλα με τους 
υπάρχοντες στην περιοχή κυματοθραύ-
στες θα πρόσφεραν ασφαλή ελλιμενισμό 
και «καταφύγιο» στα επαγγελματικά μι-
κρά αλιευτικά σκάφη.

Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος 
τα ωφελήματα που θα προέκυπταν για την 
περιοχή από ένα τέτοιο έργο, μερικά από 
τα οποία παρατίθενται πιο κάτω:
1. Η Γεροσκήπου και ο Δήμος Ανατολικής 
Πάφου θα έμπαιναν δυναμικά στον τουρι-
στικό χάρτη της Κύπρου. 
2. Ο Δήμος Ανατολικής Πάφου δεν θα «παι-
νευόταν» μόνο για τις περιβαλλοντικές 
οχληρίες που στοίβαζαν εδώ και χρόνια οι 
εκάστοτε κυβερνήσεις, όπως το αεροδρό-
μιο, ο Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας 
Λυμάτων, το ανοικτό κανάλι νερού που δι-
χοτομεί οικιστικές περιοχές κ.α.
3. Θα ανατρεπόταν η ασχήμια που επικρα-
τεί, αφού ο ποταμός αποτελεί σήμερα εν 
πολλοίς ένα σκυβαλότοπο.
4. Με την κατάλληλη διαμόρφωση του χώ-
ρου και τα κατάλληλα εξωραϊστικά έργα 
στην περιοχή θα αποκτούσε ο Δήμος ένα 
πανέμορφο γραφικό λιμανάκι, εφάμιλλο 
με το λιμανάκι της Κ. Πάφου σε μικρογρα-
φία. 
Θα αντιπαρέβαλλε κάποιος το επιχείρη-
μα ότι στην Κύπρο για να προωθηθούν 

κάποια έργα πρέπει κάποιοι επώνυμοι να 
έχουν συμφέρον. Επίσης ότι θα έπρεπε να 
ξεπεραστούν οι ενστάσεις του Τμήματος 
Περιβάλλοντος  του Υπουργείου Γεωργίας 
σχετικά με την χλωρίδα και την πανίδα της 
περιοχής. Προσωπικά θα απαντούσα ότι: 
Στην Κύπρο προσμετρά επίσης το πολιτικό 
κόστος για όσους υποσκάπτουν την ανά-
πτυξη μιας περιοχής! 
Είναι τραγική η στάση του τμήματος πε-
ριβάλλοντος, από τη μια να δίνει θετικές 
απόψεις για το θέμα της ανέγερσης πύρ-
γων πάνω σε αρχαιολογικούς χώρους σε 
παρακείμενη περιοχή της Γεροσκήπου και 
από την άλλη να εκδηλώνει υπέρμετρη ευ-
αισθησία για τυχόν περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις ενός αλιευτικού καταφυγίου! 
Έπρεπε να γνωρίζουν στο εν λόγω τμήμα 
ότι η περιβαλλοντική αξία μιας περιοχής 
δεν προσμετράται με το ποιος είναι ο ιδι-
οκτήτης!  
Οι θετικές απόψεις του τμήματος για ανέ-
γερση πολυτελούς ξενοδοχείου της Αρχιε-
πισκοπής  πάνω στο κύμα, σε συγχορδία 
με το τμήμα αρχαιοτήτων, επηρεάζουν 

έντονα το περιβάλλον της περιοχής και 
κυρίως την αρχαιολογική κληρονομιά του 
τόπου. Μια ενέργεια που θα μας οδηγή-
σει να κλαίμε σύντομα επί αρχαιολογικών 
ερειπίων.
Ας αφήσουν πλέον κατά μέρος τις φαινο-
μενικές ευαισθησίες, σε ένα θέατρο του 
παραλόγου στο οποίο είμαστε όλοι θεα-
τές. Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι τα 
δύο κυβερνητικά τμήματα αποδεικνύονται 
κατώτερα των περιστάσεων, συμπλέοντας 
με τη γενικότερη απουσία χρηστής διοίκη-
σης που παρατηρείται σε έντονο βαθμό 
στο κράτος.
Προεδρικές Εκλογές 2023. Είναι ευκαιρία 
για συντονισμό και διεκδίκηση από τους 
συναποτελούντες τον νέο Δήμο Ανατολι-
κής Πάφου μιας σειράς έργων. Ένα εξ αυ-
τών πρέπει να είναι το αλιευτικό καταφύ-
γιο της Γεροσκήπου, ένα γραφικό λιμανάκι 
που θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή.

Α.Τρακκίδης, 
Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος 

Γεροσκήπου. Κίνηση Σωτηρία της Πάφου. 

Γραφικό Λιμανάκι και στη Γεροσκήπου

Τι δηλώνει για τις 
δημοσκοπήσεις, 
τις παλινωδίες των 
τελευταίων χρόνων, 
την κομματική του 
προέλευση και για τους 
ανθυποψηφίους του…  
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Πέφτουν οι παράγκες στο Νοσοκομείο Πάφου 

Οι άνθρωποι αλλάζουν;

Η Πάφος αλλάζει και αυτό το βλέπουμε 
καθημερινά. 

Ο τόπος όμως είναι ο άνθρωπος και αυτός 
δυστυχώς δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Ιδιαίτε-
ρα θα λέγαμε στην Πάφο.
Η Πάφος είναι μικρός τόπος με ανθρώπους 
που γνωρίζονται μεταξύ τους και αυτό έχει 
και τα καλά του και τα κακά του.
Σ’ ένα μικρό τόπο όπου οι άνθρωποι γνωρί-
ζονται μεταξύ τους υπάρχει συνήθως, αλλη-
λοβοήθεια, κατανόηση, καλοσύνη, συναι-
σθηματισμός, ανθρωπιά.
Χαρακτηριστικά που χάνονται και θυσιάζο-
νται πολλές φορές στο βωμό μιας άλλης Πά-
φου, μιας πόλης η οποία προσπαθεί να ξε-
χωρίσει με έργα και με πράξεις.
Από την άλλη αυτά τα στοιχεία πολλές φο-
ρές στάθηκαν εμπόδιο για να αλλάξει προς 
το καλύτερο η κατάσταση, με αποτέλεσμα 
να επικρατήσει αναρχία, ακόμα και διαφθο-
ρά.
Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει να πετύχει 
κάτι, μπορεί να εκμεταλλευτεί και τα καλά 
και τα κακά στοιχεία που επικρατούν.
Κάπως έτσι πορευόμαστε στην Πάφο με 
τους ανθρώπους της να μοιράζονται σε οπα-
δούς της παλιάς και της νέας εποχής.
Τα παραδείγματα είναι πάμπολλα και σε 
όλες τις περιπτώσεις ακούστηκαν πολλές και 
διαφορετικές απόψεις, με τους δημότες της 
Πάφου να μοιράζονται σε στρατόπεδα και 
να παραθέτουν επιχειρήματα υπέρ της μιας, 
ή της άλλης άποψης.
Με κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου της Πάφου, αναμφίβολα κάποιοι εξυ-
πηρετούνται και κάποιοι πιθανόν να αδικού-
νται.
Πέραν όμως αυτού, θα πρέπει να μπαίνει 
το δημόσιο συμφέρον πάνω από όλα και 
όλους, λαμβανομένου υπόψη βεβαίως και 
του δημοσίου αισθήματος.
Η νόμοι και οι πόλεις υπάρχουν για να εξυ-
πηρετούν τους κατοίκους τους και να τους 
κάνουν πιο ευτυχισμένους.
Όταν λοιπόν η πλειοψηφία των κατοίκων, 
είναι δυστυχισμένη με μια απόφαση, τότε 
ποιος ο λόγος να λαμβάνεται και να εφαρ-
μόζεται;
Έλα όμως που κάθε φορά υπάρχουν και αυ-
τοί που δηλώνουν ευχαριστημένοι ακόμα 
και αν η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι.
Το εμπόδιο λοιπόν για να εφαρμοστεί η 
όποια πολιτική του Δήμου είναι οι άνθρω-
ποι. Αυτούς θα επηρεάσει, σε αυτούς απευ-
θύνεται και αυτοί μάλιστα πολλές φορές θα 
κληθούν να την εφαρμόσουν.
Και είναι πολλές οι φορές που οι άνθρωποι 
αυτής της πόλης αντιδρούν σε αποφάσεις, 
για κόψιμο δέντρων, σε κλείσιμο δρόμων, 
σε κατεδάφιση κτηρίων, σε κατάργηση χώ-
ρων στάθμευσης, σε κτίσιμο ναών ακόμα και 
σε βάψιμο κτηρίων…
Τι θα κάνουμε λοιπόν όταν υπάρχει αποφα-
σιστικότητα να εφαρμοστεί η όποια πολιτική 
ενώ διαφωνούν οι δημότες;
Να αλλάξουμε τους ανθρώπους γίνεται;

‘‘η σύνταξη’’

Άρχισε από την Τετάρτη, η κατεδάφιση 
των τσίγκινων σκεπάστρων στους χώ-

ρους στάθμευσης του Νοσοκομείου Πά-
φου. 
Την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευ-
ών είχε ζητήσει ο Δήμος Πάφου δίνοντας 
μάλιστα και διορία στην διεύθυνση του νο-
σηλευτηρίου και στον ΟΚΥπΥ. 

Την περασμένη εβδομάδα έγινε σύσκεψη 
στο Νοσοκομείο, όπου ουσιαστικά ο Δή-
μαρχος Πάφου ζήτησε την άνευ όρων κατε-
δάφιση των τσίγκινων στεγάστρων και άλ-
λων παράνομων κατασκευών και από την 
Τετάρτη άρχισε η κατεδάφιση τους. 
Ο κ. Φαίδωνος αναφέρθηκε σε άθλια και 
θλιβερή κατάσταση στο περίβολο του νοσο-
κομείου Πάφου. 
Μετά από επίσκεψη του στην περιοχή και 
σύσκεψη που είχε με την διεύθυνση του νο-
σηλευτηρίου, κατήγγειλε ότι τα τελευταία 
χρόνια έχουν ανεγερθεί χωρίς άδειες χώ-
ροι στάθμευσης οχημάτων με τσίγκους και 
σίδερα, για εξυπηρέτηση κυρίως του προ-
σωπικού, ενώ το υπουργείο Υγείας έχει το-
ποθετήσει λουόμενες αίθουσες για αντι-
μετώπιση των πιεστικών αναγκών που 
υπάρχουν. 
Υπάρχουν όπως είπε επτά παράνομα κτί-
σματα γύρω από το νοσοκομείο και κάποια 
από αυτά χρησιμοποιούνται για να κοιμού-

νται οι ειδικευόμενοι ιατροί. Επιπρόσθετα, 
έχουν τοποθετηθεί είτε λουόμενες κατα-
σκευές είτε τύπου κοντέινερ. 
Ο δήμαρχος Πάφου έκανε λόγο για πλήρη 
εγκατάλειψη του νοσοκομείου, καθώς ακό-
μη και οι κήποι όπως ανέφερε είναι απερι-
ποίητοι.» 
Ο κ. Φαίδωνος επέρριψε ευθύνες στην δι-
εύθυνση που δεν λαμβάνει μέτρα για να 
μην δυσαρεστήσει κάποιους όπως είπε. Ο 
δήμαρχος Πάφου χαρακτήρισε τριτοκοσμι-
κή την κατάσταση στο νοσοκομείο καταλο-
γίζοντας ανεπάρκεια στην διεύθυνση του 
νοσηλευτηρίου. Πάντως η κατεδάφιση των 
στεγάστρων προκάλεσε ποικίλα σχόλια από 
γιατρούς νοσηλευτές και στελέχη το Νοσο-
κομείου. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διίστανται. 
Όσοι δεν είχαν στεγασμένο χώρο στάθμευ-
σης βλέπουν θετικά την κατεδάφιση των 
στεγάστρων ενώ όσοι είχαν αυτό το προνό-
μιο επικρίνουν τον Δήμο. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ε κδήλωση διαμαρτυρίας ετοι-
μάζουν στην Πάφο πολίτες, οι 
οποίοι διαφωνούν με την από-

φαση της Πλειοψηφίας του Δημοτι-
κού Συμβουλίου να απονεμηθεί το 
Χρυσό Κλειδί της πόλης στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. 
Η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε με ανάρ-
τηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Ο Ορέστης Μάτσας, που απηύθυνε 
την σχετική πρόσκληση διευκρίνισε 
στο Radiocosmos, ότι το κάλεσμα έγι-
νε υπό την προσωπική του ιδιότητα 
ως ενεργός πολίτης και όχι ως επαρ-
χιακός γραμματέας του Κινήματος Οι-
κολόγων. 
Αν γίνει η εκδήλωση πρόσθεσε, θα 
έχει υπερκομματικό χαρακτήρα. Εξή-
γησε επίσης, ότι ο Νίκος Αναστασι-
άδης στον οποίο θα απονεμηθεί το 
Χρυσό Κλειδί της Πάφου, ήταν ο πρω-
ταγωνιστής στο σκάνδαλο των χρυ-
σών διαβατηρίων, της διάλυσης του 
συνεργατισμού, του κουρέματος των 
καταθέσεων και της υποβάθμισης 
των ανεξάρτητων θεσμών της Δημο-
κρατίας. Εκτός από το ΑΚΕΛ, ανακοί-
νωση με την οποία ζητά ανάκληση της 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εξέδωσε και το Κίνημα Οικολόγων. 

Ζητούν ανάκληση 
Όπως αναφέρεται σχετικά στην ανα-

κοίνωση των Οικολόγων «την προη-
γούμενη εβδομάδα, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Πάφου, μετά από εισήγηση 
του Δημάρχου Πάφου, κ. Φαίδωνος, 
έλαβε την απόφαση να τιμήσει, με το 
«Χρυσό Κλειδί της Πόλης», τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδη 
για την προσφορά του στην πόλη. Ως 
Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου, του Κι-
νήματος Οικολόγων Συνεργασία Πο-
λιτών, εκφράζουμε τη διαφωνία μας 
με την συγκεκριμένη απόφαση και ζη-
τούμε όπως ανακληθεί. 
Η συγκεκριμένη ενέργεια, προστίθε-
ται παρά τον συμβολικό της χαρα-
κτήρα, βασίζεται σε λάθος αντίληψη 
για τις θεσμικές σχέσεις του εκάστο-
τε Προέδρου της Δημοκρατίας και Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και εκπέμπει 

παραπλανητικά μηνύματα αναφορι-
κά με το τι πραγματικά αφήνει πίσω 
του ο κ. Αναστασιάδης, αποχωρώντας 
μετά από δέκα χρόνια στη διακυβέρ-
νηση του τόπου. Το γεγονός, μάλιστα, 
ότι αυτή η ενέργεια προγραμματίζε-
ται εν μέσω προεκλογικής περιόδου, 
επιβεβαιώνει τα ευτελή πολιτικά της 
κίνητρα. Επιπλέον, προστίθεται  εί-
ναι αδύνατον να παραβλεφθεί η διά-
σταση της πραγματικής συνεισφοράς 
του κ. Αναστασιάδη στον τόπο, ιδιαί-
τερα τα τελευταία χρόνια. Αν μπορεί 
να αναγνωριστεί κάτι στον ΠτΔ, είναι 
η διατήρησή του στην προεδρία της 
Δημοκρατίας, μετά από όλα αυτά που 
έχουν εκθέσει τον ίδιο και τη χώρα δι-
εθνώς. 
Μετά από τα διεθνή μέσα και το ψή-

φισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, στα οποία φιγουράρει το όνομα 
του κ. Αναστασιάδη, για τον συσχετι-
σμό του με τα Pandora Papers και φο-
ροφυγά Ρώσο Ολιγάρχη, μετά από τις 
εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 
τα Πορίσματα Νικολάτου και Καλο-
γήρου και τη διαδικασία παράβασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφο-
ρικά με τα χιλιάδες έκνομα χρυσά δι-
αβατήρια που μοίραζε με το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και μας έχει εκθέσει 
διεθνώς, μετά από την επιβεβαίωση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους 
πελατειακούς διορισμούς ημετέρων 
που έκανε παράνομα στη Δημόσια 
Υπηρεσία, ο κ. Αναστασιάδης παρα-
μένει στη θέση του».

Θα απέχει η ΕΔΕΚ 
Δεν θα παραστούν εκπρόσωποι της 
ΕΔΕΚ στην εκδήλωση για την απονομή 
του Χρυσού Κλειδιού της Πάφου στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος της ΕΔΕΚ Παναγιώτης 
Βορκάς επιβεβαίωσε τις πληροφορί-
ες του Radiocosmos υπενθυμίζοντας 
πως αν και η δημοτική ομάδα ψήφι-
σε υπέρ της απόφασης να δοθεί το 
Χρυσό Κλειδί στον κ. Αναστασιάδη 
πρότεινε η σχετική εκδήλωση να γίνει 
μετά τις προεδρικές εκλογές πριν πα-
ραδώσει την προεδρία.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το 
Χρυσό Κλειδί 
Μετά το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους, δεν θα παραστεί ούτε η 
ΕΔΕΚ στην απονομή… 

Ποικίλουν οι αντιδράσεις των επηρεαζόμενων
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Συμπληρώθηκε ο 
φάκελος για τον 
θάνατο του ΣΥΟΠ

Εξετάζουν τυχόν ποινικές 
ευθύνες

Στην Νομική Υπηρεσία έχει δι-
αβιβασθεί συμπληρωμένος 

ο φάκελος της 
υπόθεσης που 
αφορά στο θανα-
τηφόρο ατύχημα 
που σημειώθηκε 
τον περασμένο 
Ιούνιο στην Εθνι-
κή Φρουρά όταν 

σκοτώθηκε ο 27χρονος Παναγιώ-
της Γιαννιός. Ο άτυχος ΣΥΟΠ είχε 
τραυματισθεί θανάσιμα μετά 
από άλμα που πραγματοποίησε 
από ελικόπτερο στη θάλασσα 
στην περιοχή της Λάρας. Μέλη 
της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ 
Πάφου ταξίδεψαν στην Ιταλία, 
στην έδρα της κατασκευάστριας 
εταιρείας του ελικοπτέρου της 
Ε.Φ., παραλαμβάνοντας τα απο-
τελέσματα από το μαύρο κουτί 
του ελικοπτέρου από το οποίο 
έγινε η μοιραία πτώση του Πα-
ναγιώτη Γιαννιού. Ο φάκελος 
της υπόθεσης, συμπληρωμένος 
πλέον έχει σταλεί στη Νομική 
Υπηρεσία για μελέτη και πρό-
σθετες οδηγίες αν χρειαστεί. Οι 
ανακριτές μεταξύ άλλων έλαβαν 
μαρτυρίες και εξέτασαν, το ύψος 
και την ταχύτητα του ελικοπτέ-
ρου της Εθνικής Φρουράς ακόμη 
και την κλίση του. Επίσης κατά 
πόσον δικαιολογούσε τη συγκε-
κριμένη στιγμή την πτώση του 
27χρονου συμβασιούχου οπλίτη, 
Παναγιώτη Γιαννιού. 
Στο φάκελο υπάρχουν στοιχεία 
αλλά και το βίντεο που έχει στα 
χέρια της η Αστυνομία. Την ώρα 
του τραγικού συμβάντος το ελι-
κόπτερο σύμφωνα με μαρτυρίες 
πετούσε σε ύψος περίπου 20 μέ-
τρων και με ταχύτητα 50 κόμβων, 
αντί 3 μέτρων που πρέπει να βρί-
σκεται για να γίνονται οι πτώσεις 
και 10 κόμβων ταχύτητα. Επίσης, 
διαπιστώνεται ότι την ώρα που 
ο συμβασιούχος οπλίτης έπεσε 
στη θάλασσα, το ελικόπτερο βρι-
σκόταν σε ανοδική πορεία και 
μάλιστα κατευθυνόταν αριστε-
ρόστροφα. 
Επίσης, οι πόρτες του ήταν ανοι-
κτές κατά τη μοιραία πτήση. 
Τώρα μένει να ξεκαθαρίσει κατά 
πόσον ο 27χρονος καταδρομέ-
ας «έφυγε» από το ελικόπτερο 
λόγω της πορείας και της κλίσης 
που είχε, ή για κάποιον άλλο 
λόγο και αν εξαιτίας όλων αυτών 
υπάρχουν σε κάποιους ευθύνες 
για τον θάνατο του. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Αναμονή στις κοινότητες του Ακάμα
Ελπίζουν στο Νουρή - Κόκκινο πανί ο Καδής – Ποιες 
πρόνοιες του Τ.Σ επανεξετάζονται…

Ο ι επηρεαζόμενες κοινότητες 
και οι ιδιοκτήτες γης βρίσκο-
νται για την ώρα σε κατάστα-

ση αναμονής και έχουν ζητήσει συ-
νάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών 
Νίκο Νουρή. Δεν πιστεύουν ότι η επι-
τροπή που συστάθηκε μπορεί να κατα-
λήξει σε τροποποιήσεις που θα γίνουν 
δεκτές από την Περιβαλλοντική Αρχή 
και που θα αλλάζουν την φιλοσοφία 
του Τοπικού Σχεδίου, ώστε να γίνει 
αποδεκτό από τις κοινότητες. 
Θεωρούν ότι το καλύτερο που έχει να 
κάνει η κυβέρνηση είναι να ματαιώσει 
την διαδικασία για την δημοσίευση του 
Τοπικού Σχεδίου. Ο Υπουργός Γεωργί-
ας, Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος Κώστας Καδής σε δηλώσεις του 
την Τρίτη στο Radiocosmos  επέμεινε 
ότι Το Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα θα 
δημοσιευθεί, διότι όπως είπε η παρά-
ταση της εκκρεμότητας δεν συμφέρει 
κανένα. Επιβεβαίωσε ότι μετά την έκ-
θεση οικολογικής αξιολόγησης συστά-
θηκε ειδική επιτροπή η οποία εξετάζει 
αναπροσαρμογές σε πρόνοιες που δεν 
είναι δεσμευτικές για το Πολεοδομικό 
Συμβούλιο. Παράλληλα είπε, διαμορ-
φώνεται πλαίσιο με κίνητρα και αντι-
σταθμιστικά μέτρα για τους ιδιοκτήτες 
γης και τις κοινότητες που γειτνιάζουν 
με τον Ακάμα. 
Από την πλευρά του ο κοινοτάρχης της 

Ίννιας Γιάγκος Τσίβικος, θεωρεί υπεύ-
θυνο τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
Κώστα Καδή για τον τρόπο που δια-
μορφώθηκε το Τοπικό Σχέδιο και υπο-
στήριξε ότι υπάρχουν διαφωνίες με το 
Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι 
αρμόδιο για το Τοπικό Σχέδιο. Άφησε 
μάλιστα να εννοηθεί, ότι ο Υπουργός 
Εσωτερικών κατανοεί καλύτερα τα αι-
τήματα των κοινοτήτων. 
Όπως είχε αποκαλύψει στην περασμέ-
νη έκδοση ο “Αδέσμευτος” το Πολεο-
δομικό Συμβούλιο και τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος ανα-
ζητούν διέξοδο σχετικά με το Τοπικό 
Σχέδιο για τον Ακάμα, προκειμένου να 
πείσουν τις επηρεαζόμενες κοινότητες 
να αποδεχθούν τις πρόνοιες του. 
Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμέ-
να στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, αποφασίστη-
κε η σύσταση επιτροπής για μελέτη 
νέων τροποποιήσεων. Η ειδική επιτρο-
πή που συστάθηκε από λειτουργούς 
των δύο Υπουργείων, επιχειρεί να εξε-
τάσει και να επαναδιατυπώσει πρόνοι-
ες του Τοπικού Σχεδίου για τις οποίες 
υπήρξε αρνητική θέση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος. Επίσης, εξετάζεται 
πλαίσιο πολιτικής με αντισταθμιστικά 
μέτρα για τις κοινότητες. 
Μία από τις πρόνοιες που εξετάζο-
νται αφορούν τα επισκέψιμα αγροκτή-
ματα, ώστε να επιτρέπεται σε αυτά η 
ανάπτυξη εάν διαθέτουν ήδη ηλεκτρο-
δότηση και υδροδότηση ή να μπορεί ο 
αιτητής να δημιουργήσει αυτόνομες 
υποδομές υδροδότησης και ηλεκτρο-
δότησης, χωρίς να χρειάζεται επέκτα-
ση του υφιστάμενου δικτύου υπηρεσι-
ών των τοπικών αρχών. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, για να εντα-
χθούν τέτοιες πρόνοιες στο Τοπικό 
Σχέδιο με δεδομένες τις θέσεις της Πε-
ριβαλλοντικής Αρχής, θα απαιτηθούν 
νέες μελέτες ειδικής οικολογικής αξι-
ολόγησης. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, συνολικά επανεξετάζονται πρό-
νοιες που αφορούν την μεμονωμένη 
κατοικία, την τουριστική ζώνη Ίνειας,-
λατομική ζώνη Ανδρολίκου - τα επι-
σκέψιμα αγροκτήματα, τις αγροτικές 
ζώνες πέριξ της περιοχής Natura Γα2 
στην οποία το τμήμα περιβάλλοντος 
απαγόρευσε όλες τις δραστηριότητες. 
Τον όρο σύμφωνα με τον οποίο δεν 
επιτρέπεται η ανάπτυξη στην κοινότη-
τα Νέου Χωρίου, 200 μέτρα μέσα στην 
οικιστική ζώνη η οποία εφάπτεται με 
το φαράγγι Πετράτη και στο ανατολικό 
όριο της κοινότητας προς την πλευρά 
της περιοχής Natura για λόγους προ-
στασίας της πτηνοπανίδας και τον όρο 
που αφορά τις εξειδικευμένες αναπτύ-
ξεις. 
Επιπρόσθετα, επανεξετάζεται η παρο-
χή πολεοδομικών κινήτρων με τη με-
ταφορά συντελεστή δόμησης και την 
ανταλλαγή πολεοδομικών ζωνών ή άλ-
λων κινήτρων στους ιδιοκτήτες τεμα-
χίων που επηρεάζονται από τις νέες 
πολεοδομικές ρυθμίσεις αλλά και η 
καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας συμπλη-
ρώνει η Ουρολογική Κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου. 
Η κλινική σύμφωνα με τον Διευ-
θυντή της Δρ. Κώστα Μαυρομ-
μάτη μέχρι σήμερα έχει δεχτεί 
πάνω από 100 χιλιάδες επισκέ-
ψεις ασθενών ενώ έχουν διε-
νεργηθεί 10 χιλιάδες χειρουργι-
κές επεμβάσεις. 
Διαθέτει τρεις γιατρούς και το 

απαραίτητο προσωπικό, ενώ όπως είπε και 
τα τρία ουρολογικά ιατρεία είναι εξοπλισμέ-
να με σχεδόν όλα τα σύγχρονα μηχανήμα-
τα. 
Πάγιο αίτημα όπως είπε ο κ Μαυρομμάτης, 
είναι η λειτουργία αυτόνομου ουρολογικού 
θαλάμου για καλύτερη κάλυψη των ανα-
γκών της κλινικής. 
Στο μεταξύ, με αφορμή τη συμπλήρωση των 
15 χρόνων λειτουργίας της κλινικής θα πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση για παρουσίαση 
του έργου της κλινικής στο Αμφιθέατρο του 
Νοσοκομείου Πάφου στην παρουσία του Ια-
τρικού Διευθυντή Σπύρου Γεωργίου και του 
Εκτελεστικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμε-
σού – Πάφου Χρίστου Νικολάου.

Άρχισαν χθες οι εργασίες της Συνό-
δου Υπουργών για θέματα ασύλου 

και μετανάστευσης MED5, στην Πάφο. 
Με στόχο τη συνέχιση της εποικοδομη-
τικής συνεργασίας για την επίτευξη κοι-
νών στόχων και αμοιβαίας στρατηγικής 
στον τομέα του ασύλου και της μετα-
νάστευσης, συναντώνται στην Κύπρο 
οι Υπουργοί, αρμόδιοι για θέματα με-
τανάστευσης και ασύλου, των μεσογει-
ακών κρατών-μελών πρώτης γραμμής 
(MED5). 
Οι εργασίες της Υπουργικής Συνόδου 
MED5 που φιλοξενεί το Υπουργείο Εσω-
τερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Πάφο, άρχισαν χτες 7 Οκτωβρίου, 

με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουρ-
γών Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας 
και Μάλτας. 
Στις εργασίες της Συνόδου αναμενόταν 
να παραστεί, επίσης, ο Υπουργός Εσω-
τερικών της Τσεχίας, προεδρεύουσας 
χώρας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κ. Vít Rakušan. 
Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου 
χαιρέτισε, με διαδικτυακή παρέμβασή 
της, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσε-
ων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ylva 
Johansson. 
Της Συνόδου προηγήθηκε το βράδυ 
της 7ης Οκτωβρίου επίσημο δείπνο, το 
οποίο τίμησε με την παρουσία της η 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων κα Αννίτα Δημητρίου. 
Με το πέρας των εργασιών της Συνόδου, 
αναμένεται η έκδοση κοινής δήλωσης 
των Υπουργών, ενόψει του επερχόμε-
νου Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσε-
ων της Τσέχικης Προεδρίας του Συμβου-
λίου της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο, και η 
παράθεση κοινής δημοσιογραφικής δι-
άσκεψης σήμερα Σάββατο, 8 Οκτωβρί-
ου στις 12:45 μ.μ.

Στην Πάφο η Υπουργική Σύνοδος της Ε.Ε
Συζητούν πολιτικές και αμοιβαία πολιτική για τη μετανάστευση

Δεκαπέντε χρόνια προσφοράς 
στους ασθενείς

Με το πέρας των εργασιών της Συνόδου, 
αναμένεται η έκδοση κοινής δήλωσης 
των Υπουργών
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Ζητούν προεδρική παρέμβαση
Ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας για το 
Νοσοκομείο Πόλης…

Ε πιμένουν οι φορείς του διαμε-
ρίσματος της Πόλης Χρυσοχούς 
για την ανάγκη ενίσχυσης του 

τοπικού νοσοκομείου και την επανα-
λειτουργία των θαλάμων νοσηλείας 
ασθενών, προειδοποιώντας ότι θα 
κατέλθουν σε δυναμικές εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας. 
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ της Τετάρτης, ο Δήμος Πόλης 
Χρυσοχούς και άλλοι 20 κοινοτάρχες 
αποφάσισαν να αποστείλουν νέα επι-
στολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ζητώντας την προσωπική του παρέμ-
βαση ώστε να αλλάξει η θέση του 
ΟΚΥπΥ και να υλοποιηθεί η δέσμευση 
για επαναλειτουργία των θαλάμων 
ασθενών. Παράλληλα αποφάσισαν 
να ορίσουν ως ημερομηνία για την 

διαμαρτυρία τους την 22η μέρα του 
Οκτωβρίου. 
Στην σύσκεψη οι κοινοτάρχες ενη-
μερώθηκαν από τον Δήμαρχο Γιώτη 
Παπαχριστοφή ότι σε συνέχεια της 
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με 
τον Υπουργό Υγείας και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ στις 28/09/2022 
κατά την οποία δεν κατέστη εφικτή η 
εξεύρεση του τρόπου επαναλειτουρ-
γίας των θαλάμων, αλλά διαφάνηκε 
για ακόμη μία φορά ότι η πρόθεση του 
ΟΚΥΠΥ είναι το οριστικό κλείσιμο των 
θαλάμων. 
Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς απέστειλε 
επιστολή στον Προέδρο της Δημο-
κρατίας στις 29/09/2022, ζητώντας 
την προσωπική παρέμβασή του για 
ικανοποίηση του αιτήματος των κα-
τοίκων του διαμερίσματος Πόλεως 
Χρυσοχούς για την παροχή σωστής 
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και 
περίθαλψης με την  επαναλειτουργία 
των θαλάμων εσωτερικών ασθενών. 
Μετά την συζήτηση του θέματος, οι 
εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Δήμου και Κοινοτήτων αποφάσι-
σαν όπως ο Δήμος αποστείλει νέα επι-
στολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
στην οποία θα δίνεται προειδοποίηση 
ότι στην περίπτωση που το αίτημα των 
Τοπικών Αρχών για επαναλειτουργία 
των θαλάμων εσωτερικών ασθενών 

του Νοσοκομείου δεν τύχει άμεσης 
θετικής ανταπόκρισης από το Υπουρ-
γείο Υγείας και τον ΟΚΥΠΥ, τότε στις 22 
Οκτωβρίου θα καλέσουν τον κόσμο της 
περιοχής σε δυναμική κινητοποίηση 
στο Δημαρχείο Πόλης. Στην περίπτωση 
που ούτε και αυτή την φορά υπάρξει 
θετική ανταπόκριση, τότε θα προχω-
ρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις 
σε Πάφο και Λευκωσία. 

Αναβαθμίστηκε 
Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Υπουρ-
γείου Υγείας Κωσταντίνος Αθανασίου 
δήλωσε  στο Radiocosmos  πως το Νο-
σοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς στηρί-
χθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο και 
ο ΟΚΥπΥ υλοποίησε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τις δεσμεύσεις του, αναφέρο-

ντας χαρακτηριστικά την στελέχωση 
του Τμήματος Α΄ Βοηθειών, την πρό-
σληψη καρδιολόγου, την επέκταση 
της λειτουργίας του Χημείου και του 
Ακτινολογικού και μερίμνησε για τις 
επισκέψεις διαφόρων γιατρών ειδι-
κοτήτων. Για το θέμα με την επανα-
λειτουργία των θαλάμων είπε κρίθηκε 
ότι θα ήταν προτιμότερη η λειτουργία 
κλινών ημερήσιας φροντίδας ασθενών 
και η βραχεία νοσηλεία. Είναι δικαί-
ωμα κατέληξε τον φορέων της περι-
οχής να διεκδικούν με όποιο τρόπο 
θεωρούν καλύτερο την ικανοποίηση 
αιτημάτων τους όμως πρόσθεσε το 
Υπουργείο Υγείας επέδειξε κατανόηση 
και αποφασιστικότητα για λύση των 
προβλημάτων του τοπικού νοσηλευ-
τηρίου.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Έξυπνο σωσίβιο στα 
Μπάνια 

Στην κατασκευή Σύγχρονων Σωστι-
κών Σημείων σε Περιοχές Υψηλού 

Κινδύνου προχωρεί το Κέντρο Συντο-
νισμού Έρευνας & Διάσωσης με τη συ-
νεργασία της Cyta.
Τα σημεία έχουν τοποθετηθεί σε τρεις 
περιοχές αυξημένης επισκεψιμότητας, 
που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού 
κινδύνου. Στην Πάφο θα κατασκευα-
στεί στην παραλία «Τα Μπάνια» στην 
Κάτω Πάφο. Τα άλλα δυο σημεία εί-
ναι στις Θαλασσινές Σπηλιές στο Κάβο 
Γκρέκο και στην αποβάθρα παρά το Πα-
λαιό Λιμάνι Λεμεσού. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, το 
κάθε σημείο περιλαμβάνει κυκλικό σω-
σίβιο με σχοινί, τοποθετημένο σε σκλη-
ρή θήκη, προς άμεση διάσωση ατόμου 
που κινδυνεύει. Ενεργοποιείται αυτό-
ματα, τηλεφωνικά, ενημερώνοντας το 
Κέντρο Επιχειρήσεων και ταυτόχρονα, 
μέσω κάμερας που βρίσκεται εγκατε-
στημένη στη θήκη, μεταφέρει εικόνα 
από το σημείο, σε πραγματικό χρόνο.
Η ανάγκη δημιουργίας των τριών ση-
μείων στηρίχτηκε σε στατιστικά στοι-
χεία του ΚΣΕΔ, που καταδεικνύουν την 
υψηλή επικινδυνότητα τους.

Αεροδρόμιο Πάφου 
Δεν θα απολυθεί κανείς εργαζόμενος 

Ικανοποιημένοι έφυγαν από το Υπουργείο Με-
ταφορών οι εργαζόμενοι επίγειων υπηρεσιών 

των αεροδρομίων, μετά και τις διαβεβαιώσεις 
που τους δόθηκαν κατά την διάσκεψη, σε σχέση 
με την διασφάλιση θέσεων εργασίας στο αερο-
δρόμιο. 
Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρίνισε πως οι 
νέες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να προσλά-
βουν εργαζόμενους που θα είναι πλεονάζον 
προσωπικό. Υποχρέωση τους είναι επίσης η 
τήρηση συλλογικών συμβάσεων. Συνεπώς οι 
εργαζόμενοι που θα προσληφθούν από τη νέα 
εταιρεία θα έχουν τα ίδια δικαιώματα που τους 
πρόσφερε και ο προηγούμενος εργοδότης τους, 
ανεξάρτητα από τα χρόνια εμπειρίας τους. Η 
νέα εταιρεία handler, ελληνικών συμφερό-
ντων, που έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση των 
αεροσκαφών της εταιρείας easyJet αναμένεται 
να απορροφήσει το προσωπικό που πλεονάζει 
από την εταιρεία LGS Handling Ltd, ανέφερε στο 
Radiocosmos Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ 
Πέτρος Δημοσθένους. 
Την εταιρεία αυτή, που εκτελεί πολλές πτήσεις 
από αεροδρόμια της Βρετανίας πρωτίστως προς 
το αεροδρόμιο Πάφου, αλλά και το αεροδρόμιο 
Λάρνακας, εξυπηρετούσε μέχρι τώρα η εταιρεία 
LGS Handling Ltd που αναμένεται να απολύσει 
70 εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
άλλους 40 στο αεροδρόμιο Πάφου που πλεο-
νάζουν. Ο νέος handler ωστόσο, σύμφωνα με 
τον επαρχιακό γραμματέα της ΣΕΚ Πέτρο Δημο-
σθένους, έχει υποχρέωση, όπως τονίσθηκε και 
στην σημερινή σύσκεψη, να απορροφήσει το 
προσωπικό αυτό, με βάση τους υφιστάμενους 
κανονισμούς. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένο-
νται από το Υπουργείο μόλις ολοκληρωθούν οι 
διαβουλεύσεις.  

Απαιτούν 
επαναλειτουργία 
των θαλάμων 
νοσηλείας ασθενών 
και καταγγέλλουν 
ότι Υπουργείο 
Υγείας και ΟΚΥπΥ 
τους κορόιδεψαν… 
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Νίκος Σαββίδης  Αντριάνα Νικολάου Γιώτης Παπαχριστοφή Κώστας  Καδής 

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους δρόμους της Πάφου που ανοιγοκλεί-
νουν συνέχεια και δεν ξέρεις τελικά πού θα 
σε βγάλουν…

Τη Γρίβα Διγενή που ελπίζουμε να είναι 
έτοιμη τελικά για την παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου διαφορετικά ας την κάνουμε 
στη λεωφόρο Δημοκρατίας, έτσι για αλλα-
γή… Αλλά ξέχασα, θα μας εμποδίζουν οι 
αροδάφνες…

Τον Γιάγκο Τσίβικο κοινοτάρχη της Ίννιας, 
που δεν χαμπαριάζει από τίποτα και εξακο-
λουθεί να φωνάζει και να απειλεί εάν δη-
μοσιευτεί το τοπικό σχέδιο. Ο αντάρτης της 
Λαόνας…

Τους τουρίστες που εξακολουθούν αν φτά-
νουν στην Πάφο και ελπίζουμε ότι θα συνε-
χίσουν αν έρχονται τουλάχιστον όσο υπάρ-
χουν οι κατάλληλες πτήσεις…

Τον Δήμο Πάφου που εντελώς αθόρυβα 
κατάφερε τελικά και του παραχωρήθηκε η 
Οικία Επάρχου την οποία διεκδικούσε και το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ελπίζουμε ότι θα αξιο-
ποιηθεί σωστά…

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάφου 
(Σ.Α.ΠΑ.) που δεν συμμορφώνεται με την 
απόφαση του δικαστηρίου να καταβά-
λει στον Δήμο Γεροσκήπου αποζημιώσεις 
ύψους 1,5 εκατομμυρίου για ζημιές που 
προκάλεσε στο οδικό του δίκτυο…

Τις περίεργες και αθόρυβες βεβαίως προ-
σλήψεις του τελευταίου διαστήματος που 
γίνονται χωρίς η αριστερά να γνωρίζει τι 
ποιεί η δεξιά…

Το κουνούπι Aedes aegypti που εντοπίστηκε 
στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού λέει και 
μπορεί να βοηθά στην μεταφορά μολυσμα-
τικών ασθενειών, αλλά οι αρμόδιοι δηλώ-
νουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας…

Το Υπουργικό Συμβούλιο που εγκρίνει 
αβέρτα επιδόματα, έστω και να αυτά είναι 
μερικά ευρώ το μήνα…

Τις παραλίες μας που Οκτώβρη μήνα, είναι 
γεμάτες από λουόμενους ή τέλος πάντων… 
λιαζόμενους…

Τους βουλευτές μας, δημοτικούς συμβού-
λους και λοιπούς εκλεγμένους που πολλές 
φορές δεν ξέρουν ούτε τι ψηφίζουν…

Τους Τούρκους που τελευταία έχουν κυριο-
λεκτικά σκυλιάσει τόσο με την Ελλάδα όσο 
και με την Κύπρο…

Την διορισμένη από τον Ερντογάν «κυβέρ-
νηση» των κατεχομένων που τώρα έστειλε 
και τελεσίγραφο στην Ουνφικύπ, καλώντας 
την είτε να συνάψει στρατιωτική συμφωνία 
μαζί τους, είτε να αποχωρήσει από τα κατε-
χόμενα…

Την Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη  Δράκου η 
οποία επαναλαμβάνει τη θέση πως λειτουρ-
γεί σωστά σε σχέση με την διαθεσιμότητα 
του Μιχάλη Κατσουνωτού, υποστηρίζοντας 
πως δεν την επικρίνει η κοινή γνώμη, αλλά 
ορισμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Την 
φτύνουν κι αυτή νομίζει πως βρέχει…

Πάνω ο κοινοτάρχης Καλ-
λέπειας και εκπρόσωπος 
της ΕΚΑ Πάφου για τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει 
τις τελευταίες ημέρες μαζί 
με τους άλλους εκπροσώ-
πους των Αγροτικών Οργα-
νώσεων για την παραλαβή 
των σταφυλιών που έμειναν 
ατρύγητα στα αμπέλια… 

Πάνω η μητέρα του Θανά-
ση  Νικολάου που με την ε-
πιμονή και τους αγώνες της 
συνεχίζει να αναζητά τους 
δολοφόνους του παιδιού 
της και την απονομή δικαι-
οσύνης έστω και αν πέρα-
σαν από τότε 17 ολόκληρα 
χρόνια…

Κάνετε σωστά 
τη δουλειά σας;

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία 
για την κάρτα φιλάθλου η ο-

ποία σχεδιάστηκε και παρουσιά-
στηκε ως η έσχατη λύση κατά του 
χουλιγκανισμού στα γήπεδα.
Στην αρχή η εφαρμογή του μέτρου 
απομάκρυνε τους οργανωμένους 
οπαδούς από τα γήπεδα, ακολού-
θησε η πανδημία και τα μέτρα τα 
οποία βοήθησαν στην καταστολή 
των εκτρόπων και επεισοδίων στα 
γήπεδα αλλά φέτος, επέστρεψαν 
δριμύτεροι οι οργανωμένοι, οι ο-
ποίοι όπως λέγεται έχουν βρει τρό-
πο ακόμα και να φτιάχνουν πλα-
στές κάρτες φιλάθλου και έχουμε 
μια από τα ίδια.
Τόσο η αστυνομία όσο και ο Κυπρι-
ακός Οργανισμός Αθλητισμού που 
εκδίδει την κάρτα φιλάθλου παρα-
κολουθούν αμήχανοι την όλη κα-
τάσταση, ενώ από τα πρόσφατα 
επεισόδια που σημειώθηκαν μετά 
τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ κινδύνευ-
σαν ακόμα και ζωές ανυποψίαστων 
τουριστών, το αυτοκίνητο των ο-
ποίων άρπαξε φωτιά από φωτοβο-
λίδα που ρίχθηκε εναντίον του! 
Και όμως σε χώρες όπου στα γήπε-
δα ποδοσφαίρου και άλλων αθλη-
τικών δραστηριοτήτων συγκεντρώ-
νεται πολλαπλάσιος αριθμός φιλά-
θλων δεν έχουμε το παραμικρό.
Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται 
προς τους αρμοδίους είναι τι κά-
νουν σε αυτές τις χώρες και απο-
φεύγουν τα επεισόδια, που εμείς 
δεν μπορούμε να κάνουμε; 
Θέλουν αν δεχτούμε δηλαδή ό-
τι στην Κύπρο είμαστε τόσο χού-
λιγκαν και τόσο αμπάλατοι που 
δεν μας σταματά κανένα απολύ-
τως μέτρο, ή μήπως απλά αυτοί 
που έχουν την ευθύνη να εφαρμό-
σουν τα μέτρα που λαμβάνονται α-
πλά δεν κάνουν σωστά τη δουλειά 
τους;  

Ήδη αρκετοί κύπριοι προγραμματίζουν τα-
ξίδι στο εξωτερικό τον μήνα Δεκέμβριο, 

για να απολαύσουν τα διάσημα Χριστουγεν-
νιάτικα χωριά και προσφέρουν το κάτι ξεχωρι-
στό τις ημέρες εκείνες. Στολισμένες πλατείες, 
κύριες οδικές αρτηρίες, πεζοδρόμοι κλπ προ-
σφέρουν ένα φανταστικό θέαμα. Έτσι, οι επι-
σκέπτες από άλλες χώρες έχουν να δουν πολ-
λά. Το ίδιο, ωστόσο, δεν συμβαίνει με εμάς. Οι 
ξένοι επισκέπτες  γιατί να έρθουν τα Χριστού-
γεννα στην Κύπρο; Ούτε ένα Χριστουγεννιάτι-
κο χωριό της προκοπής σε κάθε πόλη δεν είμα-
στε άξιοι να φτιάξουμε. 

Χριστουγεννιάτικα χωριά…

Πάνω ο Δήμαρχος της Πό-
λης Χρυσοχούς ως επικε-
φαλής των φορέων της 
περιοχής που συνεχίζουν 
με επιστολές στον ΠτΔ και 
τον αρμόδιο υπουργό να 
ζητούν τη επαναλειτουρ-
γία των θαλάμων νοσηλεί-
ας του τοπικού νοσηλευ-
τηρίου… 

Κάτω ο υπουργός εργασί-
ας και κοινωνικών ασφα-
λίσεων για τις πρόσφα-
τες δηλώσεις του για το 
συνταξιοδοτικό, τα όρια 
ηλικίας και την ευρωστία 
του ταμείου κοινωνικών 
ασφαλίσεων. Να μπουν 
κριτήρια αναλογία με την 
εργασία και τα όρια για 
τη συνταξιοδότηση…

Κάτω και πάλι ο υπουργός 
Γεωργίας για το σχέδιο που 
ετοίμασε για επιχορήγη-
ση και πάλι των οινοβιομη-
χανιών για παραλαβή των 
σταφυλιών. Στους παράγω-
γους πρέπει να δοθούν τα 
χρήματα υπουργέ μου για 
να μην τρυγήσουν, γιατί δι-
αφορετικά κάποιο λάκκο έ-
χει η φάβα…

Κυριάκος Κούσιος 

Το ολοκαίνουργιο cosmosnews ανεβαίνει 
σταθερά στις προτιμήσεις του κοινού. Με 

πλούσια ειδησεογραφία το cosmosnews φιλο-
δοξεί να ανέβει ακόμη πιο ψηλά και να απο-
τελέσει μια εκ των πρώτων προτιμήσεων του 
κοινού της Πάφου και όχι μόνο. 
Η συντακτική ομάδα του cosmosnews εργάζε-
ται επί 24ώρου βάσεως και καλύπτει όλη την 
επικαιρότητα με σκοπό την πλήρη ενημέρω-
ση του κοινού για οτιδήποτε συμβεί ανά πά-
σα στιγμή. 

Ανεβαίνει σταθερά το cosmosnews.com.cy



POSEIDONOS AVE, P.O. BOX 60182, CY 8101, PAFOS CYPRUS  
Tel.: +357 2696 5866 - Fax: +357 26 96 4370

E-mail: cbh@cbh-cyprus.com  -  reservations@cbh-cyprus.com  -  http://www.cbh-cyprus.com

A Tradition of Excellence



“Αδέσμευτος” 8 Οκτωβρίου 2022Σελίδα 10 σ χόλ ι α

Θυμάστε τον πρώην προπονητή του Πα-
ναθηναϊκού τον Ισραηλινό Γιτζάκ Σουμ; 

Ο Ισραηλινός τεχνικός, ο ο-
ποίος οδήγησε τον Παναθη-
ναϊκό στην κατάκτηση του 
νταμπλ την περίοδο 2003-
2004, συνεχίζει την καριέρα 
του δουλεύοντας στη Χάπο-
ελ Κφαρ Σαμπά και πολύ συ-

χνά επισκέπτεται την Πάφο, μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος είναι η κόρη του της οποίας ο σύ-
ντροφος είναι διευθυντής σε ξενοδοχείο Ισ-
ραηλινής εταιρείας στην πόλη μας, γι’ αυτό 
και με κάθε ευκαιρία  ο κ. Σουμ έρχεται για ο-
λιγοήμερες διακοπές στην πόλη μας.
Ο συμπαθέστατος προπονητής, τα τελευταία 
δυο χρόνια έχει περάσει δύσκολα λόγω προ-
βλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και τώρα 
πλέον κάνει  τις θεραπείες του και είναι κα-
λά, γι’ αυτό και με κάθε ευκαιρία χαλαρώνει 
στην Πάφο. 

Ο Γιτζάκ Σουμ στην Πάφο

Ορίστε, μην είστε αγνώμονες. Ο Γενικός Ει-
σαγγελέας αποφάσισε να παραπέμψει εκ 
νέου την γνωστή υπόθεση του θανάτου του 
Θανάση Νικολάου μετά από 17 χρόνια κα-
θώς σύμφωνα με το πόρισμα ων ανεξάρτη-
των ανακριτών υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες 
ότι οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια και 
όχι αυτοκτονία…

Αυτό που ο Γενικός Εισαγγελέας, κάθε φορά 
τίθεται αντιμέτωπος από αυτούς που ενδια-
φέρονται μόνο να αποκαλυφθεί η πραγματι-
κή αλήθεια πραγματικά μας ξεπερνά…

Τους κορόιδευαν για δεκαεπτά χρόνια βγά-
ζοντας τους ακόμα και τρελούς γιατί επέμε-
ναν ότι ο γιός του δολοφονήθηκε, ενώ οι ί-
διοι αποφάσισαν ότι αυτοκτόνησε και τώρα 
που αποδείχτηκε με στοιχεία ότι επρόκειτο 
για έγκλημα, δεν φταίει κανείς…

Τελικά πού οφείλεται άραγε όλη αυτή η αμ-
φισβήτηση προς ότι έχει να κάνει με τη δι-
καιοσύνη στην Κύπρο και ιδιαίτερα σε Εισαγ-
γελία και Αστυνομία;

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης α-
ποτελεσματικών αποφάσεων, καθώς και υι-
οθέτηση και εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων 
και πολιτικών, μέσω των οποίων θα διασφα-
λιστεί η αειφορία του πλανήτη, είπε ο Πρόε-
δρος Νίκος Αναστασιάδης την Τετάρτη στον 
χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης των ερ-
γασιών της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το 
Περιβάλλον στην Ευρώπη. Ο ίδιος άκουσε τι 
είπε;

Με τόσα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 
στην Πάφο, χάσαμε τον λογαριασμό πλέον 
και δεν ξέρουμε ποια καθυστερούν και ποια 
όχι… Για τα μόνα που είμαστε σίγουροι είναι 
οι σταθμοί και στάσεις λεωφορείων…

Άρχισε να νεκρώνει το κέντρο της Πάφου τα 
βράδια κατά τις καθημερινές. Εάν όμως α-
ναζητάτε για παράδειγμα ένα ταβερνάκι να 
φάτε με την ησυχία σας χωρίς να σας τρελά-
νουν οι δυνατές μουσικές, τώρα είναι ευκαι-
ρία…

Νέο πακέτο μέτρων ανακοίνωσαν οι 27 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μα 
αφού οι Ουκρανοί διαλύουν τη Ρωσία. Αφή-
στε του να τελειώσουν  τη δουλειά να βρού-
με κι εμείς ησυχία…

Αναφερόμενος στην έκκληση του Τούρκου 
προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
για αναγνώριση του ψευδοκράτους, ο Σερ-
ντάρ Ντενκτάς είπε ότι η «τδβκ» - όπως χα-
ρακτήρισε το ψευδοκράτος - είναι αυτή που 
πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται, όμως αν κοι-
τάξει κανείς το «εορταστικό κλίμα» στις δη-
λώσεις του «υπεξ» δεν φαίνεται να πνέει ε-
ορταστικός άνεμος. Θα αναγνωριστούν μό-
νοι τους…

Νεαρά παιδιά, να πηγαίνουν έξω από στρα-
τόπεδο της Εθνικής Φρουράς και να βρίζουν 
τους φαντάρους μας!!! Δεν πάμε καλά σε αυ-
τό τον τόπο. Καθόλου καλά…

Γέμισαν οι δρόμοι με ηλεκτρικά πατίνια, αλ-
λά πολλοί χρήστες τώρα βλέπουμε να φέ-
ρουν κράνος και άλλο προστατευτικό εξοπλι-
σμό. Από την άλλη με την ακρίβεια μας έχουν 
κάνει κανονικά τη ζωή πατίνι και δεν μας σώ-
ζει ούτε το κράνος ούτε άλλος εξοπλισμός…

Κ. Κούσιος

Σε δηλώσεις του, μετά το τέλος της συνεδρί-
ασης, του Υπουργικού Συμβουλίου της Τρί-

της, ο Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων, Κυριάκος Κούσιος, ση-
μείωσε ότι στις 14 Ιουλίου 
το Υπουργικό Συμβούλιο εί-
χε αποφασίσει την παρα-
χώρηση επιδόματος προς 

τους αιχμαλώτους και παθόντες της Τουρκι-
κής εισβολής. Είχε εντοπιστεί τότε ότι ορισμέ-
νες κατηγορίες συμπολιτών μας είχαν παρα-
ληφθεί, και όπως είχα δηλώσει, το θέμα θα 
εσυζητείτο ξανά στο Υπουργικό Συμβούλιο 
για να καλύψουμε και άλλες κατηγορίες πα-
θόντων».
Με λίγα λόγια το Υπουργικό ενέκρινε επιδό-
ματα «δια πάσαν νόσο και πάσαν μαλακία» 
που λένε και στα αρχαία, αλλά δεν μας είπε 
και το ύψος τους για να έρθει μετά το Υπουρ-
γείο να διευκρινίσει ότι θα ανέρχεται στα 
€1.000 η καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τι-
μητικού επιδόματος προς τους παθόντες της 
τουρκικής εισβολής.
Να υποθέσουμε ότι αυτό θα είναι το ψηλότε-
ρο, γιατί τραυματίας πολέμου, μας ανέφερε 
ότι το ποσό της αύξησης που του καταβλήθη-
κε στην σύνταξη 350 ευρώ που λαμβάνει ή-
ταν 7 ευρώ και κάτι σεντ το μήνα!!!

Π. Βορκάς

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΕΔΕΚ στον Δήμο 
Πάφου δεν πρόκειται να παραστούν στην εκ-

δήλωση για την απονομή 
του χρυσού κλειδιού της 
πόλης στον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη σύμφωνα με τον 
δημοτικό σύμβουλο Πανα-
γιώτη Βορκά!
Γιατί σύμφωνα με τον ίδιο 

οι ίδιοι ενώ δεν διαφώνησαν στην απονομή 
του χρυσού κλειδιού, διαφωνούν με το να ε-
πιδοθεί εν μέσω προεκλογικής περιόδου, α-
ντί μετά το πέρας των εκλογών;;;
Δηλαδή πρώτα ψηφίσατε και μετά αποφασί-
στηκε πότε θα γίνει η εκδήλωση; Κοινώς εγε-
λάσαν σας;

Γ. Σαββίδης

Ο νυν Γενικός Εισαγγελέας Γιώργο Σαββί-
δης, είναι ο πρώτος που κατά την θητεία 

του καταφέρνει να οργα-
νωθεί εκδήλωση διαμαρ-
τυρίας έξω από το  γρα-
φείο του, για τον απο-
κλεισμό του Σάββα Μά-
τσα, από τις έρευνες για 
διαλεύκανση της υπόθε-

σης του θανάτου του Θανάση Νικολάου 
πριν από 17 χρόνια, με την αστυνομία τό-
τε να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επρό-
κειτο για αυτοκτονία.
Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που από-
φαση του συγκεκριμένου αμφισβητείται.
Για όσους λοιπόν απορούν, όταν ένας Πρό-
εδρος διορίζει σε ένα τόσο νευραλγικό πό-
στο όπως του Γενικού και Βοηθού Γενικού 
Εισαγγελέα που απαιτούν απόλυτη ανε-
ξαρτησία, δύο πρώην μέλη του Υπουργικού 
του Συμβουλίου, τη στιγμή μάλιστα που ε-
ξετάζονται σκάνδαλα με την  εμπλοκή και 
του ιδίου, τότε δεν μπορεί οι αξιωματούχοι 
αυτοί να έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία 
και να αποφύγουν την αμφισβήτηση…  

Ο Δίκαιος

Δεν έχει ρεύμα
Πολλοί αναρωτιέστε γιατί δεν έχει ακόμα 
εγκαινιαστεί και λειτουργήσει το μεγαλύ-

τερο πάρκο στην Κύπρο δηλαδή το Πάρκο 
Χρωμάτων της Πάφου, που βρίσκεται πίσω 
από την Υπεραγορά Παπαντωνίου στο κέ-
ντρο της πόλης.

Το Πάρκο των Χρωμάτων λοιπόν το οποίο 
ονομάστηκε έτσι με εισήγηση του Δημοτι-
κού Γραμματέα Θέμη Φιλιππίδη, δεν έχει 
ακόμα συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότη-
σης της ΑΗΚ και για να γίνει αυτό θα πρέ-
πει να ολοκληρωθούν τα έργα στον κυκλικό 
κυκλοφοριακό κόμβο που κατασκευάζεται 
παρά τα φώτα τροχαίας Παπαντωνίου στο 
πλαίσιο των έργων ανάπλασης της λεωφό-
ρου Ελλάδος.
Με λίγα λόγια δηλαδή από χρόνου και βλέ-
πουμε. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι 
ο Δήμος Πάφου σχεδιάζει να βγει σε δημό-
σιες προσφορές για τη διαχείριση του, με 
τον ενοικιαστή να αναλαμβάνει και την συ-
ντήρηση και ασφάλειά του.

Οικία Επάρχου
Σ τον Δήμο Πάφου και η Οικία Επάρχου 

καθώς ο δήμαρχος Πάφου στις αρχές 

της εβδομάδας, ταξίδεψε στη Λευκωσία ό-
που απέσπασε την υπογραφή του Υπουρ-
γείου Μεταφορών για την παραχώρηση του 
κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου στο 
Δήμο.
Για όσους απορείτε ποια είναι τα σχέδια 

του Δήμου Πάφου για το υπέροχο αυτό α-
πόκτημα, είναι η παραχώρησή του στον 
παγκοσμίου φήμης κολοσσό την εταιρεία 
Amazon.
Ήδη από τον Μάϊο, ο Υφυπουργός Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
Κυριάκος Κόκκινος υπόγραψε Μνημόνιο 
Συνεργασίας με την Amazon Web Services 
(AWS) για την κάθοδό της στην Κύπρο και 
οι πληροφορίες μας λένε ότι θα έχει έδρα 
την Πάφο.
Τώρα κατά πόσον το συγκεκριμένο κτίριο 
θα κριθεί κατάλληλο από την εταιρεία δεν 
το γνωρίζουμε. Κανείς δεν αμφισβητεί την 
αξία της μιας τέτοιας εξέλιξης για την πόλη 
και επαρχία μας ένα τελικά ευοδωθεί, αλλά 
ελπίζουμε να μην γίνει αγνώριστο το ιστορι-
κό αυτό κτίριο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Χουλιγκανισμός
Θα μάθαινα σ’ όλους αυτούς αλλά το ξέρουν ήδη,

πώς παίζουν το ποδόσφαιρο, πώς παίζουν το παιχνίδι.
Γιατί παιχνίδι είναι κι αυτό, όπως και τόσα άλλα, 

που παίζονται παρόμοια όλα με μία μπάλα.
Κάποιοι τρελοί την κυνηγούν κι οι άλλοι ξεφωνίζουν 

και πάντα χάνουν οι μισοί κι οι άλλοι μισοί κερδίζουν.
Στενάζουν μεσ’ τα γήπεδα ή απ’ τους καναπέδες, 

κι έτσι γεμίζουν πάντοτε των λίγων οι μπουφέδες…
Πληρώνουν μάλιστα αδρά προπονητές και παίχτες, 
διαιτητές και γυμναστές  και άλλους θεομπαίχτες. 

Ότι όμως κι αν κάνουνε, ότι και αν σκεφτούνε, 
δεν εμποδίζουν τους τρελούς απ’ το να σκοτωθούνε.

Μπορεί να μην έχουν ψωμί ούτε και για το νοίκι, 
όμως απ’ την ομάδα τους όλοι θέλουν τη νίκη.

Γι’ αυτό κι εγώ το σκέφτομαι ν’ αλλάξω ασχολία 
και να διδάσκω μαθητές μέσα εις τα σχολεία.

Ν ‘ αλλάξω τους κανονισμούς ν’ αλλάξω τα βιβλία 
και να ‘χει στο ποδόσφαιρο μόνο ισοπαλία.



Ξανακλείνει η Γρίβα Διγενή 

Θα κλείσει από την Δευτέρα και πάλι ολόκληρη η λεω-
φόρος Γρίβα Διγενή προκειμένου να διευκολυνθεί ο 

εργολάβος να ολοκληρώσει τα έργα πριν την 28 η Οκτωβρί-
ου που προγραμματίζεται η παρέλαση. Ο αρχικός σχεδια-
σμός προέβλεπε ότι θα έκλεινε από την Πέμπτη. 

Η αλλαγή στην ημερομηνία έγινε μετά από παρέμβαση και 
της Τροχαίας η οποία ζήτησε να ληφθούν κάποια μέτρα για 
την διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της εταιρείας που εκτελεί τις εργασίες από Δευ-
τέρα  και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες περίπου, μέχρι 
την ολοκλήρωση των εργασιών η λεωφόρος Γρίβα Διγενή 
από την Συμβολή της με Οδό  Παπαγεωργίου μέχρι την Συμ-
βολή της με την Οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου, θα κλείσει και 
στις δύο κατευθύνσεις.   

Καταγγελίες για ΣΟΔΑΠ 

Βαρύτατες καταγγελίες για τους επιτρόπους του ΣΟ-
ΔΑΠ  εκτόξευσε μέσω του Radiocosmos o Κοινοτάρ-

χης της Ίννιας Γιάγκος Τσίβικος. Ευλόγησαν όπως ανέφερε 
τα γένια τους, αφού πήραν δελτία παράδοσης σταφυλιών 
και τα μοίρασαν σε συγγενείς και φίλους αφήνοντας ξεκρέ-
μαστους τους πραγματικούς αμπελουργούς. Ο κ. Τσίβικος 
κατηγόρησε επίσης την επιτροπή του ΣΟΔΑΠ ότι δεν δια-
χειρίζεται με υπεύθυνο και δίκαιο τρόπο τον Οργανισμό, 
εκφράζοντας την απογοήτευση αμπελουργών και της κοι-
νότητας του. Πάντως μέλη του ΣΟΔΑΠ διέρρευσαν ότι ο κ. 
Τσίβικος ήταν από τους ευνοούμενος που παρέδωσαν αρ-
κετές ποσότητες σταφυλιών στο ΣΟΔΑΠ.

Φεύγει η Αννίτα 

Μ έχρι τις 15 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν οι διαδικα-
σίες για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων 

στους συνδέσμους γονέων Δημοτικής και Μέ-
σης Εκπαίδευσης και αμέσως μετά θα ξεκινή-
σουν οι γενικές  συνελεύσεις των ομοσπονδι-
ών. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αννίτα Ταλιώ-
του επιβεβαίωσε στο RadioCosmos ότι δεν θα 
διεκδικήσει επανεκλογή της. Για την εμπλο-

κή της στην ομοσπονδία γονέων Μέσης Εκπαίδευσης είπε ότι 
προβληματίζεται αν θα συμμετάσχει διότι έχει αναλάβει άλ-
λες υποχρεώσεις.

Θέλουν αποζημίωση από ΣΑΠΑ

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Ακατάχνωτα
Ανεβάζουν στροφές τα εκλογικά επιτελεία των υπο-
ψηφίων και στην Πάφο γίνεται «σφαγή» μεταξύ των 
εκλογικών επιτελείων Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου 
Χριστοδουλίδη για τις ψήφους των συναγερμικών. Εκ-
πρόσωποι των εκλογικών επιτελείων μπαινοβγαίνουν 
σε σπίτια ψηφοφόρων και μάλιστα δεν είναι λίγες οι 
φορές που ανταμώνουν στις ίδιες γειτονιές και εξώ-
πορτες...

Όσοι πάντως υπολογίζουν ποσοστά των υποψηφίων 
την 1η Κυριακή  με βάση το άθροισμα των ποσοστών 
που έχουν τα κόμματα στην Πάφο και βγάζουν συμπε-
ράσματα για τον νικητή, καλά θα κάνουν να κρατήσουν 
και καμιά πισινή. Η Πάφος λόγω μεγέθους του εκλογι-
κού σώματος επηρεάζει ελάχιστα το τελικό εκλογικό α-
ποτέλεσμα...

Για προσωπικούς λόγους υπέβαλε την παραίτηση του 
από τον Δήμο Πάφου ο Νεόφυτος Ζαβρίδης και όπως 
πληροφορούμαστε θα γίνει αποδεκτή. Για τον Δήμο 
Πάφου θα είναι άλλη μια σημαντική απώλεια όμως 
πλέον η Δημοτική Μηχανή και κυρίως το Τεχνικό Τμή-
μα ενισχύθηκε με πολλούς νέους μηχανικούς. Σχεδόν 
όλη η παλιά φουρνιά του Τμήματος έχει φύγει από τον 
Δήμο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο...

Στην συνάντηση που συγκάλεσε ο Δήμαρχος της Πό-
λης Χρυσοχούς ανταποκρίθηκαν περίπου 20 κοινο-
τάρχες όμως υπήρξαν και ηχηρές απουσίες όπως για 
παράδειγμα του κοινοτάρχη της Αργάκας Σπύρου Πε-
λοπίδα, ο οποίος δεν ήταν παρών. Οι αποφάσεις όμως 
για δυναμικές κινητοποιήσεις σχετικά με το Νοσοκο-
μείο λήφθηκαν ομόφωνα...

Νέα σύσκεψη για την Δευτέρα συγκάλεσε ο Υπουρ-
γός Γεωργίας για τα σταφύλια στην οποία κάλεσε Α-
γροτικές Οργανώσεις και Βουλευτές. Μάλιστα φέρεται 
να δήλωσε ότι υπάρχει τρόπος να ικανοποιηθούν οι α-
μπελουργοί. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ικανοποιήθη-
καν με το σχέδιο που εξαγγέλθηκε...  

Νέα ένταση επικρατεί τις τελευταίες μέρες στον Μούτ-
ταλο, όπου συνεργεία του Δήμου στο πλαίσιο του ευ-
πρεπισμού επενέβησαν σε υποστατικά προσφύγων με 
το επιχείρημα ότι καθαρίζουν και αναβαθμίζουν την 
περιοχή. Οι κακές γλώσσες λένε πως όλα αυτά γίνονται 
ενόψει της επίσκεψης Αναστασιάδη στην Πάφο και την 
περιοδεία που θα κάνει σε διάφορα έργα... 

Για το Χρυσό Κλειδί στον Αναστασιάδη εκτός από το 
ΑΚΕΛ δεν θα παραστεί στην απονομή και η ΕΔΕΚ. Υ-
πάρχει επίσης και πρωτοβουλία για την διοργάνωση 
εκδήλωσης διαμαρτυρίας από τους Οικολόγους.

Ψήνεται το Τοπικό Σχέδιο για τον Ακάμα αλλά πληρο-
φορίες φέρουν τους δύο αρμόδιους Υπουργούς και τα 
Τμήματα του να διαφωνούν. Ο τελευταίος λόγος ανή-
κει στον Νίκο Αναστασιάδη λένε κάποιοι άλλα μάλλον 
λογαριάζουν δίχως τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έ-
χει στείλει μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις... 

Στον Μούτταλο άλλαξε ο κοινοτάρχης αλλά πολλοί 
ψάχνουν να βρουν ακόμη που πήγε ο πρώην... 

Στην Γεροσκήπου η τελευταία κόντρα μεταξύ παρα-
γόντων της περιοχής αφορά το ΚΕΠ και την χωροθέτη-
ση του. Στο βάθος βέβαια αυτής της αντιπαράθεσης 
υπάρχουν άλλα ζητήματα, τα οποία θα αρχίσουν να 
εμφανίζονται σιγά – σιγά...
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Η “μούγια”

Έρχονται νέοι Αστυνομικοί 
στην Πάφο 

Μ ε 80 νέους αστυνομικούς θα ενισχυθεί τους επόμε-
νους μήνες η αστυνομική διεύθυνση Πάφου και α-

ριθμός νέων αστυνομικών θα τοποθετηθεί στην Πόλη  
Χρυσοχους. Αυτή ήταν η διαβεβαίωση που έδωσε  χθες η 
ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου στον Δήμαρχο 
και τους κοινοτάρχες του διαμερίσματος. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή τα κυριότε-
ρα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή είναι  η αύ-
ξηση στη χρήση ναρκωτικών η οδήγηση υπό την επήρεια 
Αλκοόλ και άλλα τα τροχαία αδικήματα. Σε σύγκριση είπε 
με άλλες περιοχές  η εγκληματικότητα στο διαμέρισμα Χρυ-
σοχους είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Πήρε και την Οικία Έπαρχου 
ο Δήμος Πάφου...

Σ τον Δήμο Πάφου παραχωρείται η πρώην οικία Έπαρχου 
από τα πλέον ιστορικά και εμβληματικά κτίρια της πό-

λης το οποίο στέγασε και την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Πά-
φος 2017. 
Σύμφωνα με  ανάρτησή του Δήμαρχου Πάφου, Φαίδωνας 
Φαίδωνος, μετά από πολλά χρόνια και προσπάθειες υπογρά-
φηκε η συμφωνία για παραχώρηση της πρώην οικίας Επάρ-
χου στο Δήμο Πάφου. 
Εκ μέρους του Κράτους τη συμφωνία υπέγραψε η κυρία Ελέ-
νη Κασκίρη Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιων Έργων. Την 
Οικία Επάρχου διεκδικούσε και το Τμήμα Αρχαιοτήτων για ε-
πέκταση του Μουσείου και ενοποίηση του χώρου όμως πα-
ρότι η κυβέρνηση είχε συναινέσει τα πράγματα άλλαξαν μετά 
από έντονες ενστάσεις του Δήμου και μεγάλο παρασκήνιο. Το 
ερώτημα τώρα είναι πως θα αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου εξετάζει τρόπους για 
να ασκήσει πιέσεις προς το ΣΑΠΑ να υλοποιήσει την από-

φαση του δικαστηρίου για την αποζημίωση του Δήμου με το 
ποσόν του 1,5 εκ ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ο-
δικό δίκτυο. 
Ο Νομικός Σύμβουλος 
του Δήμου ενημέρω-
σε τα μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για τις 
προσπάθειες που κατα-
βλήθηκαν ώστε να υλο-
ποιηθεί η δικαστική α-
πόφαση. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του Αδέ-
σμευτο μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου μετα-
ξύ άλλων κατέθεσαν και πρόταση να μην καταβάλλει ο Δήμος 
προς το ΣΑΠΑ τα τέλη που εισπράττει.
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Θέλουν ΚΕΠ στη Γεροσκήπου 
Διαφωνίες για την χωροθέτηση του

Τ ην δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη (ΚΕΠ) στην Γεροσκή-
που αξιώνει η Ομάδα Πρωτοβουλίας 

Δημοτών Γεροσκήπου και κοινοτήτων της 
Ανατολικής Πάφου. Προτείνουν μάλιστα 
την παραχώρηση του κτηρίου της πρώην 
ΣΠΕ Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου για 
την λειτουργία του ΚΕΠ. 
Σε επιστολή προς τον Δήμαρχο Κυριάκο 
Χατζηβασίλη, ο συντονιστής της ομάδας 
Νεόφυτος Παύλου σημειώνει ότι το κτήριο 
διεκδικεί και η τοπική αρχή, αλλά το Υπουρ-
γείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην 
δημιουργία στο μέλλον στο χώρο αυτό Κέ-
ντρου Εξυπηρέτησης των Πολιτών. 
Ο Νεόφυτος Παύλου τονίζει ότι με βάση 
τα δεδομένα αυτά, ο Δήμος Γεροσκήπου 
θα πρέπει να επιδιώξει την επίσπευση της 
δημιουργίας του ΚΕΠ, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.  
Η δημιουργία ΚΕΠ στη Γεροσκήπου ανα-
φέρει, θα έχει πολλαπλά οφέλη, εν όψει 
μάλιστα της λειτουργίας νέου διευρυμένου 
Δήμου από τα μέσα του 2024. Μεταξύ άλ-
λων αναφέρεται στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών, στην ενίσχυση της διοικητικής αυτο-
τέλειας του νέου Δήμου και στην ενίσχυση 
της εμπορικής ανάπτυξης της περιοχής.

Απάντηση Χατζηβασίλη 
Ο Δήμος Γεροσκήπου διεκδικεί την λειτουρ-

γία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών όμως 
αυτό δεν μπορεί να στεγαστεί στο κτήριο 
της πρώην ΣΠΕ υποστηρίζει ο Δημαρχεύον 
Κυριάκος Χατζηβασίλης. Η περιοχή αυτή 
πρόσθεσε, δεν προσφέρεται και αυτό δια-
πιστώθηκε την περίοδο που λειτουργούσε 
η ΣΠΕ και αργότερα η Ελληνική Τράπεζα. 
Ωστόσο πρόσθεσε, αν υπάρξει ανταπόκρι-
ση της πολιτείας για την δημιουργία ΚΕΠ 
τότε αυτό θα συζητηθεί και θα αποφασι-
στεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Σε ότι αφορά το κτήριο της πρώην  ΣΠΕ Γε-
ροσκήπου το οποίο πέρασε στο κράτος, ο κ. 

Χατζηβασίλης ανέφερε ότι έγιναν παραστά-
σεις και σχετικά διαβήματα προς την κυβέρ-
νηση για την παραχώρηση του στον Δήμο 
για να αξιοποιηθεί για κοινωφελείς σκο-
πούς όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση. Για τις 
αναφορές Χατζηβασίλη υπήρξε αντίδραση 
από την Ομάδα πρωτοβουλίας η οποία δι-
ευκρίνισε ότι το αίτημα αυτό και η πρόταση 
αποφασίστηκε σε διαδικτυακή σύσκεψη 
των μελών της ομάδας πρωτοβουλίας. 

ΑΚΕΛ 
Το ΑΚΕΛ Γεροσκήπου, ήδη προ δεκαπεντα-

ετίας, είχε επισημάνει την αναγκαιότητα 
δημιουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη στη Γεροσκήπου για την εξυπηρέτη-
ση των κατοίκων του Δήμου και των κοινο-
τήτων της Ανατολικής Πάφου σημειώνεται 
σε σχετική ανακοίνωση της συμπλεγματι-
κής επιτροπής. Εδώ και αρκετούς μήνες, 
προστίθεται ο Δήμος Γεροσκήπου έχει ενη-
μερωθεί επισήμως από τα αρμόδια όργανα 
του κράτους για την πρόθεση δημιουργίας 
ΚΕΠ, στο κτίριο της πρώην Συνεργατικής 
Πιστωτικής Εταιρείας Γεροσκήπου & Ανα-
τολικής Πάφου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα δεδομένα, εκτιμούμε ότι η χωροθέτηση 
του ΚΕΠ στον συγκεκριμένο χώρο αποτελεί 
την καλύτερη δυνατή επιλογή. Επειδή η 
εξαγγελία αυτή έμεινε στα χαρτιά, καλούμε 
την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην 
υλοποίηση των σχεδιασμών της, έτσι ώστε 
σύντομα οι κάτοικοι της Γεροσκήπου και 
της γύρω περιοχής να απολαμβάνουν των 
χρήσιμων υπηρεσιών του ΚΕΠ. 
Καλούμε επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο 
Γεροσκήπου να αποτελέσει τον βασικό 
μοχλό πίεσης προς όλες τις κατευθύνσεις 
για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τέλος, 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ομάδας 
Πρωτοβουλίας Δημοτών Γεροσκήπου και 
Ανατολικής Πάφου για το θέμα, αλλά και 
γενικότερα τις παρεμβάσεις της προς όφε-
λος των πολιτών.

Διαγωνισμός 1/22 για την παραχώρηση άδειας 
χρήσης και εκμετάλλευσης μέρους του υποστατικού 

που βρίσκεται στον χώρο «Μετόχι» στο Πολέμι, 
ως καφεστιατόριο.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολεμίου δέχεται προσφορές για την 
παραχώρηση Άδειας Χρήσεως και Εκμετάλλευσης μέρους 
του υποστατικού που βρίσκεται στον χώρο «Μετόχι», για 
την χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση του αποκλειστικά ως 
καφεστιατόριο.

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι πέντε (5) χρόνια, με δικαίωμα 
ανανέωσης για ακόμα πέντε (5) χρόνια, κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης και των δύο μερών, νοουμένου ότι ο δικαιοδόχος 
ανταποκρίνεται προσηκόντως στις υποχρεώσεις του.

Κάθε προσφοροδότης δεσμεύεται από την τιμή που θα δώσει.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την 
υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 
τις 11/11/22 σύμφωνα με τα έγγραφα Προσφοράς, τα οποία 
διατίθενται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολεμίου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους που 
θα διέπουν τη Σύμβαση, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν 
με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολεμίου στο τηλ. 26632736

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξοφλήσεις Λογαριασμών

Υποχρεωτικά από την 17η Οκτωβρίου 2022 οι εξοφλήσεις λογαριασμών θα γίνονται 
μόνο ηλεκτρονικά και με τραπεζική εντολή.

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πά-
φου ανακοινώνει ότι από την 17η Οκτωβρίου 2022 οι εξοφλήσεις λογαριασμών αποχε-
τευτικών τελών, τελών ομβρίων υδάτων και τέλους χρήσης θα γίνονται ΜΟΝΟ με τους 
εξής τρεις τρόπους:

1. Από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου https://sapa.org.cy/

2. Από την ιστοσελίδα της JCC Smart https://www.jccsmart.com/n-t-m/16232019

3. Μέσω τραπεζικής εντολής.

Για διευκόλυνση όσων δυσκολεύονται ή δεν επιθυμούν να πληρώνουν μέσω ιστοσελίδας:

1. Θα παρέχεται καθοδήγηση για τον τρόπο διεκπεραίωσης πληρωμής μέσω ιστοσελί-
δας είτε τηλεφωνικά στο 26818202 είτε στο ΚΕΔ.

2. Κατά την πληρωμή των τελών στο ταμείο του ΚΕΔ μέχρι 14/10/22 θα υπάρχει ειδικό 
έντυπο προς συμπλήρωση τόσο για την αποστολή των τιμολογίων ηλεκτρονικά όσο και 
για τη δημιουργία τραπεζικής εντολής. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν τη δημιουργία 
τραπεζικής εντολής όπως προσκομίζουν στο ΚΕΔ πιστοποιητικό αριθμού ΙΒΑΝ από την 
τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Η διαδικασία τραπεζικής εντολής μπορεί να γίνει 
και μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετων επιβαρύνσεων προτρέπονται όλοι όσοι 
δεν επιθυμούν να πληρώνουν ηλεκτρονικά όπως προσκομίσουν στο ΚΕΔ μέχρι τις 
14/10/22 όλα τα στοιχεία για δημιουργία τραπεζικής εντολής.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ (Σ.Α.ΠΑ.)

SEWERAGE BOARD OF PAFOS (S.B.P.)

Oδός Κινύρα 23-Κόσμος Κώρτ, 
Γραφείο 301 
Email:sapainfo@sapa.org.cy 
Τηλ.: 26818202-Φαξ: 26939294 

23 Kinyras Str.-Cosmos Court, 
Office 301 
Email:sapainfo@sapa.org.cy 
Tel.: 26818202-Fax: 26939294 



Η περιώνυμος νύμφη της Μεσογείου, 
η νήσος Κύπρος κατά τον Κωστή Πα-
λαμά, η αναδείξασα σοφούς, Αγίους 

και Μάρτυρες, έχει επίσης ανα-
δείξει Μάγους και Αλχημιστές. 
Ένας εξ αυτών, ήτο κάποιος με το 
ψευδώνυμο Μαμμωνάς. 
Εγεννήθη στην Αμμόχωστο πριν 
το 1571, και εξενητεύθη από μι-

κρός εις την Ευρώπη. 
Μαθήτευσε σε Αλχημιστή και έμαθε την τέ-
χνη και ανεδείχθη έξοχος αλχημιστής. Στις 
περιηγήσεις εκτός Κύπρου χρησιμοποιούσε 
ακόμη ένα ψευδώνυμο, αυτό του τελευταί-
ου υπερασπιστή της Κύπρου Μάρκου Βρα-
γαδίνου λέγοντας ότι ήτο στενός συγγενής. 
(Όταν το 1571 ορδές του Σουλτάνου εισέ-
βαλαν στην Κύπρο, σφαγιάζοντας 20.000 
ανθρώπους και πολιορκώντας την Αμμόχω-
στο, ο Μάρκος Αντώνιος Βραγαδίνος έδωσε 
υπεράνθρωπη μάχη για να προστατέψει την 
πόλη των Βαρωσίων, αλλά δεν τα κατάφερε. 
Ο Οθωμανός Διοικητής έδωσε διαταγή και 
έγδαραν ζωντανό τον ανδρείο Ενετό). Με 
αυτό τον τρόπο, στην Ιταλία γενέτειρα του 
ως άνω ήρωα, έτυχε πολλής υποστήριξης 
που είχε σαν αποτέλεσμα να κερδίσει περισ-
σό πλούτο. 
Στην Βενετία δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί 
το ψευδώνυμο τούτο, καθ’ ότι ήταν η ακρι-
βής γενέτειρα του ήρωα, και ήσαν νωπές οι 
λυπητερές θύμησες του θανάτου του, καθώς 
και η απώλεια της Κύπρου την οποίαν απέ-
σπασαν από αυτούς οι Μωαμεθανοί Τούρ-
κοι. 
Ονομαζόμενος κόμης ντε Μαμμωνά, άνοιξε 
εργαστήριο και σε αυτό προσέτρεχε αμέτρη-
το πλήθος και τον παρηκολούθει να κάνει τα 
πειράματα του τα οποία τους εξέπλησσαν. 
Η φήμη του ως αλχημιστή μεγάλωσε και δι-
εδώθη ευρέως, ώστε ο Δόγης της Βενετίας 
τον εκάλεσε εις το παλάτι για να τον γνωρί-
σει, με αποτέλεσμα να συνδεθούν με στενή 
φιλία. Χρησιμοποιώντας αυτή τη φιλία αλλά 
και την τέχνη του Αλχημιστή ο πονηρός απα-
τεώνας Κύπριος, απέκτησε μυθώδη πλούτη. 
Η τέχνη του Αλχημιστή ήτο να μετατρέπει και 
να μεταβάλλει τα αγενή μέταλλα σε ευγενή. 
Σε συγκέντρωση στο σπίτι ενός ευγενή του 
Δάνδολου, παρόντος του Δόγη και άλλων 

αριστοκρατών, με τις ταχυδακτυλουργίες 
του προέβει σε σπουδαίαν παράσταση, ξε-
γελώντας όλους ότι με την φιλοσοφική του 
λίθο, μετέτρεψε σιδερένια ράβδο σε χρυσή. 
Ένας εκ των παρευρισκόμενων, ο Μαρτινέ-
γκος, εξαπατηθείς ηγόρασε την φιλοσοφική 
λίθο έναντι τεραστίου ποσού χρημάτων. 
Όταν η απάτη ανεκαλύφθει, ο Μάμμωνας 
δραπέτευσε από την χώρα για να μην συλ-
ληφθεί και κατηγορηθεί ως μάγος από την 
Ιερά εξέταση. Κατέφυγε στη Γερμανία, όπου 
οι πιο πολλοί κάτοικοι ήσαν Προτεστάντες, 
και δεν είχε φόβο να κατηγορηθεί ως Μάγος. 
Περιήλθε όλων των σημαντικότερων πόλεων 
με το ψευδώνυμο κόμης Βραγαδίνος επιδει-
κνύοντας την Αλχημιστική του τέχνη με τις 
ταχυδακτυλουργίες του, συσσωρεύοντας 
πολλά πλούτη, και κερδίζοντας τον θαυμα-
σμό. 
Επαρεσύρθη τόσο από την υπερηφάνεια του 
και την υπεροψία του, ώστε είχε την τόλμη 
αναιδώς να κηρύττει ότι είχε υπό τις διατα-
γάς του τον Σατανά, ενώ οι δυο μαυριδεροί 
σκύλοι που είχε πάντα μαζί του, ήσαν με-
ταμορφωμένοι διάβολοι βοηθοί του καθώς 
έλεγε. 
Τελευταία περιήγηση στην Γερμανία ήταν 
το 1590 στο Μόναχο που καλεσμένος εις το 
παλάτι, και ενώπιον του Αυτοκράτωρος εξε-
τέλεσε τα περίεργα πειράματα του προς με-
γάλη κατάπληξη του Βαυαρού ηγεμόνα.
Μετά την μεγάλη πορεία στην οποίαν επο-
ρεύθη, ήρχισεν ο κατήφορος του, διότι οι 
Γερμανοί ήσαν καχύποπτοι παρά οι Ιταλοί. 
Σε αυτό συνέτειναν πολλές κατηγορίες από 
συναδέλφους του, οι οποίοι τον κατηγορού-
σαν ως απατεώνα. Χρησιμοποίησαν την με-
γάλη του έπαρση που τον έκανε να ισχυρί-

ζεται ότι είχε βοηθούς του τον διάβολο υπό 
την μορφή σκύλων, και παρέσυραν την κοινή 
γνώμη εναντίον του. Οι καθολικοί τιμωρού-
σαν όσους εσυνεργάζωντο με τον Διάβολο 
σε θάνατο δια της πυράς. Συνελήφθη υπό 
της Ιεράς εξετάσεως, και εδικάσθη. Απελο-
γήθει ευγλώττως αποδεικνύοντας την εις 
βάρος του σκευωρία. 
Οι δικαστές όμως ως καθολικοί φανατικοί, 
καταδίκασαν αυτόν εις θάνατον δια απαγχο-
νισμού. 
Την επομένη ημέρα, τον κρέμασαν εις την 
πλατεία μαζί με τους σκύλους του, και έθα-
ψαν και τους τρεις σε τάφο μακριά από την 
πόλη.
Στο χωριό της Χλώρακας υπάρχει η παράδο-
ση ότι όταν ο αλχημιστής αυτός επεσκέφθη 
την Κύπρο, και ως περαστός από το χωριό 
κάποιο χειμώνα, εγκατεστάθει σε αυτό για 
λίγο καιρό, και παρήγγειλε εις τους χωρικούς 
που όργωναν στην περιοχή Χρυσός (είναι 
τοποθεσία παρά την περιοχή Βρύσης, όπου 
γι’ αυτήν μαθαίνουμε διαβάζοντας το βιβλίο 
του Χρίστου Μαυρέση «Χλώρακα Ιστορική 
και λαογραφική μελέτη», ότι ονομάστηκε 
έτσι, διότι στην περιοχή αυτή υπήρχε χρυσά-
φι) κάθε απόγευμα μετά την σχόλη τους από 
το όργωμα, να του φέρνουν τον πηλό που 
έμενε στα ηνία των αρότρων τους, και πλή-
ρωνε σε αυτούς κάθε φορά, είκοσι παράδες. 
Αφού ηγόρασε αρκετές ποσότητες, εκλείσθη 
εις την οικία όπου είχε εγκατασταθεί, χωρίς 
να παρουσιάζεται, ούτε να συναναστρέφε-
ται κανέναν, με αποτέλεσμα οι χωρικοί να 
υποπτευθούν ότι κάτι παράδοξο συμβαίνει, 
έτσι που μια μέρα επισκέφθησαν την οικία, 
άνοιξαν την πόρτα για να εξετάσουν τι γί-
νεται, και έκπληκτοι διαπίστωσαν αυτός να 
είναι εξαφανισμένος, ενώ επάνω εις το τρα-
πέζι υπήρχαν δυο χρυσά ψωμιά. Ως φαίνε-
ται πειραματιζόταν με τον πηλό που ηγόραζε 
από τους χωρικούς, και που περιείχε ψήγμα-
τα χρυσού, τα ζύμωνε και τα έψηνε μετατρέ-
ποντας τα με τις αλχημείες του σε χρυσάφι. 
Πιστεύεται ότι εγκατέλειψε το χωριό νύχτα, 
ώστε να μην αντιληφθούν οι χωριανοί ως 
προς τι μετέφερε, άφησε δε, τα δυο χρυσά 
ψωμιά ώστε να αντιληφθούν τι έκανε ως 
προς δόξαν αυτού....

Ο Κύπριος Μάγος και αλχημιστής 
Μαμμωνάς εις Χλώρακαν 

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.

     «Η γλώσσα δεν είναι απλές λέξεις, 
αλλά η σκέψη μας. Κάθε ποιότητα στη 
γλώσσα είναι και ποιότητα στη σκέψη 
μας και τανάπαλιν». (Γ. Μπαμπινιώ-
της, 2018) Όσοι αγαπάμε τη γλώσσα 

μας και ενδιαφερόμαστε για την ποιότητά της, θα 
πρέπει να θελήσουμε να προσέξουμε μερικά από 
εκείνα τα λάθη που ακούμε ή διαβάζουμε:
1. Λέξεις που συγχέονται: Πολιτισμικός Vs πολιτιστι-
κός: Ο θεσμός της προίκας είναι «πολιτιστικό στοι-
χείο» της πατριαρχικής κοινωνίας. Το σωστό είναι: 
Ο θεσμός της προίκας είναι πολιτισμικό στοιχείο της 
πατριαρχικής κοινωνίας. (Γ. Μπαμπινιώτης). 
Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί 
πλήγμα στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Το 
σωστό είναι:  αποτελεί πλήγμα στην παγκόσμια πολι-
τιστική κληρονομιά.
N.B.(Σημειώστε): πολιτισμικός ο: (cultural) αυτός που 
έχει σχέση με τη πνευματική καλλιέργεια:  πολιτισμι-
κή ταυτότητα/κληρονομιά/αξίες/διαφορές/ιδιαιτε-
ρότητες. Vs  πολιτιστικός ο:  1. αυτός που έχει σχέση 
με τον τεχνικό πολιτισμό (civilization)  2. αυτός που 
προάγει την πνευματική ανάπτυξη: πολιτιστικός όμι-
λος/σύλλογος/εκδηλώσεις.
Eπιλεγμένα παραδείγματα: Η ενασχόληση με πολιτι-
στικές δραστηριότητες ευνοεί τη μακροζωϊα. - Οι πο-
λιτισμικές αξίες είναι οι πεποιθήσεις που είναι κοινές 
σε μία ομάδα ανθρώπων.  -  Η καλλιέργεια πολιτισμι-
κής ταυτότητας προάγει αυτονομιστικά κινήματα.
2.  Λέξεις που συγχέονται: Όπου Vs που: Ο Μαχαιράς 
είναι  «ο τόπος που»  θυσιάστηκε ο Αυξεντίου. Το σω-
στό είναι: Ο Μαχαιράς είναι  ο τόπος όπου θυσιάστη-
κε ο Αυξεντίου.
Ο δρόμος «όπου οδηγεί» στο λιμανάκι της Κ. Πάφου 
είναι κλειστός. Το σωστό είναι: Ο δρόμος  που οδηγεί  
στο λιμανάκι της  Κ. Πάφου είναι κλειστός.
Ν.Β. (Σημειώστε): Το αναφορικό επίρρημα “όπου” ει-
σάγει αναφορική πρόταση που αναφέρεται/αφορά: 
1. σε τόπο (= στο μέρος που, εκεί που) που δηλώνεται 
προηγουμένως: η Τρεμιθούσα είναι το χωριό όπου 
μεγάλωσα. 2. σε χρόνο που δηλώθηκε προηγουμένως: 
ήταν μία περίοδος όπου (= κατά την οποία) συνέβη-
σαν φοβερά πράγματα 3. σε κατάσταση ή περίπτωση 
που δηλώνεται προηγουμένως: μιλάμε για περιπτώ-
σεις όπου (= κατά τις οποίες)  οι φυσικές συνέπειες 
δεν είναι εφαρμόσιμες. (Γ. Μπαμπινιώτης)   
Ν.Β. (Σημειώστε): 1. Το αναφορικό μόριο “που” αντι-
καθιστά την αναφορική αντωνυμία “ο οποίος”,  στον 
αριθμό,  γένος  και πτώση.  2. Αποφεύγουμε το “που”,  
όταν αναφερόμαστε σε τόπο:  Έχω επισκεφθεί το Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο Πάφου  όπου φοίτησα. (και όχι:  που 
φοίτησα)
Eπιλεγμένα παραδείγματα: Ο υπουργός επισκέφθηκε 
την περιοχή όπου μένουν πρόσφυγες.
Οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν να φτιάξουν ένα κόσμο 
όπου δεν θα υπάρχουν άστεγοι. 
Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν (= τα οποία εφαρμόστη-
καν) για τον κορωνοϊό είναι αντιφατικά. 
Πότε θα βγούμε από τον φαύλο κύκλο του κορωνοϊού,  
όπου έχουμε μπει; 
Στο “Πουρνάρα” μένουν  μετανάστες που (= οι οποί-
οι) έφτασαν μέσω κατεχομένων. - Έκλεισαν τα Κέντρα 
Ημέρας όπου οι ασθενείς έβρισκαν απασχόληση σε 
θεραπευτικό περιβάλλον.
Πηγές: 1. Μπαμπινιώτης Γ. , Λεξικό της Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας 2. Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελληνική 
Γραμματική  3. Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της 
γλώσσας μας.

Τoν πολιτισμό φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Επιτυχημένη παράσταση
Από την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στην Οικία Επάρχου
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Παρουσία εκατοντάδων πολιτών πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου η πα-

ράσταση της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου 
«Μουσική στην πόλη». Το φιλόμουσο κοινό 
είχε την ευκαιρία να ακούσει από μέλη της ορ-
χήστρας δημοφιλή ρομαντικά έργα των Rossini, 
Tchaikovsky, Mussorgsky και Verdi, υπό τη διεύ-
θυνση του μαέστρου Günter Neuhold. 
Τη ξεχωριστή μουσική βραδιά χαιρέτισε ο Δή-

μαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, ανα-
φέροντας ποσό αξιόλογος είναι ο στόχος της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με την πραγ-
ματοποίηση των ανοικτών συναυλιών να με-
ταφέρει τη χαρά της ορχηστρικής μουσικής σε 
κάθε κάτοικό ή επισκέπτη της Κύπρου, τονίζο-
ντας ταυτόχρονα τη σημασία του εμπλουτι-
σμού και αναβάθμισης των πολιτιστικών δρώ-
μενων της πόλης, για τον Δήμο Πάφου.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ
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Το όραμά του για τον δήμο του η αγάπη του για την Πέγεια και το ποδόσφαιρο, τα χρόνια της Αμερικής 
και τι απαντά στο ερώτημα του “Αδέσμευτου” αν θα επαναδιεκδικήσει την επανεκλογή του…

Η αγάπη για την Πέγεια και το ενδιαφέρον 
για τα κοινά οδήγησαν τον Μαρίνο Λά-
μπρου αναμειχθεί με τα κοινά και όπως 

ο ίδιος δηλώνει στην  συνέντευξη του στον «Αδέ-
σμευτο» όσο περισσότερο «ανακατώνεσε» αυξά-
νεται και το ενδιαφέρον και έτσι το 2016 εκλέγηκε 
δήμαρχος στον δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση 
Δήμο της Κύπρου. 
Το κυριότερο πρόβλημα του Δήμου του δηλώνει 
ότι είναι το κακό οδικό δίκτυο από την Κάτω Πάφο 
προς τον Κόλπο των Κοραλλιών, ενώ για τους «δι-
άσημους» συνδημότες του δηλώνει ότι προσφέ-
ρουν καλή διαφήμιση στο εξωτερικό...    
 
Ερ.: Δήμαρχος από το 2016, πως προέκυψε η 
εμπλοκή σας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Απ.: Πάντα ενδιαφερόμουν για τα κοινά και ιδι-
αίτερα για την Πέγεια. Το 2012 όταν εκλέγηκα 
Δημοτικός Σύμβουλος με την μισή θητεία να εί-
μαι αντιδήμαρχος Πέγειας, και όσο περισσότερο 
«ανακατώνεσαι» αυξάνεται και το ενδιαφέρον και 
έτσι εκλέγηκα δήμαρχος. 

Ερ.: Ήταν όνειρο σας να γίνεται κάποια στιγμή 
Δήμαρχος;
Απ.: Όχι δεν ήταν όνειρο μου, εξάλλου δεν προέ-
χομαι από οικογένεια με πολιτικές βλέψεις απλά 
έτυχε. Μου έγινε η πρόταση από τα κόμματα 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους και την 
αποδέχτηκα.

Ερ.: Πού γεννηθήκατε και πώς ήταν τα παιδικά 
σας χρόνια;
Απ.: Γεννήθηκα στην Πέγεια και φοίτησα στο Δη-
μοτικό Σχολείο της Κοινότητας, ακολούθως φοίτη-
σα στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίου Νεοφύτου στην 
Πάφο. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής 
μου θητείας σπούδασα Πολιτικός Μηχανικός στο 
πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στην Αμερική.

Ερ.: Πως ήταν τα παιδικά σας χρόνια τότε που η 
Πέγεια ήταν ένα από τα μεγάλα χωριά της Πά-
φου; 
Απ.: Τα παιδικά μου χρόνια στην Πέγεια που τότε 
ήταν μια κωμόπολη με λιγοστό τουρισμό, ήταν ξέ-
γνοιαστα και πολύ όμορφα, με μπόλικο παιγνίδι 
με τα αδέλφια και τους φίλους στις αλάνες και την 
θάλασσα της περιοχής.  

Ερ.: Έχετε φίλους από τότε; Διατηρείτε φιλίες 
μέχρι και σήμερα με παλιούς συγχωριανούς και 
συμμαθητές; 
Απ.: Μέχρι και σήμερα διατηρώ τη φιλία μου με 
τους συγχωριανούς και τους παλιούς μου συμμα-
θητές.

Ερ.: Ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις σας από 
την Αμερική;
Απ.: Ήταν ένα νέο περιβάλλον για εμένα, αφού 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής 
μου θητείας έφευγα από τη μικρή Κύπρο και την 
Πάφο, για μια μεγαλούπολη, για να φοιτήσω σε 
ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και σε μια άλλη γλώσ-
σα…
 
Ερ.: Αντιμετωπίσατε προβλήματα, δυσκολευτή-
κατε να προσαρμοστείτε;
Απ.: Όχι, δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ, 
αφού τις πρώτες μέρες με βοήθησαν άλλοι Κύ-
πριοι που σπούδαζαν εκεί για να βρω σπίτι και να 
αρχίσω τις σπουδές μου. 

Ερ.: Τι έμεινε να θυμάστε από τη φοιτητική σας 
ζωή στην Αμερική;
Απ.: Η φοιτητική ζωή είναι στις θύμισες όλων μας, 
πόσο μάλλον για εμάς στην Αμερική που βρεθή-
καμε σε μια μεγαλούπολη με τον τρόπο ζωής να 
είναι πολύ διαφορετικός απ’ ότι στην Κύπρο. 
Αμέσως μετά το τέλος των σπουδών μου επέστρε-
ψα στην Πάφο και  αρχικά ξεκίνησα να δουλεύω 
σε ιδιωτική εταιρεία μέχρι και το 2005 που λει-
τούργησα το δικό μου γραφείο.

Ερ.: Με τα καθήκοντα σας στην Δημαρχεία έχετε 
ελεύθερο χρόνο; 

Απ.: Ο ελεύθερος μου χρόνος είναι πολύ λίγος και 
προσπαθώ να τον περνώ με τα παιδιά και την οι-
κογένεια μου. Καθημερινά είμαι από πολύ νωρίς  
το πρωί στο γραφείο μου στον Δήμο, μέχρι αργά 
το απόγευμα, ενώ κάποιες φορές θα πρέπει και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας να επιληφθούμε κά-
ποιων καταστάσεων. 
 
Ερ.: Οι δικοί σας άνθρωποι πως αντιμετωπίζουν 
το γεγονός ότι η δουλειά, σας κρατά μακριά τους 
για αρκετές ώρες; 
Απ.: Προσπαθώ κυρίως τα Σαββατοκύριακα να 
έχω κάποιες ελεύθερες ώρες για την οικογένεια 
μου. 

Ερ.: Ποια είναι τα χόμπι σας;
Απ.: Μου αρέσει πολύ το περπάτημα αλλά και να 
παρακολουθώ ποδόσφαιρο είτε από την τηλεόρα-
ση, είτε ζωντανά από το γήπεδο. 

Ερ.: Ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζετε;
Απ.: Υποστηρίζω την ομάδα της Πέγειας, δεν είμαι 
φανατικός οπαδός.
 
Ερ.: Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος που επι-
σκέπτεστε τακτικά;
Απ.: Αγαπώ όλη την Πέγεια αλλά περισσότερο 
μου αρέσει η παραλιακή περιοχή του Δήμου μας.

Ερ.: Θα μπορούσατε να ζήσετε μακριά από την 
Πέγεια; 

Απ.: Ξεκάθαρα όχι, για αυτό και μόλις ολοκλή-
ρωσα τις σπουδές μου στην Αμερική επέστεψα 
πίσω. 

Ερ.: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα 
στον Δήμο σας;
Απ.: Νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα, 
αφού τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει πολλά 
έργα προς όφελος των Δημοτών μας. Το κυριότερο 
πρόβλημα, είναι το οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα 
ο  κύριος δρόμος Πάφου –Πέγειας. Πάγιο αίτημα 
μας εδώ και χρόνια είναι η βελτίωση του συγκε-
κριμένου δρόμου, που καθημερινά εξυπηρετεί 
χιλιάδες κόσμου που διακινούνται στην περιοχή 
μας.

Ερ.: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο 
έργο για την περιοχή σας; 
Απ.: Θα αναφέρω δυο έργα υποδομής που εκτε-
λούνται αυτή την περίοδο και είναι τα έργα στη 
Λεωφόρο Μιχαλάκη Κυπριανού και στον Παρα-
λιακό Πεζόδρομο που θα βοηθήσουν πολύ τους 
Δημότες μας.

Ερ.: Το αμέσως  επόμενο έργο που θέλετε να γί-
νει για τον Δήμο σας ποιο είναι;
Απ.: Ένα έργο που πρέπει άμεσα να προωθήσου-
με είναι η κατασκευή  κυματοθραυστών στον κόλ-
πο του Ασκού, καθώς και βελτίωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων στο Δήμο μας, καθώς και μικρά 
έργα προς όφελος των πολιτών όπως ασφαλτο-
στρώσεις δρόμων.

Ερ.: Οι σχέσεις σας με του δημότες ποιες είναι;
Απ.: Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους δη-
μότες της Πέγειας και η πόρτα του γραφείου μου 
είναι πάντα ανοικτή. Καθημερινά δέχομαι κόσμο. 
Νομίζω έχω συναντηθεί αν όχι με όλους με τους 
περισσότερους δημότες.
 
Ερ.: Τι σας ζητούν οι δημότες που σας επισκέπτο-

νται;
Απ.: Υπάρχουν δημότες που έρχονται για να επιλύ-
σουν μικρά ή και μεγάλα προβλήματα, υπάρχουν 
φυσικά και δημότες που με επισκέπτονται για να 
φέρουν κάποιες εισηγήσεις και απόψεις. 

Ερ.: Ικανοποιείτε τα αιτήματα των δημοτών; 
Απ.: Όταν τα αιτήματα είναι λογικά ναι.

Ερ.: Το γεγονός ότι ο δήμος σας έχει ένα μεγάλο 
αριθμό ξένων μόνιμων κατοίκων πως το αντι-
μετωπίζετε; Οι «διάσημοι» δημότες πως σας 
βοηθούν; 
Απ.: Ο μεγάλος αριθμός ξένων κατοίκων στην 
Πέγεια έχει και τα καλά, αλλά  και κακά του. Οι 
περισσότεροι ξένοι είναι συνταξιούχοι με αρκε-
τό ελεύθερο χρόνο και μπορούν να προφέρουν 
σε διαφορά προγράμματα εθελοντισμού, όμως 
έχουμε και κάποιους με ιδιοτροπίες και ιδιορ-
ρυθμίες, ενώ οι γνωστοί επώνυμοι ξένοι συνδη-
μότες μας, μας προσφέρουν καλή διαφήμιση στο 
εξωτερικό…

Ερ.: Πού αποδίδεται εσείς προσωπικά τη μεγά-
λη επισκεψιμότητα της περιοχής κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες; 
Απ.: Στη φυσική ομορφιά του δήμου μας που 
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος 
ανά το Παγκύπριο με παραλιακές, αλλά και δα-
σικές εκτάσεις.

Ερ.: Για την παραλία του Κόλπου των Κοραλλί-
ων έχετε κάποιους προγραμματισμούς;  
Απ.: Κάθε χρόνο προσπαθούμε να αναβαθμί-
ζουμε την παραλία μας που είναι ξακουστή όχι 
μόνο στην Κύπρο και προτεραιότητα μας είναι 
να διαφυλαχθεί και να παραμείνει δημόσια πα-
ραλία για τον κόσμο. Η Παράλια του Κόλπου των 
Κοραλλίων είναι πηγή εσόδων για το Δήμο μας 
τα τελευταία χρόνια και στόχος μας παραμένει 
να προσφέρουμε όσες πιο πολλές ανέσεις μπο-
ρούμε στους επισκέπτες.

Ερ.: Για την ξακουστή και πολυτραγουδισμένη 
«Βρύση των Πεγιώτισσων» προγραμματίζετε 
οτιδήποτε;
Απ.: Η «Βρύση των Πεγιωτισσων» είναι ένα από 
τα αξιοθέατα του δήμου μας και σε συνεργασία 
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχουν γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια εργασίες συντήρησης της. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό μνημείο που βρίσκεται στο 
κέντρο του Δήμου μας στην αυλή μάλιστα του 
Δημαρχείου. 

Ερ.: Έχετε άλλα δυο χρόνια στο τιμόνι του δή-
μου, έχετε πάρει τις αποφάσεις σας, θα επανα-
διεκδικήσετε εκλογή το 2024;
Απ.: Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να παρθούν 
αποφάσεις προς το παρόν είμαι αφοσιωμένος 
στην ολοκλήρωση των έργων που γίνονται στην 
περιοχή μας, αλλά και στην προώθηση και άλλων 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημο-
τών μας.

«…Οι περισσότεροι ξένοι είναι συ-
νταξιούχοι με αρκετό ελεύθερο χρόνο 
και μπορούν να προφέρουν σε διαφο-
ρά προγράμματα εθελοντισμού, όμως 
έχουμε και κάποιους με ιδιοτροπίες και 
ιδιορρυθμίες, ενώ οι γνωστοί επώνυμοι 
ξένοι συνδημότες μας, μας προσφέρουν 
καλή διαφήμιση στο εξωτερικό…....»

Μαρίνος Λάμπρου 
Η άλλη όψη του Δήμαρχου Πέγειας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«…προτεραιότητα μας είναι να δια-
φυλαχθεί η παραλία του Κόλπου των 
Κοραλλίων και να παραμείνει δημόσια 
παραλία για τον κόσμο…»

«…πρέπει άμεσα να προωθήσουμε 
είναι η κατασκευή  κυματοθραυστών 
στον κόλπο του Ασκού, καθώς και 
βελτίωση των αθλητικών εγκαταστά-
σεων στο Δήμο μας....»



Τ ο Υπουργείο θα κάνει αυτό 
που είναι πρέπον σε συ-
νεννόηση πάντοτε με τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δή-
λωσε ο Υπουργός Οικονομικών 
Κωνσταντίνος Πετρίδης σε σχέση 
με την συμφωνία με την Hermes 
για τη διαχείριση των αεροδρο-
μίων, κάνοντας λόγο για «σόου 
στη Βουλή για σκοπούς μικρο-
πολιτικής εκμετάλλευσης» και 
καλώντας τα κόμματα να τοπο-
θετηθούν για το αν θα πρέπει να 
προχωρήσουν τα κίνητρα ή είναι 
παράνομα.
Ο κ. Πετρίδης απαντούσε σε ερω-
τήσεις δημοσιογράφων στο περι-
θώριο επίσκεψής του στο ΙδΕΚ.
Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για την 
αντίδραση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στην απόφαση του 
Υπουργείου να τερματίσει τις δι-
απραγματεύσεις με την Hermes 
για τη διαχείριση των αεροδρο-
μίων και κατά πόσο υπάρχουν 
σκέψεις για συνέχιση των δια-
πραγματεύσεων, ο κ. Πετρίδης 
είπε ότι είναι πάντα σε επαφή με 

τον Πρόεδρο και πάντα ενημερώ-
νεται.
«Οι προσπάθειες της Κυβέρνη-
σης όσον αφορά τον τουρισμό, οι 
οποίες έχουν αποδώσει αυτά που 
έχουν αποδώσει, να βλέπουμε 
την απόλυτη επιτυχία προγραμ-
μάτων, να προσπαθούμε να τα 
βελτιώσουμε για να προσφέρου-
με σε ένα σημαντικό κομμάτι και 

μετά να παρουσιαζόμαστε και να 
λοιδορούμαστε με στημένα σόου 
στη Βουλή και να παρουσιαζόμα-
στε ως διεφθαρμένοι, δεν είναι 
ανεκτό», τόνισε.
Πρόσθεσε ότι πάντα σε συνεννό-
ηση με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και με τις οδηγίες του το 
Υπουργείο θα κάνει αυτό που εί-
ναι πρέπον και κάλεσε τα πολιτι-

κά κόμματα να τοποθετηθούν για 
το αν θα πρέπει να προχωρήσουν 
τα κίνητρα ή είναι παράνομα.
«Δεν μπορούν να στήνονται τέ-
τοια σόου στη Βουλή για σκοπούς 
μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, 
να λοιδορούνται και να στιγματί-
ζονται άνθρωποι με λανθασμένα 
και ατεκμηρίωτα στοιχεία. Εμείς 
θα σταθούμε στο ύψος των περι-
στάσεων ακόμη μία φορά», συ-
μπλήρωσε. Σε ερώτηση τέλος για 
την πρόταση από πλευράς του 
ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερ-
κερδών των εταιρειών ενέργειας 
κατά 90%, ο Υπουργός Οικονομι-
κών απάντησε πως δεν έχει ενη-
μερωθεί σχετικά και αναμένει να 
δει την πρόταση, προσθέτοντας 
πως η Κυβέρνηση δρομολογεί με 
σοβαρό τρόπο και κατόπιν μελέ-
της σχετική νομοθεσία που είναι 
κοντά στην ολοκλήρωσή της.
«Θα γίνουμε γνώστες στη Βου-
λή και αν έχουμε οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις θα τις θέσουμε 
ενώπιον του κοινοβουλευτικού 
σώματος», κατέληξε.
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Συμφωνία με Hermes
Τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών για το θέμα…

Ανησυχία για τις εξελίξεις 
στον τουρισμό 
“Η τουριστική βιομηχανία δεν έχει την 
πολυτέλεια πειραματισμών, καθυστερή-
σεων, αδράνειας” διαμηνύει ο ACTA…

Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρα-
κτόρων Κύπρου (ACTA), μετά 

τον ΣΤΕΚ, τον ΠΑΣΥΞΕ και γενικότερα 
όλους τους εμπλεκόμενους με τον 
τουρισμό, δηλώνει ότι παρακολου-
θεί με αγωνία και ανησυχεί ιδιαίτε-
ρα για τις “αρνητικές εξελίξεις που 
εκτυλίσσονται στην τουριστική μας 
βιομηχανία τις τελευταίες μέρες”, 
ενώ καλεί τους αρμοδίους «να αρ-
θούν στο ύψος των περιστάσεων και 
να βρουν λύσεις».
Σε ανακοίνωσή του ο ACTA αναφέρει 
ότι «η απόφαση των Υπουργείων Οι-
κονομικών και Μεταφορών για τερ-
ματισμό ή ακόμα και η αναστολή του 
προγράμματος παροχής κινήτρων σε 
αεροπορικές εταιρείες για την περί-
οδο 2022-2030, η οποία προέκυψε 
με τον τερματισμό των διαπραγμα-
τεύσεων με την Hermes Airports, 
μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπο-
ρεί να φέρει σε ολόκληρη την τουρι-
στική βιομηχανία και κατ’ επέκταση 
στην οικονομία της χώρας και μά-
λιστα σε μια περίοδο που ο κλάδος 
ταλανίστηκε και συνεχίζει να ταλα-
νίζεται από πρωτοφανείς εξωγενείς 
παράγοντες και που οι ευρύτερες 
εξελίξεις δημιουργούν δυσοίωνες 
προοπτικές για την οικονομία».
Προσθέτει ότι «η τουριστική βιομη-
χανία δεν έχει την πολυτέλεια πειρα-
ματισμών, καθυστερήσεων, αδρά-
νειας και θα πρέπει πάση θυσία να 
αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέρ-
γειες που μόνο αυτοκαταστροφικές 
μπορεί να χαρακτηριστούν».  
Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρα-
κτόρων Κύπρου καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς «να αναλο-
γιστούν το διακύβευμα και να λει-
τουργήσουν συναινετικά, με γνώμο-
να το ευρύτερο συμφέρον και μόνο, 
διαχωρίζοντας άμεσα το θέμα των 
κινήτρων προς αεροπορικές εταιρεί-
ες από τις υπόλοιπες διαπραγματεύ-
σεις που αφορούν την επέκταση του 
αεροδρομίου και του συμβολαίου 
διαχείρισης, οι οποίες δύναται να 
έχουν διαφορετικό χρονικό πλαίσιο 
στη διάθεσή τους». 
Ο τουρισμός, ακόμη και με τις ση-
μερινές προκλήσεις, παραμένει ο 
μεγαλύτερος και διαχρονικά ο πιο 
αξιόπιστος πυλώνας της Κυπριακής 
οικονομίας αναφέρει ο ACTA και 
καλεί όλους τους φορείς να αναλο-
γιστούν τις ευθύνες τους και να στα-
θούν στο ύψος των περιστάσεων 
βρίσκοντας άμεσα λύσεις.

Σε ένα κομβικό σημείο βρίσκεται η παγκό-
σμια οικονομία τροφοδοτούμενη από τη 

ψηφιοποίηση υπηρεσιών και τις καινοτόμες 
ιδέες. Ως συνεπακόλουθο, αλλαγές σημει-
ώνονται και στη βιομηχανία της φιλοξενίας 
και του τουρισμού που σταδιακά φαίνεται 
να ξεπερνά τα όποια εμπόδια και να δίνει 
χώρο στη δύναμη της τεχνολογίας.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο επιτάχυναν τις διαδικασίες τους 
μετά την πανδημία και έτσι βρίσκονται σε 
ισχυρή θέση απέναντι στις νέες απαιτήσεις 
και ανάγκες των πολιτών.
Η αλλαγή είναι μονόδρομος. Για να παραμεί-
νει υγιής, ανθεκτικός και βιώσιμος, ο τουρι-
στικός κλάδος πρέπει, εξάλλου, να διευρύ-
νει τις προοπτικές του και να κάνει «βαθιά 
τομή» στις υφιστάμενες στρατηγικές. Μόνο 
έτσι θα ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα πα-
ραμείνει πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη της 
οικονομίας.

Το θέμα θα απασχολήσει το «The 44th 
Cyprus Hotel Summit & Exhibition» που θα 

πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου στο 
ξενοδοχείο Hilton Nicosia. Το σπουδαίο 
για τον Κλάδο γεγονός θα καλωσορίσει τον 
Frank Oostdam, Πρόεδρο του ECTAA, The 
European Travel Agents’ and Tour Operators’ 
associations, ο οποίος θα εξηγήσει στο κοι-
νό το πώς επιτυγχάνεται από τους Οργανι-
σμούς η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
στις νέες συνθήκες.

Μακρά πορεία
Ο Frank Oostdam είναι ενεργός στον χώρο 
του τουρισμού εδώ και μία δεκαπενταετία. 
Είναι Πρόεδρος του ANVR, του Ολλανδι-
κού Ταξιδιωτικού Συνδέσμου. Από τον πε-
ρασμένο Ιούνιο προεδρεύει του European 
umbrella organization of travel associations, 
ECTAA, ενώ είναι και μέλος του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου του TUI Care Foundation και άλ-

λων σημαντικών Οργανισμών.  

Ενδιαφέροντα θέματα προς ανάλυση
Το Συνέδριο θα καταπιαστεί με όλες τις το-
πικές και διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον 
ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο. Το ετή-
σιο γεγονός που παρουσιάζει ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντικό και έχει καθιερωθεί 
ως η μεγαλύτερη ετήσια συνεύρεση επαγ-
γελματιών και στελεχών της βιομηχανίας. 
Περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο προϊόντων & 
υπηρεσιών, όπου οι επισκέπτες και οι συμ-
μετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δικτυω-
θούν με εκπροσώπους εταιρειών και οργα-
νισμών του τομέα.
Το πρόγραμμα περιέχει πλούσιες συζητή-
σεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν στη θέση 
της Κύπρου στα στρατηγικά σχέδια των ταξι-
διωτικών πρακτόρων. Συζήτηση θα γίνει και 
για την εξελικτική πορεία των online κρατή-
σεων. 
Οι νέες καταναλωτικές τάσεις υπό το πρίσμα 
του τουρισμού και των ταξιδιών επίσης θα 
αποτελέσουν θέμα ανάλυσης, ενώ, κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης θα αναδειχθεί και 
ο ρόλος της Πολιτείας στην ώθηση του ξενο-
δοχειακού και τουριστικού κλάδου. Ανταλ-
λαγή απόψεων θα γίνει, βεβαίως, και ανα-
φορικά με τη συμβολή της τεχνολογίας στον 
συναρπαστικό κόσμο της Φιλοξενίας και του 
ταξιδιού.
To 44ο Cyprus Hotel Summit & Exhibition 
απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους 
και στελέχη ξενοδοχείων, επιχειρήσεις που 
σχετίζονται με τον τουρισμό και σε όλες τις 
εταιρείες που ασχολούνται κατ’ εξοχήν με 
τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Οι νέες προκλήσεις στον Τουρισμό
Το θέμα θα απασχολήσει το “The 44th Cyprus Hotel 
Summit & Exhibition”…

Περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα 
cosmosnews.com.cy
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

«Οι μνήμες
Για άλλους κόσμους
Και άλλες διαστάσεις»

Οι άνθρωποι σπάνια είναι προσεχτικοί 
στα θετικά η αρνητικά αποτελέσματα 

των καταστάσεων στις οποίες 
βρίσκονται. Ακόμα και με τους 
ανθρώπους που αγαπούν, 
δείχνονται αμελείς, αφελείς. 
Κι όταν ένας άνδρας είναι 
λυπημένος και δυστυχισμέ-

νος θα πάει να επισκεφτεί την αγαπημένη 
του και να τη φιλήσει για να παρηγορηθεί 
και με τα φιλιά του  της μεταδίδει την λύπη 
του, την απελπισία του, όμως αυτό του εί-
ναι αδιάφορο, ούτε καν προσέχει. Και πόσοι 
γονείς κάνουν το ίδιο πράγμα με τα παιδιά 
τους. Οι άντρες, οι γυναίκες κάνουν αστα-
μάτητα ανταλλαγές ανάμεσα τους. Όταν εί-
στε οργισμένος, νευρικός η κακοδιάθετος, 
μην αγγίζετε τους άλλους και προπαντός τα 
παιδιά, μην τους δίνετε τίποτα επίσης, γιατί 
με την οργή σας και με τις κακές διαθέσεις, 
τα παρασύρετε προς την αρνητική πλευρά. 
Και μάλιστα, όταν πρόκειται να ετοιμάσετε 
ένα φαγητό, προσέξτε επίσης να μην το κά-
νετε  σε οποιαδήποτε κατάσταση, ξέροντας 
ότι οι σκέψεις σας, τα συναισθήματα σας 
θα εμποτίσουν τη τροφή  που η οικογένεια  
σας η οι φίλοι σας θα φάνε. Να μάθετε να 
είστε προσεχτικός σε ότι κάνετε αναπτύσσο-
ντας τη συνείδηση σας και την ευαισθησία 
σας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε ότι οι εσω-
τερικές σας καταστάσεις δεν αφορούν μόνο 
εσάς τον ίδιο, αλλά επηρεάζουν επίσης και 
τους άλλους. Έστω και αν δεν το αισθάνεστε 
πολύ καθαρά, είστε συνδεδεμένοι με όλα τα 
μέλη της οικογένειας  σας και της κοινωνίας, 
και όταν προοδεύετε, όλα τα πλούτη και τα 
φώτα που δέχεστε αντανακλούν σ’ αυτά τα 
πρόσωπα με τα οποία είστε ενωμένος. 
Το ίδιο συμβαίνει αν αρχίσετε να γίνεστε σκο-
τεινός, να κινδυνεύετε: η οικογένεια σας και 
η κοινωνία, που είναι ενωμένες μαζί σας, θα 
υποστούν εξαιτίας σας ολέθριες επιρροές. 
Λοιπόν, θέλετε να είστε χρήσιμος, να βοηθή-
σετε την ανθρωπότητα, ακόμη και τα ζώα τα 
φυτά, τα δένδρα;  Προσπαθείτε να κάνετε τη 
ζωή σας όλο και πιο πνευματική, γιατί με λε-
πτότητα, ανεπαίσθητα, παρασύρετε όλη τη 
δημιουργία προς τα ύψη. Να ξέρετε ότι πά-
ντα εξαρτάται από εσάς να δεχτείτε μια επιρ-
ροή. Ακόμη και τα πνεύματα του κακού δεν 
έχουν καμία εξουσία πάνω σας  αν κλείνεστε 
σ’ αυτά. Βέβαια, αν δεν κάνετε διάκριση, αν 
δεν ξέρετε να προστατευτείτε, αν δεν πάρετε 
προφυλάξεις, μπορούν να σας παρασύρουν 
προς το κακό. Ξέρουν πως πρέπει να σας 
βάλουν σε πειρασμό με κάθε λογής δολώμα-
τα και αν συγκατατίθεστε, αν καταπιείτε το 
αγκίστρι, βρίσκεστε μέσα στο δίχτυ και μετά, 
σιγά, σιγά, σας οδηγούν στο χαμό σας.

Σ την σημερινή εποχή, όπου όλα χαρακτη-
ρίζονται από αβεβαιότητα και ανασφά-
λεια, το σύγχρονο σχολείο καλείται να δι-

αδραματίσει διπλό ρόλο. Αφενός 
να αποτελέσει ένα μέσο παροχής 
γνώσεων, που να το χαρακτηρί-
ζει η ποιότητα και η αποτελεσμα-
τικότητα και αφετέρου να είναι 
ένας χώρος αγωγής των μαθη-

τών, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά 
και να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο. 
Έχουμε ως όραμα ένα σχολείο σύγχρονο, που 
θα καλλιεργεί το νου, την καρδιά και τη δημι-
ουργική σκέψη και θα πλάθει πολίτες ενεργούς, 
με δημοκρατικά ιδεώδη και αγάπη για τον συ-
νάνθρωπο. Με λίγα λόγια θέλουμε ένα σχολείο 
ίσων ευκαιριών, ποιοτικό που θα προσφέρει 
γνώση και θα ενθαρρύνει τον κάθε μαθητή να 
αναπτύξει την προσωπικότητά του και να καλ-
λιεργήσει τα ταλέντα του, τα ενδιαφέροντά του 
και τις ιδιαίτερες κλίσεις του. Σε αυτό τον απαι-
τητικό και δύσκολο ρόλο του σχολείου ο ρόλος 
της Συμβουλευτικής-Επαγγελματικής Αγωγής 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός.
Ο έγκαιρος και ο ορθός επαγγελματικός προσα-
νατολισμός των μαθητών από την Γ’ Γυμνασίου,  
είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς η ύπαρξη 
πολλών επαγγελμάτων, αλλά και ο κορεσμός 
αρκετών επιλογών, καθιστούν δύσκολη για 
τους εφήβους τη διερεύνηση της ιδανικότερης 
για εκείνους επαγγελματικής αποκατάστασης, 
χωρίς την ύπαρξη μιας ουσιαστικής καθοδή-
γησης. Είναι η στιγμή όπου χρειάζεται να γίνει 
σωστή εκπαιδευτική καθοδήγηση και μεθοδευ-
μένες κινήσεις για την κατάκτηση του στόχου. 
Πρέπει λοιπόν, να επιλέξει σωστή ομάδα προ-

σανατολισμού για να έχει γερές βάσεις για τον 
κλάδο που μελλοντικά θα σπουδάσει.
Ένα βασικό αίτιο της υψηλής ανεργίας των 
πτυχιούχων είναι η εκπαιδευτική πολιτική που 
έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις. Η τε-
χνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι υπο-
βαθμισμένη και δεν υπάρχει ουσιαστικός επαγ-
γελματικός προσανατολισμός, με αποτέλεσμα 
οι διαδοχικές γενιές να κάνουν επιλογές σε ό,τι 
αφορά την εκπαίδευσή τους και το επάγγελμά 
τους, όχι με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα 
δηλαδή τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας 
και οικονομίας σε εργατικό δυναμικό. Μέσω 
του επαγγελματικού προσανατολισμού οι νέοι 
μπορούν να έρθουν σ’ επαφή με πλήθος επαγ-
γελματικών επιλογών, να γνωρίσουν τις προο-
πτικές που τους διασφαλίζει κάθε μία από αυ-
τές και έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν 
έγκαιρα το πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά 
εργασίας. 
Ο ρόλος της Συμβουλευτικής αγωγής είναι πο-
λυδιάστατος και αναγκαίος σε κάθε σχολική μο-
νάδα. Είναι αποδεδειγμένο και από τα σχολεία 
του εξωτερικού, τα οποία παρέχουν υψηλής 
ποιότητας συμβουλευτικές και ψυχολογικές 
υπηρεσίες, ότι οι μαθητές τους είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν το αβέ-
βαιο και μεταβαλλόμενο μέλλον. Το σχολείο 
εκτός από την εκπαιδευτικές υπηρεσίες που 
προσφέρει, πρέπει να φροντίζει για την κοινω-
νική και συναισθηματική ευημερία των μαθη-
τών του. 
Σχολεία με υποστηρικτική ατμόσφαιρά προς 
τους μαθητές, θα επιτευχθούν με την αλλα-
γή της αναλογίας των συμβούλων σε σχέση 
με τους μαθητές. Επιβάλλεται να αυξηθεί ο 

αριθμός των συμβούλων στα σχολεία και να 
αντιστοιχούν περισσότεροι σύμβουλοι σε λι-
γότερους μαθητές.  Αναγκαίο επίσης, κρίνεται 
να αυξηθεί ο χρόνος μεταξύ των συμβούλων 
και των μαθητών, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
ψυχολογική υποστήριξη τόσο στα προσωπικά 
όσο και στα επαγγελματικά τους σχέδια. Ένας 
άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που θα 
βοηθήσει τα παιδιά, είναι η διαρκής επαφή των 
συμβούλων με τους γονείς αλλά και το προσω-
πικό του σχολείου.
Η ψυχολογική υποστήριξη, θα βοηθήσει τους 
μαθητές, καθώς τα παιδιά με τα δεδομένα του 
σήμερα, καλούνται να αντιμετωπίσουν ποίκιλα 
και σύνθετα προβλήματα που οφείλονται στις 
κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, στη ρα-
γδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην έξαρση 
της βίας και της εγκληματικότητας, στη μετανά-
στευση και στην παγκοσμιοποίηση. Τα δημόσια 
σχολεία μας τόσο στην δημοτική όσο και στην 
μέση εκπαίδευση θα πρέπει να ενισχυθούν με 
τους κατάλληλους ψυχολόγους έτσι ώστε τα 
φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας, κατά-
θλιψης, επιθετικής συμπεριφοράς, του σχολι-
κού εκφοβισμού, της έλλειψης πειθαρχίας και 
σεβασμού και της ρατσιστικής συμπεριφοράς 
να μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός των 
σχολικών μονάδων. Η ενίσχυση της Υπηρεσίας 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στα σχολεία μας θα 
βοηθήσει τους μαθητές να τραπούν σε ενήλι-
κες με αυτοπεποίθηση και θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στις επιλογές τους. 

Χρύσανθος Σαββίδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας

Η ορθή συμβουλευτική και επαγγελματική α-
γωγή στα σχολεία

Η  επιρροή μας πάνω 
στους ανθρώπους

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Φυτά εσωτερικού χώρου

ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ

ΣΠΑΘΙΦΥΛΛΟ - 
(Spathiphyllum)
Ανήκει στην οικογένεια Araceae 
- Αροϊδαι. Είναι φυτό ποώδες, 
πολυετές με φύλλα επιμήκη πλα-
τιά λογχοειδή που σχηματίζουν 
τούφες, από όπου βγαίνουν τα 
άνθη τους πάνω σε μακρύ στέλε-
χος με λευκή σπάθη. Είναι πολύ 
διακοσμητικά, τόσο για το φύλ-
λωμα όσο και για τα άνθη τους 
σε όλη τη διάρκεια του Καλοκαι-
ριού. Μπορούν να διατηρηθούν 
στους εσωτερικούς χώρους σε 
μέρος μέτρια θερμό, αρκετά φω-
τεινό χωρίς όμως να πέφτουν οι 
ακτίνες του ήλιου στο φυτό, γιατί 
ανθίζει γρηγορότερα και τα άνθη 
αντί λευκά γίνονται πράσινα και 

χάνουν την διακοσμητική τους α-
ξία. Χρειάζεται αρκετή υγρασία 
στην ατμόσφαιρα, ποτίσματα τα-
κτικά σε όλη την περίοδο της ε-
νεργού βλαστήσεως και βρέξιμο 
των φύλλων και τακτικές λιπάν-
σεις. 
Το δε Χειμώνα πρέπει να απο-
φεύγονται οι λιπάνσεις και να 
περιορίζονται τα ποτίσματα. 
Το σπαθίφυλλον πολλαπλασι-
άζεται εύκολα με χώρισμα της 
τούφας τους. Από τα πιο γνω-
στά είδη είναι spathifillum 
cochlearispaphum με λευκή σπά-
θη που μοιάζει σαν κουτάλι και 
φύλλα πράσινα με εμφανείς νευ-
ρώσεις και το s. Wallisii με οβάλ 
φύλλα και σπάθη σε χρώμα ελε-
φαντόδοντος πολύ ανθοφόρο.

ΑΝΘΟΥΡΙΟΝ
(Anthurium)
Ανήκει στην οικογένεια Araceae-
Αροϊδαι. Φυτά ποώδη, πολυετή, 
ριζωματώδη πολύ ενδιαφέρονται 
ως φυτά δωματίου και καλλιερ-
γούνται τόσο για το διακοσμητικό 
φύλλωμά του όσο και για το άν-
θος τους, το οποίο ανορθώνεται 
στο μέσο του φυτού και χρησιμο-
ποιούνται σαν κομμένα άνθη λό-
γω της εντυπωσιακής κατασκευής 
τους. Τα φυτά αυτά ευδοκιμούν 
σε ελάχιστη θερμοκρασία 18 βαθ-
μών Κελσίου, υγρασία στην ατμό-
σφαιρα και αρκετά διάχυτο φως. 
Θέλει καλό και πλούσιο μίγμα χώ-
ματος το οποίο πρέπει να έρχεται 
σε καλή επαφή με τις ρίζες.  Η αλ-

λαγή τη γλάστρας πρέπει να γίνε-
ται κάθε 2-3 χρόνια. Πολλαπλασι-
άζεται με χώρισμα της τούφας με 
μοσχεύματα βλαστούν ή καταβο-
λάδες.
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Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Η «λάθος» γλώσσα οδηγεί σε λάθος ζωή! Σωστό 
πολύ σωστό! «Ελευθερία, ψωμί, παιδεία». 
Σύνθημα και μόνον σύνθημα, καρκασιαλλίκι 

να γίνεται και από δίπλα οι καρεκλοκένταυροι αι-
ώνιοι και ειδικά οι μεσάζοντες συντεχνίτες άριστοι 
των αρίστων και μέσων!
Να μαζέψουν από τους πεθαμένους, ανήμπορους 
έχοντες ανάγκας ουκ ολίγας! Οι λίμπουροι ως υπάρ-
χοντα ζωντανά κοινωνία ανώτερη των διπόδων. 
Δούλεμα, δουλειά, ψωμί, κοινωνία, ρολόι! Μέλισ-
σες μέλι, βασιλικός πολτός για τα δίποδα και την βα-
σίλισσα τους! Ρολόι! Τα δίποδα ΟΗΕ-Ε.Ε κλπ. γειτό-
νους παρά γειτόνους, καλούς, κακούς το μόνον που 
σκέφτονται πώς θα φάνε τον γείτονα και τον «δικό 
τους» άνθρωπο!
Η αίσθηση και μόνον φέρνει την ιδέα στην πράξη. 
Ένας αναίσθητος φτωχός τω πνεύματι ακοινώνητος 
τι θα σου δώσει; Μάλλον θα σου πάρει και το βρακί 
και θα σ’ αφήσει στα κρύα και στα χιόνια και μό-
νος σου να βρεις τον δρόμο της «ζωής»! Μα δρόμος 
ανύπαρκτος και εάν υπάρχει υποθετικά στην πραγ-
ματικότητα γιομάτος εμπόδια αγκαθωτά κακάσχημα 
κιόλας, τέχνη άτεχνη!
Η ομορφιά η Πραξιτέλικη κάνει τα πάντα ευκολοχώ-
νευτα ακόμη και ο «Καραγκιόζης», «Κουασιμότος» 
όχι ο δικός μας αλλά ο άλλος του άλλου!
Η γλώσσα είναι για συνεννόηση, αγάπες, αγκαλι-
ούδες, ισονομίες, ίσα πράματα, καθαρά, νοήματα 
ψυχής.

Άκου πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας!
Κύπρος μου αέρινη «φαγωμένη» από τον Τούρκο 
Εισβολέα. Που κανένας (εξουσίας) γραπτώς και δη-
μοσίως δεν τους κατονόμασε ούτε καν τα εγκλήματα 
τους, τις ατιμίες τους. Οι άλλοι πίνανε το τσάι τους 
και οι βάρβαροι όχλος σκότωνε αθώους. Ανθούς μυ-
ρωδάτους! Αχ αυτά τα δίποδα τα βρωμερά. Ντρέ-
πομαι που ‘μαι άνθρωπος και αδύνατος, αδύναμος, 
απλός. Ο εισβολέας δεν μας αναγνωρίζει αλλά πετά 
που πάνω μας για να πάει που την Άγκυρα στην Αί-
γυπτο.
«Πκιερώνει ρα Ταλλού το δικαίωμα; 
Εγιώ λαλώ ΝΑΙ!»
Γιατί δεν πατούμεν σε τούτο για τα παρακάτω; 
«Κλάδους ελιάς». Η (παρά) λύση ή παραγραφή, 
πιάνει πολλούς «μιάλους». Σιώπα να περάουμε! Τα 
πλοία γύρω πολλά και από πολλές χώρες. Θωρού-
σαν τα καθέκαστα. Εσπάζαν πλάκα οι κακούργοι! 
Τα Δυτικοανατολικά δίποδα. Δεν εκάναν τίποτα 
ετούτοι. Όπως κι εμείς δεν μιλήσαμε καθαρά ποτέ 
και σε κανένα. Τον (τους) δολοφόνους του Δώρου 
τους ξέρουν! Ε και τι θα γίνει; Ο χρόνος θα τα σβήσει 
και το δίποδο ιστορικός θα τα γράψει σε βιβλίο για 
πούλημα και σπουδή για τους αγράμματους δασκά-
λους, μαθητές, αγρότες, αρκάτες, οικοδόμους κλπ. 
Ο Μόντης τόγραψε. Εμείς τα διαβάσαμε μετά από 
χρόνια. Ε μάθαμε κάτι που πέραε Χαμπή! Ρωτήσαμε 
την Φωκά, Μάντολες και λοιπούς με πόνους ψυχές 
καταπλακωμένες; Αδικίες στα ΟΗΕ! Ίσες αποστά-

σεις! Φρούτο εποχής; 
O Bαγγέλης στους ουρανούς αιώνιους. Εμείς αμί-
λητοι και άλουτοι! Το σαπούνι ακρίβωσε όπως και 
το λάδι της ελιάς. Η λευτεριά είναι άπιαστη, πολύ 
ακριβή! Το σκολείο; Ο παπάς; Η εκκλησία; Η μαμ-
μού; Ο καφενές; Η Φορούλλα, Γιαννούλλα, το στενό 
με τις κουβέντες λόγια πόνου, αγάπης, αλήθκειας! 
Πάνε χάθηκαν.
Δρόμοι γιομάτοι αλλά όφκεροι καθαρά από ζωντα-
νά δίποδα! Κρίμα. Το ρόδινο πάει για μαυρίλλα!
Τι θα ψηφίσω; Δημοκρατία έχουμεν; Λόγια καθαρά 
δεν ακούμε! Προτάσεις δεν υπάρχουν. Τα νερά πάνε 
ανάποδα! Σολωμούς δεν έχουμε για να ακολουθή-
σουν την ανηφόρα για να αυγατίσουν! Ο ήλιος εκεί 
προς το παρόν, με ολίγο δύο βαθμούς παραπάνω 
μήπως τα κρυόκωλα δίποδα πάρουν χαμπάρι για 
Δημοκρατία ισονομία! Λίμπουροι δεν υπάρχουν μό-
νον «βασίλισσες»;
Βέβαιο νοιώθω λεύτερος στη σκλαβιά μου! Τι πόνος 
Θεέ μου!
Υστερόγραφο: Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΕΙΣ ΟΞΩ και 
τρώμε αυκά τηανητά βούρκα! Και σύρνουμε τον 
χορό του Ζαλλόγου χωρίς ρυθμό! Αλλά επιμένω: 
«Όπως η αυγή γιέ μου να ‘σαι πάντα» όμορφος δυ-
νατός, αγαπητός γλυκός σαν το καρυδάκι της Ελε-
γκούς ή σαν τους λεμονανθούς της Ευτέρπης!
Σας χαιρετώ από τα βάθη!

Πόνος, θλίψη, απαγοήτευση.

Χρυσό κλειδί γιατί; 

Δεν είναι κατανοητό γιατί το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Πάφου 

αποφάσισε να δώσει 
το «χρυσό κλειδί» 
της πόλης στον πρό-
εδρο Αναστασιάδη. Ο 
Δήμαρχος έκανε την 
εισήγηση και ο ίδιος 
δικαιολόγησε το σκε-

πτικό  του με αναφορές σε ορισμέ-
να ζητήματα (ΤΕΠΑΚ, Αμερικάνικο 
Πανεπιστήμιο της Βηρυτού). 
Έχουμε διαφορετική προσέγγιση 
στο θέμα:
1.  Το χρυσό κλειδί δίνεται σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις και σε προσω-
πικότητες με  εξαιρετικά δείγματα 
γραφής στη δημόσια δράση τους.
2. Ο νυν πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας μετέτρεψε το πρόγραμμα πο-
λιτογραφήσεων σε πάρτι διαφθο-
ράς. Μισά από τα διαβατήρια τα 
οποία δόθηκαν ήταν παράνομα, 
όπως μάς ενημέρωσε η αρμόδια 
Ερευνητική Επιτροπή υπό τον Μ. 
Νικολάτο. 
3. Οι παρανομίες αυτές έχουν κά-
νει τεράστια ζημιά στο όνομα της 
Κύπρου διεθνώς και αυτό φαίνεται 
σε όλες τις αξιολογήσεις στους δεί-
κτες διαφθοράς που διενεργούν 
διεθνείς οργανισμοί. 
Επίσης δύο διαδικασίες επί παρα-
βάσει βρίσκονται σε εξέλιξη στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διαδικασί-
ες που κίνησε η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πάλιν για τα διαβατήρια. 
4. Πιστεύω πως όταν κάποιος κάνει 
μια σωστή ενέργεια ή βοηθά στο 
να γίνει ένα έργο, σε οποιοδήποτε 
πόστο και για οποιοδήποτε θέμα, 
είτε πρόεδρος είναι, είτε υπουρ-
γός, είτε δήμαρχος, δεν σημαίνει 
ότι αυτόματα δικαιούται και ένα 
μετάλλιο.  
5. Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ στο 
Δήμο Πάφου καταψήφισε την πρό-
ταση του Δημάρχου βασιζόμενη 
πάνω σε θέσεις αρχής - δεν τιμού-
με ένα πρόσωπο που μετέτρεψε το 
όνομα της Κύπρου σε συνώνυμο 
της διαπλοκής. Το ΑΚΕΛ εξέφρασε 
την πλήρη διαφωνία του με την 
απόφαση της πλειοψηφίας. Κα-
λούμε και κάποια άλλα κόμματα να 
πράξουν το ίδιο. Έχουν το χρόνο να 
το ξανασκεφτούν μέχρι την τελετή 
της επίδοσης. 
6. Υπάρχει αντίδραση στην από-
φαση αυτή και θεωρούμε την 
αντίδραση πολύ σημαντική υπό-
θεση. Οι πολίτες δικαιούνται να 
εκφράζουν την γνώμη τους και να 
παρεμβαίνουν στις δημόσιες υπο-
θέσεις ώστε να γίνονται δεύτερες 
σκέψεις. Ποτέ δεν είναι αργά να 
διορθώσεις μια απόφαση που με-
τατρέπει το Δήμο Πάφου σε χώρο 
μικροκομματικής φιέστας εν’ όψει 
προεδρικών εκλογών. 

Τ όσο στην Κύπρο, όσο και στην Ουκρανία 
υπάρχουν εθνοτικές μειονότητες οι οποίες 
αξιούν αυτοδιάθεση. Στην Κύπρο η Τουρκι-

κή, στην Ουκρανία η Ρωσική. Βάση του 
Διεθνούς Δικαίου, το δικαίωμα της αυ-
τοδιάθεσης προσαρμόζεται στα όρια 
της Αποαποικιοποίησης και του Εθνι-
κού Κράτους. Οποιεσδήποτε φιλοδοξί-

ες μειονοτήτων στην απόσχιση ή ξεχωριστό δικαίω-
μα αυτοδιάθεσης, παραμερίζονται. 
Δικαίωμα στην Εξωτερική Αυτοδιάθεση, δηλαδή 
στην δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, έχουν οι λα-
οί οι οποίοι είναι κάτω από αποικιακό ζυγό ή την τυ-
ραννία μιας ξένης δύναμης. Στην Κύπρο η Τουρκική 
μειοψηφία, όπως και η Ρωσική στην Ουκρανία, δεν 
θεωρούνται ξεχωριστός λαός για να δικαιούνται αυ-
τοδιάθεση, αλλά μέρος του Κυπριακού και Ουκρανι-
κού λαού αντίστοιχα.  Αυτές οι μειονότητες έχουν το 
δικαίωμα της Εσωτερικής Αυτοδιάθεσης. Η εσωτερι-
κή αυτοδιάθεση διέπει την αντιπροσωπευτική διακυ-
βέρνηση μέσα στο ανεξάρτητο κράτος. Αφορά την 
εσωτερική κυριαρχία, την δημοκρατική αντιπροσώ-
πευση, το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των μειο-
νοτήτων καθώς και τα μειονοτικά δικαιώματά τους. 
Αυτό σημαίνει ότι οι μειοψηφίες πρέπει να αντιπρο-
σωπεύονται αποτελεσματικά στην διακυβέρνηση, η 
γνώμη τους να γίνεται σεβαστή την λήψη αποφά-
σεων, και καθοριστική σε θέματα που άπτονται των 
δικών τους ιδιαιτεροτήτων ως προς την κουλτούρα, 
θρησκεία, γλώσσα και παράδοσή τους.
Στην Κύπρο η Τουρκική μειοψηφία ζούσε διάσπαρτη 
σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε αναλογία Ελλήνων προς Τούρκους 82%-18% αντί-
στοιχα. Στην Ουκρανία η αναλογία Ουκρανών, Ρώ-
σων είναι 83%-17%, με την διαφορά ότι οι περισσό-
τεροι είναι συγκεντρωμένοι σε περιοχές που γειτνιά-
ζουν με την Ρωσία. Όταν η μειονότητα είναι συγκε-
ντρωμένη σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως στην 
Ουκρανία, της δίνει την ευχέρεια να απαιτήσει Εδα-

φική Αυτονομία. Η εδαφική αυτονομία δίνει την δυ-
νατότητα στην μειονότητα να ασκεί τοπική εξουσία 
στο έδαφος στο οποίο είναι συγκεντρωμένη. Είναι έ-
να βήμα πριν την ομοσπονδία.
Στην περίπτωση που η μειονότητα είναι διάσπαρτη 
σε όλο το έδαφος του κράτους, όπως στην Κύπρο, 
προκρίνεται η Λειτουργική Αυτονομία. Δηλαδή, την 
διοίκηση των δικών τους υποθέσεων σε σχέση με τις 
ιδιαιτερότητες και διαφορές τους, που προκύπτουν 
σε σχέση με θρησκεία, εκπαίδευση, γλώσσα και οικο-
γενειακό δίκαιο. Συνήθως συνδυάζεται με την Συναι-
νετική Δημοκρατία. Δηλαδή την χορήγηση ισχυρών 
προνομίων, στην διακυβέρνηση και λήψη αποφάσε-
ων, ιδικά σε θέματα που την αφορούν.
Η Τουρκία στην Κύπρο, με διάφορες προφάσεις, 
προσπαθεί να επιτύχει τον γεωγραφικό διαχωρισμό, 
ώστε να αποκτήσει λειτουργική αυτονομία. Πρώτα 
με την Τουρκοανταρσία του 1963-64 και τον εγκλει-
σμό των Τουρκοκυπρίων σε θύλακες και στην συνέ-
χεια το 1974 με την μετακίνησή τους στις κατεχόμε-
νες περιοχές. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να συ-
γκεντρώσει τα τρία απαραίτητα στοιχεία για δημι-
ουργία ενός κράτους: τον Λαό, το Έδαφος και την 
Αυθυπόστατη Πολιτική Εξουσία. Επιλεκτικά αγνόει 
ότι, το Διεθνές Δίκαιο προνοεί ότι, πέραν αυτών α-
παιτείται και η νομιμότητα στην φάση της σύσταση. 
Δηλαδή το ότι, δεν αναγνωρίζεται κράτος το οποίο 
προέκυψε από την παράνομη χρήση βίας. 
Στην Κύπρο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι υπάρ-
χει μόνο ένας λαός, ο Κυπριακός, ο οποίος αποτελεί-
ται από Έλληνες, Τούρκους, Μαρωνίτες, Λατίνους, 
Αρμένιους. Ο σημερινός γεωγραφικός διαχωρισμός 
είναι αποτέλεσμα πράξης βίας, οπότε μη γενόμενος, 
άκυρος και ανυπόστατος. Δεν υπάρχει αυθυπόστατη 
πολιτική εξουσία, καθώς το κατοχικό καθεστώς είναι 
καταδικασμένο από τον ΟΗΕ σαν παράνομο, άκυρο 
μη γενόμενο, και μαριονέτα της κατοχικής Τουρκί-
ας. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις για αυτοδιοίκηση, ο-
μοσπονδοποίηση ή ανεξαρτησία είναι εντελώς ανυ-
πόστατες, και εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου.  
Στην Ουκρανία, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για 
αυτοδιοίκηση, αλλά όχι για απόσχιση και σύσταση 
νέου κράτους ή προσχώρηση σε άλλο κράτος.  Το Δι-
εθνές Δίκαιο δεν ευνοεί απαιτήσεις εθνοτικών μειο-

νοτήτων, για απόσχιση. Εξαντλεί όλα τα μέσα για να 
διατηρήσει τον πληθυσμό στα όρια του ήδη ανεξάρ-
τητου κράτους. Μόνο σε περίπτωση όπου μία μειονό-
τητα δέχεται συστηματική και βάναυση παραβίαση 
των διεθνώς αναγνωρισμένων και κατοχυρωμένων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της, η απόσχιση μπορεί να 
εξεταστεί σαν η έσχατη λύση.  
Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου ή 
της Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα οποιουδήποτε δημο-
ψηφίσματος ή αυτοανακήρυξης είναι νομικά ακύρο 
και μη γενόμενο, εάν δεν αναγνωριστεί από το επί-
σημο κράτος το οποίο αφορά. Εν τοιαύτη περιπτώσει 
την Κυπριακή Δημοκρατία ή την Ουκρανία.  
Οι όποιες διακηρύξεις της Τουρκίας για δύο κράτη 
ή προσάρτηση, είναι ο μοχλός πίεσης για να νομιμο-
ποιήσουμε με την υπογραφή μας τα εγκλήματά της 
στην Κύπρο. Ασκώντας την στρατιωτική της ισχύ, 
αλλά και εκμεταλλευόμενη το διεθνές εμπορικό και 
οικονομικό της εκτόπισμα, χειραγωγεί την διεθνή 
γνώμη. Επιδιώκει την εγκατάσταση ενός συστήματος 
χαλαρής ομοσπονδίας, για να έχει τον απόλυτο έλεγ-
χο στον Βορρά και την κηδεμονία στον Νότο, μέσω 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην οποία θα είναι 
ισότιμο, 50/50, συνιστών κράτος. 
Στην Ουκρανία, τα δημοψηφίσματα θέλουν να προσ-
δώσουν, στα μάτια της κοινής γνώμης, την νομιμο-
φάνεια στην παράνομη προσάρτηση, άλλα και για 
να δικαιολογήσουν την χρήση πυρηνικών, αφού πλέ-
ων στα μάτια της Ρωσίας οι περιοχές που προσαρτή-
θηκαν, είναι Ρωσικό έδαφος και πρέπει να προστα-
τευτούν από ξένη εισβολή. Κεφαλαιοποιώντας στο 
δόγμα της Αμοιβαίας Πυρηνικής Αποτροπής, η Ρω-
σία ελπίζει να εξασφαλίσει την ανέχεια της διεθνούς 
κοινότητας στις προσαρτήσεις της και να αποτρέψει 
οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο 
ΝΑΤΟ. 
Το μεγάλο ερώτημα είναι: όταν η Τουρκία θα απο-
κτήσει πυρηνικά όπλα (λόγω του πυρηνικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανεγείρει με 
την βοήθεια της Ρωσίας, είναι φυσικό επακόλουθο η 
παραγωγή πυρηνικών όπλων από το απεμπλουτισμέ-
νο ουράνιο που θα παράγει), τι και ποιος θα την στα-
ματήσει από του να επιβάλει την όποια λύση θέλει 
στο Κυπριακό, στο Αιγαίο και στην Θράκη;

Ουκρανικό, Κυπριακό και οι Διεθνείς Διαστάσεις 
Του Αντώνη Κ. Σιβιτανίδη, M.Sc., B.Sc.
Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ

Ανδρέας Λοϊζάς
Πάφιος

Του Βαλεντίνου Φακοντή, 
βουλευτή ΑΚΕΛ, Πάφου



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

“Αδέσμευτος” 8 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
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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 μέχρι τις 11/7/2022

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

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

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

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

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας  στην Αναρίτα, 
το τριμήνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας υιού και αδελφού

ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
(Τέως από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Γονείς: Μιχάλης Ευθυμίου και Ανθούλλα Λοιζίδου Ευθυμίου
Αδελφός: Ευγένιος Ευθυμίου και  λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε αύριο Κυριακή 9 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου 
το ενιάμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ
(τέως δημάρχου Γεροσκήπου)

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Tεθλιμμένοι: H σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και 
λοιποί συγγενείς…

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό, κουνιάδο και Θείο

ΘΕΟΤΟΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΡΦΑΝΟΥ
 (από την τον Ποταμό του Κάμπου)

έπεσε Ηρωικά στις 21.07.1974 στις Μάχες του Αγίου Ιλαρίωνα της 33 Μ.Κ.
(τα οστά του βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στην τοποθεσία ‘Πετρομούθκια’)

σε ηλικία 21 ετών, κηδεύουμε την Κυριακή  09/10/2022 και ώρα 
11:00 π.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Μούτταλο και 

καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια λόγω της Πανδημίας.
Tεθλιμμένοι: Αδελφός: Αυξέντιος Χαραλάμπους Ορφανού, Γαμπρός: Ανδρέας Παναγή

αδελφοτέκνα  και  λοιποί συγγενείς.



Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ
 Με 26 συμμετοχές το Ράλλυ Τουλίπας
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Μ ε το ράλλυ Τουλίπας στην Λευκωσία συ-
νεχίζεται το Σαββατοκύριακο το Πρωτά-
θλημα Ράλλυ σε μια διαδρομή μήκους  

250,81 χλμ με 8 «πεδινές» ειδικές διαδρομές συνο-
λικού μήκους 81,36 τέσσερις το Σάββατο (δύο επα-
ναλαμβανόμενες) και τέσσερις την Κυριακή (δύο 
επαναλαμβανόμενες) 
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 12:00 το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου 8 Οκτωβρίου από το χώρο παρά το Αρχηγείο 
Αστυνομίας στη Λευκωσία και τα πληρώματα θα κα-
τευθυνθούν προς την πρώτη που δεν είναι άλλη από 
τη διαδρομή στον Κοτσιάτη  μήκους 13.64 χλμ στις 
12:38. Στη συνέχεια και στις 13:06 ακολουθεί η ειδι-
κή διαδρομή στοo Μαρκί  μήκους 8.41 χιλιομέτρων. 
Οι δύο πρώτες ειδικές διαδρομές θα επαναληφθούν 
το απόγευμα, στις 15:04 και 15:32 αντίστοιχα, ύστε-
ρα από το ενδιάμεσο σέρβις που θα γίνει στο χώρο 
στάθμευσης κοντά στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Το 
πρώτο αυτοκίνητο αναμένεται να επιστρέψει πίσω 
στο χώρο εξυπηρέτησης  για το μεγάλο σέρβις γύρω 
στις 16:17.
Ο αγώνας συνεχίζεται  την Κυριακή, 9 Οκτωβρί-
ου  στις 09:30 από το χώρο ανασυγκρότησης με τα 
εναπομείναντα πληρώματα να κατευθύνονται στην 
ειδική διαδρομή στο Γέρι με το πρώτο αυτοκίνητο 
να ξεκινά τη διαδρομή μήκους 11,74 χλμ στις 10:08 
ενώ στις 10:41 θα ξεκινήσει η δεύτερη διαδρομή της 

ημέρας στο Τσέρι  μήκους 6.89 χλμ. Δύο διαδρομές 
που θα επαναληφθούν στις 12:14 και 12:47 μετά το 
ενδιάμεσο σέρβις. Ο αγώνας στην Λευκωσία θα ολο-
κληρωθεί στη ράμπα του τερματισμού στις 15:00 το 
απόγευμα.
Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Πέτρος Παντε-
λή με συνοδηγό τον Πάμπο Λαό με το Citroen DS3 R5 
“κατεβαίνει” στον αγώνα με   στόχο να διατηρήσει 
την πρώτη θέση στην βαθμολογία. Οι περσινοί πρω-
ταθλητές Σίμος Γαλαταριώτης/Αντώνης Ιωάννου στα 
πηδάλια του γνωστού VW Polo GTI R5,θέλουν  μετά 
την νίκη τους στον προηγούμενο αγώνα  στην Λάρ-
νακα να συνεχίσουν με το απόλυτο των βαθμών. 

 Οι τρίτοι  στην βαθμολογία Παναγιώτης Γιάγκου/
Άριστος Νικολάου με το Hyundai i20 R5 αναμένεται 
να είναι στη μάχη για μια θέση στο βάθρο, στόχο 
που έχουν και οι Κώστας Ζήνωνος/Φάνος Χριστοφή 
με το Citroen DS3 R5 ενώ τη νίκη στον αγώνα της 
Λευκωσίας θέλουν να διεκδικήσουν οι Χρίστος Δη-
μοσθένους/Κύπρος Χριστοδούλου με το Skoda Fabia 
R5.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία RC2 
όπου θα αγωνιστούν 5 πληρώματα. Εκ των φαβορί 
για επικράτηση είναι οι πρωτοπόροι στην βαθμολο-
γία  Γιώργος και Παύλος Εγγλέζου με Lancer Evo IX.Α-
πέναντι τους θα έχουν τους πολύ ανταγωνιστικούς  

Γιαννούρη/Χρυστοστόμου με Mitsubishi Lancer Evo 
IX, Παφίτη/Γραμμένο με Mitsubishi Lancer Evo IX, 
Αντωνίου/ Πιερή, με  Mitsubishi Lancer Evo X  και 
Μιχαηλίδη/Δαμιανού με Subaru Impreza. 
Μεγάλες μάχες αναμένονται στην αναβαθμισμένη  
δικίνητη κατηγορία. Τρία  Peugeot 208 Rally4 με πλη-
ρώματα τους πρωτοπόρους, Πανίκο Πολυκάρπου / 
Κωνσταντίνο Σιάλο, Χαράλαμπο Τιμοθέου/Παναγιώ-
τη Σιάλο και Chris Ανδρέου και Τσιάκκα/Παπανδρέ-
ου με  208 Rally2 θα επιδιώξουν τη νίκη με σκληρούς 
αντιπάλους τους Μανώλη/Ευριπίδου με Honda Civic 
EP3 και Παντελή/Νέστωρος με Ford Fiesta ST.  Δύο 
πληρώματα θα τρέξουν στην κατηγορία RCS 2, με 
τους  Πέτρου/Γεωργίου με Mitsubishi Lancer EvoVII  
και Κωσταντίνου/Νικολάου Lancer EvoVII. Στην κα-
τηγορία RCL 1 θα αγωνιστούν δύο πληρώματα οι 
Παπαγεωργίου/Νικολετή με Mitsubishi Mirage και 
Κλεάνθη Έλληνα/Μιχαλάκη Μιχαήλ με Ford Fiesta, 
ενώ επιπρόσθετα πληρώματα θα αγωνιστούν και 
στις κατηγορίες RC 5 και RCS 1, με πρώτη παρουσία 
και του καινούργιου Ford Fiesta R3 με τους Ρούσου/
Γιαννακού.
Τέλος, στον αγώνα θα τρέξουν και τέσσερα ιστορικά 
αυτοκίνητα με τους Ιωαννίδη/Παυλίδη με Datsun 
Nissan pick up,Μιχαηλίδης/Εγγλέζου με Mitsubishi 
Cold,Σκαρπάρης/Δημητριάδης με   Datsun Nissan 
pick up και Εγγλέζου/Κρητικός με Proton Satria.
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Ο Kalle Rovanpera είναι ο νέος παγκόσμιος 
πρωταθλητής του WRC! Ο Φιλανδός της 

Toyota πέτυχε στην Νέα Ζηλανδία την 6η φετι-
νή του νίκη και εξασφάλισε τον παρθενικό του 
τίτλο.
 Οδήγησε εξαιρετικά από την αρχή του αγώ-
να, πέρασε στην πρωτοπορία το Σάββατο και 
έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω του. Κερασά-
κι στην τούρτα οι επιπλέον 5 βαθμοί από την 
Wolf Power Stage. Έτσι, έγινε στα 22 του χρό-
νια ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία 
του WRC!
Ασφαλώς, ο Φιλανδός οφείλει σημαντικό με-
ρίδιο της επιτυχίας στην ομάδα του. Είναι η 
4η συνεχόμενη σεζόν στην οποίαν οδηγός της 
Toyota Gazoo Racing WRT κατακτά το πρωτά-
θλημα. Όλα δείχνουν, μάλιστα, ότι και ο τίτ-
λος των κατασκευαστών θα πάει επίσης στην 
Toyota. Δεν είναι μόνο ότι το Yaris έχει θέσει 
τον πήχη για τα αυτοκίνητα στην κατηγορία 
RC1 τα τελευταία χρόνια. Η όλη λειτουργία της 
ομάδας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Το Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας ολοκληρώθηκε χω-
ρίς κάποια δραματική αλλαγή στις πρώτες θέ-
σεις. Ο Rovanpera κέρδισε δύο από τις τέσσε-
ρεις ειδικές της τελευταίας ημέρας του αγώνα 
(πήρε έξι συνολικά στο Ράλλυ) ενώ από μία 
κέρδισαν οι Ogier και Tanak. Για τον 8 φορές 
παγκόσμιο πρωταθλητή Ogier αυτή ήταν μία 
εξαιρετική εμφάνιση κυρίως από την μέση της 
δεύτερης ημέρας και μετά.
Από την άλλη, ο πρωταθλητής του 2019 Ott 
Tanak προσπάθησε πολύ να κρατήσει ζωντα-
νές τις όποιες ελπίδες του για τον τίτλο. Όμως, 
για άλλη μία φορά φέτος οι Rovanpera και 
Toyota είχαν το κάτι παραπάνω στα κρίσιμα 
σημεία. Τερμάτισε τελικά τρίτος 48,5 δευτερό-
λεπτα μακριά από τον Rovanpera.

Η Hyundai -και κυρίως ο Tanak- είχαν ένα πολύ 
καλό δεύτερο μισό πρωταθλήματος. Ωστόσο 
είχαν ήδη χάσει ήδη αρκετό έδαφος κατά τους 
πρώτους αγώνες το οποίο δεν μπόρεσαν ποτέ 
να επανακτήσουν. Παρά ταύτα άφησαν πολ-
λές υποσχέσεις για την επόμενη σεζόν.
Στην κατηγορία RC2 νικητής αναδείχθηκε ο το-
πικός Hayden Paddon με Hyundai. Ο Νεοζη-
λανδός οδήγησε φανταστικά για να τερματί-
σει έκτος στη γενική κατάταξη, πίσω από τους 
Neuville και Solberg. Την πρώτη δεκάδα σε 
έναν αγώνα φθοράς συμπλήρωσαν οι Bertelli, 
Kajetanowicz, Van Gisbergen και Bates.
Απομένουν, πλέον, δύο αγώνες σε Ισπανία και 
Ιαπωνία για την ολοκλήρωση του φετινού πα-
γκόσμιου πρωταθλήματος. Κατά πάσα πιθανό-
τητα στην Ισπανία θα κριθεί και ο τίτλος των 
κατασκευαστών. Για την ώρα, όμως, όλη η 
δόξα ανήκει στον Kalle Rovanpera!

Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας: 
Ο Rovanpera πρωταθλητής!
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Μια απολαυστική συνέντευξη έδωσε 
στο Γραφείο Τύπου της Πάφος fc ο 
ισχυρός άνδρας της ομάδας Ρόμαν 

Ντουμπόφ. Μεταξύ άλ-
λων, αποκάλυψε ότι ψά-
χνουν γη για να κτίσουν 
νέο γήπεδο και ότι η ομά-
δα θα ενισχυθεί περισ-
σότερο τον Ιανουάριο με 
3-4 ποδοσφαιριστές. Ανα-

φέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της ΚΟΠ, που 
όπως είπε, «τα τελευταία χρόνια δεν παρακο-
λούθησε ούτε ένα παιχνίδι της Πάφου».  
Για τους στόχους φέτος: «Στο ποδόσφαιρο 

υπάρχει μόνο ένας στόχος και αυτός είναι ο 
τίτλος του Πρωταθλητή. Όταν ήρθαμε στην 
Πάφο, είπαμε ότι μέχρι την 6η χρονιά θα δη-
μιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να 
παλέψει για το πρωτάθλημα».
Για το γηπεδικό: «Δυστυχώς, εκατομμύρια 
που σχεδιάζαμε να επενδύσουμε μένουν πε-
ριττά από το κυπριακό αθλητισμό. Δεν έχου-
με πλέον την ευκαιρία να περιμένουμε απά-
ντηση, οπότε ψάχνουμε να αγοράσουμε μια 
ανεξάρτητη γη και να φτιάξουμε ένα ανεξάρ-
τητο γήπεδο».
Για τον Γ. Κούμα: «Φαίνεται ότι ο επικεφαλής 
της Ομοσπονδίας είναι δυστυχώς απασχολη-

μένος με άλλα θέματα. Φαίνεται ότι η Πάφος 
δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα για εκείνον. 
Όπως θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια δεν πα-
ρακολούθησε ούτε ένα παιχνίδι της Πάφου. 
Πιστεύω ότι αν για τόσο καιρό δεν μας έχουν 
προσφέρει κάποια βοήθεια, δεν νομίζω ότι 
θα πρέπει να την περιμένουμε σύντομα».
Όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας: 
«Έχουμε ακόμα τους πόρους για να αγορά-
σουμε έναν επιθετικό παίκτη, έναν εξτρέμ και 
έναν κεντρικό αμυντικό κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Μέχρι 
τότε θα δούμε επίσης αν χρειάζεται να καλύ-
ψουμε άλλες θέσεις».

Ρ. Ντουμπόφ: Ψάχνουμε γη για γήπεδο   

23Με τον Μάριο Ευριπίδου Αθλητικό Συντάκτη
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Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας
2Χ3 

Ο κόσμος της Πάφος fc είναι πλέον απαιτητικός. Το να μην χάνεις από ΑΕΚ, 
ΑΠΟΕΛ και Απόλλων είναι πολύ θετικό, ωστόσο, για να έχουν αντίκρισμα 
αυτές οι νίκες θα πρέπει να κερδίζει τους φαινομενικά πιο εύκολους 
αντιπάλους, όπως ο Ολυμπιακός και η Δόξα. 
Το 2Χ3, λοιπόν, πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ο προπονητής της Πάφος fc Χένινγκ Μπεργκ εί-
ναι γνωστός ως ο προπονητής που δεν κάνει 

συχνά αλλαγές. Τα ίδια έκανε και στην Ομόνοια, με 
την οποία κατέκτησε δύο τίτλους. 
Ψάξαμε στο διαδίκτυο να βρούμε παλαιότερα πε-
ριστατικά, όπου ως προπονητής της Ομόνοιας, δεν 
έκανε αλλαγές.
«Ο Χένινγκ Μπεργκ το έκανε ξανά. Ολοκληρώθηκε 
παιχνίδι της Ομόνοιας διάρκειας 96’ και δεν πραγ-
ματοποίησε καμία αλλαγή!».
«Αν δεν χρειάζεται να κάνει τρεις αλλαγές σε κά-
ποιο αγώνα δε θα τις κάνει. Αυτή είναι η φιλοσοφία 
του προπονητής μας».
Και μια ατάκα ωραία του Νορβηγού: «Πέρσι ο κό-
σμος φώναζε ότι δεν κάναμε αλλαγές και φέτος ότι 
κάνουμε πολλές. Κάποιες φορές έχει δίκαιο κάποτε 
όχι». Όπως και να έχει, οι προπονητές της κερκίδας 
είναι παντού και πάντα θα σχολιάζουν οτιδήποτε 
συμβαίνει, είτε τους αρέσει, είτε όχι. 

Ο Χένινγκ Μπεργκ, λοιπόν, με τα καλά και τα 
κακά του, οδηγεί την Πάφος fc από επιτυχία 

σε επιτυχία έχοντας την ομάδα στις πρώτες θέσεις 
του βαθμολογικού πίνακα. Ακολουθούν δύο φαινο-
μενικά εύκολοι αγώνες με Παραλίμνι και Δόξα, με 
την παφιακή ομάδα να θέλει έξι βαθμούς (ασυζη-
τητί). Την ίδια ώρα, παιχνίδια-ντέρμπι αναμένεται 
να ευνοήσουν την παφιακή ομάδα και να περάσει 
ξανά στην κορυφή. 

Στον Ακρίτα, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εί-
ναι μονόδρομος. Η ομάδα του Μπαντία εάν 

θέλει να μείνει μακριά από την κάτω ζώνη πρέπει 
να κερδίσει πάση θυσία και να βάλει μπρος για πε-
ρισσότερες νίκες. 

Σπόντες. . .
Βόμβα Ντουμπόφ

Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα στον ΚΟΑ… 
Κατέθεσε πρόταση, αλλά δεν πήρε απάντηση λέει ο 
ισχυρός άνδρας της Πάφος fc Ρόμαν Ντουμπόφ για το 
γηπεδικό.  Η απόφαση, ωστόσο, έχει παρθεί και μένει ο 
ΚΟΑ με «δυο χείλη καμένα» και ένα ετοιμόρροπο στά-
διο, όπως είναι το Παφιακό: «Ουσιαστικά έχουμε υπο-
βάλει αίτηση στον ΚΟΑ για άδεια ανακατασκευής του 
γηπέδου με το να το χρηματοδοτήσουμε πλήρως μόνοι 
μας πριν από 6 μήνες. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει 
καμία απάντηση σε αυτό το αίτημα. Δυστυχώς, εκατομ-
μύρια που σχεδιάζαμε να επενδύσουμε μένουν περιττά 
από το κυπριακό αθλητισμό. Δεν έχουμε πλέον την ευ-
καιρία να περιμένουμε απάντηση, οπότε ψάχνουμε να 
αγοράσουμε μια ανεξάρτητη γη και να φτιάξουμε ένα 
ανεξάρτητο γήπεδο» δήλωσε ο πρόεδρος της ομάδας 
Ρόμαν Ντουμπόφ.

Μπορεί να στεναχωρήθηκαν οι φίλοι της Πάφου 
που η ομάδα τους δεν κέρδισε τον Απόλλωνα, ωστόσο
 δεν είναι και λίγο πράγμα μην χάσεις από τον περσινό

 πρωταθλητή και μέσα στην έδρα του.

Η Πάφος fc έχει αλλάξει και μαζί και ο κόσμος 
της. Όταν σε εκτός έδρας αναμέτρηση, όπως 
στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο Τσίρειο, 

είχε περίπου χίλιους φιλάθλους στο πλευρό της, 
τότε αυτό σημαίνει πολλά για τη διοίκηση. 
Άλλο να παίζεις σε ένα άδειο γήπεδο και άλλο σε ένα 
γήπεδο έστω και με χίλια άτομα που ζητωκραυγά-
ζουν από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. 
Και το κυριότερο: Ούτε το παραμικρό επεισόδιο δεν 
δημιουργούν σε σύγκριση με αυτά που γίνονται σε 
άλλα γήπεδα. 

Αυξάνονται οι φίλοι της Πάφος fc 

Μονόδρομος η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό...
Ν τέρμπι ουραγών έχουμε την 

Κυριακή στο ΓΣΠ μεταξύ Ολυ-
μπιακού και Ακρίτα Χλώρακας. Οι 
δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καλά στο 
πρωτάθλημα και βρίσκονται στα 
χαμηλά στρώματα του βαθμολογι-
κού πίνακα. Η αυριανή αναμέτρη-
ση, τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο 

και για τον Ακρίτα, είναι πολύ σημα-
ντική. Με νίκη ανασάνουν, ενώ με 
άλλο αποτέλεσμα παραμένουν κα-
θηλωμένες στον πυθμένα. 
Γιώργος Πετράκης και Νταβίντ 
Μπαντία παίζουν με την πλάτη στον 
τοίχο. Άλλο αποτέλεσμα πέραν της 
νίκης, ίσως να έχει και επιπτώσεις 

προς τους ιδίους. 
Στον Ακρίτα Χλώρακας βλέπουν τον 
αγώνα ως μια καλή ευκαιρία για να 
επιστρέψουν στις νίκες και να επα-
ναφέρουν την ηρεμία στην ομάδα. 
Παράλληλα, με το τρίποντο η ομά-
δα μπορεί να φθάσει μέχρι και την 
έκτη θέση, καθώς η βαθμολογική 

διαφορά από τη 12η θέση έως την 
6η είναι μόλις τρεις βαθμούς.  

Άραγε, πόσες αλλαγές 
πρέπει να κάνω για να μην 

γκρινιάζει ο κόσμος;

«Δεν έχουμε πλέον 
την ευκαιρία να περιμέ-

νουμε απάντηση, 
οπότε ψάχνουμε 
να αγοράσουμε 

μια ανεξάρτητη γη 
και να φτιάξουμε ένα 
ανεξάρτητο γήπεδο».

Στον Ακρίτα Χλώρακας 
βλέπουν τον αγώνα

 ως μια καλή ευκαιρία για να 
επιστρέψουν στις νίκες



Τ η δέκατη στη βαθμολογία Ένωση Νέων 
Παραλιμνίου φιλοξενεί η Πάφος στις 
7μ.μ. στο Στέλιος Κυριακίδης. Μπορεί 

ο αγώνας να «φαίνεται» εύκολος, όμως σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί 
η αντίπαλος. Η Πάφος καλείται να παρουσι-
αστεί σοβαρή και συγκεντρωμένη στον στόχο 
και να τον πετύχει είτε με εύκολο, είτε με δύ-
σκολο τρόπο.  Την ΕΝΠ, λοιπόν, φιλοξενεί η 
Πάφος, η οποία καλείται να περάσει ανώδυ-
να και αυτό το εμπόδιο και να συνεχίσει τον 
δρόμο προς την κορυφή, την ίδια ώρα που 
ο πρωτοπόρος Άρης αγωνίζεται με την εξαι-
ρετική φέτος ΑΕΚ Λάρνακας και ο τρίτος στη 
βαθμολογία Απόλλωνας αναμετράται εκτός 
έδρας με την λαβωμένη, αλλά με νέο προπο-
νητή Ανόρθωσης Αμμοχώστου. 

Με ίδια ενδεκάδα; 
Ο Χένινγκ Μπεργκ που δέχθηκε σκληρή κριτι-
κή στον αγώνα με τον Απόλλωνα ότι δεν έκανε 
αρκετές αλλαγές, αναμένεται να «κατεβάσει» 
την ίδια ενδεκάδα, όπως στο παιχνίδι με τον 
Απόλλωνα, εκτός και αν χρησιμοποιήσει τον 
Ναμ βασικό που στον αγώνα με την ΑΕΖ έδειξε 
αρκετά δραστήριος. Ο Ναμ είναι ένας από τους 
πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στην 

ομάδα και που σίγουρα μπορεί να αποτελέσει 
«άσσος στο μανίκι» για τον νορβηγό προπο-
νητή, είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή.  Απ’ 
εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές 
δείχνουν αρκετά καλά στοιχεία στον αγωνιστι-
κό χώρο και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η 
παρουσία τους στο αρχικό σχήμα. Βέβαια, δεν 
αποκλείεται ο κύριος Μπεργκ, λόγω και του 
αντιπάλου να προχωρήσει σε αλλαγές. 

Κάλεσμα στον κόσμο
Η διοίκηση που βλέπει τον κόσμο να μαζεύεται 

όλο και περισσότερος, έκανε εκ νέου έκκληση 
για μαζική παρουσία στο Στέλιος Κυριακίδης 
και στον αγώνα με την ΕΝΠ. Όλοι αναγνωρί-
ζουν ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου, τα 
πράγματα θα είναι αλλιώς. Έτσι, δεν αποκλεί-
εται, λόγω και της εξαιρετικής εικόνας που πα-
ρουσιάζει η ομάδα στο γήπεδο, να έχουμε και 
πάλι αρκετό κόσμο που ίσως και να ξεπεράσει 
τις τέσσερις χιλιάδες. 

Κύπελλο
Η ομάδα, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, πέ-

ρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου νι-
κώντας την ΑΕ Ζακακίου στο Μακάρειο στά-
διο με 3-0. 
Ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε χρόνο συμμετοχής 
σε ποδοσφαιριστές του πάγκου, οι οποίοι 
έχουν ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στο πρω-
τάθλημα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο 
προπονητής της ομάδας χρησιμοποίησε μόνο 
τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται βασι-
κοί στους αγώνες πρωταθλήματος. Πρόκειται 
για τους Ικοκό, Κβίντα και Κανέ. Η Παφιακή 
ομάδα σε καμιά περίπτωση δεν αδιαφορεί 
για τον θεσμό του κυπέλλου, καθώς είναι 
γνωστό ότι ο νικητής της διοργάνωσης κερδί-
ζει και ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

Μένει «Στέλιος Κυριακίδης»
Στη συνάντηση μεταξύ ΚΟΑ και επηρεαζόμε-
νων ομάδων, Πάφος fc και Ακρίτας, τέθηκαν 
επί τάπητος τα προβλήματα που θα προκύ-
ψουν κατά την εκτέλεση των έργων στο στά-
διο για αλλαγή του ταρτάν. 
Σύμφωνα με  πληροφορίες, ο ΚΟΑ φάνη-
κε θετικός εκ πρώτης όψεως, και όπως όλα 
δείχνουν υπάρχει σοβαρό το ενδεχόμενο 
παράλληλα με τα έργα να διεξάγονται και οι 
αγώνες.  

Με σοβαρότητα απέναντι στην ΕΝΠ
Η Πάφος θέλει νίκη για να παραμείνει στα ψηλά...

Αδεσμευτος  Σάββατο  8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΙΥ  2022
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