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Της Πάφου
Αδεσμευτος

Γ. Παπαχριστοφή
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα μας 
βοηθήσει να προσελκύσουμε τουρι-
σμό από την εγχώρια και ξένη αγο-
ρά και τους χειμερινούς μήνες…

Σελ. 05

Ν. Νουρής
Επιταχύνεται η εφαρμογή της μεταρ-
ρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Κύπρο σε συνεργασία με την Ελ-
λάδα…

Σελ. 02

Γ. Στυλιανού
Τα έσοδα από τις παραλίες λουομέ-
νων της Κισσόνεργας μετά την ανα-
βάθμισή τους, ξεπέρασαν φέτος τις 
190.000…

Σελ. 15

Σελ.14

Μετά από μια 15ετία 
δεν θα έχουμε αυτό-
χθονες κάτοικους… 
Τα δύσκολα αλλά 

όμορφα παιδικά χρόνια, η θητεία 
στον στρατό, πώς του δόθηκε το 
παρατσούκλι Μάχιμος, η προεδρία 
της κοινότητας Νέου χωριού και τα 
παράπονα του από τους Βουλευτές 
της Πάφου, σε μια συνέντευξη που 
θα συζητηθεί…

Ανδρέας Χριστοδούλου

ΤΕΠΑΚ
Το Τμήμα  Διοίκησης Τουρισμού και 
Φιλοξενίας του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου Κύπρου που θα λειτουργεί 
στην Πάφο, κατέγραψε φέτος ακόμη 
μια τεράστια επιτυχία, καταφέρνο-
ντας να καταταχθεί στις θέσεις 51-75, 
ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια 
παγκοσμίως…

Σελ. 07

Σε συνέχεια της κάλυψης της προεκλο-
γικής εκστρατείας, για τις Προεδρικές 
Εκλογές του 2023, φιλοξενούμε σήμε-
ρα τον Υποψήφιο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ 
Νεοφύτου, ο οποίος αναφέρεται στην 
πορεία της προεκλογικής εκστρατεί-
ας και δηλώνει βέβαιος ότι θα κερδίσει 
την μάχη. 

Δηλώνει ότι χωρίς τον ΔΗΣΥ δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει αποτελεσματική κυ-
βέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος 
ως πρόεδρος του κόμματος έβαλε όπως 
είπε χαρακτηριστικά πλάτες για να πε-
ράσουν κρίσιμα νομοσχέδια από την 
Βουλή και να ληφθούν δύσκολες απο-
φάσεις...

ΣΕΛ. 
04

Παραλιακό Μέτωπο Πάφου 

Έκρηξη βίας στην οικογένεια…
Καθημερινές οι καταγγελίες στην Αστυνομία 
Πάφου. Τρομακτικές οι συνέπειες για τα θύ-
ματα και τα παιδιά που ζουν σε τέτοιο οικο-
γενειακό περιβάλλον...

Σελ. 07

Αεροδρόμιο Πάφου 

ΠΑΦΟΣ

Αχρείαστη ταλαιπωρία 
Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν από την στάση 
εργασίας του προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρό-
μιο Πάφου. 

Σε μια εποχή Νοέμβριο μήνα μετά από την περίοδο της πανδημίας, με τις πτή-
σεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και τον τουρισμό μας  να κτυπά νούμερα προ παν-
δημίας, είναι ανεπίτρεπτο να αφήνουμε τέτοιες εικόνες να λειτουργούν σε βάρος και να 
θυματοποιούν τον τουρισμό που αποτελεί τον βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομίας του 
τόπου.

Όλοι όσοι εμπλέκονται Υπουργείο Μεταφορών, εταιρείες και συνδικαλι-
στικές οργανώσεις, οφείλουν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να μην επιτρέψουν να 
εμφανιστούν ξανά τέτοιες εικόνες ντροπής στα αεροδρόμια μας, οι οποίες προκαλούν με-
γάλη ζημιά στο πολύτιμο τουριστικό μας προϊόν

Σελ. 03

Αβέρωφ Νεοφύτου

Από το 2016 είχε ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης 
της ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου Πάφου, η 
οποία ολοκληρώθηκε το 2009! Η διερεύνηση τότε άρχισε 
μετά από σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που διαβι-
βάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, βάσει της οποίας δό-
θηκαν γραπτές οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα στην 
Αστυνομία Πάφου να διερευνήσει το θέμα. Πριν από λί-
γες μέρες έλαβαν δικαστικές κλήσεις πρώην και νυν μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου…

Σελ. 12

Δικαστικές κλήσεις σε νυν και πρώην μέλη το Δημοτικού Συμβουλίου 
Το ιστορικό της υπόθεσης για το οποίο καταχωρήθηκαν οι υποθέσεις στο δικαστήριο

Μάχιμος
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Επιταχύνεται η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Ελ-
λάδα, μετά την επίσκεψη Έλληνα εμπειρογνώμο-

να στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η τριήμερη επί-
σκεψη στην Κύπρο του Ιωάννη Καραγιάννη, Γενικού 
Διευθυντή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕ-
ΔΕ) και εμπειρογνώμονα συντονιστή για παροχή τε-
χνογνωσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, για θέματα 
μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «σηματοδο-
τεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών για την επιτάχυνση των διαδικασι-
ών υλοποίησης των προνοιών της νέας νομοθεσίας, 
που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης». Η επίσκεψη, η οποία άρχισε την 31η Ο-
κτωβρίου 2022 και συνοδεύτηκε με σειρά επαφών και 
συσκέψεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση φορείς, εμπίπτει στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, στη βάση του 
Μνημονίου Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ των 

Υπουργών Εσωτερικών Κύπρου και Ελλάδας, για την 
ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά 
στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης.
Ο Ελληνας εμπειρογνώμονας, πέραν της συνάντησής 
του την Τετάρτη με τον Υπουργό Εσωτερικών, Νίκο 
Νουρή, με τον οποίο συζήτησαν θέματα πολιτικής, εί-
χε συναντήσεις και με άλλους αρμόδιους λειτουργούς 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συναντήσεις αυτές, 
καθόρισαν τα επόμενα βήματα και τις τεχνικές λεπτο-
μέρειες της συνεργασίας με την ελληνική Κυβέρνηση.
Ο κ. Καραγιάννης είχε, μεταξύ άλλων, και διαδοχικές 
επαφές με τους Προέδρους και μέλη των Ενώσεων Δή-
μων και Κοινοτήτων Κύπρου, ενώ παρακάθισε και σε 
Συνεδρία της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Γιώργος Σαξατέ

Σφοδρή αντίδραση της Επιτροπής Εμπορίου 
της Βουλής, στην απόφαση δύο δήμων στην 

Λευκωσία και ενός στην Λεμεσό, να επιβάλλουν 
τέλη, το ελάχιστο ποσό 75 ευρώ, για την εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις ορο-
φές σπιτιών.
Μάλιστα οι δήμοι απαιτούν την προσκόμιση 
πολλών περισσότερων μελετών και δικαιολογη-
τικών για εγκατάσταση συστημάτων.
Το δικαίωμα επιβολής τελών, θεσμοθετήθηκε με 
διάταγμα του Υπουργείου Ενέργειας.
Δηλαδή εάν καταλάβαμε καλά, αντί η κυβέρνη-
ση και η τοπική αυτοδιοίκηση να  δώσουν και 
άλλα κίνητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών, έρχονται να τα φορολογήσουν!!!
Και με ποια δικαιολογία είπαμε θα φορολογούν 
τα φωτοβολταϊκά; Μήπως γιατί πιάνουν τόπο 
στις στέγες (αν είναι έτσι ας φορολογήσουν 
και τα ντεπόζιτα και τις τηλεοπτικές κεραίες και 
τα θερμοσίφωνα), ή μήπως γιατί κλέβουν τον 
ήλιο;
Θα φορολογούν δηλαδή αυτούς που προστα-
τεύουν το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας φωτο-
βολταϊκά για την δική τους κατανάλωση και όχι 
για να εμπορευθούν την ενέργεια από Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ώρα μάλιστα 
που επιτρέπουν υπερκέρδη σε όσους την εμπο-
ρεύονται.
Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε δηλαδή ποιο θα 
είναι το επόμενο βήμα; Μήπως να επιβάλουν 
φορολογία για τον αέρα που αναπνέουμε;
Ευτυχώς για το θέμα αυτό αντέδρασαν τα μέλη 
της Επιτροπής Εμπορίου όταν  με έκπληξη ενη-
μερώθηκαν ότι άνοιξε η όρεξη τοπικών αρχών 
να επιβάλλουν τέλος στα φωτοβολταϊκά συστή-
ματα.
Δήλωσαν μάλιστα, ότι είναι απαράδεκτες αυ-
τές οι ενέργειες, και κάλεσαν την κυβέρνηση να 
απαγορεύσει την επιβολή τελών.
Αυτό βεβαίως που οφείλει να πράξει η κυβέρνη-
ση είναι όχι μόνο να απαγορεύσει την επιβολή 
αυτών των τελών αλλά να απλοποιήσει όσο γί-
νεται τις διαδικασίες, ώστε ακόμα περισσότεροι 
να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ώστε να πε-
ράσουμε τελικά στην πράσινη ενέργεια και να 
απαλλαγούμε οριστικά από τα ορυκτά καύσιμα 
που καταστρέφουν τον πλανήτη μας.
Με τέτοιες πολιτικές, απλά δείχνουμε ότι μόνη 
μας έγνοια είναι να φορολογούμε τους πολίτες 
οι οποίοι, βλέπουν συνεχώς τα εισοδήματά τους 
να μειώνονται και τις φορολογίες να αυξάνο-
νται, κάτι που θα μπορούσε αν οδηγήσει ακόμα 
και σε κοινωνική αναταραχή…

Πάντα θα βρίσκουν τρόπο…

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,11,12 

Αθλητικά
Στο Τσίρειο στάδιο Λε-
μεσού μεταβαίνει αύ-
ριο Κυριακή η Πάφος 
fc για να αντιμετωπί-
σει την ΑΕΛ. Στόχος, α-
σφαλώς, είναι η νίκη.

                                       ΣΕΛΙΔΑ 31-32

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 18 

Περιβάλλον-Παιδεία
Ο ενορατικός άνθρωπος 
βλέπει ότι οι άνθρωποι 
θέτουν στον εαυτό τους 
σε διαφορετικές στιγμές 
στόχους όπως η απόκτη-
ση πλούτου.

ΣΕΛΙΔΑ 24 

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

ΣΕΛΙΔΑ   26

Αυτοκίνητο
Όλα τα νέα για τους φί-
λους του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού από τον συ-
νεργάτη μας Γιώργο Πα-
ντελίδη…

ΣΕΛΙΔΑ 30 

Αγγελίες
Αγγελίες εργασίας και 
ανακοινώσεις που μπο-
ρεί να σας ενδιαφέρουν 
σε ένα δισέλιδο...

ΣΕΛΙΔΕΣ 28-29

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Επιταχύνεται η εφαρμογή της σε συνεργασία με την Ελλάδα…

ΣΑΝ
     ΣΗΜΕΡΑ...

1605-Η Συνωμοσία της Πυρίτι-
δας. Οι καθολικοί προσπαθούν 
να ανατινάξουν το Βρετανικό 
Κοινοβούλιο. Το σχέδιο αποκα-
λύπτεται και ο αρχηγός τους, 
Γκάι Φοκς, απαγχονίζεται.
1815-Η σημαία των Ηνωμένων 
Πολιτειών των Ιονίων Νήσων
Η Αγγλία και η Ρωσία υπογρά-
φουν στο Παρίσι ειδική συνθή-
κη, σύμφωνα με την οποία τα Ε-
πτάνησα τίθενται υπό την προ-
στασία της Αγγλίας με την ονο-
μασία Ηνωμέναι Πολιτείαι των 

Ιονίων Νήσων.
1935-Monopoly
Οι αδελφοί Πάρκερ κυκλοφο-
ρούν στην αγορά το επιτραπέζιο 
παιγνίδι Monopoly.
1956-Έρευνα που βλέπει το 
φως της δημοσιότητας στη χώ-
ρα μας αποκαλύπτει ότι 2 εκα-
τομμύρια Έλληνες δεν ξέρουν 
να βάζουν την υπογραφή τους.
1968-Ο Ρεπουμπλικάνος υπο-
ψήφιος Ρίτσαρντ Νίξον κερδίζει 
τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ 
με διαφορά μόλις 335.000 ψή-

φων από τον Δημοκρατικό αντί-
παλό του Χιούμπερτ Χάμφρεϋ. 
2015-Επίθεση δέχεται ο βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας 
Γιώργος Κουμουτσάκος, κατά 
τη διάρκεια συγκέντρωσης δια-
μαρτυρίας της Παμποντιακής Ο-
μοσπονδίας Ελλάδος στην Πλα-
τεία Συντάγματος για «τις πρό-
σφατες υβριστικές δηλώσεις 
του υπουργού Παιδείας, αλλά 
και τη γενικότερη στάση της κυ-
βέρνησης σε θέματα που αφο-
ρούν τον Ποντιακό Ελληνισμό».

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Γαλακτίωνος & Επιστήμης  μαρτ. Λί-
νου εκ των Ο’ απ. 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ5/11/2022-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣΛΑΜΠΡΟΣΤΗΛ99340242
ΚΥΡΙΑΚΗ6/11/2022-ΤΖΑΝΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΗΛ97671117

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

5/11/22 Σάββατο Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4  Έναντι 

Πυροσβεστικής Πάφος 26911313 99542075

6/11/22 Κυριακή Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από 

περίπτερο  ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151

7/11/22 Δευτέρα Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61  Δίπλα από 

Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος 26933568 26934034

8/11/22 Τρίτη Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα Παλληκαρίδη 

93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ Πάφος 26949259 26222670

9/11/22 Τετάρτη Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα Λεωφ. Ελλάδος 11 

Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου Πάφος 26100292 97743242

9/11/22 Τετάρτη Ηλιάδης Ηλίας Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 

Δίπλα από Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544

10/11/22 Πέμπτη Περικέντη Λεία Αποστόλου Παύλου 44 Β Έναντι 

περίπτερου ZIPEX Πάφος  26944070 26933248

11/11/22  Παρασκευή Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα 

έναντι χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434



Ο Υπουργός Μεταφορών 
χαρακτήρισε αχρείαστη 

και απαράδεκτη την 
στάση εργασίας στο 
αεροδρόμιο Πάφου 

και τόνισε ότι δεν 
θα επιτρέψει την 

εργαλειοποίηση των 
εργαζομένων από 

κανέναν. 

“Αδέσμευτος” 05 Νοεμβρίου 2022 Σελίδα 03ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν και 
ταλαιπωρήθηκαν από την στάση εργα-
σίας του προσωπικού επίγειας εξυπηρέ-

τησης το απόγευμα της Τετάρτης στο αερο-
δρόμιο Πάφου. 
Σε μια εποχή Νοέμβριο μήνα μετά από την πε-
ρίοδο της πανδημίας, με τις πτήσεις να συνε-
χίζονται με αμείωτο ρυθμό και τον τουρισμό 
μας  να κτυπά νούμερα προ πανδημίας, είναι 
ανεπίτρεπτο να αφήνουμε τέτοιες εικόνες να 
λειτουργούν σε βάρος και να θυματοποιούν 
τον τουρισμό που αποτελεί τον βασικό πυλώ-
να στήριξης της οικονομίας του τόπου.
Όλοι όσοι εμπλέκονται Υπουργείο Μεταφο-
ρών, εταιρείες και συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, οφείλουν να αναλογιστούν τις ευθύνες 
τους και να μην επιτρέψουν να εμφανιστούν 
ξανά τέτοιες εικόνες ντροπής στα αεροδρό-
μια μας, οι οποίες προκαλούν μεγάλη ζημιά 
στο πολύτιμο τουριστικό μας προϊόν.
Την Τετάρτη επηρεάστηκαν συνολικά 23 πτή-
σεις ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις  προγραμ-
ματισμένων πτήσεων. Πολλά αεροσκάφη 
επίσης  εγκλωβίστηκαν στον αεροδιάδρομο 
λόγω έλλειψης χώρων. Πολλοί επιβάτες έχα-
σαν προγραμματισμένα ραντεβού που είχαν 
στις χώρες που θα ταξίδευαν άλλοι έχασαν 
πτήσεις που είχαν κλείσει για συνέχεια των 
ταξιδιών τους. Το σημαντικότερο είναι ότι η 
εικόνα που αποκόμισαν οι ξένοι επισκέπτες 
από το αεροδρόμιο μας ήταν τραγική. 

Ποιος φταίει 
Για το μπάχαλο που δημιουργήθηκε το από-
γευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο κανένας 
δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ως συνήθως. 
Η πραγματικότητα όμως, είναι πως ευθύνη 

έχουν όλοι διότι το πρόβλημα με τους εργα-
ζόμενους που θα έχαναν την δουλειά τους 
ήταν γνωστό εδώ και 2 μήνες. 
Η στάση εργασίας άρχισε στις 2 το μεσημέρι 
και ολοκληρώθηκε στις 7 όταν ανακοινώθη-
κε η συμφωνία για πρόσληψη όλων των ερ-
γαζομένων. Εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ 
και ΠΕΟ δήλωσαν στο Radiocosmos ότι η στά-
ση εργασίας ήταν αυθόρμητη και δεν υπήρξε 
παρότρυνση των συντεχνιών.  
Οι κ. Πέτρος Δημοσθένους και Ανδρέας Αν-
δρέου υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι εξα-
γριώθηκαν από την στάση της νέας εταιρίας 

επίγειας εξυπηρέτησης η οποία επιδίωκε να 
τους προσλάβει με δυσμενέστερους όρους. 
Για την κατάσταση που δημιουργήθηκε χθες 
στο αεροδρόμιο οι εκπρόσωποι των δύο 
συντεχνιών εξέφρασαν την λύπη τους και 
επέρριψαν ευθύνες στην Hermes τις εταιρί-
ες επίγειας εξυπηρέτησης και στο αρμόδιο 
Υπουργείο Μεταφορών.  
Ο Υπουργός Μεταφορών χαρακτήρισε αχρεί-
αστη και απαράδεκτη την στάση εργασίας 
στο αεροδρόμιο Πάφου και τόνισε ότι δεν θα 
επιτρέψει την εργαλειοποίηση των εργαζο-
μένων από κανέναν. Προειδοποίησε επίσης 

ότι δεν θα διστάσει να αφαιρέσει άδειες από 
τις εταιρίες αν δεν πληρούν τους όρους των 
σχετικών συμβολαίων  και δεν εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους. 
Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε 
κατά τη σύσκεψη, που διήρκησε 5 ώρες στο 
Υπουργείο Μεταφορών «στο αεροδρόμιο της 
Πάφου και οι 28 ενδιαφερόμενοι για να εργα-
στούν με την νέα εταιρεία θα προσληφθούν 
ακριβώς με τους ίδιους όρους που είχαν με 
τον παλιό τους εργοδότη,  και θα εφαρμο-
στούν οι συμβάσεις και τα ωφελήματα που 
είχαν μέχρι σήμερα». Για το αεροδρόμιο Λάρ-
νακας όπου υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα, θα 
συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις επό-
μενες 2-3 ημέρες με χρονοδιάγραμμα μέχρι 
τη Δευτέρα έτσι ώστε να εξευρεθεί λύση στα 
πρότυπα της συμφωνίας για την Πάφο.

Αεροδρόμιο Πάφου - Αχρείαστη ταλαιπωρία
Να μην επαναληφθούν οι εικόνες ντροπής στα αεροδρόμια  
που πλήττουν τον μοναδικό σταθερό πυλώνα της οικονομίας μας τον τουρισμό…   

Θανάσιμος τραυματισμός  πεζού 
Καρμανιόλα ο δρόμος Πέγειας Αγίου Γεωργίου 

Υπέκυψε αργά το βράδυ της Τετάρτης υ στα 
τραύματα του ο 76χρονος Βρετανός Πολ Λο-

ούντερ ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 

ενώ επιχειρούσε να διασταυρώσει πεζός την λε-
ωφόρο Αγίου Γεωργίου -Πέγειας.  
Ο άτυχος συνταξιούχος που διέμενε μόνιμα στην 
περιοχή μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου 
Πάφου και πριν προλάβει να διακομιστεί στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να υποβληθεί 
σε χειρουργική επέμβαση έχασε την μάχη. 
Σύμφωνα με την αστυνομία Αμερικανίδα ηλικίας 
58 χρόνων  οδηγώντας αυτοκίνητο ενοικιάσεως 
στο οποίο επενέβαινε ο σύζυγος και ο γιος τους  
παρέσυρε με το όχημα της, κάτω από συνθήκες 
που διερευνώνται, τον  76χρονο Βρετανό  που 
επιχείρησε να διασταυρώσει την λεωφόρο Αγίου 
Γεωργίου, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων. 
Το θύμα βρέθηκε στην μέση του δρόμου όμως η 
οδηγός του οχήματος λόγω του σκότους δεν τον 
διέκρινε. Για την οδηγό του οχήματος η Αστυνο-
μία ζήτησε δικαστικό ένταλμα σύλληψης όμως 
το αίτημα της απορρίφθηκε από το Επαρχιακό 
Δικαστήριο.  
Ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου επιβεβαίωσε 
πληροφορίες του Radiocosmos για τον ελλιπή 
φωτισμό του δρόμου λέγοντας πως αυτός είναι 
ένας παράγοντας που ενδεχομένως να συνέβα-
λε στο θανατηφόρο ατύχημα. 
Σε κάθε περίπτωση είπε όταν η Τροχαία ολοκλη-

ρώσει την διερεύνηση του ατυχήματος θα προ-
βεί και σε παραστάσεις προς τα αρμόδια κυβερ-
νητικά τμήματα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά 
που στην συγκεκριμένη λεωφόρο καταγράφο-
νται θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα πε-
ζούς.
Πρόκειται για λεωφόρο καρμανιόλα όπως επι-
σημαίνουν παράγοντες της περιοχής οι οποίοι 
ζητούν να ληφθούν μέτρα ώστε να υπάρξει πλή-
ρης οδικός φωτισμός, πεζοδρόμια σε όλο το μή-
κος του δρόμου και ασφαλείς διαβάσεις πεζών. 

Μεθυσμένος
Την ίδια μέρα σε δεύτερο ατύχημα που σημει-
ώθηκε επίσης στην Πέγεια τραυματίστηκε ιδιο-
κτήτης ταχυφαγείου όταν 39χρονος  Ε/Κ  οδηγός 
οχήματος που βρισκόταν υπό την επήρεια Αλκο-
όλ έχασε τον έλεγχο του  με αποτέλεσμα να προ-
σκρούσει αρχικά σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα 
και ακολούθως να εισέλθει μέσω της γυάλινης 
προθήκης στο ταχυφαγείο. 
Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου 
ο οδηγός του οχήματος , υπεβλήθη σε άλκοτεστ, 
με τελική ένδειξη 92μg, αντί 22. 
Εναντίον του οδηγού  εκδόθηκε δικαστικό ένταλ-
μα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη 
και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πά-
φου Μιχάλης Νικολάου επιβεβαίωσε πληροφορίες του 
Radiocosmos για τον ελλιπή φωτισμό του δρόμου λέγοντας 
πως αυτός είναι ένας παράγοντας που ενδεχομένως να συνέ-
βαλε στο θανατηφόρο ατύχημα

Την Τετάρτη επηρεάστηκαν συνολικά 23 πτήσεις ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις  προ-
γραμματισμένων πτήσεων. Πολλά αεροσκάφη επίσης  εγκλωβίστηκαν στον αερο-
διάδρομο λόγω έλλειψης χώρων. 
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Σ ε συνέχεια της κάλυψης της 
προεκλογικής εκστρατείας, 
για τις Προεδρικές Εκλογές του 

2023, φιλοξενούμε σήμερα τον Υπο-
ψήφιο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, 
ο οποίος αναφέρεται στην πορεία 
της προεκλογικής εκστρατείας και 
δηλώνει βέβαιος ότι θα κερδίσει την 
μάχη. 
Χωρίς τον ΔΗΣΥ δεν θα μπορούσε να 
υπάρξει αποτελεσματική κυβέρνηση 
δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, υπεν-
θυμίζοντας ότι ο ίδιος ως πρόεδρος 
του κόμματος έβαλε όπως είπε χαρα-
κτηριστικά πλάτες για να περάσουν 
κρίσιμα νομοσχέδια από την Βουλή 
και να ληφθούν δύσκολες αποφά-
σεις. 

Προβλήματα με κυβέρνηση

Η συνέντευξη δόθηκε πριν το προκα-
θορισμένο ραντεβού που ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου είχε στο Προεδρικό με 
τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη γι’ 
αυτό και δεν θα μπορούσε να μην 
ερωτηθεί για τις δηλώσεις του των 
προηγούμενων ημερών με τις οποίες 
άφηνε να φανεί ότι υπάρχουν σκιές 
μεταξύ του ιδίου και του Προέδρου 
της Δημοκρατίας.
Ο κ. Νεοφύτου στάθηκε στον ρόλο 
που έπαιξαν τόσο ο ΔΗΣΥ όσο και ο 
ίδιος στην πορεία σταθερότητας και 
ανάπτυξης της χώρας. Ο λόγος είπε 

που ο πολίτης αισθάνεται ασφάλεια 
είναι γιατί έχουμε μια κυβέρνηση 
που έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις 
παρά τα κάποια λάθη, στο επίπεδο 
κυβέρνησης κόμματος και ένα Δη-
μοκρατικό Συναγερμό που στάθηκε 
βράχος δίπλα από την κυβέρνηση.
Το ‘χω πει πολλές φορές συμπλήρω-
σε, χωρίς δυνατή κυβέρνηση δεν θα 
υπήρχε Δημοκρατικός Συναγερμός, 

αλλά και χωρίς εάν δυνατό Συναγερ-
μό δεν θα υπήρχε πετυχημένη κυ-
βέρνηση. Μία είναι η κυβέρνηση και 
κυβέρνηση και Συναγερμός είμαστε 
στην ίδια βάρκα.
Ο κ. Νεοφύτου στη συνέχεια εξέφρα-
σε την βεβαιότητα (όπως και έγινε) 
ότι από την συνάντηση που έγινε 
αμέσως μετά τη συνέντευξη του θα 
βγει το μήνυμα, ότι κυβέρνηση και 
Συναγερμός συνεχίζουν την αγαστή 
συνεργασία τους, για το καλό του 
τόπου και όλοι μαζί δίνουν μάχη όχι 
προσώπων αλλά θέσεων.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός από 
την ίδρυσή του συνέχισε, διεκδικεί 
τις Προεδρικές Εκλογές, με δικό του 
υποψήφιο, με δικό του πρόγραμμα 
και προβάλλει στον Κυπριακό λαό τις 
θέσεις του. Τις θέσεις του για το Κυ-
πριακό, την οικονομία, την εσωτερική 
διακυβέρνηση και εύχομαι ότι δεν πε-
τύχαμε στην μακρά αυτή προεκλογι-
κή εκστρατεία να το πετύχουμε τους 
τελευταίους τρεις μήνες.

Να γίνει δηλαδή εξήγησε, συζήτηση 
επί της ουσίας και όχι επί της εικό-
νας.
Να αντιπαραταχθούν θέσεις και προ-
τάσεις αλλά και η αξιοπιστία και η 
εμπειρία και η αποτελεσματικότητα 
στο να μπορείς να δίνεις λύσεις στα 
προβλήματα, παρά να κάθεσαι καρα-
ούλι και να περιμένεις να λύσεις κά-
ποιος άλλος το πρόβλημα.

Το στοίχημα του Συναγερμού  
   
Κληθείς να σχολιάσει την διάσπαση 
που φέρεται να υφίσταται στο ΔΗΣΥ, 
λόγω της καθόδου και του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι 

για την Πάφο αυτό ίσως να είναι 
φυσιολογικό γιατί πρόκειται για δύο 
Παφίτες υποψηφίους, αλλά ξεκα-
θάρισε ότι ο υποφήφιος του ΔΗΣΥ, 
είναι ένας. 
Ο κ. Νεοφύτου εξαπέλυσε επίθεση 
κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη και 
των κομμάτων που τον υποστηρί-
ζουν, λέγοντας πως φορτώνουν στον 
ΔΗΣΥ και τον ίδιο ότι κακό συμβαίνει 
και προσπαθούν να οικειοποιηθούν 
τις επιτυχίες της κυβέρνησης. 
Αναφερόμενος στον κ. Χριστοδουλί-
δη είπε ότι ενώ δηλώνει Συναγερμι-
κός, επέλεξε να βρεθεί αντιμέτωπος 
με τον ΔΗΣΥ και  υποστηρίζεται από 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης που 
κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση 
στην οποία ήταν μέλος. Ο Συναγερ-
μός πρόσθεσε, σε όλες τις εκλογικές 
μάχες είχε δικό του υποψήφιο και 
διεκδικούσε τις εκλογές με βάση τις 
θέσεις του. Το ίδιο πρόσθεσε πράττει 
και τώρα. 
Ερωτηθείς δε γιατί δεν διαγράφηκε 
από το κόμμα ο κ. Χριστοδουλίδης, 
είπε ότι αυτό δεν χρειάζεται καθώς ο 
ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε το 
δρόμο του.

Ο κόσμος έχει θυμό

Ο τόπος είπε ο κ. Νεοφύτου χρειά-
ζεται αποτελεσματική διακυβέρνηση 
και ο πρόεδρος να έχει την δυνατότη-
τα να λύσει προβλήματα και να πάρει 
αν χρειαστεί και δύσκολες αποφά-
σεις. 
Μετά από τόσα χρόνια στη πολιτική, 
συνέχισε ο κ. Νεοφύτου, παίρνουμε 
τα μηνύματα του κόσμου, μπορούμε 
να καταλάβουμε ότι ο κόσμος έχει 
θυμό, έχει προβλήματα, καθώς πέ-
ρασε μια οικονομική κρίση του 2013 
και μόλις πήγαμε να βρούμε τα πό-
δια μας, ήρθε η πανδημία. Για δυο 
χρόνια με μειωμένα εισοδήματα στις 
δουλειές στις επιχειρήσεις, πάμε να 
γλιτώσουμε από τον COVID, έρχεται 
η ακρίβεια λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία. Ο κόσμος σημείωσε δυ-
σκολεύεται, έχει θυμό.      
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 
παραδέχτηκε ότι έγιναν και λάθη, 
τόσο από την κυβέρνηση, όσο και 
από τον ΔΗΣΥ, αλλά και από τον ίδιο. 
Τα όποια λάθη είπε έγιναν άθελά 
τους και ξέρουμε είπε να ζητάμε 

και συγνώμη, αλλά την ίδια ώρα δεν 
μπορεί να μην τους αναγνωρίζεται 
ότι ξανάστησαν την οικονομία και γι’ 
αυτό χρειάστηκε να ληφθούν ιδιαίτε-
ρα μέτρα για να διορθωθεί το πρό-
βλημα. Χρειάστηκε είπε να ληφθούν 
σκληρά μέτρα και η κυβέρνηση είχε 
ένα πρόγραμμα της τρόικά που έπρε-
πε να εφαρμοστεί.
Για να γίνονται σήμερα εκποίησεις, 
κατέληξε ο κ. Νεοφύτου ψηφίστηκαν 
κάποια νομοσχέδια και από άλλους 
και όχι μόνο από τον ΔΗΣΥ και είναι 
άδικο να επιρρίπτουν σήμερα τις ευ-
θύνες στον Αβέρωφ.  
Ούτε μπορεί να γίνονται όλα αυτά 
με ψιθύρους είπε ο κ. Νεοφύτου και 
προκάλεσε του ανθυποψηφίους του 
να τα θέσουν όλα αυτά υπό συζήτη-
ση. Αναφερόμενος τέλος στα λάθη, 
κατέδειξε το επενδυτικό πρόγραμμα 
και την απουσία όπως είπε αποτελε-
σματικής εποπτείας, με αποτέλεσμα 
να το εκμεταλλευτούν επιτήδειοι. 
Για τις υποκλοπές τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων και μηνυμάτων ο κ. Νε-
οφύτου ανέφερε ότι δεν πρέπει να 
επιδειχθεί καμιά ανοχή σε τέτοιες 
πρακτικές.

Αβέρωφ Νεοφύτου
Χωρίς τον ΔΗΣΥ δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική κυβέρνηση 
Επίθεση κατά Χριστοδουλίδη και των κομμάτων που τον στηρίζουν…

  Ριπές
Έχει ο καιρός 
γυρίσματα;

Το ερώτημα δεν είναι αλληγορικό, αλλά όπως 
συνήθως χρησιμοποιούμε αυτή την φράση. 

Ο καιρός λοιπόν μπορεί να έχει γυρίσματα αλλά 
οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής την οποία 

ζούμε θα γίνονται χρόνο 
με τον χρόνο χειρότερες 
για όλους μας. 
Με ιδιαίτερα μελανά χρώ-
ματα περιγράφει τις πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες 
στην Ευρώπη η έκθεση 
για το κλίμα στη «Γηραιά 
Ήπειρο» για το έτος 2021, 
που έδωσε στη δημοσιό-
τητα ο Παγκόσμιος Μετε-
ωρολογικός Οργανισμός 

(WMO) στη Γενεύη. 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι θερμοκρασίες στην 
Ευρώπη έχουν αυξηθεί περισσότερο από το 
διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου τα τε-
λευταία 30 χρόνια – η μεγαλύτερη αύξηση από 
οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον κόσμο. «Κα-
θώς η τάση της υπερθέρμανσης συνεχίζεται, 
οι καύσωνες, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και 
άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα 
επηρεάσουν την κοινωνία, τις οικονομίες και 
τα οικοσυστήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά 
η έκθεση του WMO. Ενδεικτικά, η θερμοκρα-
σία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ήδη αυξηθεί 
κατά περίπου 1,2 βαθμούς από τη βιομηχανική 
επανάσταση και οι επιστήμονες έχουν προει-
δοποιήσει, ότι η θερμοκρασία αυτή θα πρέ-
πει να περιοριστεί σε μόλις 1,5 βαθμό για να 
αποφευχθούν οι σοβαρότερες επιπτώσεις της 
κλιματικής κρίσης. Οι θερμοκρασίες στην Ευ-
ρώπη έχουν αυξηθεί σημαντικά την περίοδο 
1991-2021, με μέσο ρυθμό περίπου +0,5 °C ανά 
δεκαετία. 
Ως αποτέλεσμα, οι αλπικοί παγετώνες έχασαν 
30 μέτρα σε πάχος πάγου από το 1997 έως το 
2021. Μέχρι τον Ιούλιο, ο αριθμός των δασικών 
πυρκαγιών στην ΕΕ ήταν τετραπλάσιος από τον 
μέσο όρο της 15ετίας. Ένας θανατηφόρος καύ-
σωνας που έσπασε κάθε ρεκόρ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, επιβάρυνε τη δημόσια υγεία και δη-
μιούργησε προβλήματα σε επίπεδο υποδομών. 
Παράλληλα, μια πρωτοφανής ξηρασία ταλαι-
πώρησε την ήπειρο το καλοκαίρι του 2022, ξε-
ραίνοντας μερικά από τα πιο σημαντικά από οι-
κονομική άποψη ποτάμια του κόσμου. Και αυτή 
η ξηρασία ήρθε ύστερα από μερικές από τις πιο 
καταστροφικές πλημμύρες που έχει δει ποτέ η 
Ευρώπη. Το 2021, περισσότεροι από μισό εκα-
τομμύριο άνθρωποι επλήγησαν άμεσα από τα 
καιρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από την 
κλιματική αλλαγή. 
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν 
οικονομικές ζημιές που ξεπέρασαν τα 50 δι-
σεκατομμύρια δολάρια. Παρά τις δυσοίωνες 
προβλέψεις παγκόσμιων οργανισμών και επι-
στημονικών επιτροπών οι κυβερνήσεις και τα 
κράτη ακόμη και στην Ευρώπη αδυνατούν να 
αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης 
και να λάβουν δραστικά μέτρα για τους πα-
ράγοντες που επιδεινώνουν τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα πολλών χωρών της Ε.Ε οι οποίες 
ακόμη καταβάλλουν τεράστια ποσά για να εξα-
γοράσουν τις ποινές που τους επιβάλλονται για 
τις ρυπογόνες μορφές ενέργειας που χρησιμο-
ποιούν.  Σε αυτό τον κατάλογο χωρών η Κύπρος 
κατέχει δυστυχώς περίοπτη θέση. Πέρα όμως 
από το οικονομικό κόστος που καταβάλλεται το 
σημαντικότερο είναι ότι η χώρα μας δεν συμ-
βάλει σε αυτή την παγκόσμια εκστρατεία για 
να περιοριστούν οι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, η οποία δυστυχώς δεν έχει γυρίσματα 
όπως ο καιρός.

Γράφει
ο Κώστας Νάνος

Αρχισυντάκτης
του “Ράδιο Cosmos”

«Ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός από 
την ίδρυσή του 
συνέχισε, διεκδικεί 
τις Προεδρικές 
Εκλογές, με δικό 
του υποψήφιο, με 
δικό του πρόγραμμα 
και προβάλλει στον 
Κυπριακό λαό τις 
θέσεις του»

Χωρίς τον ΔΗΣΥ δεν θα μπορούσε να υπάρξει αποτελεσματική 
κυβέρνηση δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, υπενθυμίζοντας ότι ο 
ίδιος ως πρόεδρος του κόμματος έβαλε όπως είπε χαρακτηριστικά 
πλάτες για να περάσουν κρίσιμα νομοσχέδια από την Βουλή και 
να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. 
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Ξανά ρεζίλι;

Την ώρα που γράφαμε αυτές τις γραμμές 
δεν γνωρίζαμε ακόμα πια ήταν τα τελικά 

συμπεράσματα των Ευρωβουλευτών μελών 
της επιτροπής PEGA, κλιμάκιο της οποίας 
επισκέφθηκε την Κύπρο τις προηγούμενες 
ημέρες.
Ανεξάρτητα όμως αυτού βγαίνουν κάποια 
συμπεράσματα μέσα από τις δηλώσεις των 
αξιωματούχων και άλλων προσώπων που συ-
νάντησαν την Επιτροπή, αλλά και μέσα από 
τα όσα συνέβησαν στην κοινή συνεδρία με τη 
Βουλή.
Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε και ίσως κά-
ποιοι να ελπίζαμε ότι επιτέλους θα ξεκαθάρι-
ζε αυτή η πολύ σοβαρή υπόθεση που έκλεισε 
άρον άρον και θα έφευγαν οι σκιές που απέ-
μειναν για το μαύρο βαν και τις παρακολου-
θήσεις.  
Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά ενισχύ-
θηκαν οι υποψίες ότι κάτι μας κρύβουν, γιατί 
ποιος ο λόγος της άρνησης του Γενικού Εισαγ-
γελέα να παραδώσει στα μέλη της επιτροπής 
το πόρισμα Ηλία Στεφάνου;
Γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας δεν παρέδωσε το 
πόρισμα εάν δεν έχει η Νομική Υπηρεσία κάτι 
να κρύψει, σχετικά με την υπόθεση του μαύ-
ρου βαν την οποία μάλιστα τα μέλη της PEGA 
γνωρίζουν πολύ καλά; 
Μια υπόθεση που έπληξε σοβαρά την αξιοπι-
στία των ανεξάρτητων θεσμών, λόγω του ότι 
έκλεισε, χωρίς να υπάρξουν ποινικές διώξεις, 
επιτρέποντας την παραφιλολογία μεταξύ των 
πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης για το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από 
αυτή.
Γιατί η Νομική Υπηρεσία, δεν άνοιξε τα χαρ-
τιά της, αποδεικνύοντας με στοιχεία, ονόμα-
τα και διευθύνσεις πως δεν υπάρχει οτιδήπο-
τε μεμπτό;
Αντίθετα ο Γενικός Εισαγγελέας αρνήθηκε 
να παραδώσει το πόρισμα ενισχύοντας ακό-
μα περισσότερο την καχυποψία έστω των 
κακοπροαίρετων, την ώρα που ουκ ολίγες 
φορές διασυρθήκαμε διεθνώς για την κακή 
λειτουργία των θεσμών και την διαπλοκή και 
διαφθορά.  
Ως δικαιολογία βεβαίως αναφέρθηκε από 
τον κ. Σαββίδη ότι το πόρισμα είναι ένα μέ-
ρος της ποινικής διερεύνησης μιας υπόθεσης 
και ποτέ δεν δίνονται στη δημοσιότητα, ούτε 
ανακοινώνονται, πληροφορίες σχετικά με το 
τι γίνεται στα πλαίσια ποινικής διερεύνησης.
Για ποια ποινικής διερεύνηση όμως μιλούσε 
αφού τέτοια δεν υφίσταται από τη στιγμή 
που η υπόθεση του μαύρου βαν θεωρείται 
κλειστή από τότε που ο Γενικός Εισαγγελέας 
αποφάσισε την απόσυρση των κατηγοριών 
εναντίον του Ταλ Ντίλιαν και το κλείσιμο της. 
Υπάρχει λοιπόν κ. Γενικέ υπόθεση που διε-
ρευνάται και να ναι ποια είναι αυτή;
Γιατί εδώ και δυο χρόνια δεν έχουμε ακούσει 
κάτι, ή γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί;
Σοβαρά ερωτήματα που τα μέλη της επιτρο-
πής δεν πιστεύουμε ότι θα αντιπαρέλθουν 
και ελπίζουμε ότι δεν θα γίνουμε για άλλη 
μια φορά ρεζίλι…

‘‘η σύνταξη’’

Π λησιάζει η πιο μαγική 
εποχή του χρόνου και 
επτά περιοχές σε όλη την 

Κύπρο βάζουν τα γιορτινά τους. 
To Υφυπουργείο Τουρισμού μας 
προσκαλεί σε επτά πανέμορφα 
παραδοσιακά χωριά και δήμους 
της Κύπρου για να ζήσουμε μο-
ναδικές στιγμές, προσφέροντας 
αμέτρητες αυθεντικές εμπειρίες.
Ο Αγρός, η Δερύνεια, η Καλαβα-
σός, ο Καλοπαναγιώτης, η Κυπε-
ρούντα, η Πόλη Χρυσοχούς και 
το Φικάρδου βάζουν τα γιορτινά 
τους και διαχέουν το Χριστου-
γεννιάτικο πνεύμα, εντυπωσιά-
ζοντας ντόπιους, ξένους, μικρούς 
και μεγάλους επισκέπτες.
Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, πε-
ρίπτερα με τοπικά προϊόντα και 
χειροτεχνήματα, εργαστήρια οι-
νογαστρονομίας και χειροτεχνί-
ας, δραστηριότητες στην φύση,  
ξεναγήσεις στα χωριά, εστιατό-
ρια και καταλύματα της ευρύτε-
ρης περιοχής με πεντανόστιμα 
γιορτινά μενού και άλλες πολλές 
εκπλήξεις θα σας γεμίσουν με 
μοναδικά κυπριακές χριστουγεν-
νιάτικες εμπειρίες.
Τα χριστουγεννιάτικα χωριά θα 
ανοίξουν τις πύλες τους στις 26 
Νοεμβρίου και θα μείνουν ανοι-
κτά μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 
2023.

Πόλη Χρυσοχούς
Η Πόλη Χρυσοχούς μας προσκα-
λεί στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
που θα στηθεί στην Κεντρική 
Πλατεία του Δήμου από τις 26 

Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τις 15 
Ιανουαρίου 2023 από τις 10:00 - 
18:00 τις καθημερινές και από τις 
10:00 - 21:00 τα σαββατοκύρια-
κα/αργίες.
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα 
έχει κυπριακό χαρακτήρα, και 
έχει στόχο να προσφέρει στους 
επισκέπτες θέαμα, γεύσεις και 
εμπειρίες από την κυπριακή 
ύπαιθρο, φιλοξενία, φύση και 
πολιτισμό σε μία Χριστουγεννιά-
τικη ατμόσφαιρα. 
Στο Χωριό θα υπάρχουν περίπτε-
ρα για φαγητό / ποτό και καλλι-
τεχνήματα προς πώληση (arts & 
crafts) τα οποία θα λειτουργούν 
καθημερινά.
Τις Παρασκευές, τα Σάββατα 
και τις Κυριακές το Χριστουγεν-
νιάτικο Χωριό θα εμπλουτίζεται 
με πρόγραμμα καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων και βιωματικών 
δραστηριοτήτων για το κοινό. Η 
παρούσα πρόσκληση αφορά το 

πρόγραμμα βιωματικών δραστη-
ριοτήτων του Χριστουγεννιάτι-
κου Χωριού.
Το κόστος για τη διεξαγωγή των 
βιωματικών δραστηριοτήτων 
(χρήση χώρου, υλικά και εργα-
τοώρες) θα καλύπτεται από τον 
Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς ούτως 
ώστε αυτά να προσφέρονται δω-
ρεάν στο κοινό.
Ο Αη Βασίλης θα φτάσει στην 
Πόλη Χρυσοχούς το απόγευμα 
της 26ης Νοεμβρίου στο Λατσί, 
όπου θα τον υποδεχτούν με βάρ-
κες και θα μοιράσει δωράκια στα 
παιδιά. Στη συνέχεια θα κατευ-
θυνθεί με το έλκηθρο του προς 
την Πλατεία του Δήμου περνώ-
ντας μέσα από τους δρόμους 
της πόλης συνοδευόμενος από 
φιλαρμονική.
Ακολούθως, θα γίνει φωταγώγη-
ση και ανάδειξη του πλούσιου 
χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 
και συναυλία με τον Δήμο Μπέκε 

και την χορωδία του Μουσικού 
Λυκείου Πάφου.

Κόστος
Είναι αλήθεια ότι κάποιες κοινό-
τητες που λειτούργησαν πέρσι 
Χριστουγεννιάτικα χωριά φέτος 
δεν υπέβαλαν αίτηση επικαλού-
μενοι το ψηλό κόστος.
Και σαφώς τέτοιου είδους σχέδια 
αποδείχτηκε ότι δεν μπορούν να 
τα αντέξουν μικρές κοινότητες 
καλύπτοντας το μέρος των εξό-
δων που τους αναλογεί.
Ο δήμαρχος της Πόλης Χρυσο-
χούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, 
ερωτηθείς για το κόστος του 
εγχειρήματος, μας ανέφερε ότι 
«σκοπός της συμμετοχής του  
Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, είναι 
να προσελκύσουν τουρισμό από 
την εγχώρια και ξένη αγορά και 
τους χειμερινούς μήνες, διότι στο 
πλαίσιο του θεσμού των Χριστου-
γεννιάτικων Χωριών προγραμμα-
τίζουν εκδηλώσεις για περίπου 
50 ημέρες, από τις 26 Νοεμβρίου 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά το κόστος, μας ανέ-
φερε ότι «ο δήμος υπολογίζει ότι 
θα ξοδέψει γύρω στις €100.000, 
ενώ θα έχει οικονομική στήριξη 
από το Υφυπουργείο Τουρισμού, 
το οποίο, θα επιχορηγήσει περί-
που το 70% του κόστους.
Με τα χρήματα βεβαίως που 
θα ξοδευτούν, όπως μας είπε 
ο κ. Παπαχριστοφή θα αποκτη-
θεί εξοπλισμός και υποδομές οι 
οποίες θα μείνουν στο Δήμο και 
για μελλοντική χρήση. 

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Φωνάζουν για υποστελέχωση 
Δεν βγαίνουν οι βάρδιες στο ΤΑΕΠ Πάφου σύμφωνα με τους νοσηλευτές… 

Χριστουγεννιάτικα χωριά στην Κύπρο 
Στην Πόλη Χρυσοχούς στην επαρχία μας και σε άλλες έξι 
περιοχές της Κύπρου…

Αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά πα-
ρουσιάζονται οι νοσηλευτές αν ο ΟΚΥπΥ συνε-

χίζει να αδιαφορεί για την υποστελέχωση διαφόρων 
τμημάτων στα νοσηλευτήρια.  Στο, στο ΤΑΕΠ της 
Πάφου, αντί για 33 νοσηλευτές υπάρχουν 25 –πρό-
σφατα μετακίνησαν νοσηλευτή στην Πόλη Χρυσο-
χούς- γεγονός που προκαλεί τεράστια προβλήμα-
τα στη λειτουργία του τμήματος, ενώ πρόβλημα 
υποστελέχωσης αντιμετωπίζει και η Εντατική του 
Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού με 63 νοσηλευτές 
αντί για 79» υποστηρίζουν εκπρόσωποι της ΠΑΣΥ-
ΝΟ.  Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο τύπο της ΠΑΣΥΝΟ 
Θεόδωρο Πετέλη, παρατηρείται σκόπιμη κωλυσιερ-
γία για να μην στελεχωθούν τα τμήματα σωστά με 
νοσηλευτές. «Ενδεικτικά ανέφερε  ότι οι Εντατικές 
Νεογνών και Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου 
ασφυκτιούν, με την δεύτερη να παρουσιάζει υπερ-

πληρότητα στο 150%. 
«Η υποστελέχωση δημιουργεί προβλήματα και 
στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας, 

γεγονός που καταδεικνύουν και έρευνες που λένε 
ότι η υποστελέχωση φέρνει ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις και αυξάνει την θνησιμότητα των ασθε-
νών». Κληθείς να απαντήσει στις καταγγελίες των 
συντεχνιών των νοσηλευτών ο εκπρόσωπος τύπου 
του ο ΟΚΥπΥ διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει καμία υπο-
στελέχωση, ενώ υπέδειξε ότι γίνεται σωστή διαχεί-
ριση του προσωπικού. 
Ο Πάμπος Χαριλάου υπενθύμισε ότι τα τελευταία 
χρόνια έχει γίνει μεγάλος αριθμός προσλήψεων 
νοσηλευτών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ανέφερε 
επίσης ότι εκεί που διαπιστώνονται προβλήματα 
και κενά λαμβάνονται μέτρα και καλύπτονται. Σε 
κάθε περίπτωση συνέχισε καταβάλλεται προσπά-
θεια ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις για την 
λειτουργία των τμημάτων και των κλινών που δια-
θέτουν.





Σε διαθεσιμότητα 
τρείς λειτουργοί

Σκαλίζουν τα ηλεκτρονικά 
συστήματα στο ΤΟΜ

Τρεις λειτουργοί του Τμήματος 
Οδικών Μεταφορών τέθηκαν 

την Τετάρτη σε διαθεσιμότητα, 
για παρεμβάσεις στο ηλεκτρονι-
κό σύστημα του τμήματος στην 
Πάφο, στο οποίο καταγράφονται 
οι επιτυχίες και οι αποτυχίες των 
εξεταζόμενων υποψηφίων οδη-
γών. 
Από τα πρώτα στοιχεία που 
έχουν εντοπιστεί από την έρευ-
να που έχει διατάξει ο Υπουρ-
γός Μεταφορών, διαφάνηκε ότι 
λειτουργοί του τμήματος έκα-
ναν παρεμβάσεις στο σύστημα, 
πιστώνοντας επιτυχίες σε κωδι-
κούς που αντιστοιχούν σε σχολές 
οδηγών που δεν είχαν μεταφέρει 
μαθητές τις συγκεκριμένες ημε-
ρομηνίες και ώρες. 
Από τον έλεγχο όλων των στοι-
χείων ωστόσο θα διαφανεί αν 
οι παρεμβάσεις ήταν συστημα-
τικές για να ευνοηθούν κάποιες 
σχολές οδηγών, ή αν επρόκειτο 
για λανθασμένες καταχωρήσεις 
όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι. 
Αν διαφανεί ότι αυτό δεν ήταν τυ-
χαίο ή λάθος, τότε ενδεχομένως 
η υπόθεση να λάβει και ποινικές 
διαστάσεις. Την υπόθεση είχε 
αποκαλύψει το ΡΙΚ και από την 
πρώτη στιγμή ο αρμόδιος Υπουρ-
γός Γιάννης Καρούσος, είχε ζητή-
σει να διενεργηθεί έρευνα. 
Από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε 
εμπλοκή των τριών λειτουργών 
οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμό-
τητα. Είχαν προηγηθεί παράπονα 
από Σχολές Οδηγών για τις επι-
τυχίες που παρουσίαζαν κάποιοι 
συστηματικά σε αντίθεση με τους 
υπόλοιπους. 
Για να αποφευχθούν αυτές οι 
εντυπώσεις, φαίνεται σύμφωνα 
με τις καταγγελίες γίνονταν πα-
ρεμβάσεις στο σύστημα και χρε-
ώνονταν επιτυχίες Σχολές Οδη-
γών που δεν είχαν υποψηφίους 
οδηγούς για εξέταση τις συγκε-
κριμένες μέρες. Λόγω των καταγ-
γελιών που έγιναν, αλλά και των 
ερευνών, καθώς και των τριών 
διαθεσιμοτήτων η κατάσταση 
στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
στην Πάφο είναι τεταμένη. 
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Π ερισσότερες από 20 καταγγελίες για 
βία στην οικογένεια δέχεται κάθε μήνα 
η Αστυνομία στην Πάφο. Στην συντρι-

πτική πλειοψηφία των καταγγελιών, τα θύματα 
είναι γυναίκες και οι επιτιθέμενοι άνδρες. 
Από την διερεύνηση των υποθέσεων, προκύ-
πτει επίσης ότι συνυπάρχουν οι παράγοντες 
του αλκοόλ, του τζόγου και των ναρκωτικών 
από τους δράστες. Τα στοιχεία που συγκεντρώ-
νει η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, καταδει-
κνύουν τις τραγικές διαστάσεις που προσλαμ-
βάνει η βία στην οικογένεια. 
Συνολικά το Κλιμάκιο για τη Βία στην Οικογέ-
νεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, δέ-
χθηκε 441 καταγγελίες , από τις 15 Φεβρουα-
ρίου του 2021 που ξεκίνησε την λειτουργία του 
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022. 
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Πάφου και Υπεύθυνο του ΤΑΕ 
Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, μέχρι τώρα καταγ-
γέλθηκαν 441 υποθέσεις με 481 παραπονού-
μενους, εκ των οποίων οι 246 είναι αλλοδαποί 
και οι 235 Κύπριοι. 
Οι κατηγορούμενοι, πρόσθεσε, είναι 461, εκ 
των οποίων 228 αλλοδαποί και 233 Κύπριοι και 

έχουν γίνει 197 συλλήψεις εκ των οποίων 110 
αλλοδαποί και 87 Κύπριοι. 
Επιπρόσθετα, συνέχισε, έχουν εκδοθεί διατάγ-
ματα αποκλεισμού σε 40 αλλοδαπά πρόσωπα 
και σε 25 Κύπριους και απομάκρυνσης σε 66 
πρόσωπα. Ακόμη, σε 119 περιπτώσεις έχουν 
τεθεί περιοριστικοί όροι στους δράστες για να 
διασφαλιστεί η παρουσία τους στα Δικαστή-
ρια.  Σε σχέση με τα εκκρεμούντα εντάλματα 
σύλληψης, ο κ. Νικολάου είπε πως αυτά είναι 
έξι, εκ των οποίων τα δύο αφορούν το ίδιο άτο-
μο το οποίο και καταζητείται από το 2021. 
Το Κλιμάκιο, συμπλήρωσε, δέχεται και καταγ-
γελίες με αλληλογραφία, που λαμβάνουν από 
διάφορα τμήματα ή και κυβερνητικές υπηρεσί-
ες. Είναι, είπε, μεγάλη η σημασία που δίδεται 
στα πλαίσια συντονισμού της Αστυνομίας, ενώ 
παράλληλα  δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα 

στη συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας και με τα Νοσοκομεία για περίθαλ-
ψη των θυμάτων, συμπλήρωσε. 
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και σε άλλα προ-
βλήματα, όπως το θέμα της διαμονής του 
θύματος και των παιδιών, σημειώνοντας πως 
συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες για να μπο-
ρέσουν να φέρουν σε πέρας την σοβαρή αυτή 
αποστολή. 
Διεθνείς έρευνες έχουν συνδέσει την βία στην 
οικογένεια με πολύ σοβαρές συνέπειες για θύ-
ματα και τα παιδιά που ζουν σε τέτοιο οικογε-
νειακό περιβάλλον. 
Οι συνέπειες είναι κατάθλιψη, χρόνιο άγχος, 
αυτοκτονία, εγκληματικότητα, κατάχρηση αλ-
κοόλ, ναρκωτικών και ψυχοφαρμάκων, ανορε-
ξία, ψυχοσωματικές διαταραχές, μανιοκατά-
θλιψη, σχιζοφρένεια, προβληματικές σχέσεις, 
εγκατάλειψη σχολείου και εργασίας, αίσθημα 
κενού, μοναξιάς και αποξένωσης, χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση, καχυποψία, ενοχές, ντροπή, σε-
ξουαλικά προβλήματα και πολλά άλλα. 
Έχει διαπιστωθεί επίσης, ότι οι συνέπειες στα 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι συχνά οι 
ίδιες ανεξάρτητα από την μορφή της κακοποίη-
σης που δέχονται. 
Από τον περασμένοι χρόνο που λειτούργησε 
στην Πάφο το ειδικό κλιμάκιο για την βία στην 
οικογένεια, έχει παρατηρηθεί ότι προοδευτικά 
όλο και περισσότερο τα θύματα προβαίνουν σε 
καταγγελίες.

Έκρηξη βίας στην οικογένεια
Καθημερινές οι καταγγελίες στην Αστυνομία Πάφου…

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τρομακτικές οι συνέπειες για τα 
θύματα και τα παιδιά που ζουν σε 
τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον...

Τ ο Τμήμα  Διοίκησης Τουρι-
σμού και Φιλοξενίας του Τε-
χνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κατέγραψε φέτος 
ακόμη μια τεράστια επιτυχία, κα-
ταφέρνοντας να καταταχθεί στις 
θέσεις 51-75, ανάμεσα στα καλύ-
τερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της, διεθνούς κύρους, Λίστας της 
Σαγκάης. 
Σημειώνεται ότι από τον Κυπριακό 
και Ελλαδικό χώρο η επιτυχία αυτή 
είναι μοναδική, αφού κανένα άλλο 
πανεπιστήμιο σε οποιοδήποτε 
γνωστικό αντικείμενο δεν έχει κα-
ταταγεί στις θέσεις 51-75. Συγκε-
κριμένα, στις θέσεις 151-200 και 
201-300 βρίσκονται το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 
αντίστοιχα. 
Επιπρόσθετα, σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, το Τμήμα Διοίκησης Τουρι-
σμού και Φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ 

συγκαταλέγεται στα πρώτα 20 
πανεπιστήμια. Η επιτυχία του 
Τμήματος είναι ακόμη μεγαλύτερη 
όταν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
το 2021, στην ίδια κατάταξη, είχε 
καταταγεί στις θέσεις 101-150. 
Πρόκειται βεβαίως για τη σχολή 
του ΤΕΠΑκ η οποία από τη επό-
μενη ακαδημαϊκή περίοδο θα λει-
τουργείς την Πάφο, στο κτίριο που 
ανεγείρεται για το σκοπό αυτό 
δίπλα από την εκκλησία Παναγίας 

Παντάνασσας.
Η επικέντρωση στην ακαδημαϊκή 
και ερευνητική αριστεία, η προ-
σήλωση σε μακρόπνοο στρατηγικό 
σχεδιασμό και στόχους αλλά και η 
επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό 
έχουν δημιουργήσει τις απαραίτη-
τες συνθήκες για αναγνώριση και 
καταξίωση του Τμήματος. 
Αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
και σημαντικότατο πυλώνα της 
συνεχούς προσπάθειας του Τμή-

ματος για ανάπτυξη και πρόοδο 
στην έρευνα, στην εκπαιδευτική 
και μαθησιακή διαδικασία αλλά 
και στην παραγωγή και προώθηση 
της καινοτομίας.
Η μετεξέλιξη του Τμήματος σε 
Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φι-
λοξενίας και Επιχειρηματικότητας 
και η δημιουργία της Ακαδημί-
ας Τουρισμού (με την ένταξη του 
ΑΞΙΚ στην οικογένεια του ΤΕΠΑΚ) 
δημιουργούν μια νέα δυναμική η 
οποία αναμένεται να οδηγήσει τη 
Σχολή και τα τμήματα της σε νέες 
επιτυχίες και περεταίρω καταξίω-
ση στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
Η εν λόγω κατάταξη γίνεται από 
τον πλέον αναγνωρισμένο και αξι-
όπιστο φορέα, Academic Ranking 
of World Universities (ARWU).  
Η συγκεκριμένη κατάταξη, δη-
μιουργήθηκε από το Shanghai 
Jiaotong University, γι’ αυτό είναι 
γνωστότερη και ως Λίστα Σαγκά-
ης.

Παγκόσμια διάκριση 

Στα πρώτα 75 παγκοσμίως το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και 
Φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ που από το 2023 θα λειτουργεί στην Πάφο…
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Δεν υπάρχει κανείς 
ένοχος;

Ε

Σ την Κύπρο στις αρχές της δε-
καετίας του ’70, συντελέστη-

κε ένα έγκλημα σε βάρος του λα-
ού της Κύπρου, το οποίο θα ήταν 
αδύνατο να συντελεστεί βέβαια 
χωρίς την εκ των έσω βοήθεια.
Κάποιοι δικοί μας δηλαδή οι ο-
ποίοι μέχρι και σήμερα παρουσι-
άζονται ως βασιλικότεροι του βα-
σιλέως (και ο νοών νοείτω), βο-
ήθησαν με τις πράξεις τους στην 
κατάλυση της δημοκρατίας, δίνο-
ντας το δικαίωμα στην Τουρκία 
να εισβάλει στην Κύπρο στις 20 
Ιουλίου του 1974 και να κατέχει 
μέχρι και σήμερα το 40% σχεδόν 
του εδάφους μας.
Όλοι αυτοί με τις πράξεις και ε-
νέργειές τους σε μικρότερο ή με-
γαλύτερο βαθμό είναι συνένοχοι 
μια χωρίς προηγούμενο προδο-
σία κατά της Κύπρου και του λα-
ού της.
Και όμως εκτός ελαχίστων εξαιρέ-
σεων της εξής μίας: του Σαμψών, 
στην Κύπρο, κανένας δεν κατα-
δικάστηκε, ούτε καν λογοδότησε 
για τις εγκληματικές αυτές πρά-
ξεις που οδήγησαν στην Τουρκική 
εισβολή και κατοχή.
Υπάρχει βέβαια ένας φάκελος της 
Κύπρου ο οποίος μέχρι και σήμε-
ρα παραμένει στα συρτάρια, που 
συνέβαλε στην καταδίκη κάποιων 
εν Ελλάδι συνενόχων των δικών 
μας, οι οποίοι όμως είναι ανύ-
παρκτοι.
Δεν υπάρχει κανένας ένοχος πλην 
ενός ο οποίος καταδικάστηκε και 
πλήρωσε το τίμημα!!!
Δηλαδή την προδοσία την έκαναν 
εξωγήινοι; Δεν είδε κανείς ούτε 
άκουσε για κανέναν άλλον που 
βοήθησε (αν είναι δυνατόν) ή συ-
νέβαλε με κάποιο τρόπο στην α-
ποδεδειγμένη προδοσία σε βά-
ρος του τόπου μας;

αιρετίζουμεΧ

Ο Δίκαιος

Τους Γιώργηδες και τις Γεωργίες που γιόρτα-
ζαν την Πέμπτη την εορτή του Αγίου Γεωργίου 
του Σπόρου που Φανταζόμαστε δεν ήταν και 
πολλοί, καθώς η γιορτή παραμένει σχετικά 
άγνωστη…

Τους χιλιάδες κυνηγούς μας, που απόψε 
θα ξαγρυπνήσουν περιμένοντας την αυρια-
νή πρώτη εξόρμηση ενδημικού θηράματος. 
Το νου σας, τα όπλα σκοτώνουν ακόμα και 
άδεια…

Τον Οκτώβριο που φέτος μας έφερε ικανο-
ποιητικές βροχές να και έβρεξε μόνο μερικές 
ημέρες… 

Τον Νοέμβριο που μπήκε με λιακάδες στην 
Πάφο και ελπίζουμε ότι θα μας φέρει και ικα-
νοποιητικές βροχές χωρίς προβλήματα… 

Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πέρασε 
μια ολόκληρη μέρα στην Πάφο την περασμένη 
εβδομάδα, εγκαινιάζοντας έργα τα οποία ολο-
κληρώθηκαν επί προεδρίας του…

Την κατάθεση του θεμελίου λίθου του κτηρί-
ου του ΤΕΠΑΚ που κατά την άποψή μας ήταν 
ότι σημαντικότερο έγινε την περασμένη Πέ-
μπτη στην πόλη μας…

Την κούρσα εξοπλισμών που αναπτύσσεται 
παντού με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, από την οποία ποιοι επωφελούνται;

Τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς που φέτος θα 
λειτουργήσει το δικό του Χριστουγεννιάτι-
κο Χωριό που θα είναι και το μοναδικό στην 
επαρχία μας…

Τους άτυχους ταξιδιώτες που βρέθηκαν στο 
αεροδρόμιο Πάφου την περασμένη Τετάρτη 
και ταλαιπωρήθηκαν για ώρες λόγω της έκτα-
κτης στάσης εργασίας μέρους του προσωπι-
κού εδάφους…

Τους μεθυσμένους οδηγούς που αυξάνονται 
και πληθύνονται στην Πάφο παρά τα τσου-
χτερά πρόστιμα και τώρα άρχισαν να μπαίνουν 
και σε υποστατικά… με τα αυτοκίνητά τους…

Τους τουρίστες που εξακολουθούν να φτά-
νουν στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην Πάφο να 
και μπήκαμε στον Νοέμβριο, κατά τον οποίο 
συνήθως τελειώνει η τουριστική περίοδος…

Την Χριστουγεννιάτικη διάθεση που μας πιά-
νει κάθε χρόνο τέτοια εποχή αν και πολλοί 
μας λένε ότι βιαζόμαστε…

Την δυστυχία που κυριαρχεί στον κόσμο, χω-
ρίς κανένας να μπορεί ή να θέλει να την στα-
ματήσει…

Την υπόληψή μας ως κράτος που πολύ φο-
βόμαστε ότι για άλλη μια φορά θα πληγεί 
ανεπανόρθωτα…

Την ομάδα μας Pafos fc που κατάφερε να 
περάσει και από το στάδιο Αμμόχωστος στο 
δύσκολο αγώνα κατά της Σαλαμίνας και ελπί-
ζουμε σε ανάλογη συνέχεια…

Αυτούς που έχουν συνηθίσει να περνούν με 
τα λίγα και δεν τρομάζουν από την ακρίβεια 
που μας δέρνει…

Μιχάλης Χατζηπαντέλα Σταύρος Ξαρχάκος Κυνηγοί Χούλιγκαν 

Πάνω ο Υπουργός Υγείας 
που τελικά έκανε αποδε-
κτό το αίτημα των κατοίκων 
του διαμερίσματος Πόλεως 
Χρυσοχούς για επαναλει-
τουργία του θαλάμου νοση-
λείας ασθενών με 11 κλίνες 
από τις 15 Ιανουάριου…  

Πάνω ο μεγάλος Έλληνας 
συνθέτης έντεχνου και λα-
ϊκού τραγουδιού που βρέ-
θηκε στην Πάφο την περα-
σμένη εβδομάδα και χάρισε 
στους φίλους της «καλής» 
Ελληνικής Μουσικής μια α-
νεπανάληπτη βραδιά με α-
γαπημένα τραγούδια που έ-
μειναν ανεξίτηλα στον χρό-
νο…

Πάνω και οι χιλιάδες κυνη-
γοί που προετοιμάζονται 
για να εξορμήσουν αύριο 
από νωρίς το πρωί στην ο-
ρεινή Πάφο, για την πρώ-
τη κυνηγετική εξόρμηση 
για πέρδικες και λαγούς. 
Να τους ευχηθούμε καλό 
κυνήγι και πάνω απ’ όλα 
με ασφάλεια…

Κάτω για άλλη μια φορά 
οι ανεύθυνοι οδηγοί που 
καταναλώνουν αλκοόλ και 
στην συνέχεια παίρνουν 
στα χέρια τους τιμόνι θέ-
τοντας σε κίνδυνο τις ζωές 
άλλων ανθρώπων και δυ-
στυχώς με βάση και στοι-
χεία από την αστυνομία 
τον περασμένο μήνα στην 
Πάφο εντοπίστηκαν 134...

Στα κάτω οι Χούλιγκαν 
των γηπέδων που δυστυ-
χώς για άλλη μια φορά 
προκάλεσαν σοβαρά ε-
πεισόδια σε ποδοσφαι-
ρικούς αγώνες, θέτοντας 
μάλιστα  σε κίνδυνο τις 
ζωές φιλάθλων που βρέ-
θηκαν στα γήπεδα για να 
υποστηρίξουν τις ομάδες 
τους…

Μεθυσμένοι οδηγοί 

Σ χεδόν καθημερινό φαινόμενο τα ατυχή-
ματα στους δρόμους της Πάφου, με πρω-

ταγωνιστές κατόχους αυτοκινήτων ενοικιάσε-
ως. 
Οι κάτοχοι αυτοκινήτων ενοικιάσεως που στη 
χώρα τους οδηγούν με το τιμόνι στα αριστε-
ρά, μπερδεύονται εδώ στην Κύπρο, με αποτέ-
λεσμα να προκαλούνται τα ατυχήματα. 
Πάντως, δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα σε 
αυτούς, καθώς αρκετοί από τους ντόπιους ο-
δηγούς περνάμε με κόκκινο και συγκρούονται 
με άλλα οχήματα επίσης σε καθημερινή βά-
ση, κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει.  

Πολλά ατυχήματα με «Ζ»

Όσοι δεν ήταν στο στάδιο, δεν μπορούν να 
καταλάβουν με πόσο μίσος αντιμετώπισαν 

οι γηπεδούχοι χούλιγκαν τους παφίτες φίλαθλους 
που ήταν εκεί για να στηρίξουν την ομάδα τους. 
Πέτρες, ξύλα και ότι άλλο έβρισκαν μπροστά τους 
έριχναν οι χούλιγκανς προς την κερκίδα των φί-
λων της Πάφου, που ήταν μαζί με τα παιδιά τους. 
Εντός του γηπέδου επικράτησε το ίδιο σκηνικό με 
έναν «μαέστρο» να δίνει το σύνθημα για να ξε-
κινήσει η ένταση τόσο εντός, όσο και εκτός στα-
δίου.  

Επεισόδια στο «Αμμόχωστος» 
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Γ. Σαββίδης

Ω ς Κύπρος, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας 
Γιώργος Σαββίδης, «σεβόμαστε πλήρως 

και κατοχυρώνεται και από το 
Σύνταγμα μας με τον πιο έντο-
νο τρόπο η προστασία της ιδι-
ωτικής επικοινωνίας, υπάρχουν 
πολύ αυστηροί κανόνες κάτω α-
πό τους οποίους μπορεί νόμιμα 
να γίνει οποιαδήποτε παρακο-

λούθηση. 
Εξήγησε ότι αυτά θα τα εξηγούσε και στα μέ-
λη της Επιτροπής PEGA, που βρέθηκε τις προ-
ηγούμενες ημέρες στην Κύπρο για αν διερευ-
νήσει το θέμα των παρακολουθήσεων και έτσι 
ησυχάσαμε όλοι.
Τώρα γνωρίζουμε όλοι ότι είναι παράνομο να 
μας παρακολουθούν, έστω και αν δεν είμαστε 
σίγουροι ότι δεν το κάνουν.

Α. Νεοφύτου

“Με τον Νίκο Αναστασιάδη μας συνδέουν 
κοινοί αγώνες μερικών δεκαετιών και μια 

συνεργασία πάντα με στόχο να 
βοηθούμε τον τόπο μας.
Με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
έχουμε και ακόμα ένα κοινό, έ-
χουμε ένα κοινό σπίτι. Τον Δη-
μοκρατικό Συναγερμό και ενω-
μένοι συνεχίζουμε αυτό που 

ξεκινήσαμε, μια μάχη που έχει να κάνει με το 
μέλλον του τόπου μας», δήλωσε ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου εξερχόμενος του Προεδρικού ό-
που είχε συνάντηση την Τετάρτη με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, για να διαλύσουν τις 
σκιές που έκαναν την εμφάνισή τους στις σχέ-
σεις τους.
Συνέχισε λέγοντας ότι ενωμένοι όλοι μαζί Δη-
μοκρατικός Συναγερμός και Κυβέρνηση θα 
δώσουν και αυτή τη μάχη «και πιστεύουμε 
πως ακόμα μια φορά θα κρατήσουμε την Κύ-
προ στη σωστή πορεία, της σταθερότητας, της 
ασφάλειας και της ανάπτυξης».

Χ. Χρήστου

Ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ στις επερχόμενες 
Προεδρικές Εκλογές ήταν ο μόνος μέχρι 

σήμερα που απάντησε ξεκάθαρα τι θα πράξει 
το κόμμα του στο Β γύρο των ε-
κλογών, παραδεχόμενος ουσια-
στικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται 
να περάσει. Τώρα θα μου πείτε 
σιγά το πράγμα αλλά αυτό δεν 
το έκανε κανένας άλλος υποψή-
φιος όσο χαμηλά και αν τον δεί-

χνουν οι δημοσκοπήσεις.
Όλοι αποφεύγουν να απαντήσουν στο ερώτη-
μα τι θα πράξουν στο δεύτερο γύρο των εκλο-
γών, αφήνοντας να νοηθεί ότι οι ίδιοι θα εί-
ναι σε αυτό τον γύρο, ή απαντούν με γενικο-
λογίες.

Γ. Παπαχριστοφή

Πολύς λόγος έγινε για το πόσο θα κοστίσουν 
στις τοπικές αρχές τα Χριστουγεννιάτικα Χω-
ριά που θα λειτουργήσουν φέτος στο πλαίσιο 
του προγράμματος του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού.
Ο δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπα-
χριστοφή, δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι το 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα τους κοστίσει γύ-
ρω στις εκατό χιλιάδες ευρώ, τα οφέλη θα εί-
ναι πολλά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πο-
σού αυτού θα του δοθεί ως χορηγία και θα α-
γοραστεί και εξοπλισμός και υποδομές που θα 
παραμείνουν στο Δήμο.
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Ε ξαφανισμένο είναι το τηλεσκόπιο που είχε 
τοποθετηθεί στο παραλιακό μέτωπο της 

Πάφου και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της 
λεωφόρου Ποσειδώνος.

Το τηλεσκόπιο είχε τοποθετηθεί με την ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου από την Αρ-
χή Λιμένων ως μέρους του αστικού εξοπλι-
σμού για να μπορούν οι επισκέπτες να βλέ-
πουν το κάστρο, το λιμάνι αλλά και τη γύρω 
περιοχή.
Σήμερα στον πεζόδρομο έχει απομείνει η βά-
ση στην οποία ήταν τοποθετημένο αλλά το τη-
λεσκόπιο απουσιάζει. Ελπίζουμε να το πήγα 
απλά για συντήρηση και σύντομα να βρεθεί 
και πάλι στη θέση του. 
¨όχι τίποτε δηλαδή αλλά με τόσα που γίνονται 
πλέον καθημερινά δεν αποκλείουμε και το εν-
δεχόμενο να έχει κλαπεί και να μην πήρε κα-
νένας χαμπάρι… 

Πού πήγε το τηλεσκόπιο

Πες, πες τον τσάντισε τον Νίκαρο ο Φού-
λης και όχι μόνο του απάντησε, αλλά τον ε-
πέπληξε κιόλας λέγοντας του ότι η μόνη έ-
γνοια του είναι η ενότητα του ΔΗΣΥ…

Με τον Νίκο Αναστασιάδη μας συνδέουν 
κοινοί αγώνες μερικών δεκαετιών. Και μια 
συνεργασία με στόχο να βοηθάμε τον τόπο 
μας. Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη έχουμε 
ακόμα ένα κοινό. Έχουμε ένα κοινό σπίτι, 
τον ΔΗΣΥ, και ενωμένοι συνεχίζουμε όπως 
αρχίσαμε, δήλωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου με-
τά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με 
τον Πρόεδρο και έφυγε πάσα κακό. Μέχρι 
την επόμενη φορά…

Κατά τη συνάντηση Αναστασιάδη – Αβέ-
ρωφ δεν επετράπει στους δημοσιογράφους 
ούτε να πάρουν πλάνα, ούτε να είναι παρό-
ντες. Τόσο πολύ φοβήθηκε ο Πρόεδρος μην 
τον φωτογραφίσουν με τον Αέρωφ;

Το ξέρετε ότι ακόμα είναι πολλά κομματικά 
στελέχη που κρύβονται και δεν εκδηλώνο-
νται για το ποιον υποψήφιο θα στηρίξουν 
ή ακόμα χειρότερα άλλα λένε και άλλα κά-
νουν;

Ο γενικός Εισαγγελέας το ξεκαθάρισε. Στην 
Κύπρο βάσει συντάγματος απαγορεύονται 
οι παρακολουθήσεις… και ησυχάσαμε ό-
λοι…

Προσοχή: Οι υποψήφιοι να είναι πολύ 
προσεκτικοί στο εξής γιατί υπάρχει έλλειψη 
αυγών στην Κυπριακή αγορά. Αυτό σημαί-
νει ότι κάποιοι τα πήραν…

Έκανε χιούμορ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
με αυτούς που τον γιουχάιζαν κατά την τε-
λετή απονομής του χρυσού κλειδιού της 
Πάφου. Εγώ πάντως εάν ήμουν στη θέση 
του και με γιουχάιζε έστω και ένας δεν θα 
το έπαιρνα…

Είναι αλήθεια ότι πρώην και νυν δημοτι-
κοί σύμβουλοι θα έχουν ντράβαλα με την 
αστυνομία για υπόθεση που αφορά το έρ-
γο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου 
της Πάφου;
 
Με τόση ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα 
άντε να στολίσουμε δέντρο φέτος τα Χρι-
στούγεννα και να βάλουμε και μπόλικα λα-
μπάκια… Εκτός κι αν έχει λαμπάκια με φω-
τοβολταϊκά. Να μαζεύουν ενέργεια την ημέ-
ρα και να φωτίζουν τη νύχτα…

Η πιο λαμπρή τελετή που έγινε στην Πά-
φο κατά την ολοήμερη επίσκεψη του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας την προηγούμενη 
εβδομάδα, ήταν αυτή της  κατάθεσης του 
θεμέλιου λίθου του ΤΕΠΑΚ…

Με το που μπήκε ο Νοέμβριος παρατηρή-
σαμε ότι αραίωσαν πολύ οι τουρίστες στην 
Πάφο…

Απεργούν συχνά οι νοσηλευτές στο Τμή-
μα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατι-
κών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου αλλά 
ποιος τους ακούει;

Τελικά η πιο ασυγύριστη περιοχή της Πά-
φου είναι το Λιμανάκι, όπου εμπλέκεται και 
η Αρχή Λιμένων…

Η βόμβα για την Κύπρο (αν έρθει) από την 
Επιτροπή PEGA του Ευρωκοινοβουλίου θα 
εξαπολυθεί από την Αθήνα…

Ο Δίκαιος

Οι καλές φιλίες κρατάνε
Δύο θρύλοι του Παφίτικου ποδοσφαίρου, 

δύο ποδοσφαιριστές που έγραψαν το ό-

νομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία 
του θρυλικού ΑΠΟΠ, δύο Άνθρωποι που αγω-
νίστηκαν μαζί, πριν από δεκαετίες και εξακο-
λουθούν μέχρι σήμερα να διατηρούν την α-

κριβή φιλία τους.
Άντρος Χριστοδούλου και Σώζος Χαραλά-
μπους ήταν δύο ποδοσφαιριστές που κόσμη-
σαν το κυπριακό ποδόσφαιρο και τίμησαν με 
την παρουσία τους και το ήθος τους την φανέ-
λα του ΑΠΟΠ, δίνοντας σε κάθε αγώνα τα πά-
ντα για την ομάδα τους τότες που τα χρήματα 
δεν έφτιαχναν τις ομάδες.
Άντρος και Σώζος διατηρούν την φιλία του μέ-
χρι σήμερα και δεν χάνουν ευκαιρία να πιούν 
ένα καφεδάκι μαζί. Κάπως έτσι τους πετύχαμε 
κι εμείς και όχι μόνο δεν αρνήθηκαν στην πα-
ράκλησή μας να τους βγάλουμε μια φωτογρα-
φία για τον Αδέσμευτο. 

Θα ζήσουμε να το δούμε;
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οπόταν τίθεται 

το θέμα του Χριστουγεννιάτικου διάκο-

σμου στην Πάφο ακούμε για αναβάθμιση του, 
αλλά κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο βλέπουμε 
τελικά. Εάν εξαιρέσουμε μικρές και συνήθως 
απαρατήρητες παρεμβάσεις δεν έχουμε δει 
μέχρι σήμερα καμιά ουσιαστική αναβάθμιση 
του.
Ναι είμαστε ρομαντικοί, είμαστε εραστές των 

Χριστουγέννων και στολίζουμε το σπίτι μας, α-
πό τις αρχές Νοεμβρίου, ναι θέλουμε να βλέ-
πουμε την πόλη μας στολισμένη αλλά δεν θί-
γουμε ι’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
Χρόνια τώρα μιλάμε για ολόχρονο τουρισμό 
και το στόχο της Πάφου να μετατραπεί σε ολό-
χρονο τουριστικό προορισμό. Καθώς λοιπόν η 
τουριστική κίνηση τελειώνει αρχές Νοεμβρίου 
δεν θα αποτελούσε κίνητρο να συνδυάσουμε 
την συνέχισή της μετατρέποντας την Πάφο σε 
ένα hot Χριστουγεννιάτικο προορισμό;
Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και 
αυτό γίνεται διαθέτοντας χρήματα και κυρί-
ως φαντασία, όπως για παράδειγμα την με-
τατροπή της σπηλιάς στην Κάτω Πάφο σε Βη-
θλεέμ…

Ακρίβεια

Στα ύψη ο ηλεκτρισμός και άλλα προϊόντα, 

Κι αυτή η ακρίβεια φίλτατοι μας έκανε μπαλόνια.

Όλο φουσκώνουν οι τιμές κι η τσέπη μας που κλαίει, 

όλο αδειάζει και αυτή και την αλήθεια λέει…

Μέχρι τ’ αυγά χαθήκανε μας λένε απ’ τα ράφια, 

λες και οι κότες στέρεψαν και βγήκαν στα χωράφια.

Αφού ακόμα κι οι τροφές δεν έχουν μείνει έτσι, 

τι να σου κάνει φίλτατε η κότα στο κοτέτσι;

Αν πείτε για τα καύσιμα μας πιάνει ξεροβόρι, 

γι’ αυτό κι οι κότες χάθηκαν κι έμειναν οι κοκόροι…

Αλλά όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στο τέλος, 

όπου λαλούν πετινοί μαζί, σ’ αυτό το σκέλος… 



Επιβιώνει με επιδοτήσεις 

Ο λοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους δικαιούχους του Εθνικού Προ-
γράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το οικονομικό έ-

τος 2022, συνολικού ύψους €4.465.000, ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργα-
νισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου 
ο Οργανισμός, το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης περιλαμβάνει μέτρα για 
αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, πράσινο τρύγο και επενδύ-
σεις στον τομέα του οίνου. Με την καταβολή του ποσού των €4.465.000 
στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε το 100% του κονδυλίου που είχε εγκρι-
θεί από την ΕΕ για την Κύπρο, αναφέρεται ενώ σημειώνεται ότι η χρημα-
τοδότηση προέρχεται εξολοκλήρου από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Αν προστεθούν όλα τα κονδύλια που παραχωρούνται στον κλάδο 
τότε βγαίνει αβίαστα ότι επιβιώνει μόνον με επιδοτήσεις.

 Νέοι ναυαγοσωστικοί πύργοι 

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία του την Τετάρτη, αποφά-
σισε την έγκριση κατασκευής/ανέγερσης/αντικατάστασης 45 ναυα-

γοσωστικών πύργων παγκύπρια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου ΣΑΛΑ-
ΜΙΣ, Ασφάλεια Οργανωμένων Παραλιών. Η δαπάνη ύψους 2.4 εκ. ευρώ 
θα καλυφθεί με συνεισφορά 50% εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και το υπόλοιπο 50% από τις εμπλεκόμενες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, είτε από το Δήμο ή την κοινότητα στην οποία γεωγραφικά ανήκει 
η συγκεκριμένη παραλία. Το έργο, θα ολοκληρωθεί εντός του 2023 προ-
σθέτοντας ότι με την υλοποίηση του έργου εξορθολογίζονται και ανα-
βαθμίζονται τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι υποδομές στις παραλίες μας. 
Στην Πάφο υπάρχουν αρκετοί πύργοι που πρέπει να αντικατασταθούν.

Ικανοποίηση για κίνητρα 
σε αεροπορικές εταιρίες 

Ο ι σύνδεσμοι ξενοδόχων εκφράζουν ικανοποίηση για το νέο Σχέδιο Κι-
νήτρων για αεροπορικές εταιρείες για την περίοδο 2023-2027 που 

ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.  Όπως αναφέρουν, το Σχέδιο που υπέ-
βαλαν από κοινού το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
το Υπουργείο Οικονομικών  κρίνεται καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία 
του τουριστικού τομέα, με δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουν 
να παρουσιάζονται ιδιαίτερες προκλήσεις. «Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην 
Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και ο πληθωρισμός αναπόφευ-
κτα θα επηρεάσουν τη διάθεση και τη δυνατότητα για ταξίδια. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, τα κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμό-
τητας της χώρας και την ένταξη νέων δρομολογίων είναι καθοριστικής ση-
μασίας», προστίθεται. 
Ο ΣΤΕΚ μάλιστα υπενθυμίζει ότι μέσω ανακοινώσεων και επιστολών προς 
όλους τους αρμόδιους υπουργούς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα τόνι-
ζε την άμεση ανάγκη υιοθέτησης ενός σχεδίου κινήτρων αφού το προηγού-
μενο για την περίοδο 2010-2022 αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο. Εν-
δεικτική, καταλήγει, είναι η εκτίμηση του αρμόδιου Υπουργείου ότι τα νέα 
κίνητρα θα επιφέρουν αύξηση 52% στον αριθμό των επιβατών από 9 εκα-
τομμύρια το 2022 σε 13,7 εκατομμύρια το 2027.

Ακατάχνωτα
Οι τραγικές εικόνες  στο αεροδρόμιο Πάφου την Τε-
τάρτη θα πρέπει να είναι μάθημα για όλους όσους 
κατέχουν αξιώματα και υπεύθυνες θέσεις. Δεν είναι 
δυνατόν να αφήνεται στην τύχη ένα θέμα  να σέρνε-
ται για μήνες και να φθάνουμε στο παρά πέντε για το 
λύσουμε υπό πίεση.  Επιπρόσθετα οι κυβερνώντες θα 
πρέπει να καταλάβουν ότι η ταλαιπωρία χιλιάδων ε-
πιβατών οι ακυρώσεις πτήσεων και το χάος που δημι-
ουργήθηκε έχει πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος...

Αν παρακολουθήσει κανείς τα τηλεοπτικά debate 
των υποψηφίων δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο να 
καταλάβει ότι οι υποψήφιο προσπαθούν να αποφύ-
γουν  ερωτήσεις  και προσέχουν πολύ τι δεν θα πουν 
παρά το αντίθετο. Το τελευταίο πάντως debete ήταν 
πολύ απογοητευτικό για όλους, μη εξαιρουμένων και 
των δημοσιογράφων που υπέβαλαν ερωτήματα...

Τέλος το μούχτι στους χώρους στάθμευσης του Δή-
μου Πάφου και μάλιστα ώρα δεν θα χωρούν και δι-
καιολογίες του τύπου ήταν χαλασμένο το μηχάνημα 
ή δεν είχαν κέρματα. Με ένα sms πληρώνει για πάρ-
κινγκ. Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι μούχτιν... 

Από τα εγκαίνια έργων της περασμένης εβδομάδας 
μας έμεινε τελικά το «τσιακίλι» στις νησίδες κεντρι-
κών λεωφόρων λένε οι γνωστοί άγνωστοι αντιφρο-
νούντες της πόλη μας.  Κάποιοι άλλοι πάλι θέλουν 
να μάθουν πόσο στοίχισε τελικά η διοργάνωση των 
εγκαινίων η   συναυλία οι δεξιώσεις και όλες οι προ-
ετοιμασίες... 

Στο Τμήμα Δημοσίων Έργων επιρρίπτει ο Δήμαρχος 
Πέγειας την ευθύνη για την κατάσταση του οδικού 
δικτύου στον δρόμο προς τον Άγιο Γεώργιο όπου το 
βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκε ένα ακόμη θανατη-
φόρο ατύχημα με θύμα πεζό.  Ο Μαρίνος Λάμπρου 
δήλωσε στο Radiocosmos ότι ο δρόμος χρειάζεται κα-
λύτερο φωτισμό, πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών...

Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γρίβας ούτε από αυτή 
την προεκλογική εκστρατεία. Με τις ψήφους ΕΔΕΚ 
και ΔΗΚΟ εγκρίθηκε κονδύλι για μνημείο του Γρίβα 
Καταγγέλλει το ΑΚΕΛ με τα δύο κόμματα να εξηγούν 
ότι το κονδύλι αφορά τον απελευθερωτικό αγώνα και 
τους αγωνιστές και όχι τον Γρίβα.  Υπολογίζων ότι σύ-
ντομα θα έχουμε και την ενότητα του πραξικοπήμα-
τος και της εισβολής. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα 
της αντιπαράθεσης για τα ζητήματα που μας απασχο-
λούν σήμερα... 

Αλμυρός θα είναι ο λογαριασμός για το Χριστουγεν-
νιάτικο Χωριό στη Πόλη Χρυσοχούς. Υπολογίζεται ό-
τι ο τοπικός δήμος θα ξοδέψει περίπου 120.000 ευρώ 
από τα οποία 70.000 θα καταβάλλει το Υφυπουργείο 
Τουρισμού.  Οι επικριτές του Γιώτη Παπαχριστοφή 
λένε πως ο Δήμος θα ξοδέψει για το Χριστουγεννιάτι-
κο χωριό όσα χρήματα διέθεσε για πολιτιστικές εκδη-
λώσεις τα τελευταία 10 χρόνια... 

Ο τρόπος που λειτουργεί γενικότερα το σύστημα δι-
καιοσύνης στην Κύπρο δεν μπορεί να συγκριθεί με 
κανένα άλλο τουλάχιστον στο πλαίσιο της Ε.Ε. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του παρα-
λιακού μετώπου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2009 και 
από το 2016 υποτίθεται ότι διερευνούν τις καταγγελί-
ες και τα στοιχεία του Γενικού Ελεγκτή.  Τώρα λοιπόν 
το 2022 στοιχειοθετήθηκαν κατηγορίες για πρώην και 
νυν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου... 
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Η “μούγια”

Νέο νομοσχέδιο για πισίνες 

Ν ομοσχέδιο για την αδειοδότηση και λειτουργία δημόσιων και ιδι-
ωτικών κολυμβητικών δεξαμενών αναμένεται να καταθέσει στη 

Βουλή τους επόμενους μήνες το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αναφέρ-
θηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Εσωτερικών, με αφορμή τη συζήτηση σχε-
τικού θέματος που ενέγραψε ο Βουλευτής της 
ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους. 
Το θέμα που τέθηκε προς συζήτηση αφορά στον 
χρόνο εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση αδειών, 
καθώς και στους όρους λειτουργίας για πισίνες, 
κάτι που, όπως αναφέρθηκε, απασχολεί αρκετά 
τις τουριστικές επιχειρήσεις που φιλοξενούν τέ-

τοιους χώρους στις εγκαταστάσεις τους. 
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής, ανέφερε ότι μετά από αρκετή καθυστέρηση ολοκληρώθηκε στις αρ-
χές Αυγούστου νέο κείμενο νόμου. Όπως είπε, έχει ξεκινήσει ήδη η δημό-
σια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες. Σκοπός 
είναι να ανανεωθεί ο υφιστάμενος νόμος του 1992, που όπως είπε είναι 
προβληματικός. Διευκρινίστηκε, δε, ότι άλλοι είναι οι κανονισμοί που α-
φορούν στην κατασκευή και άλλοι στην αδειοδότηση της λειτουργίας κο-
λυμβητικών δεξαμενών.

Μεθυσμένοι οδηγοί 

Σ ύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευ-
θυντή Πάφου Νίκο Τσαπή, τον Ο-

κώβριο 134 οδηγοί εντοπίσθηκαν τον 
Οκτώβριο να οδηγούν υπό την επή-
ρεια αλκοόλης. Επιπρόσθετα, σε άλ-
λους 21 οδηγούς έγινε παρατήρηση 
χωρίς να καταγγελθούν, με βάση πρό-
νοιες της Νομοθεσίας. Ο κ. Τσαπής α-
νέφερε πως η οδήγηση υπό την επή-
ρεια αλκοόλης είναι από τις βασικές 
αιτίες πρόκλησης τροχαίων δυστυχη-
μάτων και κάλεσε τους οδηγούς να εί-
ναι πολύ προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Επε-
σήμανε επίσης πως οι επιχειρήσεις της ΑΔΕ Πάφου για την πρόληψη των 
οδικών συγκρούσεων συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Οι καταγγελίες 
όμως που γίνονται απλώς καταδεικνύουν την σοβαρότητα αυτού του προ-
βλήματος το οποίο λαμβάνει τραγικές διαστάσεις. 

Ευαίσθητη ΕΤΑΠ

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου 
σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πωμού και τη στήριξη ομά-

δων εθελοντών ολοκλήρωσαν την Δευτέρα εκστρατεία καθαρισμού του βυ-
θού της θάλασσας στο λιμανάκι Πωμού και του χερσαίου χώρου. Από τον 
βυθό, ανασύρθηκαν περίπου 1,500 κιλά αδρανή υλικά, όπως ελαστικά αυ-
τοκινήτων, πλαστικά αντικείμενα, μέταλλα, σακούλια, παλιά δίκτυα και τε-
νεκεδάκια. Παρόμοια υλικά βάρους πέραν των 100 κιλών, έχουν συλλέγει 
και από τον χερσαίο χώρο. Η ΕΤΑΠ Πάφου καλεί τους ψαράδες και τους ι-
διοκτήτες σκαφών και άλλους που χρησιμοποιούν το λιμανάκι να επιδεί-
ξουν ακόμη περισσότερη ευαισθησία σε θέματα καθαριότητας, τόσο του 
θαλάσσιου όσο και του χερσαίου χώρου. Παράλληλα καλεί το Τμήμα Αλι-
είας να ενισχύσει την προσπάθεια διατήρησης του καταφυγίου σε πρέπου-
σα κατάσταση.

Τις ειδήσεις φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Α πό το 2016 είχε ξεκινήσει η 
διερεύνηση της υπόθεσης 
της ανάπλασης του Παραλια-

κού Μετώπου Πάφου, η οποία ολο-
κληρώθηκε το 2009! Η διερεύνηση 
τότε άρχισε μετά από σχετική έκθε-
ση του Γενικού Ελεγκτή που διαβιβά-
στηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, βάσει 
της οποίας δόθηκαν γραπτές οδηγί-
ες από τον Γενικό Εισαγγελέα στην 
Αστυνομία Πάφου να διερευνήσει το 
θέμα. Πριν από λίγες μέρες έλαβαν 
δικαστικές κλήσεις πρώην και νυν 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ευρήματα 
Στην ετήσια έκθεση του 2014, ο Γενι-
κός Ελεγκτής  - Δήμος Πάφου σελίδα 
379, 3.5. (Α)-  αναφέρει, πως ο Δή-
μος Πάφου, δεν είχε προβεί – κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της 
ανάπλασης διαμόρφωσης του παρα-
λιακού μετώπου – στις απαραίτητες 
ενέργειες και δεν είχε λάβει τα κα-
τάλληλα μέτρα για διασφάλιση των 
συμφερόντων του, και ότι η διαχείρι-
ση, ο συντονισμός και ο έλεγχος του 
συμβολαίου δεν ήταν επαρκής, με 
αποτέλεσμα να γίνουν τροποποιή-
σεις των σχεδίων και να εκτελεστούν 
επιπλέον εργασίες, χωρίς την προ-
ηγούμενη έγκριση του Δήμου, γε-
γονός που οδήγησε τελικά και στην 
υπερπληρωμή του Αναδόχου στο 
έργο της ανάπλασης διαμόρφωσης 
του παραλιακού μετώπου. 
Το Νοέμβριο 2014, με επιστολή της 
στον Δημαρχεύοντα του Δήμου Πά-
φου, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε πα-
ραθέσει τις παρατηρήσεις της ανα-
φορικά με σοβαρές παραλείψεις εκ 
μέρους του Δήμου, καθώς και για 
την ανεπαρκή διαχείριση και έλεγχο 
της εν λόγω σύμβασης – που είχε ως 
αποτέλεσμα την υπερπληρωμή του 
Αναδόχου με το ποσό των €656.443 
– και παρατήρησε  ότι, παρά τις 7 
υπενθυμίσεις που είχε αποστείλει, ο 
Δήμος δεν είχε μέχρι τότε απαντήσει 
στην πιο πάνω επιστολή. 
Επιπρόσθετα στην ετήσια έκθεση 

του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατί-
ας  για το 2013 ( σελ. 273) σε σχέση 
με την Ανάπλαση/διαμόρφωση  πα-
ραλιακού  μετώπου  Πάφου  -  Αρ.  
Συμβολαίου  45/2004  -  και πάλι η 
Ελεγκτική Υπηρεσία είχε αποστείλει 
παρατηρήσεις για το έργο σύμφω-
να με τις οποίες το  συμβόλαιο του 
πιο πάνω έργου αποτελείται από το 
Μέρος Α΄, που  είναι το Πολεοδο-
μικό Έργο και αφορά τους δημόσι-
ους χώρους, με  ποσό συμβολαίου 
€6.842.948 και, από το Μέρος Β’, 
που αφορά τους  ιδιωτικούς χώρους, 
με ποσό συμβολαίου €623.297 (συ-
νολικό ποσό και για τα δύο Μέρη 
€7.466.245). Η έναρξη των εργασιών 
έγινε στις  19.11.2007 και η συμβα-
τική ημερομηνία ολοκλήρωσης ήταν 
στις  19.5.2009.

Αγνοούσαν επιστολές 
και επισημάνσεις 
Η προσωρινή παραλαβή του έργου 
έγινε στις 29.7.2009. Το ποσό του 
Τελικού Λογαριασμού για το Μέρος 
Α’ Πολεοδομικό Έργο, όπως αυτό 
είχε υπολογιστεί από τον ιδιώτη Επι-
μετρητή του έργου,  ανήρχετο στα 
€7.489.148,67. Όπως αναφέρεται, 
στο πιο πάνω ποσό  περιλαμβανόταν 

το ποσό των €812.241, που αφορού-
σε την πληρωμή  62 δελτίων με τρο-
ποποιήσεις (προσθήκες €892.036 
και αφαιρέσεις  €79.795), για εργα-
σίες που είχαν εκτελεστεί κατά το 
στάδιο  κατασκευής του έργου, κατό-
πιν οδηγιών του ιδιώτη Αρχιτέκτονα 
και, χωρίς αυτές – πλην 4 – να τύχουν 
έγκρισης –όπως προβλεπόταν από 
την Καθοδηγητική Τεχνική Επιτροπή 
του Δήμου για το εν λόγω έργο. 
Περιλαμβανόταν επίσης το ποσό των 
€341.720,29, που αφορούσε πληρω-
μή η οποία είχε γίνει απευθείας από 
τον Δήμο προς τον διορισμένο προ-
μηθευτή των φωτιστικών του έργου. 
Σύμφωνα με την  Ανάλυση Οικο-
νομικής Κατάστασης Έργου ημερ. 
5.11.2013, που  ετοιμάστηκε από τον 
ιδιώτη Επιμετρητή σε συνεργασία 
με το Λογιστήριο του Δήμου, είχαν 
γίνει μέχρι την ημέρα που διεξήχθη  
ο  έλεγχος από την Ελεγκτική Υπη-
ρεσία, συνολικές πληρωμές ύψους  
€8.145.591,86 για το Μέρος Α΄ – Πο-
λεοδομικό  Έργο. 
Στο πιο πάνω ποσό περιλαμβάνο-
νται πληρωμές προς τον Ανάδοχο  
ύψους €7.803.871,57 και προς τον 
διορισμένο προμηθευτή των φωτι-
στικών ύψους €341.720,29, το οποίο 

είχε καταβληθεί απευθείας  από τον 
Δήμο. Από την πιο πάνω ανάλυση 
(€8.145.591,86  -  €7.489.148,67) 
προκύπτει ότι είχε γίνει υπερπλη-
ρωμή προς τον Ανάδοχο ενός ποσού 
ύψους €656.443,19.
Με επιστολή η Υπηρεσία εξέφρα-
σε και πάλι την άποψη ότι ο Δήμος 
δεν είχε προβεί – κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου - στις απαραί-
τητες ενέργειες και, δεν είχε λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα για  διασφάλι-
ση των συμφερόντων του. Σύμφωνα 
εξάλλου με σχετική επιστολή που 
έλαβε η Αστυνομία για την έναρξη 
της έρευνας και με βάση τα ευρήμα-
τα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έγιναν 
αρκετά λάθη τα οποία αφορούσαν  
καθυστερήσεις  στις εγκρίσεις για 
προσφορές των υπεργολάβων ενώ 
δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες για τη σύναψη ξεχωρι-
στών συμφωνιών κατά την ανάθεση 
των πρόσθετων διαδικασιών. 

Πρόσθετες εργασίες 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται η εκτέλε-
ση πρόσθετων εργασιών, οι οποίες 
ενδεχομένως να μην εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις που καθορίζονται και 
επιτρέπονται στο συμβόλαιο. Σύμ-
φωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, πληρώνονταν ποσά στον 
εργολάβο έναντι οφειλών, χωρίς την 
έκδοση κανονισμών, πιστοποιητικών 
και ελέγχου. Ακόμη πληρώνονταν 
απευθείας ποσά σε προμηθευτές 
του εργολάβου. 
Προστίθεται ότι δεν τηρούνταν αρ-
χεία με τα στοιχεία των ωρών που 
εργάζονταν ο εργολάβος με υπερω-
ρίες για τις οποίες απαιτείται επι-
πρόσθετη πληρωμή, με αποτέλεσμα 
να εκτιμούνται οι απαιτήσεις του 
εργολάβου με τη μέθοδο της σφαι-
ρικής προσέγγισης. Αυτό, αναφέ-
ρεται, ίσχυε σε όλες τις εκτιμήσεις 
ανάκτησης των δικαιολογητικών των 
καθυστερήσεων μέσω υπερωριακής 
απασχόλησης για ποσά της τάξης 
των 635 χιλιάδων ευρώ.

Παραλιακό Μέτωπο Πάφου Συνέλαβαν τρίτο 
ύποπτο
Για τη δολοφονία του 
36χρονου από τη Συρία

Τρίτο ύποπτο πρόσωπο  συνέλα-
βε η αστυνομία την Πέμπτη, σε 

σχέση με τον φόνο του 36χρονου 
Μοχάμεντ Ασχάρ Αλή από την Σύ-
ρια. Πρόκειται για 32χρονο ομογε-
νή που απασχολεί τακτικά τις αρ-
χές με υποθέσεις διαρρήξεων και 
κλοπών.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστη-
μονική μαρτυρία που συνδέει τον 
32χρονο ομογενή με την δολοφο-
νία του 36χρονου Σύρου εξασφά-
λισε η αστυνομία. Σύμφωνα με 
όσα κατέθεσε στο δικαστήριο χτες 
ο εξεταστής της υπόθεσης ζητώ-
ντας και πετυχαίνοντας την έκδο-
ση διατάγματος κράτησης του για 
6 μέρες η σύλληψη του επιτεύχθη-
κε μετά την αποκάλυψη των τη-
λεπικοινωνιακών δεδομένων των 
δυο Σύρων που έχουν επίσης συλ-
ληφθεί και έχουν παραπεμφθεί σε 
απευθείας δίκη ενώπιων του κα-
κουργιοδικείου Πάφου που θα συ-
νεδριάσει στις 22 Νοεμβρίου.  
Με βάση τα στοιχεία αυτά το κι-
νητό του Ομογενή λάμβανε σήμα 
από κεραία που βρίσκεται πολύ 
κοντά στο διαμέρισμα του θύμα-
τος, κατά την ώρα της επίθεσης, 
ενώ είχε συχνές συνομιλίες με 
τους άλλους δυο φερόμενους ως 
δράστες . Η αστυνομία εκτιμά ότι 
ο ομογενής διαδραμάτισε κάποιο 
ρόλο και στην κλοπή του οχήμα-
τος που χρησιμοποιήθηκε για την 
μεταφορά και απομάκρυνση των 
δραστών από το διαμέρισμα του 
θύματος.  
Η αστυνομία έχει συνδέσει επίσης 
με επιστημονική μαρτυρία τους 
δυο Συρους ηλικίας 27 και 21 ετών  
που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη 
στο κακουργιοδικείο με την δολο-
φονία του συμπατριώτη τους.  

Τμήμα Δημοσίων Έργων Πάφου
Του προσλαμβάνουν ως επιτηρητές έργων αλλά 
εργάζονται ως οτιδήποτε άλλο
Το αυτεπάγγελτο θέμα, το οποίο ενέγραψε 

ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαβ-
βίδης και αφορά τα λειτουργικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι επιτηρητές Κατασκευα-
στικών έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων 
Πάφου, συζήτησε την Πέμπτη η Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.
Όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση, στο Επαρχι-
ακό γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου, αυτή την 
στιγμή εργοδοτούνται δεκαοκτώ επιτηρητές 
κατασκευαστικών έργων, εκ των οποίων μόνο 
οι πέντε ασκούν τα καθήκοντα του επιτηρητή, 

καθώς οι υπόλοιποι επιτηρητές ασχολούνται 
είτε με γραφειακή εργασία είτε με οποιαδή-
ποτε άλλη άσχετη με τα καθήκοντα του επιτη-
ρητή. Αποτέλεσμα αυτού να δημιουργούνται 
σοβαρά προβλήματα τόσο στην επίβλεψη των 
κατασκευαστικών έργων όσο και στην διεκπε-
ραίωση τους. 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Σαββί-
δης που ενέγραψε το θέμα, τόνισε  επανειλημ-
μένα, ότι οι πέντε επιτηρητές δεν επαρκούν για 
τον φόρτο εργασίας που υπάρχει και οι προϊ-
στάμενοι αντί να ζητήσουν από τους επιτηρη-
τές που ασχολούνται με άλλα καθήκοντα, να 

εκτελέσουν τα καθήκοντα για τα οποία έχουν 
προσληφθεί, ζητούν από ανειδίκευτους εργά-
τες ή τεχνίτες, χωρίς πείρα και γνώσεις να επι-
τηρήσουν έργα του Δημοσίου, με αποτέλεσμα 
να εγκυμονούν κίνδυνοι κακοτεχνιών,  διασπά-
θισης δημόσιου χρήματος ή ακόμα και κίνδυνοι 
πρόκλησης ατυχημάτων.
Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων, ζήτησε από την 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δη-
μοσίων Έργων, μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
μηνός να παρουσιάσει ενώπιων της επιτροπής, 
σχέδιο επίλυσης του προβλήματος. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πληρώνονταν ποσά στον 
εργολάβο έναντι οφειλών, χωρίς την έκδοση κανονισμών, πιστοποιητικών και 
ελέγχου. 

Δικαστικές κλήσεις σε νυν και πρώην μέλη το Δημοτικού Συμβουλίου 
Το ιστορικό της υπόθεσης για το οποίο καταχωρήθηκαν οι υποθέσεις στο δικαστήριο

Αντιπαράθεση για 
τον Γρίβα
Το κονδύλι που εγκρίθηκε από την 
Βουλή για το οίκημα Αζίνα δεν θα εί-
ναι μνημείο για τον Γρίβα αλλά του 
αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 και των αγωνι-
στών της Χλώρακας υποστηρίζει ο 
Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάν-
θους. Απαντώντας στην κριτική που 
ασκεί το ΑΚΕΛ ο κ. Μυριάνθους ανέ-
φερε ότι το σχετικό κονδύλι όπως δι-
ευκρινίστηκε χθες και από τον  σύν-
δεσμο αγωνιστών ΣΙΜΑΕ δεν αφορά 
τον Γρίβα.

Β. Φακοντής
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος 
Φακοντής επέμεινε στις καταγγελίες 
του κόμματος του και ζήτησε από τις 
ηγεσίες ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ να εξηγήσουν 
στα μέλη και τους ψηφοφόρους τους 
τι άλλαξε τώρα και ψήφισαν για το 
σχετικό κονδύλι ενώ παλαιότερα το 
είχαν απορρίψει. Τόνισε επίσης ότι το 
κονδύλι αφορά οίκημα για να τιμηθεί 
ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β΄ με συγκαλυμ-
μένο τρόπο.
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Κατ’ οίκον εμβολιασμοί  

Χορήγηση ενισχυτικής δόσης 
με επικαιροποιημένα εμβόλια 
για COVID-19 σε κλινήρη άτομα

Γ ια την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των κλινηρών ατόμων που 

επιθυμούν να εμβολιαστούν με 
τα επικαιροποιημένα διδύναμα 
εμβόλια που περιλαμβάνουν τις 
υποπαραλλαγές ΒΑ.1, ΒΑ.4 και 
ΒΑ.5 της παραλλαγής Όμικρον, το 
Υπουργείο Υγείας αναφέρει πως η 
χορήγηση ενισχυτικών δόσεων εμ-
βολίου θα γίνεται κατ’ οίκον ή στο 
χώρο διαμονής των ασθενών από 
εξειδικευμένους νοσηλευτές, οι 
οποίοι θα επικοινωνούν με τους 
αιτητές για τη διευθέτηση ραντε-
βού για εμβολιασμό, νοουμένου 
ότι έχει παρέλθει η περίοδος των 5 
μηνών από την προηγούμενη ενι-
σχυτική δόση εμβολίου.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο 
Υγείας αναφέρει ότι δικαιούχοι εί-
ναι κλινήρεις ασθενείς που ήδη 
έχουν ολοκληρώσει τον βασικό 
τους εμβολιασμό με τις προηγού-
μενες δόσεις.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συ-
μπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης, 
το οποίο μπορεί να υποβληθεί 
από τον/την ίδιο/α τον/την ασθε-
νή ή εκπρόσωπο του/της (οικείο 
του/της ασθενή/νούς) στις περι-
πτώσεις που ο/η ίδιος/ια αδυνατεί 
να το πράξει. Ακολούθως, το Έντυ-
πο Αίτησης πλήρως συμπληρω-
μένο και υπογραμμένο από τον/
την αιτητή/τρια και τον/την Προ-
σωπικό/ή Ιατρό, πρέπει να απο-
σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση cycomnet1@cytanet.com.cy ή 
μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στο 
22771496.
Σημειώνεται ότι άτομα τα οποία 
κατά την αρχική φάση του εμβολι-
αστικού προγράμματος δεν εμβο-
λιάστηκαν, αλλά είναι κλινήρη και 
επιθυμούν να εμβολιαστούν, μπο-
ρούν να αιτηθούν για κατ’ οίκον 
εμβολιασμό με 1η και 2η δόση, συ-
μπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυ-
πο Αίτησης. Το εν λόγω Έντυπο θα 
πρέπει να αποστέλλεται υπογε-
γραμμένο τόσο από το δικαιού-
χο ή εκπρόσωπό του, όσο και από 
τον Προσωπικό Ιατρό στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση cycomnet1@
cytanet.com.cy ή μέσω τηλεομοιό-
τυπου (φαξ) στο 22771496.

Τ ον κώδωνα του κινδύνου για τις βραχυχρό-
νιες μισθώσεις (τύπου Airbnb) κρούει ο Σύν-
δεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου 

(ΣΤΕΚ), παραθέτοντας εισηγήσεις για την αντιμετώ-
πιση των αλυσιδωτών προβλημάτων που προκαλεί 
η ραγδαία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση του φαινομέ-
νου στην Κύπρο, ενώ αναφέρεται σε εκτιμήσεις που 
κάνουν λόγο για “ανεξέλεγκτη λειτουργία περίπου 
80.000 - 100.000 κλινών”. Όπως αναφέρει ανακοί-
νωση του ΣΤΕΚ, ενόψει των εντεινόμενων πιέσεων 
για να υπάρξει ρύθμιση του φαινομένου των βρα-
χυχρόνιων ρυθμίσεων  σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
o Σύνδεσμος επισημαίνει τον έντονο προβληματι-
σμό του επί του θέματος και προβαίνει σε συγκε-
κριμένες εισηγήσεις.  Όπως αναφέρει, η μη επαρ-
κής ρύθμιση των συγκεκριμένων καταλυμάτων έχει 
δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα, τα οποία 
είναι εμφανή και ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία 
η θεσμοθέτηση επιπρόσθετων προνοιών πέραν 
αυτών που προνοούνται στην κείμενη νομοθεσία. 
Ο ΣΤΕΚ θεωρεί απαράδεκτο να υπάρξει περαιτέρω 
παράταση στην περίοδο χάριτος για εγγραφή των 
συγκεκριμένων καταλυμάτων στο μητρώο (δεν νο-
είται περαιτέρω παράταση στην παρανομία και στη 
φοροδιαφυγή) και επιπρόσθετα εισηγείται τα πιο 
κάτω μέτρα για την αποτελεσματική ρύθμιση των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων. 

Εισηγήσεις για μέτρα 
Πρώτο, όπως η εκμίσθωση ακινήτου να επιτρέ-
πεται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

το οποίο να μην ξεπερνά τις 90 ημέρες σε ετήσια 
βάση. Δεύτερο, όπως σε συγκεκριμένες περιοχές ή 
ακόμη και πόλεις όπου οι μόνιμοι κάτοικοι δυσκο-
λεύονται να βρουν σπίτια ή διαμερίσματα για μα-
κροχρόνια ενοικίαση να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
απαγόρευσης της βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 
ακινήτων. Τρίτο, ο Σύνδεσμος σημειώνει πως οι 
σχετικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτη 
λειτουργία περίπου 80.000 - 100.000 κλινών (όσες 
περίπου διαθέτει και η νόμιμη ξενοδοχειακή βιο-
μηχανία) βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κύπρο, εκ 
των οποίων μόλις 15.000 είχαν εγγραφεί στο σχε-
τικό μητρώο μέχρι πρόσφατα. Συνεπώς, εισηγείται 
όπως με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας 
από τον Φεβρουάριο του 2023, οι αρμόδιοι να 
προβαίνουν σε διαρκείς ελέγχους ώστε να πατα-
χθεί η παρανομία. Τέταρτο, όπως καταστεί υπο-
χρεωτική η καταβολή τέλους διανυκτέρευσης και 
πέμπτο, όπως υιοθετηθούν κανονισμοί ασφάλειας 
και υγείας. Σημειώνεται, παράλληλα, ότι πολλές 
ευρωπαϊκές πόλεις με μεγάλη τουριστική κίνηση, 
έχουν προχωρήσει σε δικές τους αυστηρές ρυθμί-
σεις. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει, στο Παρίσι 
η βραχυχρόνια μίσθωση επιτρέπεται για 120 μέρες 
τον χρόνο, σε Λονδίνο και Ρέικιαβικ η εκμίσθωση 
ακινήτου επιτρέπεται για 90 μέρες, στο Άμστερ-
νταμ μόνο μέχρι 30 μέρες, ενώ σε τρεις περιοχές 
της πόλης έχει απαγορευτεί εντελώς. Ενδεικτικά 
είναι και τα παραδείγματα της Γλασκώβης όπου 
επιτρέπεται μόνο η εκμίσθωση δωματίου σε δια-
μέρισμα που βρίσκεται σε κτήριο με κοινή είσοδο, 

της Βαρκελώνης όπου δεν παραχωρούνται πλέον 
άλλες άδειες για βραχυχρόνιες μισθώσεις, και της 
Πάλμα Ντε Μαγιόρκα όπου έχουν απαγορευτεί 
πλήρως σε κατοικημένες περιοχές. Η ραγδαία εξά-
πλωση των υπηρεσιών αυτών, σημειώνει ο Σύνδε-
σμος, έχει οδηγήσει στην εκτόξευση των ενοικίων 
σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα να καθίστα-
νται απαγορευτικά για τους μόνιμους κατοίκους ή 
να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση μόνιμης 
στέγης για τους γηγενείς πολίτες, ενώ συχνά, δημι-
ουργούνται και σοβαρά προβλήματα οχληρίας για 
τους μόνιμους περίοικους από τους προσωρινούς 
ενοικιαστές των καταλυμάτων αυτών.
Επιπλέον, οι Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν 
σημαντικές απώλειες εσόδων από τη μη φορολό-
γηση αυτών των δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, 
δημιουργείται άνισος ανταγωνισμός με τις ξενοδο-
χειακές μονάδες.

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Τρέχει να βρει λύσεις ο ΟΚΥπΥ  
Από τον νέο χρόνο με θαλάμους νοσηλείας 
το Νοσοκομείο Πόλης  

Μέτρα εισηγείται ο ΣΤΕΚ 
Το Airbnb βλάπτει τον τουρισμό - Ανεξέλεγκτη λειτουργία περίπου 
80.000 - 100.000 κλινών στην Κύπρο

Μ ε το νέο χρόνο και ειδικό-
τερα από την 15η Ιανουα-
ρίου, αναμένεται η επανα-

λειτουργία των θαλάμων εσωτερικών 
ασθενών του Νοσοκομείου Πόλης 
Χρυσοχούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός 
Υγείας στη διάρκεια σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέ-
γαρο Πόλης Χρυσοχούς. 
Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας, ανέφερε 
πως εννέα από τα δέκα αιτήματα που 
είχαν θέσει οι φορείς του διαμερίσμα-
τος Χρυσοχούς έχουν ήδη υλοποιηθεί, 
ενώ το τελευταίο εξ αυτών που αφο-
ρά ακριβώς στην επαναλειτουργία 
των θαλάμων εσωτερικών ασθενών 
υλοποιείται με το νέο χρόνο. 
«Έχουμε συμφωνήσει» τόνισε, «ότι 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα σκεφτούν 
όλοι τρόπους ώστε να ενισχύσουν 
ακόμη περισσότερο το Νοσοκομείο 
Πόλης Χρυσοχούς. Θα μελετήσουμε 
ειδικότερα κατά πόσο αυτό μπορεί 
να καταστεί ένα εξειδικευμένο κέντρο 

όπως συμβαίνει και στην περίπτωση 
του Νοσοκομείου Τροόδους. Πρέπει 
να σκεφτούμε όλοι μας για το καλό 
της περιοχής και για το καλό του κό-
σμου». 
Η επαναλειτουργία των θαλάμων εσω-
τερικών ασθενών του Νοσοκομείου 
Πόλης Χρυσοχούς ήταν πάγιο αίτημα 
των τοπικών αρχών και αυτή ήταν και 
η διαβεβαίωση που είχε δοθεί πριν να 
ξεσπάσει η πανδημία όταν λήφθηκε η 
απόφαση να κλείσει ο θάλαμος για να 
εξοικονομηθεί προσωπικό. 

Διευθετήσεις 
Από τις αρχές του νέου χρόνου ανα-
μένεται η επαναλειτουργία του θαλά-
μου νοσηλείας ασθενών με 11 κλίνες 
στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς 
και ήδη από τον ΟΚΥπΥ, γίνονται όλες 
οι απαραίτητες προεργασίες σύμ-
φωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του 
οργανισμού Χαράλαμπο Χαριλάου. 
Ο οργανισμός είπε ο κ. Χαριλάου στο 

Radiocosmos, θα προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες διευθετήσεις για την 
ομαλή επαναλειτουργία του θαλά-
μου, με στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των ασθενών της ευρύτερης 
περιοχής. Διαβεβαίωσε παράλληλα, 
ότι τα όποια κενά δημιουργηθούν στα 
νοσοκομεία Πάφου και Λεμεσού από 
την επιστροφή των νοσηλευτών στο 
νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς θα 
καλυφθούν από τον οργανισμό.

Ικανοποίηση 
Ικανοποίηση για την απόφαση εξέ-
φρασε ο Δήμαρχος Πόλεως Γιώτης 
Παπαχριστοφή. Το αίτημα για να επα-
ναλειτουργήσει ο θάλαμος ήταν δικαι-
ολογημένο σημείωσε, προσθέτοντας 

πως έχει ληφθεί μια σωστή απόφαση 
που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της 
περιοχής. Κάλεσε μάλιστα τους κατοί-
κους του διαμερίσματος Χρυσοχους 
να αγκαλιάσουν και να εμπιστευτούν 
το τοπικό νοσοκομείο.  
Χαρά και ικανοποίηση για την από-
φαση επαναλειτουργίας του θαλά-
μου εσωτερικής νοσηλείας ασθενών 
στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, 
εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
και υποψήφιος για την προεδρία της 
Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου. 
«Χαίρομαι ανέφερε μιλώντας στο 
Radiocosmos, που η κυβέρνηση έλα-
βε την απόφαση και υλοποίησε το 
δίκαιο αίτημα των συγχωριανών μου» 
και υπενθύμισε ότι στο νοσοκομείο 
Πόλεως λειτουργούσε θάλαμος από 
τον καιρό της Αγγλοκρατίας.
Την ικανοποίηση τους για την απόφα-
ση εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους 
πολιτικά πρόσωπα, κόμματα και ορ-
γανώσεις.
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Ο Ανδρέας Χριστοδούλου Μάχιμος όπως 
είναι γνωστός στην Πάφο και όχι μόνο, 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο Χωριό, 

αποφοίτησε από το Λύκειο Πόλης Χρυσοχούς 
και κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά ως μόνιμος 
Αξιωματικός απ’ όπου και αφυπηρέτησε το 2006 
με το βαθμό του ε.α. Ταξίαρχου. 
Από το 2007, επέστρεψε στην κοινότητα του, 
ενώ από την 1/1/2012 εκλέχτηκε πρόεδρος της 
κοινότητάς του, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. 
Στη συνέντευξη στον στο Αδέσμευτο, ευθύς 
όπως έμαθε να είναι μιλά έξω από τα δόντια, 
ενώ δηλώνει ότι  πλέον, δεν μπορεί να ζήσει  κά-
που που να μην βλέπει τη θάλασσα και το Δάσος 
του Ακάμα που όταν το επισκέπτεται τον ξεκου -
ράζει και τον ηρεμεί.

Ερ.:  Κύριε Χριστοδούλου τι  ήταν αυτό που σας 
έκανε να διεκδικήσετε εκλογή στη θέση του 
κοινοτάρχη Νέου Χωριού;
Απ.:  Μετά την αφυπηρέτηση μου από την Εθνι-
κή Φρουρά είχα αρκετό χρόνο στην διάθεση μου 
και η αγάπη μου για το χωριό και την περιοχή, 
με ώθησαν να υποβάλω υποψηφιότητα  με στό-
χο να προσφέρω στο χωριό μου.
 
Ερ.:  Η δουλειά του κοινοτάρχη και του στρατι-
ωτικού έχει ομοιότητες;
Απ.:  Και τα δύο αφορούν την διοίκηση και δεν 
δυσκολεύτηκα καθόλου να περάσω από τη δι-
οίκηση του στρατοπέδου στο χειρισμό των θε-
μάτων που αφορούν την κοινότητα μου το Νέο 
Χωριό, στο οποίο γεννήθηκα, μεγάλωσα και επέ-
στεψα ως μόνιμος κάτοικος από το 2007.

Ερ.:  Ποιες οι θύμισες από τα παιδικά σας χρό-
νια στο χωριό;
Απ.:  Ήταν όμορφα και συνάμα δύσκολα χρόνια, 
αφού ζούσαμε σε μια κοινότητα χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα και νερό στο σπίτι. 
Ο κόσμος ήταν πολύ πιο ήρεμος και ήσυχος και 
με πολύ καλύτερη ζωή. Τα παιδιά, μετά το σχο-
λείο βοηθούσαν τους γονείς τους στις γεωργι-
κές και κτηνοτροφικές ασχολίες τους. Την επο-
χή που ήμουν εγώ στο Δημοτικό σχολείο, η τάξη 
μου μόνο είχε 24 μαθητές δηλαδή σε ένα χωριό 
σε ένα χρόνο γεννήθηκαν 24 παιδιά. Δυστυχώς 
σήμερα, έχουμε κοινότητες χωρίς κανένα μαθη-
τή και χωρίς παιδιά. 
Εδώ να αναφέρω ότι το 2019, πέρασα από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο πρόταση με βάση την 
οποία όσα νεαρά ζευγάρια αποκτήσουν παιδί 
από την 1-1-20 θα παίρνουν βοήθημα τριών χι-
λιάδων ευρώ από το ταμείο της κοινότητας και 
το 2020 γεννήθηκαν 6 παιδάκια στο Νέο Χωριό 
και όσο εγώ θα είμαι κοινοτάρχης αυτό το ποσό 
θα δίνεται σε όσους συγχωριανούς μου αποκτή-
σουν παιδιά, γιατί όπως είπα και στον υπουργό, 
αλλά και την έπαρχο Πάφου, αυτό έπρεπε να εί-
χαν πράξει όλες οι κυβερνήσεις.  Να δώσουν κί-
νητρα στους νέους να μείνουν στις κοινότητες 
μας. 

Ερ.:  Πώς πήρατε την απόφαση να γίνεται στρα-
τιωτικός; 
Απ.:  Μου άρεσε το επάγγελμα του στρατιωτι-
κού, αφού όλα τα αδέλφια του πατέρα μου ήταν 
αναμεμειγμένα στον αγώνα του 55-59 και παρό-
λο που ως αθλητής του Κοροίβου, είχα εξασφα-
λίσει θέση στη Γυμναστική Ακαδημία, προτίμη-

σα να φοιτήσω στη Στρατιωτική Σχολή, απόφαση 
για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ και τώρα εάν 
έπρεπε να επιλέξω επάγγελμα αυτή θα ήταν η 
επιλογή μου. 

Ερ.:  Από την πολύχρονη υπηρεσία σας στην ΕΦ 
έμεινε κάποιο περιστατικό το οποίο θα θυμά-
στε για πάντα; 
Απ.:  Είναι πολλά τα περιστατικά με πολλές ωραί-
ες στιγμές στην Ε.Φ που όσοι με γνωρίζουν μου 
λένε να γράψω βιβλίο με τις εμπειρίες μου.

Ερ.:  Το παρατσούκλι Μάχιμος πώς σας δόθηκε;
Απ.:  Στον Στρατό ήμουν παντού σε όλες τις 
ασκήσεις,  πάντα στην πρώτη γραμμή  Μάχιμος, 
με πολύ έντονη δράση όπως λένε οι συνάδελ-
φοι μου και οι φαντάροι που υπηρέτησαν μαζί 
μου. Όσους μπορούσα να βοηθήσω το έκαμνα, 
φαντάροι που ήταν στην πρώτη γραμμή από την 
Πάφο και είχαν δυσκολίες,  τους βοηθούσα πά-
ντα, αφού τους είχα και μίαν ιδιαίτερη αδυνα-
μία αφού «τα Παφιτούθκια ξεχώριζαν πάντοτε», 
ήταν οι πιο πρόθυμοι φαντάροι όταν επρόκειτο 
να κάνουμε έργα στα στρατόπεδα. « Ήταν σκλη-
ρά καρύδια, ήταν μαθημένοι από τα χωριά τους, 
τα αμπέλια, να δουλεύουν σκληρά»...  

Ερ.:  Γονείς σας ζητούσαν να «βοηθήσετε» τα 
παιδιά τους στον στρατό; 
Απ.:  Φυσικά, πολλές φορές γονείς μου ζήτησαν 
να δώσω άδεια στα παιδία τους να τους βοη-
θήσουν, γιατί είτε θα έβγαζαν πατάτες,  είτε θα 
έκοβαν σταφύλια είτε γιατί είχαν δουλειές στα 
χωράφια και ήθελαν βοήθεια. Υπήρξαν όμως και 
γονείς που μου έλεγαν και ψέματα, για να πάει 
το παιδί τους στο κυνήγι,  ή στο ποδόσφαιρο. 
Χαιρόμουν ιδιαίτερα τους μάγκες φαντάρους 
που έβγαιναν μπροστά και μου έλεγαν «κύριε 
διοικητά θέλω άδεια το Σαββατοκύριακο γιατί 
έρχεται η κοπέλα μου από την Ελλάδα»…   

Ερ.:  Διατηρείτε φιλίες με παλιούς σας συνα-
δέλφους;
Απ.:  Βεβαίως έχω επαφές με συναδέλφους από 
τα πρώτα χρόνια που καταταγήκαμε στον Στρα-
τό, πολλές φορές πλέον όταν πηγαίνω στη Λευ-
κωσία για δουλειές της κοινότητας θα βρεθού-
με με παλιούς συναδέλφους να πιούμε τον καφέ 
μας. 

Ερ.:  Με τα καθήκοντα σας πλέον ως κοινοτάρ-
χης έχετε ελεύθερο χρόνο για την οικογένεια 
σας;
Απ.:  Παραδέχομαι ότι  έχω λάθη. Πολλές φο-
ρές βάζω σε δεύτερη μοίρα την Οικογένεια μου, 

αφού βάζω σε προτεραιότητα τα θέματα της Κοι-
νότητας, όμως δεν μπορώ να κάνω και διαφορε-
τικά, αφού δεν έχω την απαραίτητη βοήθεια από 
τα υπόλοιπα μέλη του κοινοτικού μου Συμβουλί-
ου. Χαρακτηριστικά να αναφέρω, ότι  στο πρό-
σφατο Εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της κοινό-
τητας από τα 6 μέλη του συμβουλίου, τα πέντε 
δεν παραβρέθηκαν. Δυστυχώς για όλα πρέπει να 
τρέχει ο κοινοτάρχης. 

Ερ.:  Ποιο είναι το σημαντικότερο έργο που έγι-
νε στην κοινότητα σας τα τελευταία χρόνια κ. 
Χριστοδούλου;
Απ.:  Ο παρακαμπτήριος δρόμος που διαιωνιζό-
ταν για 25 χρόνια και όταν ανέλαβα καθήκοντα 
μου είπαν ότι «επεράσαν τόσοι και τόσοι και δεν 
θα τον κάνεις» και τελικά με το πείσμα μου, έγι-
νε ο παρακαμπτήριος καθώς και η ανάπλαση της 
πλατείας με τα πλακόστρωτα. 

Ερ.:  Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμε-
ρα της κοινότητας σας;
Απ.:  Η αστυφιλία είναι το μεγαλύτερο μας πρό-
βλημα, ο πληθυσμός της κοινότητας μας μειώνε-
ται παρά τον επαναπατρισμό ορισμένων χωρια-
νών μας από Αφρική και Αγγλία. Δυστυχώς την 
τελευταία δεκαετία είχαμε 70 θανάτους  συγχω-
ριανών μας και μόνο 13 νέες γεννήσεις και όπως 
έχω πει πολλές φορές, μετά από μια 15ετια δεν 
θα βρίσκεις αυτόχθονες κατοίκους στην κοινό-
τητα μας αλλά Ρώσσους, Γερμανούς και Άγγλους 
που αγόρασαν σπίτια στο χωριό και τα παιδιά τα 
δικά μας θα παν στις πόλεις για να βρουν δου-
λειές γιατί δυστυχώς τα συμφέροντα κάποιων 
δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη στην περιοχή μας. 
Πάνε τώρα να αλλάξουν το τοπικό σχέδιο στην 
περιοχή και μας λένε θα επιτρέπεται η ανέγερση 
ξενοδοχείων ενός ορόφου. Πού ξανακούστηκε 
κάτι τέτοιο; Δυστυχώς κάποιοι παίζουν με τη νο-
ημοσύνη μας. Έχω παράπονα και από τους βου -
λευτές της Πάφου που χωρίς να μας ρωτήσουν 
πήγαν και ψήφισαν το νομοσχέδιο των συμπλεγ-
ματοποιήσεων και μας βάζουν σε ένα σύμπλεγ-
μα με την Πόλη και τον Πωμό, τη στιγμή που εί-
μαστε κοινότητες της περιοχής Λαόνας- Ακάμα 
και μπαίνουμε σε περιπέτειες.

Ερ.:  Έχετε πάρει τις αποφάσεις σας για τις επέ-
μενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης;
Απ.:  Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πάρω απο-
φάσεις,  θα περιμένουμε να δούμε σε ποιο σύ-
μπλεγμα θα καταλήξει τελικά η κοινότητα μας, 
αφού έχουμε προσφύγει στην δικαιοσύνη, εξάλ-
λου και η ηλικία μου νομίζω πλέον ότι δεν μου 
το επιτρέπει…

Ερ.:  Ποια είναι τα χόμπι σας;

Απ.:  Μου αρέσει το κυνήγι και το ψάρεμα αλλά 
δυστυχώς δεν έχω πλέον αρκετό ελεύθερο χρό-
νο. Όταν καταφέρνω να ξεκλέψω λίγο χρόνο θα 
πάω καμία βόλτα με τη γυναίκα μου, ή θα κανο-
νίσω φαγητό με τα παιδιά μου. Όσο για το κυ-
νήγι αν καταφέρω την πρώτη Κυριακή θα πάω 
για λίγο…

Ερ.:  Ποιες είναι οι περιοχές που σας αρέσει να 
επισκέπτεστε;
Απ.:  Μου αρέσουν πάρα πολλές περιοχές της 
Κύπρου. Αν πάω στην Αθηαίνου ξεκουράζομαι 
και ανανεώνομαι γιατί έχω πολλούς φίλους το 
ίδιο και στην Αγία Νάπα, όμως εκεί που πραγ-
ματικά ηρεμώ είναι στην περιοχή του Ακάμα και 
στο Blue Lagoon, στον Άγιο Κώνωνα, τις Σμιγιές 
όπου σταματώ το αυτοκίνητο μου και βγάζω φω-
τογραφίες, βλέπω την καταπράσινη περιοχή και 
θυμούμαι τα παιδικά μου χρόνια τότε που ο πα-
τέρας μου ήταν δασοφύλακας στην περιοχή και 
έμενε με την μητέρα μου σε σπίτι  της κυβέρνη-
σης στις Σμιγιές.

Ερ.:  Θα μπορούσατε να ζήσετε μακριά από το 
Νέο Χωριό;
Απ.:  Όχι με τίποτα, δεν μπορώ να ζήσω κάπου 
που να μην βλέπω τη θάλασσα και το Δάσος, το 
Νέο Χωριό, είναι το ωραιότερο χωριό της περιο-
χής μας, αφού συνδυάζει τρεις θάλασσες και τη 

Χερσόνησο του Ακάμα.

Ερ.:  Πού αποδίδεται τη μεγάλη επισκεψιμότη-
τα της περιοχής σας κυρίως κατά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες;
Απ.:  Στις όμορφες περιοχές μας, τη θάλασσα, την 
ιστορία και τη μυθολογία της περιοχής μας…

Ερ.:  Ποιο είναι το μήνυμα σας προς τους από-
δημους της κοινότητας σας;
Απ.:  Να μην ξεχνούν τις ρίζες τους και να επι-
σκέπτονται την κοινότητα τους οπότε τους το 
επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τους.  

Ανδρέας Χριστοδούλου –Μάχιμος

Μετά από μια 15ετία δεν θα 
έχουμε αυτόχθονες κάτοικους 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Τα δύσκολα αλλά όμορφα παιδικά χρόνια, η θητεία στον στρατό, πώς του δόθηκε το παρατσούκλι Μάχιμος, η προεδρία της 
κοινότητας Νέου χωριού και τα παράπονα του από τους Βουλευτές της Πάφου, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί…

«Έχω παράπονα και από τους βουλευτές 
της Πάφου που χωρίς να μας ρωτήσουν 
πήγαν και ψήφισαν το νομοσχέδιο των 
συμπλεγματοποιήσεων…»
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Δρόμος Χλώρακας – Κισσόνεργας – Κόλπου των Κοραλλίων  
Εισήγηση Βαλεντίνου Φακοντή για τμηματική κατασκευή του και τι απαντά ο Υπουργός…  

Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Παραλίες Κισσόνεργας
Ξεπέρασαν τις 190 
χιλιάδες ευρώ τα έσοδα!

Όπως αναμενόταν, οι πλήρως 
αναβαθμισμένες παραλίες λου-

ομένων στην Κισσόνεργα στις οποί-
ες έγιναν εργασίες αναβάθμισης στις 
αρχές του 2022, είχαν αυξημένη επι-
σκεψιμότητα και ήταν και φέτος ση-
μείο αναφοράς για την Πάφο. Υπεν-
θυμίζεται ότι στις παραλίες έχουν 
γίνει σημαντικά έργα διαμόρφωσης 
και βελτίωσης των χώρων καθώς επί-
σης και των διευκολύνσεων για τους 
λουόμενους. Επιπρόσθετα οι παρα-
λίες λουομένων  της Κισσόνεργας 
ήταν επαρκώς επανδρωμένες,  από 
την αρχή της περιόδου, με ναυαγο-
σώστες οι οποίοι διασφάλιζαν την 
ασφάλεια των λουομένων. Στην επι-
τυχία των παραλιών συνέβαλε πάρα 
πολύ το γεγονός ότι οι παραλίες λου-
ομένων της Κισσόνεργας έχουν εύκο-
λη πρόσβαση και σε συνάρτηση με 
τον  παραλιακό πεζόδρομο / ποδη-
λατοδρόμο ο οποίος έχει κατασκευα-
στεί πρόσφατα τόσο κατά μήκος της 
ακτογραμμής όσο και κατά μήκος της 
παραλιακής λεωφόρου της Κισσό-
νεργας, διασφαλιζόταν η ασφαλής 
πρόσβαση των πελατών των ξενοδο-
χείων της περιοχής στις παραλίες. Τα 
έσοδα από τις παραλίες λουομένων 
της Κισσόνεργας, ξεπέρασαν τις 190 
χιλιάδες ευρώ, αποτελούν σημαντική 
πηγή εσόδων για το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο και συμβάλλουν στην υλο-
ποίηση των στόχων που έχει θέσει το 
συμβούλιο για την αναβάθμιση της 
κοινότητας και την βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των δημοτών της.

Σε εκκρεμότητα παραμένει ακό-
μη η ολοκλήρωση του έργου για 

βελτίωση του πα-
ραλιακού μετώπου 
Χλώρακας – Κισσό-
νεργας – Κόλπου των 
Κοραλλίων, το οποίο 
αποτελεί προέκτα-
ση της Λεωφόρου 

Τάφοι των Βασιλέων και τμήμα του 
δρόμου από το αεροδρόμιου Πάφου 
προς την Πέγεια. 
Μετά την επικαιροποίηση του Ρυθ-
μιστικού Σχεδίου από το Τμήμα Πο-
λεοδομίας το καλοκαίρι του 2021, 
η αποστολή του τελικού Ρυθμιστι-
κού Σχεδίου και η Περιβαλλοντική 
έγκριση εξακολουθούν να εκκρε-
μούν. Ως εκ τούτου, συνεχίζει  η με-
γάλη καθυστέρηση στην προκύρηξη 
του έργου για τον ανάδοχο ιδιώτη 
μελετητή. 
Ο Υπουργός Μεταφορών σε απάντη-
ση του, ημερομηνίας 5/10/2022, σε 

ερώτηση που υπέβαλε, μέσω της 
Βουλής  των Αντιπροσώπων, ο Βου-
λευτής Πάφου του ΑΚΕΛ βαλεντίνος 
Φακοντής, αναφέρει ότι  στόχος εί-
ναι η προκήρυξη προσφορών για 
την ετοιμασία της μέλετης από από 
ιδιώτη μελετητή εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2023, μελέτη η οποία 
θα διαρκέσει δύο χρόνια περίπου.
Για το σκοπό της γρηγορότερης 
έναρξης και ολοκλήρωης του έργου 

ο κ.  Φακοντής εισηγήθηκε να εξε-
ταστεί το ενδεχόμενο διαχωρισμού 
του έργου σε φάσεις ώστε να προ-
ωθηθεί με ταχύτερους ρυθμούς το 
μέρος του παραλιακού δρόμου Χλώ-
ρακας – Πέγειας, παρά την κοινότη-
τα Κισσόνεργας όπου η γη είναι χα-
λίτικη. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την απαντητι-
κή επιστολή του κ.  Καρούσου αυτό 
είναι κάτι που θα εξεταστεί στα 

πλαίσια ετοιμασίας των εγγράφων 
προκήρυξης της μελέτης.
Ο κ.  Φακοντής, καλεί τον αρμόδιο 
Υπουργό όπως εξετάσει σοβαρά την 
εισήγηση του για τμηματική κατα-
σκευή του έργου, αφού είναι εφι-
κτό, ώστε να μπορέσει να προω-
θηθεί άμεσα το τμήμα του δρόμου 
παρά την κοινότητα Κισσόνεργα.
Υπογραμμίζουμε ακόμα και διαπι-
στώνει ότι  το συγκεκριμένο τμή-
μα είναι το πιο επικίνδυνο αφού σε 
αυτό χάθηκαν ζωές στο παρελθόν 
και παράλληλα είναι το τμήμα με 
το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρ-
το αφού συνδέει την τουριστική Πέ-
γεια με την Χλώρακα αλλά και την 
πόλη της Πάφου. 
Η καθυστέρηση που παρατηρείται 
εδώ και χρόνια στην υλοποίηση του 
έργου καταλήγει ο βουλευτής είναι 
τεράστια και ζητά τη λήψη μέτρων 
για προώθηση του έργου το συντο-
μότερο.

Αντίδραση ΠΑΣΙΚΑ για το ωράριο λειτουργίας
Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. «καταδικάζει με τον πιο έντο-

νο τρόπο το νέο διάταγμα του Υπουρ-
γού Εσωτερικών που φαίνεται ξεκάθαρα να 
λυγίζει στις απαιτήσεις και πιέσεις συγκε-
κριμένου κλάδου κέντρων αναψυχής».
Σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι «μέσα 
από ένα απαράδεκτο και αντιδεοντολογι-
κό από κάθε άποψη διάταγμα, δίνει το δι-
καίωμα στους οικείους Έπαρχους να παρα-
βιάζουν το νόμο παραχωρώντας παράταση 
στη λειτουργία των δισκοθηκών, καμπαρέ, 
μουσικοχορευτικών κατά μιάμιση ώρα δη-
μιουργώντας κέντρα αναψυχής δύο ταχυ-
τήτων και προκαλώντας τις μέγιστες ανατα-
ράξεις στη βιομηχανία σε μια περίοδο που 
3,500 κέντρα αναψυχής παλεύουν με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν».

«Δυστυχώς η κυβέρνηση, συνεχίζει η ανα-
κοίνωση, «για άλλη μια φορά δείχνει  με πιο 
τρόπο αντιμετωπίζει την τεράστια αυτή βι-
ομηχανία, αγνοώντας και δείχνοντας πραγ-
ματική άγνοια για τις πραγματικές ανάγκες 
της συντριπτικής πλειοψηφίας  της βιομη-
χανίας των κέντρων αναψυχής μέσα από 
μια ξεκάθαρη απόφαση εξυπηρέτησης συ-
γκεκριμένων συμφερόντων».
Καταλήγει σημειώνοντας ότι ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α 
θα ενεργήσει και θα πράξει ότι χρειάζε-
ται για να ανατρέψει την απόφαση αυτή 
η οποία ήδη άρχισε να προκαλεί έντονες 
αντιδράσεις  οι οποίες και θα ενταθούν και 
θα βγουν προς τα έξω με τον πιο έντονο 
τρόπο.

Μπορεί τα εξώδικα σε οδη-
γούς που παρανομούν να 

πέφτουν βροχή στην Πάφο αλλά 
οι οδηγοί δεν φαίνεται να συμ-
μορφώνονται. 
Σε 105 εξώδικες τροχαίες καταγγε-
λίες προχώρησαν τα μέλη της πο-
δηλατικής αστυνόμευσης επαρχί-
ας Πάφου τον Οκτώβριο. 
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύ-
που της ΑΔΕ Πάφου Μιχάλη Νι-
κολάου, εκτός από τις εξώδικες 
τροχαίες καταγγελίες, τα μέλη 
της ποδηλατικής αστυνόμευσης 
προσέφεραν σε 23 περιπτώσεις 
βοήθεια προς το κοινό, διεκπεραί-
ωσαν καθήκοντα λήψης μέτρων 
ασφαλείας κατά την διάρκεια 15 

εκδηλώσεων και παρείχαν σε 9 
περιπτώσεις βοήθεια σε άλλα 
τμήματα και υπηρεσίες της ΑΔΕ 
Πάφου.
Ακόμη διενήργησαν 16 ανακοπές 
και ελέγχους υπόπτων προσώ-

πων και οχημάτων, διενήργησαν 
ελέγχους σε χώρους στάθμευσης 
, παρείχαν συμβουλές σε ιδιο-
κτήτες καταστημάτων και άλλων 
υποστατικών για μέτρα ασφα-
λείας της περιουσίας τους, δόθη-

καν συμβουλές σε τουρίστες και 
ντόπιους όπου ζητήθηκε, προχώ-
ρησαν στην  αστυνόμευση στην 
ευρύτερη περιοχή της Χλώρακας 
και Γεροσκήπου για πρόληψη της 
εγκληματικότητας, στον έλεγχο 
παραλιών σε συνεργασία με τους 
κατά τόπους ναυαγοσώστες και 
φρουρά προστασίας μαρτύρων 
στην Χλώρακα.
Παρείχαν επίσης συμβουλές σε 
ιδιοκτήτες καταστημάτων και 
άλλων υποστατικών για μέτρα 
ασφαλείας της περιουσίας τους, 
ανταποκρίθηκαν σε επεισόδια 
στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερί-
ας Πάφου και αστυνόμευσαν πο-
δοσφαιρικούς αγώνες.

Συνεχίζονται οι καταγγελίες και οι παρανομίες
Παραπλανητικά email

Συνεχίζεται το φαινόμενο των κακό-
βουλων απατηλών ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων με εκβιασμό χρηστών δι-
αδικτύου, αναφέρει η Αστυνομία που 
καλεί εκ νέου το κοινό να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικό.
Σε ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα ύπο-
πτα μηνύματα αναφέρουν ένα κωδικό 
που ομοιάζει με αυτόν του χρήστη, με 
τον οποίον του αναφέρουν με εκβιαστι-
κό τρόπο ότι κατάφεραν να έχουν πρό-
σβαση σε λογαριασμό του και ότι εάν 
δεν πληρώσει ένα ποσό σε μορφή κρυ-
πτονομίσματος, θα δημοσιοποιήσει τις 
δραστηριότητες του χρήστη στην δήθεν 
θέαση του, σε πορνογραφικό υλικό.  
Με το μήνυμα  ζητούν από τον παραλή-
πτη του μηνύματος να εμβαστούν περί 
τα $1.900 δολάρια υπό μορφή bitcoin 
σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι.







Ο ρισμένοι πιστοί Χριστιανοί 
ισχυρίζονται ότι πολλά από 
τα θαύματα της Παναγίας 

είναι μια διαρκής πρό-
σκληση της Θεοτόκου 
προς τους μουσουλ-
μάνους κυρίως, για να 
προσέλθουν στο χρι-
στιανισμό. Απόδειξη 

για τον ισχυρισμό τους αναφέρουν 
ότι σε περιοχές όπου συνυπάρχουν 
και οι δύο θρησκείες, οι μουσουλ-
μάνοι γίνονται αποδέκτες θαυμα-
τουργικών παρεμβάσεων της Πα-
ναγίας.
Μια τοπική παράδοση αναφέρει ότι 
σε κάποιο βάτο κελαηδούσε καθη-
μερινά μια πέρδικα που ενοχλούσε 
τους Τούρκους της περιοχής, που 
αποφάσισαν να την σκοτώσουν.
Επειδή όμως δεν τα κατάφεραν, 
έκαψαν τη βάτο και μέσα στη στά-
χτη της βρέθηκε η εικόνα της Πα-
ναγίας της Χρυσελεούσας. Εκεί κτί-
στηκε από τους Χριστιανούς μικρό 
πλίνθινο προσκυνητάρι όπου τοπο-
θετήθηκε.
Μια μέρα πέρασε από το σημείο 
εκείνο ένας Τούρκος κρατώντας δυο 
γομάρια λάδι. Όταν είδε το προσκυ-
νητάρι της Παναγίας είπε κοροϊδευ-
τικά, -Παναγία φανερωμένη με τους 
πλίθους είσαι χτισμένη;
Εκείνη τη στιγμή έχασε το φως του.
Μια χριστιανή που ήταν μάρτυρας 

του γεγονότος, είπε στον Τούρκο να 
ζητήσει συγχώρεση και να δώσει το 
λάδι προσφορά στην Παναγία για 
να ξαναδεί το φως σου. Πράγματι, 
μόλις ο Τούρκος ζήτησε συγχώρεση 
ξαναβρήκε το φως του.
Ένα άλλο περιστατικό που είναι 
ιστορικό γεγονός και υπάρχουν 
μαρτυρίες ότι έχει συμβεί, συνέ-
βηκε στο χωριό της Μεσόγης της 
Πάφου και έχει σχέση με την θαυ-
ματουργή εικόνα της Παναγίας της 
Χρυσο-Μεσογειώτισσας.
Η Κύπρος έχει περάσει πολλές ανομ-

βρίες κατά καιρούς και πάντα όποτε 
συμβαίνει αυτό, οι άνθρωποι ενα-
ποθέτουν την πίστη τους στο Θεό 
για να τους βοηθήσει. Ένα παλαι-
όν καιρόν, στο χωριό της Μεσόγης, 
ο παπάς κάλεσε τους χωριανούς να 
κάμουν παράκληση στην Παναγία 
την Χρυσο-Μεσογειώτισσα και να 
την γυρίσουν λυτή σε όλο το χωριό, 
ίσως και οι παρακλήσεις τους εισα-
κούονταν και έστελνε ο Θεός βρο-
χή. Εκείνη την εποχή το χωριό ήταν 
μικτό με Έλληνες και Τούρκους. Στην 
κάτω μεριά της εκκλησίας προς την 

πλευρά του Κτημάτου, ήταν η γει-
τονιά με τους Μουσουλμάνους. Την 
ώρα της περιφοράς της εικόνας της 
Παναγίας, ένας Τούρκος μειδιώντας 
ειρωνικά, είπε σιγανά σε έναν άλλο 
Τούρκο,
-Κοίταξε τους χριστιανούς, κρατούν 
ένα κομμάτι ξύλο και το γυρίζουν 
σαν τους πελλούς πως εν να γινεί 
θαύμα.
Και το θαύμα συνέβηκε στη στιγμή. 
Από το εικόνισμα ένα μικρό κομ-
μάτι ξύλο αποκόπηκε, και με δύνα-
μη εκσφενδονίστηκε  στο μάτι του 
Τούρκου που είχε βλασφημήσει και 
του τον τύφλωσε. Έμεινε για πάντα 
τυφλός, γιατί κανείς δεν του εξήγη-
σε να ζητήσει συγχώρεση και ίσως η 
Παναγία να του ξανάδινε το φως.
Ύστερα από το περιστατικό, αλλά 
και στα χρόνια που πέρασαν, όσοι 
δοκίμασαν να κολλήσουν το απο-
κομμένο κομμάτι στην εικόνα, δεν 
μπόρεσαν. 
Η θαυματουργή εικόνα της Παναγί-
ας ίσως το απέβαλλε γιατί ήρθε σε 
επαφή με αυτόν που την βλασφή-
μησε χωρίς ύστερα να μετανιώσει.
Η εικόνα με το αποκομμένο μέ-
ρος σήμερα ευρίσκεται στο τέλος 
του δεξιού εικονοστασίου της και-
νούργιας εκκλησιάς του αποστόλου 
Βαρνάβα, όπου την επισκέπτονται 
πολλοί ευσεβείς για να ζητήσουν τη 
χάρη της.

Παναγία η ΧρυσομεσογιώτισσαΣυμβάλλοντας στη σωστή 
χρήση της γλώσσας μας
  Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, M.Ed., πρώην Διευθυντής 
Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καταγράφει, 
με επιλεγμένα παραδείγματα, λάθη που κάνουμε όταν 
μιλάμε.

1. Λέξεις που συγχέονται: Αισθάνομαι Vs συναι-
σθάνομαι Vs διαισθάνομαι: Όλοι «συναισθαν-

θήκαμε τις επιπτώσεις» τής παν-
δημίας Covid-19. Το σωστό είναι: 
όλοι αισθανθήκαμε τις επιπτώσεις 
της πανδημίας Covid-19. 
«Αισθάνομαι τη λύπη σου» για το 
τραγικό συμβάν. Το σωστό είναι:  

συναισθάνομαι. 
«Αισθάνομαι τον κίνδυνο» από την κακή χρήση 
του Διαδικτύου. Το σωστό είναι: διαισθάνομαι 
τον κίνδυνο από την κακή χρήση του Διαδικτύ-
ου. N.B. (Σημειώστε): αισθάνομαι (feel): 1. αντι-
λαμβάνομαι με τις αισθήσεις: αισθάνομαι ζέστη.   
(μτφ.) νιώθω: αισθάνομαι χαρά/νέος/υγιής/
κούραση 2. συναισθάνομαι: αισθάνομαι τις συ-
νέπειες των επιλογών μου/ότι έχω δίκιο 3. έχω 
την εντύπωση: αισθάνομαι ότι κάτι μού κρύβεις. 
Vs συναισθάνομαι # αδιαφορώ (understand 
sb’s feelings) 1. νιώθω το ίδιο συναίσθημα (με 
άλλον), έχω ενσυναίσθηση για τους άλλους, 
συμπονώ: συναισθάνομαι τον πόνο σου. 2. έχω 
απόλυτη επίγνωση, κατανοώ (κάτι) πλήρως: συ-
ναισθάνομαι τις ευθύνες μου. Vs διαισθάνομαι 
(intuit) διαβλέπω, προβλέπω, προαισθάνομαι: 
διαισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με το Κυ-
πριακό. (Γ. Μπαμπινιώτης)
Επιλεγμένα παραδείγματα: Όλοι στην Ευρώπη 
αισθάνθηκαν τις επιπτώσεις τού πολέµου στην 
Ουκρανία.  -  Συναισθάνομαι το λάθος μου και 
θα προσπαθήσω να το επανορθώσω.    
Εμείς εδώ στην Κύπρο διαισθανόμαστε τον κίν-
δυνο τής εισβολής στην κυπριακή ΑΟΖ.   
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τής πανδημίας, αι-
σθάνεται κανείς ότι ζούμε το τέλος της λογικής. 
«Δεν µπορείς να καταλάβεις τι σηµαίνει χω-
ρισµός, αν δεν τον αισθανθείς στο πετσί σου». 
«Αισθανόμαστε το Θεό με την καρδιά,  όχι με το 
νου».  (και όχι: συναισθανόμαστε το Θεό)
Οι γονείς συναισθάνονται την ευθύνη που έχουν 
για τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους. Συ-
ναισθάνεσαι τον πόνο των συνανθρώπων σου,  
έχεις ενσυναίσθηση γι’ αυτούς;  
Συνήθως διαισθάνομαι κάτι πριν το αντιληφθούν 
οι άλλοι.  (και όχι: αισθάνομαι κάτι πριν…)
2. Κακή χρήση τής πρόθεσης “πριν”: Τα πρώτα 
φλαμίνγκο έφτασαν  «πριν λίγες μέρες»  στην 
Αλυκή της Λάρνακας. Το σωστό είναι: τα φλα-
μίνγκο έφτασαν πριν από λίγες μέρες. Στρίβεις 
δεξιά «πριν τα φανάρια» και μπαίνεις στην οδό 
Σπάρτης. Το σωστό είναι: Στρίβεις δεξιά πριν από 
τα φανάρια και μπαίνεις στην οδό Σπάρτης.
Ν.Β. (Σημειώστε): Η πρόθεση “πριν” (+από) δεί-
χνει: 1. κάτι που προηγείται χρονικά: πριν από 
το διάλειμμα.  2. κάτι που προηγείται στο χώρο: 
στρίβεις δεξιά πριν από το σχολείο. 
Λέμε και γράφουμε: πριν από λίγο  -  πριν από το 
μεσημέρι  -  πριν από τα μεσάνυκτα -
πριν από τα Χριστούγεννα  -  πριν από το σπίτι 
μου  -  πριν από τις εξετάσεις.
     Επιλεγμένα παραδείγματα: Οι εξετάσεις τού 
τετραμήνου θα γίνουν πριν από τον Μάρτιο.
Κάθομαι πενήντα μέτρα πριν από το Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Παύλου. 
Το σκέφτηκα καλά πριν από την τελική απόφα-
ση. – Θα κατεβούμε λίγο πριν από την διασταύ-
ρωση.  -  Τα αποτελέσματα τών Παγκυπρίων δη-
μοσιεύτηκαν πριν από λίγες μέρες. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Την σελίδα Πολιτισμός φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Έθιμα Χριστουγέννων

Μ ε δεκάδες έθιμα, που παντρεύουν τις 
χριστιανικές παραδόσεις με τα αρχαία 

ήθη αλλά και τις σύγχρονες τάσεις, οι κάτοικοι 
της Κύπρου τιμούν μια από τις σημαντικότε-
ρες θρησκευτικές γιορτές, λίγες ημέρες πριν 
από την έλευση της νέας χρονιάς.
Όπως αναφέρεται στην «Μεγάλη Κυπριακή 
Εγκυκλοπαίδεια» που έχει συγκεντρώσει τις 
παραδόσεις του Δωδεκαημέρου στον τόπο 
μας, πολλά από τα έθιμα αυτά μπορεί πλέον 
να μην γίνονται, ωστόσο η γνώση της παράδο-
σής μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ιστορικής μας συνέχειας.

Τα έθιμα των Χριστουγέννων
Από την παραμονή των Χριστουγέννων κάθε 

νοικοκυρά στην κυπριακή ύπαιθρο κυρίως 
ζυμώνει κουλούρια, κούμουλα και χριστόψω-
μα για τη γέννηση του Χριστού που λέγονται 
γεννόπιττες. Ομάδες παιδιών περιέρχονται τα 
σπίτια και ψάλλουν - ιδίως στις πόλεις - με τη 
συνοδεία του ήχου ενός μεταλλικού τριγώνου 
το τραγούδι της γεννήσεως του Θεανθρώ-
που.
«Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν είν’ ο ορισμός 
σας Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’ αρ-
χοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη 
πόλει οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις 
όλη»…

Πάφος
Στην Πάφο όπου τηρούνται μέχρι σήμερα αρ-
κετά από τα έθιμα των Χρστουγέννων, αλλά 
και σ’ άλλες περιοχές της Κύπρου κατά τη 
μέρα των Χριστουγέννων σφάζεται προς τιμήν 
του Χριστού χοίρος, που παλιότερα ήταν ειδι-
κά θρεμμένος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
Στον Άγιο Δημήτριο της Μαραθάσας αυτοί 
που τελούν εκκλησιαστική γιορτή μεταφέ-
ρουν στην εκκλησία βραστό χοιρινό κρέας, 
που προσφέρουν μ’ ένα ποτήρι ζιβανία, στους 
εκκλησιαζομένους στο προαύλιο της εκκλησί-
ας, μετά το τέλος της λειτουργίας. Στην Πιτσι-
λιά οι χοίροι σφάζονται κατά το Τριώδιο και 
στη Μεσαορία στις αρχές του φθινοπώρου.
Με την έναρξη των Χριστουγέννων πιστεύεται 
ότι έρχονται οι Καλικάντζαροι ή Πλανήταροι 
ή Σκαλαπούνταροι, τα γνωστά δαιμόνια που 
εξαφανίζονται με τον αγιασμό των Φώτων. Γί-
νεται επίσης το χριστουγεννιάτικο δέντρο που 
έχει εισαχθεί πρώτα στις πόλεις, και αργότερα 
στην ύπαιθρο.
Επίσης το έθιμο της ανταλλαγής ευχετηρίων 
καρτών έχει εισαχθεί πρώτα στις πόλεις και 
ύστερα στην κυπριακή ύπαιθρο. Ευχή της μέ-
ρας είναι στα χωριά χρόνους πολλούς και στις 
πόλεις καλά Χριστο



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

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

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

Παίξτε Μπάλα… στο Ράδιο Κόσμος

με τον Μάριο Ευριπίδου…
Διαγωνισμοί και πλούσια δώρα

στα Τηλ. 26222240 &26222250

SMS στο 99313100

To Cosmos News & το Ράδιο Κόσμος 
ζητούν για εργοδότηση ή συνεργασία. 

Άτομα για το Τμήμα Προώθησης, Marketing και  Πωλήσεων.

Άτομα με εμπειρία στο e-marketing και τη διαχείριση ιστοσελίδων.

Νέους δημοσιογράφους.

Συνεργάτες για Ραδιοφωνικές Εκπομπές.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email chrchran@cytanet.com.cy
Για πληροφορίες στο τηλ . 26811336



Αδέσμευτος” 05 Νοεμβρίου 2022Σελίδα 20 ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Η 5η Νοεμβρίου έχει καθι-
ερωθεί από τα Ηνωμένα 
Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα 

Ευαισθητοποίησης για το Τσου-
νάμι (World Tsunami Awareness 
Day https://tsunamiday.undrr.
org) με σκοπό την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της παγκό-
σμιας κοινότητας και ιδιαίτερα 
όσους ζουν σε παράκτιες περιο-
χές για τις καταστροφικές συνέ-
πειες του φυσικού αυτού φαινο-
μένου. 
Το τσουνάμι έχει καταστρεπτι-
κές συνέπειες τόσο στο φυσικό 
όσο και στο δομημένο περιβάλ-
λον. Κατά τα τελευταία 80 χρόνια 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους από τσουνά-
μι παρά από σεισμούς. Μόνο 
από το τσουνάμι του 2004 που 
εκδηλώθηκε στον Ινδικό Ωκεα-
νό, 227.000 άνθρωποι έχουν χά-
σει τη ζωή τους. Ο κίνδυνος γένε-
σης τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι 

υπαρκτός. Οι κυπρια-
κές ακτές έχουν πλη-
γεί στο παρελθόν από 
καταστροφικά τσου-
νάμι τα οποία έχουν 
προκαλέσει θανάτους 
και έχουν καταστρέ-
ψει τις τότε παραθα-
λάσσιες πόλεις και λι-
μάνια της.
Στην περιοχή της Με-
σογείου λειτουργεί 
σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για 
τσουνάμι, του οποίου 
η Κύπρος είναι κράτος 
μέλος. Στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του συ-
στήματος αυτού, το 
Σεισμολογικό Δίκτυο 
του Τμήματος Γεω-
λογικής Επισκόπησης 
παρέχει σε πραγματι-
κό χρόνο σεισμολογικά δεδομένα 
στα κέντρα προειδοποίησης Ελ-

λάδας και Ιταλίας και η Πολιτική 
Άμυνα της Κύπρου λαμβάνει τα 
μηνύματα προειδοποίησης από 

τα κέντρα αυτά.
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπη-
σης συμμετέχει στο πρόγραμμα 
της UNESCO CoastWave, το οποίο 
ξεκίνησε το 2021 και θα ολοκλη-
ρωθεί το 2024. Το Τμήμα Γεω-
λογικής Επισκόπησης συντονί-
ζει σε εθνικό επίπεδο τις δράσεις 
του προγράμματος που αφορούν 
την προετοιμασία και ετοιμότητα 
του Δήμου Λάρνακας για αντιμε-
τώπιση τσουνάμι. Το πρόγραμ-
μα αυτό θα εντάξει την Λάρνακα 
στις «Tsunami-Ready» κοινότητες 
του κόσμου.
Παρόλο αυτά, ο καθένας από 
εμάς θα πρέπει να μπορεί να 
αναγνωρίσει την παρουσία των 
φυσικών ενδείξεων για πιθα-
νό επερχόμενο τσουνάμι, όπως 
ένας ισχυρός ή/και παρατεταμέ-
νος σεισμός ή/και ταχεία αλλαγή 
στη στάθμη της θάλασσας, έτσι 
ώστε να πάρει τα απαραίτητα μέ-
τρα ατομικής του προφύλαξης.

5η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 
Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι   

Εστίες εκκόλαψης 
κουνουπιών

Σε εγκαταλελειμμένες υπό ανέ-
γερση οικοδομές, σε γλάστρες 

λουλουδιών και σε αντικείμενα 
που συγκεντρώνεται βρόχινο νερό 
εντοπίζονται  εστίες κουνουπιών. 
Ο υπεύθυνος των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών στο Δήμο Πάφου Χρή-
στος Χρήστου κάλεσε τους δημότες 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέ-
τρα στις οικείες τους ώστε να απο-
φεύγετε η δημιουργία εστιών εκκό-
λαψης κουνουπιών. Όπως ανέφερε 
ο  κ Χρήστου από τους μέχρι τώρα 
ελέγχους των υπηρεσιών δεν εντο-
πίστηκε  στην Πάφο το ασιατικό 
κουνούπι «τίγρης. Αντίθετα είπε 
στην επαρχία από πέρσι εντοπίζε-
ται ο φλεβοτόμος ή σκνιπα - ένα 
έντομο που εκκολάπτεται μέσα σε 
βλάστηση, γρασίδια και σχισμές 
ακατοίκητων σπιτιών.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής Περιφέρειας 

Πάφου σε συνεργασία με το Κοινοτι-
κό Συμβούλιο Πωμού, με την στήρι-
ξη του “Σταυρόσχημου” Πολιτιστικού 
Ομίλου Πωμού, της μονάδας Ν.Π ΠΜ 
10Β, της εταιρείας Cydive, και άλλων 
εθελοντών από την περιοχή, ολοκλή-
ρωσαν Πάφος, την Δευτέρα 31 Οκτω-
βρίου 2022 την εκστρατεία καθαρι-
σμού του βυθού της θάλασσας στο 
λιμανάκι Πωμού και του χερσαίου 
χώρου. 
Από τον βυθό, ανασύρθηκαν περίπου 
1500 κιλά αδρανή υλικά, όπως ελα-
στικά αυτοκινήτων, πλαστικά αντι-
κείμενα, μέταλλα, σακούλια, παλιά 
δίκτυα και τενεκεδάκια. Παρόμοια 
υλικά βάρους πέραν των 100 κιλών, 
έχουν συλλέγει και από τον χερσαίο 
χώρο.

Η ΕΤΑΠ Πάφου όπως και στις προη-
γούμενες εκστρατείες  καθαριότη-
τας,  χαρακτηρίζει και πάλι  απαράδε-
κτη την όλη κατάσταση που επικρατεί 
στο αλιευτικό καταφύγιο και καλεί 
ακόμη μια φορά τόσο τους ψαράδες 
όσο και τους ιδιοκτήτες σκαφών και 
άλλους που χρησιμοποιούν το λιμα-
νάκι να επιδείξουν ακόμη περισσό-
τερη ευαισθησία σε θέματα καθαρι-
ότητας τόσο του θαλάσσιου όσο και 
του χερσαίου χώρου. 
Παράλληλα καλεί το ΤΑΘΕ όπως ενι-
σχύσει την προσπάθεια διατήρησης 
του καταφυγίου σε πρέπουσα κα-
τάσταση. Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί 
θερμά όσους συνέβαλαν στην υλο-
ποίηση της σημαντικής αυτής δρά-
σης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Υφυ-
πουργείο Τουρισμού το οποίο στήριξε 
οικονομικά την προσπάθεια.

Εκστρατεία καθαρισμού στον Πωμό
Καθάρισαν το βυθό και του χερσαίο χώρο του λιμανιού

Μ ια πρωτοφανής υπόθεση εξασφάλισης πε-
ριουσίας με ψευδείς παραστάσεις, καταρτι-

σμό και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και κλοπή 
διερευνά η αστυνομία στην Πάφο, καθώς σύμφωνα 
με την καταγγελία που έγινε από 38χρονο μόνιμο 
κάτοικο Κύπρου. 
Σύμφωνα με τον 38χρονο, λόγω της αναχώρησης 
του για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός Κύπρου, 
παρέδωσε το αυτοκίνητο του αξίας 10.000 ευρώ σε 
φιλικό του πρόσωπο, ομοεθνή του, ηλικίας 40 ετών, 
με σκοπό να το προσέχει. 
Όταν αυτός επέστρεψε στην Κύπρο τον περασμένο 
Νοέμβριο του 2021 και ζήτησε το αυτοκίνητό του, ο 

40χρονος με διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις 
απέφυγε να το παραδώσει.
Όπως διαπιστώθηκε από περαιτέρω εξετάσεις της 
Αστυνομίας και μετά την καταγγελία της υπόθεσης, 
ο 40χρονος φέρεται να μεταβίβασε επ’ ονόματι του 
το αυτοκίνητο και στην συνέχεια το μεταπώλησε σε 
τρίτο πρόσωπο. Από τις εξετάσεις διαφάνηκε πως η 
υπογραφή του παραπονούμενου ως υποτιθέμενου 
πωλητή επί του εντύπου μεταβίβασης οχημάτων 
ήταν πλαστή, γεγονός που δημιούργησε υποψίες 
εναντίον του προσώπου, που είχε υπό την ευθύνη 
του το όχημα. Εναντίον του 40χρονου εκδόθηκε 
ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

«Φτιάξε μια καρδιΑΛΜΑ – 
Νερό και Χρώμα»

Ο Δήμος Πάφου συμμετέχει στη 
πρωτοβουλία «Φτιάξε μια καρ-

διΑΛΜΑ – Νερό και Χρώμα»,  δι-
οργανώνοντας μια Μέρα Καρδιάς 
(Heart Day), με στόχο τη στήρι-
ξη του Προγράμματος ΑΛΜΑ του 
Ιδρύματος Θεοτόκος Αμέρικος Αρ-
γυρίου.
Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, 
στην Πλατεία 28ης Οκτωβρί-
ου (Πλατεία Δημαρχείου) από τις 
11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.   παιδιά θα 
διακοσμήσουν στολίδια τα οποία 
θα τοποθετηθούν στο Χριστουγεν-
νιάτικο Δέντρο στο Δημοτικό Μέ-
γαρο Πάφου. 
Κάθε συσκευασία, που περιλαμβά-
νει το στολίδι και ότι χρειάζεται για 
την διακόσμησή του, κοστίζει €5.
Η πρωτοβουλία έχει τεθεί  υπό την 
αιγίδα της προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κας. Αννίτας 
Δημητρίου.

Πώλησε ξένο αυτοκίνητο Καταζητείται 40χρονος 
που πούλησε αυτοκίνητο που του άφησαν για το φυλάει…   

Από τον βυθό, ανασύρθηκαν περίπου 1500 κιλά α-
δρανή υλικά, όπως ελαστικά αυτοκινήτων, πλαστικά 
αντικείμενα, μέταλλα, σακούλια, παλιά δίκτυα και 
τενεκεδάκια. Παρόμοια υλικά βάρους πέραν των 100 
κιλών, έχουν συλλέγει και από τον χερσαίο χώρο.
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Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
Π. Χρυσοχούς

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πό-
λεως Χρυσοχούς άνοιξε χτες το 

απόγευμα με μεγάλη επιτυχία τον 
5ο κύκλο διαλέξεών του. 
Η χτεσινή διάλεξη όπως και οι υπό-
λοιπες που θα οριστούν, θα πραγ-
ματοποιούνται στο Πολιτιστικό 
κέντρο Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, 
με συνδιοργανωτές τον Δήμο Πό-
λεως Χρυσοχούς και το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου. 
Εισηγητής της χτεσινής εναρκτήρι-
ας διάλεξης ήταν ο Κωνσταντίνος 
Δέλτας, Καθηγητής της Ιατρικής 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
με θέμα  «Η Βιοτράπεζα της Κύ-
πρου στην υπηρεσία του Κύπριου 
πολίτη. Επενδύουμε στη Βιοτρά-
πεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή 
Κύπρο».
Οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανε-
πιστημίου Πόλεως Χρυσοχούς που 
θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 
2023, είναι ανοικτές για το κοινό.

Περισσότερες ειδήσεις
 στην ιστοσελίδα 

cosmosnews.com.cy

Τα τριήμερα 
και οι αργίες του 2023

Μόνο που το 2023 δεν έρχεται 
και φορτωμένο.. τριήμερα. 

Νοέμβριο και άρχισαν ήδη 
οι προετοιμασίες των Χρι-

στουγέννων καθώς και για τον 
ερχομό της νέας χρονιάς. 
Ταξίδια και μικρές αποδράσεις 
απασχολούν πολλούς οι οποί-
οι φροντίζουν από νωρίς το 
πρόγραμμά τους. Μόνο που 
το 2023 δεν έρχεται και φορ-
τωμένο.. τριήμερα. 
Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι 
οι αργίες και τα τριήμερα του 
νέου χρόνου.
1 Ιανουαρίου Κυριακή
Πρωτοχρονιά
6 Ιανουαρίου Παρασκευή
Θεοφάνεια
27 Φεβρουαρίου Δευτέρα
Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου Σάββατο
Ελληνική Εθνική Γιορτή
1 Απριλίου Σάββατο
Εθνική Επέτειος
14 Απριλίου Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή
16 Απριλίου Κυριακή
Κυριακή του Πάσχα
17 Απριλίου Δευτέρα
Δευτέρα του Πάσχα
1 Μαίου Δευτέρα
Εργατική Πρωτομαγιά
5 Ιουνίου Δευτέρα
Πεντηκοστή
15 Αυγούστου Τρίτη
Κοίμηση της Θεοτόκου
1 Οκτωβρίου Κυριακή
Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύ-
πρου
28 Οκτωβρίου Σάββατο
Ημέρα του Όχι
24 Δεκεμβρίου Κυριακή
Παραμονή Χριστουγέννων
25 Δεκεμβρίου Δευτέρα
Χριστούγεννα
26 Δεκεμβρίου Τρίτη
Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων Τον διορισμό του καθηγητή Σταύρου Μαλά, 

ως νέου Προέδρου του Ινστιτούτου Κύπρου, 
επικύρωσε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΙΚυ. 
Ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος 
αναλαμβάνει επίσημα τα κα-
θήκοντα του την 1η Φεβρου-
αρίου 2023, διαδέχεται τον 
πρώτο Πρόεδρο και εκ των 

ιδρυτών του ΙΚυ, καθηγητή, Κώστα Ν. Παπανικό-
λα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚυ «της διαδικα-
σίας διορισμού του καθηγητή Μαλά προηγήθηκε 

εκτενής διεθνής έρευνα αξιολόγησης υποψηφί-
ων».  Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κύπρου και Πρόε-
δρος της Επιτροπής Επιλογής, καθηγητής, Dan-
Olof Riska, «ο Σταύρος Μαλάς είναι ένας διεθνώς 
αναγνωρισμένος ηγέτης της επιστήμης, ο οποί-
ος στην καριέρα του επέδειξε ακαδημαϊκή αρι-
στεία και διοικητική οξύνοια, αρετές οι οποίες εί-
ναι αναγκαίες για την περεταίρω ανάπτυξη του 
Ινστιτούτου». 
Αποδεχόμενος το διορισμό του, ο καθηγητής 
Σταυρός Μαλάς ανέφερε ότι το Ινστιτούτο Κύ-
πρου είναι ένα κορυφαίο και παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένο Ίδρυμα στον τομέα της έρευνας και 
με εμπνευσμένο όραμα και ακαδημαϊκή αρι-
στεία συμβάλλει μέσω του πρωτοποριακού του 
έργου, στην εδραίωση της ειρήνης και ευημερίας 
στην περιοχής μας.

Σταύρος Μαλάς
Νέος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου

Τ ο Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργί-
ας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος  με αφορμή την έναρξη εξορμήσεων 

του κοινού για συλλογή μανιταριών διευκρινίζει 
τα πιο κάτω:
Πολλοί συλλέκτες στην προσπάθειά τους να είναι 
πιο αποτελεσματικοί χρησιμοποιούν εργαλεία κυ-
ρίως τσουγκράνες (χτενιές), για απομάκρυνση της 
φυλλάδας που σκεπάζει τα μανιτάρια. Η πρακτι-
κή αυτή απαγορεύεται ρητά από τον περί Δασών 
Νόμο και σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρει ποι-
νή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποι-
νή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και τις 
δύο (2) αυτές ποινές.
Ο εντοπισμός των μανιταριών πρέπει να γίνεται 
μετά από προσεκτική παρατήρηση, από συλλέ-
κτες που είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα εδώ-
διμα είδη από τα δηλητηριώδη. Κατά τη συλλογή 
πρέπει να αφαιρείται η φυλλάδα που βρίσκεται 
πάνω από το μανιτάρι και στη συνέχεια να αφαι-
ρείται με προσεκτικές κινήσεις με το χέρι. Εναλλα-
κτικά, το μανιτάρι μπορεί να κόβεται με μαχαίρι 
λίγο πάνω από το έδαφος. Ακολούθως να γίνεται 
επανατοποθέτηση της φυλλάδας που μετακινή-
θηκε.
Η συλλογή πρέπει να γίνεται με προσοχή και με 
σεβασμό προς τη φύση. Εκείνο που έχει μεγαλύ-
τερη σημασία δεν είναι τόσο αν θα συλλεχθεί ή 
όχι το μανιτάρι (καρπός) όσο να μην καταστραφεί 

ο παραγωγικός μύκητας που βρίσκει προστασία 
κάτω από τη φυλλάδα.
Είναι πολύ σημαντικό να συλλέγονται μόνο τα 
ώριμα μανιτάρια τα οποία έχουν απελευθερώσει 
μεγάλο αριθμό σπορίων, εξασφαλίζοντας έτσι την 
αναπαραγωγή τους και τα επόμενα χρόνια.
Το Τμήμα Δασών απευθύνει θερμή έκκληση στο 
κοινό να εφαρμόζει τις σωστές πρακτικές εντοπι-
σμού και συλλογής και να αναφέρει τυχόν παρα-
βάσεις στον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό. Η σα-
ρωτική απομάκρυνση της φυλλάδας προκαλεί 
ζημιά στο δασικό οικοσύστημα αφού θανατώνει 
και τα μικρά μανιτάρια που πρόκειται να βλαστή-
σουν, καθώς και μικροοργανισμούς και φυτά της 
περιοχής, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει αισθητι-
κά το δάσος.

Μην χρησιμοποιείται εργαλεία για 
συλλογή μανιταριών
Απαγορευτική ανακοίνωση από το Τμήμα Δασών – Φυλάκιση μέχρι και ενός 
χρόνου στους παραβάτες…

Σ τις 28 Νοεμβρίου θα προ-
σαχθούν ενώπιον της δι-

καιοσύνης οι έξι άτομα από τη 
Συρία, για το επεισόδιο στην 
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύ-
που της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, 
τα έξι πρόσωπα από 15 μέχρι 51 
ετών παρουσιάστηκαν την Δευ-
τέρα  ενώπιον του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Πάφου, κατηγορή-
θηκαν γραπτώς και το Δικαστή-
ριο όρισε την υπόθεση στις 28 
Νοεμβρίου για εκδίκαση της. Το 
Δικαστήριο επίσης διέταξε όπως 
τα έξι πρόσωπα αφεθούν ελεύ-
θερα με όρους.
Οι Σύροι, μέλη της ίδιας οικογέ-
νειας, μετέβησαν το μεσημέρι 

της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου στα 
Επαρχιακά Γραφεία Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης με σκοπό 
να υποβάλουν κάποια γραπτή 
αίτηση. Τους επεξηγήθηκε ότι οι 
υπηρεσίες αυτές γίνονται μόνο 
κατόπιν προκαθορισμένου ρα-
ντεβού, πράγμα που δεν αποδέ-
χθηκαν, προκάλεσαν ανησυχία 
και στην συνέχεια φέρεται να 
επιτέθηκαν σε βάρος των επί κα-
θήκοντι αστυνομικών, οι οποίοι 
προσπαθούσαν να επιβάλλουν 
την τάξη.

Κλειστός ο δασικός δρόμος 
«Μονασιήλλακα – Κόλοκος»

Το Τμήμα Δασών του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
πληροφορεί το κοινό ότι, λόγω 
παράτασης των εργασιών ανα-
κατασκευής γεφυριού, ο δασικός 
δρόμος «Μονασιήλλακα – Κό-
λοκος», στη Δασική Περιφέρεια 
Πάφου, θα παραμείνει κλειστός 
μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2022 
τουλάχιστον.
Παρακαλείται το κοινό όπως για 
τη διακίνησή του χρησιμοποιεί 
τον δασικό δρόμο «Φράγμα Καν-
ναβιού – Αγιάς».
Το Τμήμα Δασών απολογείται για 
τυχόν ταλαιπωρία του κοινού και 
ενημερώνει ότι θα εκδοθεί νέα 
ανακοίνωση όταν τα έργα ανα-
κατασκευής ολοκληρωθούν και ο 
δρόμος θα είναι κατάλληλος για 
χρήση.

Ελεύθεροι υπό όρους οι έξι Σύροι

Αποδεχόμενος το διορισμό του, ο καθηγητής 
Σταυρός Μαλάς ανέφερε ότι το Ινστιτούτο Κύ-
πρου είναι ένα κορυφαίο και παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένο Ίδρυμα στον τομέα της έρευνας
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Εγκαίνια έξι έργων και κατάθεση θεμελίου λίθου του ΤΕ.ΠΑ.Κ.
Αξέχαστη συναυλία από τον Σταύρο Ξαρχάκο και τους συνεργάτες του

Π ραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 27 
Οκτωβρίου ολοήμερες εκδηλώσεις για 
την τέλεση εγκαινίων έξι έργων και την 

κατάθεση του θεμελίου λίθου του κτηρίου του 
ΤΕ.ΠΑ.Κ στην Πάφο, από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη. 

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν την τέλε-
ση των εγκαινίων του Βόρειου Παρα-
καμπτήριου Δρόμου Γεροσκήπου, την 

Ανακαίνιση και Επέκταση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Επαρχίας Πάφου, την Αποκατάσταση 
και Εξωραϊσμό της Δημοτικής Αγοράς, τη Βελτί-
ωση της οδού Φελλάχογλου και παρακείμενων 
χώρων στάθμευσης, και τα εγκαίνια των Έργων 
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και της Ανά-
πλασης και Ανάδειξης του Ψαροχωρίου στην 
Κάτω Πάφο.  

Επιστέγασμα των εκδηλώσεων η Κεντρική Εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου. 

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανα-
φερόμενος στην υλοποίηση των σημαντικών 
έργων αστικής ανάπλασης και υποδομής που 
εγκαινιάστηκαν σημείωσε πως αυτά σφράγισαν 
τη μετάβαση της πόλης της Πάφου σε μια εποχή 
οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ανά-
καμψης και προόδου. 
Αναφορικά με την κατάθεση του θεμελίου λίθου 
του κτηρίου του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου 
Κύπρου, ο κ. Φαίδωνος τόνισε πως η δημιουρ-
γία της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενί-
ας και Επιχειρηματικότητας αλλά και η ανέγερση 
και λειτουργία του AUB Mediterraneo, προσδί-
δουν στην πόλη μας σημαίνοντα περιφερειακό 
ρόλο για την ώθηση ανάπτυξης και προόδου σε 
διάφορους κρίσιμους τομείς. Τα δύο αυτά έργα 
συντείνουν στην επίτευξη του στόχου του Δή-
μου Πάφου να δημιουργηθεί ένας τρίτος πυλώ-

νας ανάπτυξης στην πόλη μας που θα επιφέρει 
την πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και οι-
κονομική πρόοδο στους πολίτες. 
Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος 
εξέφρασε τον θαυμασμό του χαρακτηρίζοντας 
τον Δήμο Πάφου ισχυρό παράδειγμα τοπικής 
αρχής, η οποία δεν περιορίζει τις πρωτοβουλίες 
της καθαρά σε διοικητικά θέματα αυτοδιοίκη-
σης, αλλά με συγκεκριμένες δράσεις και στοχεύ-
σεις πέτυχε την καθομολογουμένως εντυπωσι-
ακή μεταμόρφωση της πόλης σε έναν σύγχρονο 
δήμο, με πλήρη σεβασμό στα ιστορικά και πολι-
τιστικά του χαρακτηριστικά.  

Διαμαρτυρίες
Ακολούθως απονεμήθηκε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας το Χρυσό Κλειδί της Πόλης για την 

αποφασιστική στήριξη που παρέσχε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας στην εργώδη προσπάθεια του 
Δήμου Πάφου από το 2015 μέχρι σήμερα για 
την ανόρθωση και αναγέννηση της πόλης, κα-
θώς και στη βαρύνουσα συμβολή του στη λήψη 
και την υλοποίηση των αποφάσεων για τη δημι-
ουργία στην πόλη της Πάφου πανεπιστημιακών 
υποδομών  από το American University of Beirut 
και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου..
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την απονο-
μή μικρός αριθμός πολιτών ύψωσαν πανό και 
φώναζαν συνθήματα κατά της απόφασης για 
απονομή του χρυσού κλειδιού της πόλης στον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, λόγω κυρίως της εμπλο-
κής του ονόματός στο σκάνδαλο των χρυσών δι-
αβατηρίων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη συ-

ναυλία υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχά-
κου, με ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και την 
Ηρώ Σαΐα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη συναυλία υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχά-
κου, με ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και την Ηρώ Σαΐα
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46,7%, αυξημένα τα 
έσοδα από τον τουρισμό 

Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύ-
γουστο 2022 έφθασαν τα €399,7 

εκ. σε σύγκριση με €272,5 εκ. που κα-
ταγράφηκαν κατά τον Αύγουστο 2021, 
σημειώνοντας αύξηση 46,7%, με βάση 
τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξι-
διωτών που διενεργεί η Στατιστική 
Υπηρεσία.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγού-
στου 2022, τα έσοδα από τον τουρι-
σμό υπολογίζονται σε €1.617,1 εκ. σε 
σύγκριση με €777,0 εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021, καθώς και €235,6 
εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγού-
στου 2020. 
Παρά τη σημαντική αύξηση, τα έσοδα 
από τον τουρισμό παραμένουν ακόμα 
μειωμένα σε σχέση με την προ πανδη-
μίας εποχή και το 2019 που αποτέλεσε 
χρονιά ρεκόρ για τον κυπριακό τουρι-
σμό. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 
2019 είχαν καταγραφεί έσοδα ύψους 
€431,1 εκ. ενώ για το οκτάμηνο του 
2022 τα έσοδα σε σχέση με το 2019 εί-
ναι μειωμένα κατά 7,4%.

Α ρνητικότατη εξέλιξη για 
την ανταγωνιστικότητα της 
τουριστικής οικονομίας και 

για τη βιωσιμότητα των ξενοδο-
χειακών μονάδων χαρακτηρίζει ο 
ΣΤΕΚ την εκτόξευση του ενεργεια-
κού κόστους.
Χαρακτηριστικά, ξενοδοχείο 
πλήρωσε για φέτος τον Αύγου-
στο  €237.000 για ηλεκτρισμό 
ενώ τον αντίστοιχο μήνα το 2019  
€133.000. Μία αύξηση που ξε-
περνά το 78%. 
Ο ΣΤΕΚ απευθύνει δραματική 

έκκληση προς τους αρμόδιους 
να δράσουν το συντομότερο δυ-
νατό ώστε να επεκταθεί και να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά 
και στα ξενοδοχεία το Virtual Net 
Metering.
«Επαναλαμβάνουμε την εισήγη-
ση μας προς το αρμόδιο Υπουρ-
γείο για να επιτραπεί κάλυψη στο 
80% της κατανάλωσης της κάθε 

ξενοδοχειακής μονάδας χωρίς 
οποιοδήποτε  πλαφόν στις κιλο-
βατόρες», σημειώνει ο πρόεδρος 
του ΣΤΕΚ, κ. Άκης Βαβλίτης.
Επιπρόσθετα,  η εγκατάσταση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας 
(ΑΠΕ) εκτός του χώρου της επιχεί-
ρησης δεν θα πρέπει να αποκλεί-
ει παράλληλη αξιοποίηση ΑΠΕ 
στο χώρο της επιχείρησης.

Αποτελεί σχήμα οξύμωρο  ως Κύ-
προς να πληρώνουμε εκατομμύ-
ρια για ρύπους με τους κατανα-
λωτές να επωμίζονται το κόστος 
και την ίδια ώρα να μπαίνουν 
εμπόδια στην εγκατάσταση ΑΠΕ 
σε χώρους εκτός των ξενοδοχεια-
κών  εγκαταστάσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη 
Διακήρυξη της 9ης Υπουργικής 
Διάσκεψης της UNECE η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκω-
σία, περιέχει σαφείς αναφορές 
στην εφαρμογή των αρχών της 
κυκλικής οικονομίας στον αειφό-
ρο τουρισμό μέσω πολυμερούς 
συνεργασίας και αποτελεσματι-
κών κινήτρων και προγραμμάτων 
υποστήριξης. 
Έχει δε ιδιαίτερη σημασία το 
γεγονός ότι οι συμμετέχοντες, 
περιλαμβανομένης της Κύπρου, 
συμφώνησαν να υποστηρίξουν 
τις προσπάθειες για μείωση της 
χρήσης νερού, ενέργειας και εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στον τομέα του τουρισμού.

Το ενεργειακό κόστος σκοτώνει την 
ξενοδοχειακή βιομηχανία

Ο ΣΤΕΚ απευθύνει δραμα-
τική έκκληση προς τους αρ-
μόδιους να δράσουν το συ-
ντομότερο δυνατό ώστε να 
επεκταθεί και να λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά και 
στα ξενοδοχεία το Virtual 
Net Metering.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Πάφο 
παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού 

η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ψη-
φιακής εκστρατείας για την περίοδο Απρί-
λιο-Οκτώβριο 2022 από την εταιρεία Global 
media/ Modulus marketing house.  
Όπως είναι γνωστό μέσα στα πλαίσια των 
προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα και της πο-
λιτείας για ανάκαμψη του τουρισμού, με πρω-
τοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου και την στήριξη 
των ξενοδόχων της επαρχίας, της  Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας Πάφου, και της Ελληνικής Τράπεζας, 
έγινε εφικτό η συγκέντρωση του ποσού των 
€150,000 για την διεκπεραίωση  ψηφιακής 
εκστρατείας για προώθηση του προορισμού 
“Πάφος” σε διάφορες χώρες.
Για δεύτερη φορά στα χρονικά της Κύπρου 
σχεδιάζεται και εκτελείται μια τέτοια ενέρ-
γεια προώθησης ενός Τουριστικού προορι-
σμού βάση της ανάλυσης και διαρκούς αξιο-
λόγησης ταξιδιωτικών δεδομένων μέσα από 
την αξιοποίηση της Sojern, της μεγαλύτερης 
Travel Data Marketing Engine παγκοσμίως).  
Με την χρήση προηγμένης αλγοριθμικής τε-
χνολογίας  ‘’εντοπίζεται’’ διαδικτυακά το εν-
διαφέρον πιθανόν επισκεπτών για την Κύ-
προ/Πάφο καθώς και σε ανταγωνιστικούς 
προορισμούς και στοχευμένα αποστέλλεται 
το προωθητικό μήνυμα στους δυνητικούς επι-
σκέπτες.
Η εν λόγω εκστρατεία άρχισε τον Απρίλιο 
2022, κορυφώθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες 
και ολοκληρώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου ενώ 
επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο σε κύριες ή 
ανερχόμενες αγορές όπως αυτές  του  Η.Β, 

Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Ολλανδίας, 
Γαλλίας, Πολωνίας και Ισραήλ. 
Για αποτελεσματικότερη  στόχευση, έχουν 
δημιουργηθεί σωρεία νέων προωθητικών μη-
νυμάτων που παρουσιάζουν τον προορισμό 
“Πάφος” (video, native & display banners)  με 
απώτερο στόχο να  αναβαθμίσουν την ανα-
γνωρισιμότητα του προορισμού και να αυ-
ξήσουν την επισκεψιμότητα σε ολόκληρη την 
επαρχία. 
Μέσα στο πλαίσιο την παρουσίασης ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού μοιράστηκε με τους πα-
ρευρισκόμενους πολύ σημαντικά στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με το θέμα.
Η εκστρατεία όπως έγινε από όλους αποδε-
κτό έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και έχει 
υπερκαλύψει τους στόχους της. Ενδεικτικά 

πέραν των 8 εκατομμυρίων μοναδικών πιθα-
νών επισκεπτών έχουν γίνει αποδέκτες των 
μηνυμάτων της ηλεκτρονικής εκστρατείας, 
ενώ 3.4 εκ αποδέκτες του βίντεο μηνύματος 
ολοκλήρωσαν πλήρως την θέαση του.  
Κλείνοντας ο Υφυπουργός Τουρισμού συνεχά-
ρη τους φορείς της επαρχίας για την πρωτο-
βουλία και τους ενθάρρυνε για ενίσχυση των 
προσπαθειών. Παράλληλα η ΕΤΑΠ Πάφου και 
ο ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ Πάφου ευχαρίστησαν το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού και όλους όσους συνέβαλαν 
σε αυτή την προσπάθεια και συμφώνησαν ότι 
υπάρχει ανάγκη για συνέχιση της προσπάθει-
ας και τα επόμενα χρόνια  με ενισχυμένο προ-
ϋπολογισμό και διευρυμένη περίοδο εκστρα-
τείας ίσως με έναρξη από τον Φεβρουάριο 
και ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο.   

Ψηφιακή εκστρατεία για προώθηση του 
προορισμού Πάφος 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων για το 2022, ενώπιον 
του Υφυπουργού Τουρισμού…

Η εν λόγω εκστρατεία άρχισε τον Απρίλιο 2022, κορυφώθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες και ολο-
κληρώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου

Ικανοποίηση στον ΠΑΣΥΞΕ
Για το νέο σχέδιο κινήτρων

Ο ΠΑΣΥΞΕ χαιρετίζει την από-
φαση του Υπ. Συμβουλίου να 

εγκρίνει το Σχέδιο Κινήτρων για τις 
αεροπορικές εταιρείες για την χρο-
νική περίοδο 2023-2027, με συγ-
χρηματοδότηση από το Υπ. Μετα-
φορών, Επικοινωνιών & Έργων και 
την εταιρεία Hermes Airports Ltd.
Το Σχέδιο Κινήτρων που τέθηκε σε 
εφαρμογή την περίοδο 2012-2022 
συνέβαλε καθοριστικά στην ενί-
σχυση της συνδεσιμότητας της Κύ-
πρου και στην ανάπτυξη των αερο-
μεταφορών και νέων δρομολογίων 
και η σημασία του αναδείχθηκε ιδι-
αίτερα την περίοδο της πανδημίας.
Είμαστε πεπεισμένοι, αναφέρει 
ο ΠΑΣΥΞΕ, ότι το νέο Σχέδιο Κινή-
τρων θα συμβάλει στην ενθάρρυν-
ση αερομεταφορέων τρίτων χωρών 
να δραστηριοποιηθούν για ταξίδια 
στο νησί, επιτυγχάνοντας την πε-
ραιτέρω αύξηση της επιβατικής κί-
νησης και την αναζωογόνηση της 
τουριστικής Κύπρου που τα τελευ-
ταία τρία χρόνια πλήγηκε από την 
πανδημία και τον πόλεμο στην Ου-
κρανία.
Καταλήγοντας, ο ΠΑΣΥΞΕ συγχαίρει 
τα Υπουργεία Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών & Έργων και Οικονομικών, 
καθώς και το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, για την από κοινού υποβολή 
της πρότασης, με στόχο να αντιμε-
τωπισθούν και οι νέες προκλήσεις 
των αερομεταφορών στο ανταγω-
νιστικό και μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον που έχει διαμορφωθεί δι-
εθνώς.
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Πάφος
Γιατί ονομάστηκε έτσι;

Το όνομα της πόλης συνδέεται με τη θεά 
Αφροδίτη, δεδομένου ότι Πάφος ήταν το 

όνομα της μυθολογικής κόρης της Αφροδίτης 
και του Πυγμαλίωνα. Ο Απολλόδωρος ο Αθη-
ναίος αναφέρει τον Κινύρα ως ιδρυτή της Πά-
φου «Κινύρας εν Κύπρω παραγενόμενος συν 
λαώ έκτισε Πάφον». Ο δε Λουτάτιος, θεωρεί 
τον Πάφο, γιο του Κινύρα, ως θεμελιωτή της 
Πόλης, αν και κατά τον Ισίδωρο, την Πάφο έκτι-
σε ο Πάφος, γιος του Τυφώνος.
Επίσης ο Παυσανίας και ο Όμηρος αναφέρουν 
σαν ιδρυτή της Πάφου και της Παλαίπαφου 
τον Αγαπήνορα, Αρκάδα Βασιλιά της Τεγέας 
που μετά την επιστροφή του από τον Τρωικό 
πόλεμο ίδρυσε την Παλαίπαφο, τα σημερινά 
Κούκλια. Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει και ο οι-
κισμός Μαα - Παλαιόκαστρο που φέρει πολλά 
κοινά με άλλα μυκηναϊκά κτίσματα - οχυρά.

Ο  ενορατικός άνθρωπος βλέπει ότι οι 
άνθρωποι θέτουν στον εαυτό τους 
σε διαφορετικές στιγμές στόχους 

όπως η απόκτηση πλούτου, 
η εντρύφηση σε απολαύ-
σεις η η δημιουργία ενός 
υλικού παράδεισου. Ένας 
πνευματικός άνθρωπος ξε-
κινά το ταξίδι του από εκεί 

που τελειώνουν όλα αυτά. Η διαδικασία 
της εξέλιξης δεν είναι μια ευθεία γραμ-
μή, αλλά θυμίζει περισσότερο έναν τροχό 
που γυρίζει ακατάπαυστα. Tο ίδιο ισχύει 
και για τις εμπειρίες ενός ανθρώπου που 
προχωρά πάνω στο πνευματικό δρόμο: 
δείχνουν πρώτα μια καθοδική τάση και 
ύστερα στρέφονται πάλι προς τα πάνω. 
Για παράδειγμα, ο άνθρωπος αυτός παλιν-
δρομεί και βιώνει ξανά τη νεότητα, γιατί η 
πνευματικότητα που είναι η αληθινή ζωή, 
προσφέρει υγεία στο νου και το σώμα. 
Αποκτά ορμή και δύναμη, φιλοδοξίες, 
ενθουσιασμό, ενεργητικότητα και έχει τέ-
τοια ζωντάνια πνεύματος, που τον κάνει 
να αισθάνεται νέος ανεξαρτήτως ηλικί-
ας. Στη συνέχεια γίνεται σαν μικρό παιδί, 
έχει διάθεση για παιχνίδι, είναι έτοιμος 
να γελάσει και είναι ευτυχισμένος όταν 
βρίσκεται με παιδιά. Αποκτά παιδικά χα-
ρακτηριστικά και κυρίως αυτό το βλέμμα 
που συναντά κανείς στα παιδιά και που 
είναι απαλλαγμένο από ανησυχία, αβε-
βαιότητα, και πικρόχολα συναισθήματα 
απέναντι στον οποιονδήποτε. Καθώς ο 
πνευματικός άνθρωπος προχωρεί, πα-
ρουσιάζει στη φύση του τα σημάδια της 
βρεφικής ηλικίας και ειδικά την αθωό-
τητα. Η καρδιά του μπορεί να φωτίζεται 
από τη σοφία, όμως εκείνος δεν παύει να 
είναι αθώος. Τον ξεγελούν εύκολα, ακό-

μη και εν γνώσει του, και είναι όπως το 
βρέφος ευτυχής κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Όπως το βρέφος, έτσι και εκεί-
νος, δεν έχει συναίσθηση ούτε των τιμών 
ούτε των προσβολών που του γίνονται. 
Όταν φτάσει σε αυτό το στάδιο, απαντά 
στις προσβολές με το χαμόγελο. Οι τιμές 
που του γίνονται μοιάζουν με τις τιμές 
που γίνονται σε ένα βρέφος χωρίς εκείνο 
να γνωρίζει σε ποιόν απευθύνονται.
Καθώς η ψυχή αυτή προχωρά στο δρόμο, 
αρχίζει να δείχνει τα πραγματικά χαρα-
κτηριστικά της ανθρωπότητας, γιατί η αν-
θρωπότητα αρχίζει αληθινά εδώ. Βλέπει 
κανείς σε έναν τέτοιο άνθρωπο τα σημεία 
των καθαρών χαρακτηριστικών του αν-
θρώπινου όντος που είναι απαλλαγμένο 
από τα ζωώδη χαρακτηριστικά. Για παρά-
δειγμα, έχει την τάση να εκτιμά την παρα-
μικρή καλή πράξη που κάνει ο οποιοσδή-
ποτε, να θαυμάζει το καλό όπου και αν το 
δει σε έναν άνθρωπο, να συμπάσχει με 
όλους τους ανθρώπους, άγιους και αμαρ-
τωλούς, ανεξαρτήτως του ποιοι είναι, να 

σκύβει με ενδιαφέρον 
πάνω από τις υποθέσεις 
των φίλων του όταν του 
το ζητήσουν, να κάνει 
θυσίες χωρίς να υπολο-
γίζει τι θυσιάζει, φτάνει 
να έχει την εσωτερική 
παρόρμηση να το κάνει. 
Στο χαρακτήρα του αρ-
χίζουν να διακρίνονται 
αρετές όπως ο σεβα-
σμός, η ευγνωμοσύνη, 
η ευθύτητα, η πίστη, 
η υπομονή και η καρ-
τερικότητα .Σε αυτό το 
στάδιο είναι που μπορεί 

πραγματικά να κρίνει, επειδή σε αυτό το 
στάδιο αφυπνίζεται μέσα του το αίσθημα 
της δικαιοσύνης. Όμως, εξακολουθεί κα-
θώς μεγαλώνει και μεγαλώνει, αρχίζει να 
δείχνει τα σημάδια του ζωικού βασιλείου. 
Όταν προχωρεί και άλλο, αναπτύσσονται 
μέσα του οι αρετές του φυτικού βασιλεί-
ου.  Όταν εξελιχθεί και άλλο, ο πνευμα-
τικός άνθρωπος φτάνει στο στάδιο του 
ορυκτού βασιλείου. Γίνεται σαν το βράχο 
που πάνω του μπορούν  οι άλλοι να ακου-
μπήσουν, να στηριχτούν. Στη συνέχεια της 
εξέλιξης του, αποκτά τις ικανότητες του 
επιπέδου των τζινν. Αυτές είναι, παντο-
γνωσία και κατανόηση των πάντων. Τότε, 
δεν υπάρχει τίποτε που να μην το κατανο-
εί, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, 
όσο λεπτές αποχρώσεις και αν έχει ένα 
πρόβλημα, οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
συνθήκες των ανθρώπων γύρω του. Αυ-
τός είναι ο πνευματικός άνθρωπος…

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
«Τα συναισθήματα μας, Σκέπασαν τους σιωπηλούς 
 Κήπους των τριανταφύλλων»….

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

(Πρόεδρος Παγκύπριου Ομίλου Παραψυχολογίας)     

Γράφει ο 
Παναγιώτης Κασπάρης Γεωπόνος - Συνεργάτης

Κηπουρική

Νοέμβριος, εργασίες στον κήπο
Φ τάσαμε στον Νοέμβριο, τον τελευταίο 

μήνα του φθινοπώρου, με τις χαμηλές 
θερμοκρασίες που μας προετοιμάζουν για 
τον ερχομό του χειμώνα. Ο Νοέμβριος είναι 
ένας μήνας που συνοδεύεται και από αρκε-
τές βροχοπτώσεις που μπορεί να μας δυσκο-
λεύουν για τις απαιτούμενες εργασίες στον 
κήπο. Σίγουρα, όμως, θα βρούμε και κάποιες 
μέρες με καλό καιρό και ηλιοφάνεια για να 
ασχοληθούμε με το αγαπημένο χόμπι της κη-
πουρικής. Αυτή την εποχή, βάζουμε λίπασμα 
σε λουλούδια, καλλωπιστικούς θάμνους και 
φυτά εσωτερικού χώρου για τελευταία φορά 
πριν τον ερχομό του χειμώνα. Ο Νοέμβριος 
ο πιο μήνας για να εμπλουτίσουμε το χώμα 
του κήπου μας χρησιμοποιώντας εδαφοβελ-
τιωτικά υλικά όπως η κοπριά, το κομπόστ 
και κάνοντας χλωρή λίπανση. Με αυτόν τον 
τρόπο, εφοδιάζουμε το έδαφος με θρεπτικά 
στοιχεία ώστε να μπορούμε να φυτέψουμε 
λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά στις αρχές 
της άνοιξης. Μέσα στον Νοέμβριο, έχουμε 
μία τελευταία ευκαιρία να φυτέψουμε τους 

αγαπημένους μας φθινοπω-
ρινούς βολβούς λουλουδιών 
που μας χαρίσουν πολύχρωμα 
λουλούδια στα τέλη του χει-
μώνα και στις αρχές της άνοι-
ξης. Επίσης, αυτή την περίοδο, 
σε όλες τις περιοχές της χώ-
ρας, έχει ξεκινήσει από τους 
καλλιεργητές η συγκομιδή των 
ελαιόδεντρων για την παρα-
γωγή του ελαιόλαδου, του πο-
λύτιμου αυτού διατροφικού 
προϊόντος. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να 
προετοιμαστούμε και να προμηθευτούμε 
τα κατάλληλα υλικά που θα μας βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση της παγωνιάς, των ανέ-
μων και του χιονιού τον επερχόμενου χειμώ-
να. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τις εργασίες 
που κάνουμε Νοέμβριο μήνα, κάνοντας ένα 
ευέλικτο προγραμματισμό λόγω των απρό-
βλεπτων καιρικών συνθηκών, έτσι ώστε να 
φροντίσουμε τα φυτά μας και να απολαμ-
βάνουμε ένα όμορφο κήπο με υγιή φυτά και 

πλούσια συγκομιδή. 

Βελτιώνουμε το χώμα του κήπου μας 
Ο Νοέμβριος αποτελεί κατάλληλη εποχή για 
να βελτιώσουμε το χώμα του κήπου μας και 
να προετοιμάσουμε το έδαφος για την ανοι-
ξιάτικη φύτευση εμπλουτίζοντάς το με θρε-
πτικά συστατικά και οργανική ουσία. Τι είναι 
η οργανική ουσία του εδάφους Συγκεκριμέ-
να, ενσωματώνουμε φρέσκια κοπριά σε με-
γάλη ποσότητα, για να σβήσει σταδιακά την 
περίοδο του χειμώνα μέχρι τις αρχές της άνοι-

ξης και να μην δημιουργήσει εγκαύματα στα 
φυτά μας. Η συμπληρωματική προσθήκη κο-
μπόστ θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στον 
εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συ-
στατικά αλλά και στην βελτίωση της συγκρά-
τησης νερού. Ένας εξαιρετικός τρόπος για να 
βελτιώσουμε το χώμα του κήπου μας μέσα 
στο Νοέμβριο, να το εμπλουτίσουμε με άζω-
το αλλά και να περιορίσουμε ανεπιθύμητα 
αγριόχορτα (ζιζάνια) είναι να κάνουμε χλωρά 
λίπανση, δηλαδή να φυτέψουμε τα κατάλλη-
λα φυτά που θα εφοδιάσουν το έδαφος με 
πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Κουκιά, 7 μυ-
στικά για φύτευση και καλλιέργεια Συγκεκρι-
μένα, με τις πρώτες βροχοπτώσεις του Νο-
εμβρίου, μπορούμε να φυτέψουμε ψυχανθή 
όπως βίκο, κουκιά, λαθούρι, λούπινο, μπιζέ-
λι, σόγια, μηδική και τριφύλλι καθώς και σι-
τηρά, όπως το κριθάρι, το σιτάρι και η βρώ-
μη. Έτσι, θα είμαστε έτοιμοι να φυτέψουμε 
εκεί τον ανοιξιάτικο λαχανόκηπο μας σε ένα 
γόνιμο έδαφος που θα μας εξασφαλίσει μια 
πλούσια παραγωγή. 
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Κρύο VS ζεστό νερό 

Ποιο να χρησιμοποιείτε στη ρουτίνα ομορφιάς 
και στο ντους (και γιατί)

Ενώ πολλές φορές οι κανόνες στην ομορφιά δεν ακο-
λουθούνται, υπάρχουν κάποιες οδηγίες στις οποίες 

θα πρέπει να παραμένουμε πιστοί και ανάμεσα σε αυτές 
είναι και η χρήση κρύου και ζεστού νερού.
Αν θέλετε να πάτε ένα επίπεδο παραπάνω τη ρουτίνα 
ομορφιάς και την περιποίηση του σώματός σας, θα πρέ-
πει να γνωρίζετε τα εξής.

Κρύο νερό
Έχετε σακούλες κάτω από τα μάτια σας; Αυτή είναι μια 
περίπτωση που πρέπει να προτιμάτε κρύο νερό. Το πλύ-
σιμο του προσώπου σας με δροσερό νερό μπορεί να 
λειτουργήσει σαν στυ-
πτικό και να κάνει το 
δέρμα σας προσωρινά 
να συστέλλεται και να 
συσφίγγει, κάτι που 
μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση του πρηξίματος. 
Το κρύο νερό μπορεί 
επίσης να κλείσει τους 
πόρους σας, γεγονός 
που κάνει το δέρμα να 
φαίνεται πιο ομοιόμορ-
φο. Έτσι, αν ξυπνήσατε 
και οι σακούλες είναι 
κάπως έντονες, ρίξτε 
λίγο δροσερό νερό στο 
πρόσωπό σας.
Εάν μπορείτε να ξε-
περάσετε την αρχική 
δυσφορία, το να κάνε-
τε ένα κρύο ντους μπορεί να έχει μια σειρά από οφέλη 
για το σώμα και το δέρμα σας. Αυτά περιλαμβάνουν την 
ανακούφιση του δέρματος από φαγούρα, το ευεργετικό 
πρωινό ξύπνημα, την αύξηση της κυκλοφορίας, την καύ-
ση λίπους (το σώμα καταβάλλει πιο έντονη προσπάθεια 
για να διατηρήσει την κανονική θερμοκρασία του), τη 
μείωση του μυϊκού πόνου μετά από μια προπόνηση και 
το δώρο στα μαλλιά σας, μια υγιή λάμψη.

Ζεστό νερό
Όσον αφορά το πλύσιμο του προσώπου σας, η Αμερικα-
νική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά τη χρήση χλιαρού 
νερού. Τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού προσώπου 
έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν καλύτερα με χλιαρό 
νερό και όχι με κρύο ή ζεστό, έτσι ώστε να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείτε, διατη-
ρώντας τη θερμοκρασία του νερού σε ήπια επίπεδα.
Η κατανάλωση ζεστού νερού κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας έχει μια σειρά από οφέλη που δεν θα έχετε με παγω-
μένο νερό. Για αρχή, το ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει 
στη διάσπαση της τροφής στο στομάχι σας, κάτι που δι-
ευκολύνει την πέψη και μπορεί επίσης να βελτιώσει τις 
κινήσεις του εντέρου και να ανακουφίσει τη δυσκοιλιότη-
τα. Άλλα προνόμια της επιλογής του ζεστού νερού περι-
λαμβάνουν την απώλεια βάρους (το ζεστό νερό αυξάνει 
τη θερμοκρασία του σώματός σας, που με τη σειρά του 
αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό του), τη βελτίωση της κυ-
κλοφορίας του αίματος και την αποβολή των τοξινών που 
μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη γήρανση.

Γυναίκες με ιδέες και θάρρος, πρωτοπό-
ροι στους τομείς τους, που αψήφησαν 

τον συντηρητισμό και τους περιορισμούς 
της εποχής τους και διεκδίκησαν τη θέση 
που ήθελαν οι ίδιες να αποκτήσουν στην 
κοινωνία, χωρίς να αρκεστούν στη θέση 
που τους είχε φυλάξει εκ των προτέρων η 
κοινωνία. 
Σε αυτές τις Ελληνίδες χρωστάμε πολλά, 
καθώς με τη δράση τους κατόρθωσαν να 
θέσουν τα θεμέλια του φεμινισμού στην 
Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για την 
έμπρακτη διεκδίκηση της ισότητας των 
δυο φύλων. Αυτές οι γυναίκες προσπά-
θησαν και άλλαξαν το κατεστημένο στον 
κλάδο τους και την κοινωνία συνολικά, 
αποτελώντας διαχρονική έμπνευση για 
όλους μας.
Γυναίκες που μας δίνουν έμπνευση μέχρι 
και σήμερα. Γυναίκες που έμειναν στην 
ιστορία για να μας θυμίζουν πως το πεί-
σμα, η θέληση, η δύναμη αλλά και η κοπι-
ώδης δουλειά αποφέρουν καρπούς.

Καλλιρρόη Παρρέν (1861-1940)
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και μεγάλωσε 
στην Αθήνα, όπου σπούδασε παιδαγω-
γικά. Παντρεύτηκε τον Ιωάννη Παρρέν, 
ιδρυτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδή-
σεων. Το 1887 έγινε η πρώτη Ελληνίδα δη-
μοσιογράφος, εκδότρια και διευθύντρια 
εφημερίδας, καθώς ανέλαβε την έκδοση 
της εβδομαδιαίας εφημερίδας με τίτλο 
Εφημερίς των Κυριών. Ήταν ένα περιοδικό 
ποικίλης ύλης, με γυναίκες συντάκτριες, 
που διανεμόταν κυρίως στην Αθήνα και 
τον Πειραιά. Η Παρρέν στόχευε μέσα από 
την αρθρογραφία της να εισαγάγει την έν-
νοια του φεμινισμού και της ισότητας των 
φύλων στην οπισθοδρομική ελληνική κοι-
νωνία που ακροβατούσε ανάμεσα στην 
υπό εισαγωγή “ευρωπαϊκή νοοτροπία” 
και τις αξίες της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας από την οποία είχε αποσπαστεί μόλις 
λίγα χρόνια πριν. 
Η εφημερίδα τη σταμάτησε να εκδίδεται 
το 1918 όταν η Παρρέν εξορίστηκε στην 
Ύδρα για τα πολιτικά της φρονήματα. Δε 
σταμάτησε, όμως να εκπροσωπεί την Ελ-
λάδα σε διεθνή συνέδρια, οργανώνοντας 
ένα σημαντικό δίκτυο επαφών στο πλαί-
σιο του οποίου στόχευε στην ενίσχυση 
του φεμινιστικού κινήματος με την από-
κτηση έξωθεν βοήθειας. 
Ίδρυσε αρκετούς από τους πρώτους μη 
κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς ορ-
γανισμούς στην ιστορία του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους, όπως τη “Σχολή της 
Κυριακής”, την “Ένωση υπέρ της Χειρα-
φετήσεως των Γυναικών”, στο πλαίσιο της 
οποίας στόχευε στην κατάρτιση της Ελλη-
νίδας, την “Ένωση των Ελληνίδων”, καθώς 
και το “Λύκειο των Ελληνίδων”, συμβάλ-
λοντας σημαντικά στην καταγραφή και 
διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
Ο αγώνας της μαζί με τις συνεργάτιδές της 
στους πιο πάνω οργανισμούς κατάφερε 
την αλλαγή της νομοθεσίας από την κυ-
βέρνηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη που 
επέτρεψε τη φοίτηση γυναικών στο Πανε-
πιστήμιο και το Πολυτεχνείο.

Αμαλία Φλέμινγκ (1912-1986)
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και 
σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. Μετά τη λήψη του διδακτορικού της 
τίτλου, συνέχισε τις σπουδές της στο Παρί-
σι και το Λονδίνο. Ανέπτυξε αντιστασιακή 
δράση κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ενώ 
το 1946 ξεκίνησε τη συνεργασία της με 
τον Νομπελίστα μικροβιολόγο Alexander 
Fleming, στο Wright Fleming Institute. 
Λίγα χρόνια μετά επέστρεψε στην Ελλά-
δα, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση του Ευ-
αγγελισμού. 
Ο γάμος της με τον Fleming κράτησε ελά-
χιστα, καθώς ο ίδιος έφυγε από τη ζωή το 
1955. Η Χούντα των Συνταγματαρχών τη 
φυλάκισε το 1971, καθώς είχε αναπτύξει 
αντιδικτατορική δράση. Την κατηγόρησαν 
ότι σχεδίαζε την απόδραση του Αλέκου 
Παναγούλη και μετά από πολλές ημέρες 
ανάκρισης και βασανισμών την καταδί-
κασαν στο έκτακτο στρατοδικείο και της 
αφαίρεσαν την υπηκοότητα. Κατέφυγε 
στο Λονδίνο μέχρι την Μεταπολίτευση και 
με την επιστροφή της στην Ελλάδα εξελέ-
γη βουλευτής. Όραμά της ήταν η δημιουρ-
γία του Ιδρύματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
που φέρει το όνομα του συζύγου η της. 
Δεν πρόλαβε να δει το όραμά της να γί-
νεται πραγματικότητα, ωστόσο αυτό λει-
τούργησε μια δεκαετία μετά τον θάνατό 
της και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από 
τα πιο σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα 
της χώρας.

Δομνίτσα Λανίτου (1914-2011)
Γεννήθηκε στη Λεμεσό και από πολύ νεα-
ρή ηλικία ασχολήθηκε με τον στίβο. Μετά 
τις πρώτες νίκες της στους Παγκύπριους 
Αγώνες, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 
όπου συνέχισε τις σπουδές της. Για πολ-
λά χρόνια ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας 
στα 60, 100 και 80 μ. με εμπόδια, καθώς 
και στο μήκος και το ύψος, κατέχοντας 
και επτά πανελλήνια ρεκόρ, κάποια από 
τα οποία καταρρίφθηκαν μόλις τη δεκα-
ετία του 1960, όταν εκείνη είχε προ πολ-
λού αποσυρθεί από τον επαγγελματικό 
αθλητισμό. Η ίδια είχε επιλέξει, κόντρα 
στις συνήθειες της εποχής, να αγωνίζεται 
με σορτς. Το 1935 έγινε μέλος της εθνικής 
ομάδας στίβου και ένα χρόνο μετά έγινε 

η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που πήρε μέ-
ρος στον στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
φτάνοντας μάλιστα στους ημιτελικούς 
των 80 μ. με εμπόδια. Συνέχισε την ενα-
σχόλησή της με τον αθλητισμό ακόμα και 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. 
Ήταν ξανά η μόνη Ελληνίδα αθλήτρια που 
συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1948. Μετά την απόσυρσή της το 
1950 ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία 
και τα δικαιώματα της γυναίκας.

Μαρία Κάλλας (1923-1977)
Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Έλληνες 
μετανάστες. Έκανε την πρώτη δημόσια 
εμφάνισή της σε ηλικία 14 ετών στην αί-
θουσα του Παρνασσού. Τρία χρόνια μετά 
έγινε πρωταγωνίστρια του θιάσου του Βα-
σιλικού Θεάτρου. Το νεαρό της ηλικίας της 
σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες φωνητικές 
της ικανότητες είχε προκαλέσει τον αντα-
γωνισμό των συμπρωταγωνιστών της, με 
τους οποίους η ίδια δεν διατηρούσε καλές 
σχέσεις, καθώς πίστευε ότι δεν είχε λόγο 
να μη συμπεριφέρεται ως ισότιμή τους, 
απλώς επειδή ήταν μικρότερη σε ηλικία. 
Πολύ σύντομα μετακόμισε στο εξωτερικό 
και ξεκίνησε τις μεγάλες της εμφανίσεις 
στην Ιταλία και την Αργεντινή. Ερμήνευσε 
όλους τους μεγάλους γυναικείους ρόλους 
από τις γνωστότερες όπερες, επαναπροσ-
διορίζοντας την έννοια του λυρικού θεά-
τρου στη σύγχρονη εποχή και “ανοίγο-
ντας” το λυρικό τραγούδι στο ευρύ κοινό.

Μελίνα Μερκούρη (1920-1994)
Προερχόταν από ιδιαίτερα σημαντική οι-
κογένεια πολιτικών και επιχειρηματιών. 
Το 1938 πέρασε στη Δραματική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου και εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά στο θέατρο το 1944, με τον 
θίασο του Γιώργου Παππά. Συμπρωταγω-
νίστησε με όλους τους μεγάλους Έλληνες 
ηθοποιούς της εποχής. Το 1951 ξεκίνησε 
τις παράλληλες εμφανίσεις της στη θεα-
τρική σκηνή του Παρισιού, ενώ λίγα χρό-
νια μετά εμφανίστηκε στο Broadway. Στο 
μεταξύ είχε γνωριστεί με τον Αμερικανό 
σκηνοθέτη Ζυλ Ντασσέν και αποφάσισαν 
να παντρευτούν το 1964. Κατά τη διάρ-
κεια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών 
ανέπτυξε σημαντική αντιστασιακή δράση, 
αξιοποιώντας και τη διεθνή της φήμη για 
την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας 
κοινότητας ως προς το ζήτημα του καθε-
στώτος στην Ελλάδα. Εκδιώχθηκε από 
τη Χούντα, της αφαιρέθηκε η ελληνική 
υπηκοότητα. Πριν διαφύγει στο εξωτερι-
κό έγιναν αρκετές απόπειρες δολοφονίες 
εναντίον της. Μετά τη Μεταπολίτευση δι-
ετέλεσε υπουργός Πολιτισμού, ξεκινώντας 
την εθνική εκστρατεία για την επιστροφή 
των κλεμμένων μαρμάρων της Ακρόπολης 
από τον Λόρδο Έλγιν. Δημιούργησε, επί-
σης τα Περιφερειακά Θέατρα της Ελλάδας 
και φρόντισε να εισαγάγει τις θεατρικές 
σπουδές στην ύλη των σχολείων. Στη ζωή 
της αψήφισε τις κοινωνικές συμβάσεις και 
την πορεία που της είχε προδιαγράψει η 
οικογένειά της και η κοινωνική της θέση 
και με το έργο της αποτελεί μέχρι σήμερα 
πηγή έμπνευσης.

Πέντε Ελληνίδες που άλλαξαν το κατεστημένο

Γυναίκες που έμειναν στην ιστορία για να μας θυμίζουν πως το πείσμα, η 

θέληση, η δύναμη αλλά και η κοπιώδης δουλειά αποφέρουν καρπούς.

Τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού προ-
σώπου έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν 
καλύτερα με χλιαρό νερό και όχι με κρύο ή 
ζεστό, έτσι ώστε να αξιοποιήσετε στο έπα-

κρο οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείτε, 
διατηρώντας τη θερμοκρασία του νερού 

σε ήπια επίπεδα.



Σ ε μάστιγα τείνει να εχελιχθεί η 
έξαρση παραβατικής συμπερι-
φοράς μαθητών στα σχολεία, 

ενώ η κατακόρυφη αύξηση περιστα-
τικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβι-
σμού, στέλνει το μήνυμα ότι το νο-
μοθετικό πλαίσιο, που ψηφίστηκε το 
2020, δεν μπορεί από μόνο του να κα-
ταστεί εργαλείο μαγικής διόρθωσης 
όλων των σχετικών προβλημάτων στα 
σχολεία μας. 
Η συχνή επανάληψη και η παγκύπρια 
γεωγραφική διασπορά παραπέμπουν 
στο αβίαστο συμπέρασμα ότι χρει-
αζόμαστε μια πιο σφαιρική και ολι-
στική προσέγγιση από την υφιστάμε-
νη. Ενώνουμε τη φωνή μας με όσους 
αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ενταθούν 
οι προσπάθειες μας, τόσο σε θέματα 
αντιμετώπισης και καταστολής, όσο 
και σε θέματα ενημέρωσης, επιμόρ-
φωσης και γενικά εκπαίδευσης και 
διαπαιδαγώγησης, που θα λειτουρ-
γήσει ουσιαστικά ως εργαλείο απο-
τροπής, συμπεριλαμβάνοντας στη δι-
αδικασία και τους γονεις.  
Ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, ζητούμε από το 
αρμόδιο Υπουργείο να συστήσει πολ-
λαπλές Ομάδες Άμεσης Παρέμβασης 
(ΟΑΠ), με μια ΟΑΠ σε κάθε Σχολική 
Εφορία και την ενίσχυση του σχολι-
κού προσωπικού με εξειδικευμένους 
ψυχολόγους. Εισηγούμαστε την άμε-
ση υιοθέτηση του θεσμού βιωμα-
τικών εργαστηρίων, καθώς και την 
ένταξη της κοινωνιολογίας, ως γνω-
στικό αντικείμενο στα σχολεία μας. 
Αυτά, πέραν και επιπλέον της ενίσχυ-
σης του νομοθετικού πλαισιού και 
την ενδυνάμωση των λειτουργών των 
σχολείων μας. 
Ευθύνη όλων μας να σπεύσουμε να 
προστατέψουμε το θεσμό του δη-
μόσιου σχολείου, την ασφάλεια των 
παιδιών μας και την ομαλή διεξαγωγή 
εργασιών για όλους τους πυλώνες της 
εκπαίδευσης μας.      

Σούλα Διονυσίου, Νομικός
Επικεφαλής Θεματικής Ενότητας για Διασφάλι-

ση των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Εξαρση της 
ενδοσχολικής βίας

Ε δώ βρεθήκαμε από τύχη; Όχι! Κατόπιν αγώ-
να, αγωνιών ρσενικού, θηλυκού, αγαπημέ-
νων, ερωτευμένων ή καθόλου που τούτα! 

Το σίγουρο μεγαλώσαμε σ’ ένα τόπο με αγιοσύ-
νη, ιερό και με μια γλώσσα που ο λαός συνεν-
νοείται εδώ και τρείς χιλιάδες χρόνια συνέχεια 
χωρίς διακοπή ασχέτως εάν πέρασαν κουρσάροι, 
«κλέφτες», τύραννοι, εισβολείς, περαστικοί και 
λοιποί άγριοι!
Και να ‘μαστε στη ζούγκλα πόλεων, χωριών, πο-
λιτισμένων, απολίτιστων, γραμματιζούμενων, 
αγράμματων, κακούργων, δολοφόνων, δουλε-
μπόρων, μετακινητών, ουσιών, πλoυτωνίου, ήσυ-
χων, ήρεμων, προοδευτικών, ψυχροπολεμικών 
και ειδικά των σώπα να περάουμε!
Μιστόκλα έτσι είναι η ζωή! Τα δίπλα κοντινά χα-
θήκανε, πάνε. Καταγγελίες γίνονται κάθε τρεις 
αλλά η γραφειοκρατία καρεκλοκενταυρία εξου-
σία διοικούσα υπογείων «διαδρόμων» και το μέ-
σον (μεσάζοντας χειρότερος του καρκίνου) χρο-
νοτριβούν (τούτη είναι η δουλειά τους)! Εάν όχι 
σκοπίμως ηθελημένα σιγά σιγά σιόρ με το πάσο 
σου! Πάμε Δημητράκη μου για φραπεδάκι; Κά-
τσε δαμέ να μας το κάμουν «ντελίβερι» που να 
πάμε με στις σκόνες, ήλιους, βροχές, αυτοκίνητα, 
πανζουρλισμός να κολλήουμε τζιαι τίποτα, κλπ. 
Έχουμε και τα κινητά μας και τα ακίνητα (σταθε-
ρά) άστα να παίζουν κελαηδούν! Η ΑΤΑ μας έλει-
ψε Χαμπή, μα πάρα πολλά! Τα καμπαρετζιήδικα 
εβάλαν λουκέττα; Οι δουλειές μεταφέρτηκαν σ’ 
άλλα ψηλά έξυπνα επίπεδα πολιτισμού και «ευ-
τυχίας» τους μονάχους - μονάχους με τα όξυπνα 
έξυπνα νεοσυστήματα. Όλα τα ‘χουμε και μάλι-
στα «μούχτι» (Το μαύρο τι έγινε;). To καλημέρα 
έγινε «μέρα» οικονομία στη κουβέντα και τούτο 
πάει προς το τέλος. Τίποτα!  Δεν είναι ανθρώπινη 
ανάγκη το χαιρέτισμα!
Σκυφτή ή «κκελλέ» και πας εκεί που σούπανε. Να 
περάει η ώρα τζιαι ξανά προς τη δόξα (σου) τρα-
βάς! Το γομάρι βαρετό, ενοχλητικό αφήνει απο-
τυπώματα σε σώμα και ψυχή! Μα πια ψυχή μου 
κουπανάς όλα έτοιμα και χωρίς πάρε δώσε ψυχο-
πλακωτικό. Ήρτεν η επιστολή λίγη φασαρία έγινε 
και έκλεισε μόνη της και το θέμα. Ο άλλος «βαρέ-
θηκε» για την συνέχεια. Ψυχοφθόρα λαλείς σου! 
Άστα να τα βρούνε μόνοι τους. Έτσι λύνονται οι 
δουλειές από μόνες τους. Μα τι έγινε εκείνη η κα-
ταγγελία Ετεοκλή μου; Θα σε βάλουν στο πέρα 
για καμιά φτομάδα λαλείς! Μακάρι να πάμε τζιαι 

Μύκονο που ‘ναι φτηνά τα εισιτήρια. 
Και νάσου μια ψυχούλα που φωνάζει παππού 
κούνα με. Και νάσου ένα χελιδόνι που σου φέρ-
νει άνοιξη. Τι καθαρό; Και νάσου ο ταχυδρόμος 
(υπάρχουν) σου παραδίδει το φάκελο. Σου δώσα-
νε θέση μιάλη καλή που θα σε γιομίσει μ’ ανθούς 
μυρωδάτους λεμονιάς, τριανταφυλλιάς, γιασε-
μιού. Σκιρτήματα κάπου κάπου έρχονται. Καλο-
δεχούμενα στο σκοτάδι, μούχλα, μιζέρια πούμα-
στε, πνιγόμαστε.
«Απονέμει στον κύριον Ανδρέαν Νικολάου Λοϊ-
ζάν το παρόν δίπλωμα». Χαρές; Το πήρα τέσσερα 
χρόνια μετά! Δεν τόδειξα πουθενά! Δεν έτυχε! 
Δεν χρειάστηκε; Η μάνα ο πατέρας έφυγαν. Τοβα-
λα σε κάδρο (φτηνό, λιτό) το κρέμασα στον τοίχο 
20 χρόνια μετά! Κόσμημα στόλισμα, υπάρχω! Και 
εδώ μια ιστορία μικρή δεν θα μας χαλάσει. Μετά 
από γερή πίεση από τον Ιωάννη για νάρτω πίσω 
στον τόπον μου για μια ωραία δουλειά. Και μέσα 
σε δύο μέρες κόβω τα αεροπορικά και βρέθηκα 
στο χώρο αναμονή της «υπομονής» δέκα λεπτά 
πριν το ραντεβού με τον γίγαντα της οθόνης 
και του βωβού κινηματογράφου! Περιμένοντας 
οράματα όλα στα καλά! Το εικοσάλεπτο πέρασε. 
Πέρασα το κατώφλι με ευγένεια χαιρέτησα την 
Γραμματέα, έδωσα όξω και έφυγα στα γρήγορα 
για το αεροπλάνο επιστροφής. Πέρασαν ακριβώς 
πέντε ώρες και στο τηλέφωνο (γραμμή σταθερή) 
ο αδελφός μου. Μα που είσαι και σε περιμένει 
ο κύριος Λεωνίδας (γίγαντας). Με έκανες ρεζίλι 
που έφυγες. Όχι αγάπη μου, όλα θα πάνε καλά. Ο 
«κουμπάρος» είναι της υψηλής κοινωνίας! Γνωρί-
ζει κόλπα ψυχολογικά, ψυχοπλακώματος. Πέρα-
σαν τα χρόνια. Το τηλέφωνο κτυπά και ο κύριος 
Θανάσης (Λεωνίδου) με ήθελε να του κάνω σχέ-
δια για την οικογένεια του. Του δωσα ραντεβού  
15 ημερών γιομάτων! Τον είδα, με είδε, θυμή-
θηκα την αναμονή στο σαλονάκι, εκείνος με είχε 
ξεχάσει. Τι θα γίνει λέω και εγώ έτσι έχει τα πράμ-
ματα της η ζωή. Ξεκινήσαμε αλλά δεν τελειώσαμε 
ποτέ. Δεν πήγε καλά, σωστά η συνεργασία. Έτσι 
χώρισαν πάλι οι δρόμοι μας. Είδες αδελφέ μου 
ότι δεν πήγε χαμένη η φυγή μου. Μου κανε καλό 
είδα άλλον κόσμο, απλό, λιτό, νούσιμο και μη ξι-
πασμένο! (μέχρι και τώρα με τόσα που πάθαμε 
υπάρχουν ακόμα!) Τελειωμό οι κουβέντες δεν 
έχουν όπως δεν έχουν και οι αποτριχώσεις είπε 
με «χαλάουα», «λέϊζερ»! Ξέρεις άνοιξε και κέντρο 
αποτρίχωσης ρσενικών, θηλυκών και πάνε καλά 

μαζί! Έχει πλάκα. Άλλος για στήθος, ζάμπες και 
άλλος για αποκρυφα τζιαι φανερά (προσώπου, 
μασκάλες κλπ). Τρίχες λαλώ σου κουμπάρε! Δύ-
σκολη η δουλειά στα υποβρύχια η συνύπαρξη 
μαζί λαλούσι θηλυκών, ρσενικών!

Ψέμα το ψεύτικο.
Ταληθινό φαίνεται με παλαιό φανοστάτη του 
στεκάμενου στα χρόνια στην έρημη απόκοσμη 
στράτα ή αλήθεια όμως αλλού με λαμπτήρα σβη-
στό στην λυπημένη του εικοστού στράτα που λά-
μπει στο μαύρο σκοτάδι, μαύρη η ψυχή στη ράχη 
του ψηλόβουνου στο βοριά που κρύβει μαράζια 
κόσμου λαού εχόντων ανάγκη φωτός αληθινού 
χωρίς στολίδια φανταχτερά λουσάτα αφρόλου-
τρου.
Το γαϊδούρι αγκομαχεί να βγει στο σκοτεινό βου-
νό με το αμπελοχώραφο. Ο ήλιος δεν το πιάνει 
μόνον το φως του. Έτσι και τα σταφύλια ασπρο-
πρασινόμαυρα μένουν. Τι κόπος Θεέ μου κατά 
Ευαγγελιστή Λουκά και Βαρνάβα. Να ‘ναι καλά η 
Αγία Ελένη με τους γάτους και τις κουφάδες!

Ανδρέας Λοϊζάς Πάφιος της ρότσας (η ομορφότερη) 
του Διγενή, Αφροδίτης, Ρωμιού

Υστερόγραφο
Το ρολόι στο λιμανάκι μπήκε για να δείχνει την 
ώρα έξυπνοι σαββατογεννημένοι! Ολίγος σεβα-
σμός δεν θα πειράξει την έξυπνη πόλη με τους 
πιο έξυπνους ανά την Κύπρο την κλαίουσα.
Τι γίνεται με τα κούγκρενα που μπήκαν προσωρι-
νά (γελά και το παρδαλό…) πριν χρόνια για τους 
κυμματισμούς της θυμωμένης Πάφιας θάλασσας; 
Κάποτε λίγο πιο κει υπήρχε μια στάση με παγω-
τό, καφέδες, κουβέντες, κοινωνικές, χαλαρωτικές, 
όμορφες στιγμές ειδικά Σαββατοκύριακα! Μα τι 
γίνεται με τα «αγιωμένα» μπροστά από το Διατη-
ρητέο στο Λιμανάκι. Αφήστε να παλιώσουν και να 
γίνουν μόνα τους μετά έξυπνα!
Ο άλλος φύτεψε κυπαρίσσια ορθόκλαδα μπρο-
στά από κτίριο! Φραμμός; Ανάταση χώρου; Αι-
σθητική υψηλής στάθμης εξωτερικού χώρου που 
σημαίνει Κοινωνικού! Ύπαγε οπίσω μου μορφο-
νιά κακόγουστη και πλασματική. Που φθάσαμε; 
Αντρίκκο κάμε λίγη υπομονή!
Πάντοτε η καλημέρα μου έχω. Σας χαιρετώ εκ 
βάθους ψυχής (καρδιάς λέμε). Καλά λόγια για 
όλους!

Σ τις 7 Νοεμβρίου 1978 έφυγε από τη ζωή μια 
φωτισμένη προσωπικότητα της κυπριακής 
δημόσιας ζωής. Ένας ακούραστος σκαπανέ-

ας της οικοδόμησης μιας ενωμένης 
Κύπρου, κοινής πατρίδας Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο Δρ.Ιχ-
σάν Αλή.
Είχα το προνόμιο όχι απλώς να τον 
γνωρίσω, αλλά και να συνεργαστώ 
μαζί του και να έχω μακρές συζητή-

σεις. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων γιατί μου δόθηκε 
αυτή η δυνατότητα.
Ο Ιχσάν Αλή, δεν υπήρξε μόνο ένας ακούραστος 
εργάτης και ένας μεγάλος αγωνιστής της ειρηνικής 
συμβίωσης Ελλήνων και Τούρκων στην Κύπρο. Ήταν 
κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας πολιτικός που 
απέφευγε τις επιφανειακές και συνήθως ανούσιες 
αναλύσεις για την αναγκαιότητα της συνύπαρξης 
των δύο Κοινοτήτων. Είχε άποψη για τα αίτια και 
τα αιτιατά της κυπριακής κρίσης και είχε καταλήξει 
σε σαφή συμπεράσματα για τους ενόχους και τις 
ευθύνες τους. Είχε ολοκληρωμένη αντίληψη για 

την εξωκυπριακή συνωμοσία που 
στόχευε στη διάλυση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Κατονόμαζε την 
Άγκυρα ως την πηγή της συνωμο-
σίας κατά της Κύπρου και υποδεί-
κνυε ως συνένοχο τον βρετανικό 
παράγοντα, ιδιαίτερα για την περί-
οδο αμέσως μετά την ανεξαρτησία, 
ενώ, μετά την εγκαθίδρυση της δι-
κτατορίας στην Ελλάδα, θεωρούσε 
τη χούντα θανάσιμο εχθρό της ανεξαρτησίας και 
της ενότητας του κυπριακού κράτους. Παράλληλα, 
χωρίς κανέναν δισταγμό, έκρινε εξίσου επικίνδυνες 
για τις δύο Κοινότητες του νησιού τις παράνομες 
οργανώσεις ΤΜΤ και ΕΟΚΑ Β, γιατί διαπίστωνε και 
στις δύο τον ίδιο τυφλό σοβινιστικό φανατισμό, 
που οδηγούσε στην καταστροφή της πατρίδας 
μας. 
Μετά την τραγωδία του 1974, ο Ιχσάν Αλή κατα-
δίκασε χωρίς καμιά αμφιταλάντευση ή επιφύλαξη 
την τουρκική εισβολή και κατοχή και δεν δίστασε 
να προβάλει την αδήριτη ανάγκη του κοινού αντι-
κατοχικού αγώνα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων. 
Ο μεγάλος αυτός Κύπριος δεν μιλούσε ποτέ για 
επαναπροσέγγιση, γιατί διαφωνούσε απολύτως με 
απόψεις που έβλεπαν το Κυπριακό, πριν και μετά 

το 1974, ως πρόβλημα που προέ-
κυψε από διχογνωμίες, έριδες και 
συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρί-
ων και Τουρκοκυπρίων. Γι’ αυτόν 
άλλωστε τον λόγο καταδίκαζε τη 
σύγχυση ανάμεσα στις παραχωρή-
σεις προς τους Τουρκοκυπρίους και 
τις υποχωρήσεις προς τα κατοχικά 
δεδομένα και τις απαιτήσεις της 
Τουρκίας – μια σύγχυση την οποία 

καλλιεργούσαν και καλλιεργούν ακόμα και σήμερα 
κάποιοι θιασώτες του συμβιβασμού με την κατοχή, 
που αλλοιώνουν και διαστρέφουν τις θέσεις και τις 
απόψεις του Ιχσάν Αλή. 
Ο Ιχσάν Αλή πίστευε και διακήρυσσε ανοιχτά πως 
οι υποχωρήσεις απέναντι στις διχοτομικές απαιτή-
σεις της Τουρκίας θα μονιμοποιούσαν την κατοχική 
παρουσία, θα ενίσχυαν τον πληρεξουσιακό ρόλο 
της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και θα εξουδετέρω-
ναν οριστικά τον ρόλο και την υπόσταση των ίδιων 
των Τουρκοκυπρίων.
Αυτή τη μεγάλη μορφή της Κύπρου οφείλουμε 
να θυμόμαστε. Κυρίως για τις σοφές αναλύσεις 
του για τα γενεσιουργά αίτια της Κυπριακής κρί-
σης αλλά και για την αγωνιστική του πορεία και τη 
θαρραλέα και γενναία στάση του απέναντι στους 
Τ/Κ αλλά δυστυχώς και Ε/Κ σωβινιστές.

Ιχσάν Αλή – Να τον θυμόμαστε
Του Γιαννάκη Ομήρου
Πρώην Πρ. Βουλής Των Αντιπροσώπων

Oράματα φεύγατα, Ονείρατα εφιαλτικά, Ξύπνημα με ελπίδα
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Όλη η αθλητική Επικαιρότητα 
με Ένα κλικ 
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Π ίνακας του Άντι Γουόρχολ από τη διά-
σημη σειρά του «Death and Disasters» 

(Θάνατος και Καταστροφές) θα πωληθεί 
σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s 
στη Νέα Υόρκη και αναμένεται η τιμή του 
να φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ.
Το έργο «White Disaster» (White Car Crash 
19 Times) του 1963, θα πουληθεί στις 16 
Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια δημοπρασίας 
σύγχρονης τέχνης και η τιμή του εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στα 80 εκατ. δολάρια.
Η τελευταία φορά που ένας πίνακας από 
τη σειρά διατέθηκε προς πώληση ήταν 
το 2013, όταν το έργο «Silver Car Crash» 
(Double Disaster) πουλήθηκε έναντι 105,4 
εκατ. δολαρίων, τιμή ρεκόρ για τον καλλι-
τέχνη εκείνη την εποχή.
Νωρίτερα φέτος το ρεκόρ καταρρίφθηκε 
όταν πορτρέτο της Μέριλιν Μονρόε πωλή-
θηκε 195 εκατομμύρια δολάρια.
Η σειρά «Death and Disasters», μια από 
τις πιο γνωστές του Γουόρχολ, περιλαμ-
βάνει εικόνες τροχαίων δυστυχημάτων, 
ταραχών και αυτοκτονιών που είχαν προ-
ηγουμένως εμφανιστεί στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.
Το συγκεκριμένο, μνημειώδες όπως χα-
ρακτηρίζεται από τον οίκο δημοπρασιών 
έργο, το οποίο έχει ύψος 3,6 μέτρα, περι-
λαμβάνει 19 ασπρόμαυρες εικόνες ενός 
θανατηφόρου τροχαίου.
«Ευρέως γνωστός ως ο βασιλιάς της ποπ 
κουλτούρας και το πρόσωπο που έδωσε 
στη έννοια της διασημότητας το δικό της 
εμβληματικό καθεστώς ο Άντι Γουόρχολ 
ασχολήθηκε βαθιά με την προοπτική και 
την ιδέα του θανάτου» αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα του Sotheby’s στην οποία επι-
σημαίνεται ότι πρόκειται για «ένα από τα 
πιο προκλητικά και επιδραστικά καλλιτε-
χνικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα και 
αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό καλλιτε-
χνικό επίτευγμα της καριέρας του καλλιτέ-
χνη».

Πίνακας 
80 εκατομμυρίων

Ρ αγδαία αύξηση της καλλιέργειας παπαρού-
νας που συνδέεται με την επιστροφή των 
Ταλιμπάν στην εξουσία, αποκαλύπτεται 

από τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ΟΗΕ.
Η καλλιέργεια παπαρούνας από την οποία προκύ-
πτει η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής της 
ηρωίνης, αυξήθηκε κατά 32% μέσα σ’ έναν χρόνο 
στο Αφγανιστάν, υποδεικνύει η πρώτη έκθεση του 
ΟΗΕ για το ζήτημα αφότου ανέκτησαν την εξουσία 
στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας οι Ταλιμπάν, 
τη 15η Αυγούστου 2021.

«Έχουν απογειωθεί»
«Έχει πλέον φθάσει τα 2.330.000 στρέμματα», 
προειδοποιεί το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για 
τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος (ONUDC), σημειώνοντας πως οι τιμές 
του οπίου «έχουν απογειωθεί» αφότου οι Ταλι-
μπάν απαγόρευσαν την καλλιέργεια, τον Απρίλιο 
του 2022.
Η συγκομιδή αυτής της χρονιάς εξαιρέθηκε κατά 
μεγάλο μέρος της με διάταγμα. Οι Αφγανοί αγρό-
τες θα πρέπει τώρα να αποφασίσουν στις αρχές 
Νοεμβρίου εάν θα φυτέψουν παπαρούνες για την 
επόμενη χρονιά, χωρίς να γνωρίζουν αν ή πώς θα 
εφαρμοστεί η απαγόρευση, εξηγεί το Γραφείο, το 
οποίο εδρεύει στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυ-
στρίας. Έχουν «παγιδευτεί στην παράνομη οικονο-
μική δραστηριότητα των οπιούχων», τόνισε η Γά-
ντα Ουάλι, η εκτελεστική διευθύντρια του ONUDC, 
σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Γραφείου. Η 
57χρονη Αιγύπτια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να 
«εντείνει τις παρεμβάσεις της».

Μακράν τη μεγαλύτερη παραγωγή
Το Αφγανιστάν είναι η χώρα που καταγράφει μα-
κράν τη μεγαλύτερη παραγωγή παπαρούνας στον 

κόσμο. Από αυτή προκύπτουν το όπιο και η ηρωί-
νη. «Τα έσοδα των αγροτών από την πώληση οπίου 
τριπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο», τονίζει το 
ONUDC. Αυξήθηκαν από τα 430 εκατομμύρια ευρώ 
το 2021 σε 1,4 δισ. ευρώ το 2022, το υψηλότερο 
ποσό που έχει καταγραφεί «εδώ και χρόνια». Αντι-
προσωπεύει το 29% της αξίας της γεωργικής πα-
ραγωγής του Αφγανιστάν στο σύνολό της, από 9% 
έναν χρόνο νωρίτερα.
Η αύξηση των εσόδων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 
αύξηση της αγοραστικής δύναμης, την ώρα που 
ο πληθωρισμός επίσης απογειώθηκε την υπό εξέ-
ταση περίοδο, με τις τιμές βασικών διατροφικών 
αγαθών να αυξάνεται κατά μέσον όρο κάπου 35%, 
επισημαίνει το ONUDC.
Οι κατασχέσεις οπιούχων σε χώρες που γειτονεύ-
ουν με το Αφγανιστάν υποδεικνύουν πως η εμπο-
ρία οπίου και ηρωίνης στη χώρα κάθε άλλο παρά 
σταμάτησε. Το 80 ως 90% των ποσοτήτων του οπί-
ου και της ηρωίνης που διακινούνται παγκοσμίως 
προέρχεται από το Αφγανιστάν, κυρίως το νοτιο-
δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή προσόδων
Η καλλιέργεια παπαρούνας είχε επίσης απαγο-
ρευτεί για βραχύ διάστημα από τους Ταλιμπάν το 
2000, μερικούς μήνες προτού το φονταμενταλιστι-
κό σουνιτικό καθεστώς τους ανατραπεί από διεθνή 
στρατιωτικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ σε αντίδρα-
ση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Τα είκοσι χρόνια του ανταρτοπoλέμου εναντίον 
των ξένων δυνάμεων και των υποστηριζόμενων 
από τη Δύση κυβερνήσεων, οι Ταλιμπάν φορολο-
γούσαν βαριά τους παραγωγούς παπαρούνας στις 
περιοχές υπό τον έλεγχό τους. Η καλλιέργεια με-
τατράπηκε έτσι σε σημαντική πηγή προσόδων γι’ 
αυτούς.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Αφγανι-
στάν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο NATO κατέ-
βαλαν προσπάθειες ώστε να υποκατασταθούν οι 
καλλιέργειες παπαρούνας με σιτηρά ή σαφράν.
Οι πρωτοβουλίες τους απέτυχαν, εν μέρει διότι οι 
Ταλιμπάν έλεγχαν τις κυριότερες ζώνες όπου καλ-
λιεργείται παπαρούνα.

Αύξηση 32% στην καλλιέργεια παπαρούνας
Στο Αφγανιστάν αφ’ ότου ανέκτησαν την εξουσία οι Ταλιμπάν…

Απαντήσεις για την πιθανή ταυτό-
χρονη εμφάνιση του ιού της γρί-

πης (ινφλουένζα), του αναπνευστικού 
συγκρυτιακού ιού (RSV) και του νέου 
κορωνοϊού SARS-CoV-2 επιχειρεί 
να δώσει δημοσίευση της Kathleen 
Doheny στην επιστημονική επιθεώ-
ρηση WebMD την οποία αναλύουν 
οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάν-
θη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, 
Πάνος Μαλανδράκης, και Θάνος Δη-
μόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).
Η περίοδος της γρίπης έχει ξεκινή-
σει νωρίς και από τις 21 Οκτωβρίου 
έχουν αναφερθεί πρόωρες αυξήσεις 
στη δραστηριότητα της εποχικής γρί-
πης στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα 
Κέντρα Ελέγχου Νοσημώτων (CDC). 
Παράλληλα, τα Νοσοκομεία Παίδων 
σε όλες τις ΗΠΑ αναφέρουν αυξη-
μένα περιστατικά τα οποία πάσχουν 
από τον ιό RSV.
Ο Καθηγητής της Επιδημιολογίας του 

Πανεπιστημίου της North Carolina, 
Justin Lessler, αναφέρει ότι είναι δύ-
σκολο να προβλεφθεί ο ακριβής μή-
νας που θα παρουσιάσει έξαρση ο 
ιός της γρίπης. Για τον SARS-CoV-2, 
ορισμένα επιδημιολογικά μοντέλα 
προβλέπουν κάποιες αιχμές πριν 
από τα Χριστούγεννα και άλλα προ-
βλέπουν ένα νέο κύμα το 2023. Για 
τη γρίπη, το μοντέλο προβλέπει μια 
πιο πρώιμη εμφάνιση από το συνη-
θισμένο. Ενώ η δραστηριότητα της 
γρίπης είναι σχετικά χαμηλή η σεζόν 
έχει ξεκινήσει νωρίς σύμφωνα με τα 
στοιχεία των CDC. Για την εβδομάδα 
που έληξε στις 21 Οκτωβρίου, 1.674 
ασθενείς νοσηλεύτηκαν για γρίπη, 
αριθμός υψηλότερος από τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, αλλά μικρότερος 
από τις 2.675 νοσηλείες για την εβδο-
μάδα της 15ης Μαΐου 2022. Παράλ-
ληλα, οι νέες νοσήσεις από Covid-19 
μειώθηκαν κατά 12% τις τελευταίες 
δύο εβδομάδες, ενώ από τον ιό RSV 
ήταν στο 15% εν αντιθέσει με το 2021 
που ήταν στο 11%.
Και οι τρεις ιοί, ινφλουένζα, SARS-

CoV-2 και RSV, είναι αναπνευστικοί 
ιοί, μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο 
όπως και άλλοι ιοί του αναπνευστι-
κού και τείνουν να εμφανίζουν αύ-
ξηση των κρουσμάτων κατά τους χει-
μερινούς μήνες, αναφέρει ο Timothy 
Brewer Καθηγητής Ιατρικής και Επι-
δημιολογίας στο UCLA.
Ο αριθμός των θανάτων από παιδι-
κή γρίπη συνήθως κυμαίνεται από 
37 έως 199 ετησίως, σύμφωνα με τα 
αρχεία των CDC. Αλλά την περίοδο 
2020-2021, τα CDC κατέγραψαν έναν 
θάνατο από παιδιατρική γρίπη στις 
ΗΠΑ. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενή-
λικες είχαν έλθει σε μικρότερο βαθμό 
σε επαφή με άλλους τις τελευταίες 2 
σεζόν, αναφέρει ο Blumberg, και για 
αυτό το λόγο δεν διαθέτουν φέτος τη 
φυσική ανοσία έναντι της ινφλουέν-
ζας και του RSV που παρατηρούνταν 
πριν το ξέσπασμα της πανδημίας 
COVID-19. Ο RSV μπορεί να αποτε-
λέσει κίνδυνο για τον οποιονδήποτε 
καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο εμ-
βόλιο, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
είναι για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, 

ειδικά τα βρέφη κάτω του 1 έτους, 
καθώς και για τους ενήλικες άνω των 
65 ετών. Τα συμπτώματα περιλαμ-
βάνουν καταρροή, μειωμένη όρεξη, 
βήχα, φτέρνισμα, πυρετό και συριγ-
μό. Αλλά στα νεαρά βρέφη, μπορεί 
να υπάρχει μόνο μειωμένη δραστη-
ριότητα, εκνευρισμός και προβλή-
ματα αναπνοής. Τα συμπτώματα της 
γρίπης, του SARS-CoV-2 και του RSV 
μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται. 
Αλλά το καθένα μπορεί να περιλαμ-
βάνει αναπνευστικά προβλήματα, 
τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τους 
ευάλωτους πληθυσμούς στο νοσοκο-
μείο. Συμπερασματικά, αναφέρει ο 
Timothy Brewer, για την αποφυγή της 
«τρι-δημίας» ή οποιασδήποτε άλλης 
λοίμωξης, σε περίπτωση συμπτωμα-
τολογίας συστήνεται η παραμονή στο 
σπίτι καθώς και η χρήση ατομικών 
μέτρων προστασίας, τόσο για την κα-
λύτερη ανάρρωση των ασθενών αλλά 
και για την αποφυγή της μεταδοτικό-
τητας και της εξάπλωσης στο περι-
βάλλον του κάθε ασθενούς και, κατ’ 
επέκταση, στον ευρύτερο πληθυσμό.

Τρι-δημία: Γρίπη-Κορωνοϊός–RSV-Ο φόβος των επιστημόνων 

Τη σελίδα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

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

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

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Περιγραφή Εργασίας: 

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

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

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

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

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

a) Reservations Officer
b) Receptionist

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

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

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

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

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

προσωπικό για τη στελέχωση του γραφείου της.

Λειτουργό Ταξιδιωτικού Γραφείου

Περιγραφή Εργασίας:

•Διαχείριση Ταξιδιωτικού Γραφείου

•Κρατήσεις: αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, εκδρομών.

•Προώθηση πωλήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα:

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

•2-3 χρόνια εμπειρία σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η εταιρία προσφέρει:

•Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

•Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης

•Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην 

κάτωθι διεύθυνση:

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

Constantinou Bros Hotels

Human resources department

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 Πάφος, Κύπρος

www.cbh-cyprus.com

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

Head Barman
Barman
Bar Waiter

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

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

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

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



Την επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.
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Για διαγωνίσματα 10 ευρώ την ώρα. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

σε όλες τις γλώσσες 
και η επιμέλεια και ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ όλων των ειδών σε όλα τα θέματα 

από έμπειρο προσωπικό. 

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

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

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

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
πιστοποιητικά εμπειρίας στο F & Β και μια τουλάχιστον συστατική επιστολή από 
προηγούμενο Εργοδότη να αποσταλούν στη πιο κάτω διεύθυνση το αργότερο εντός δύο 
εβδομάδων.

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

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

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

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

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

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

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ σε συνεργασία με το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας,  τον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Όμι-
λο Χλώρακας και την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, παρουσιάζουν την παράσταση «Για ποιόν θα βρέξει»  

του θεατρικού συγγραφέα Μιχάλη Πιτσιλλίδη.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 / ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ / ΩΡΑ: 8:00Μ.Μ. /Εισφορά Εισόδου 5€
Όλα τα έσοδα θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Θεατρική παράσταση για τον ΠΑΣΥΚΑΦ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 06/11/2022 στην Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, το 
τρίμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού  και θείου

ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
(από την Πάφο)

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Λένια Κόκκινου
Παιδιά: Μιχάλης και Ιωάννα, Κωνσταντίνος και Άνδρη
Εγγόνια: Ανδρέας, Χριστίνα, Ανδρέας και Έλενα, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΚΟΝΙΩΝ
Αγίου Ιακώβου 1,

8300, Κονιά
Τηλ: 26923951 Fax: 26923952

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Εφορεία Κονιών δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

1. Καθαρίστρια με δωδεκάμηνη απασχόληση (38 ώρες εβδομαδιαίως), κλίμακα (Ε1). 

Αριθμός Θέσεων: 1 (μία)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κονιών ή μέσω 
της ιστοσελίδας www.konia.org.cy , από τις 07/11/2022 (ημέρα Δευτέρα) για εξασφάλι-
ση της σχετικής αίτησης, καθώς και το έντυπο με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της πιο 
πάνω θέσης. 

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αφορούν την πιο πάνω θέση, μπορείτε να 
αποτείνεστε στο γραφείο της Σχολική Εφορείας Κονιών, στο τηλέφωνο 26923951, κατά 
τις ώρες 8:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κονιών ή μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση koniaorg@cytanet.com.cy, το αργότερο μέχρι τη 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 1.00 μ.μ. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΝΙΩΝ



Η διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Φράγμα Κούρρη 
συνολικού μήκους 39.54 αγωνιστικών χιλιομέτρων και 
ήταν η μοναδική φετινή αμιγώς ασφάλτινη. 

F1: Μεξικανικό GP – Ο Max καταρρίπτει τα ρεκόρ 
Παίρνοντας τη 14η φετ ινή του ν ίκη,  ο Max Verstappen κατέρριψε  το ρεκόρ του πολυνίκη 
σε μ ία σεζόν F1,  που κατε ίχε  ο μεγάλος Michael  Schumacher από το 2004.
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Το ρεκόρ πολυνίκη, με 13 νίκες σε μία σε-
ζόν Formula 1, άντεχε από το 2004, και την 
ηρωική εποχή του Michael Schumacher στη 

Ferrari. Το ρεκόρ ισοφαρίστηκε από τον Sebastian 
Vettel το 2013 και καταρρίφθηκε απόψε από τον 
Max Verstappen, που πήρε στο Μεξικό τη 14η φε-
τινή του νίκη. Βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε 
ότι ο Schumacher έκανε το ρεκόρ του σε μια σεζόν 
που η Formula 1 περιλάμβανε μόλις 18 αγώνες και 
ο Vettel σε μια σεζόν με 19 αγώνες.
Ωστόσο, η ιστορία πλέον γράφει ότι πολυνίκης 
μιας σεζόν Formula 1 είναι ο Max Verstappen. Και 
η φετινή σεζόν έχει ακόμα 2 Grand Prix ώσπου να 
ολοκληρωθεί.
Οι Red Bull επέλεξαν να εκκινήσουν με μαλακά λά-
στιχα, οπότε ο Max Verstappen έστριψε με άνεση 
εμπρός από τις Mercedes, που εκκίνησαν με με-
σαία και αναλώθηκαν σε εμφύλια διαμάχη, από 
την οποία βγήκε κερδισμένος ο Lewis Hamilton. 
Στη διάρκεια της μεταξύ τους μάχης στον 1ο γύρο, 
ο George Russell έχασε θέση και από τον Sergio 
Perez. Από αυτό το σημείο και κάτω ήταν ζήτη-
μα σωστής στρατηγικής και διαχείρισης των ελα-
στικών. Η Mercedes άλλαξε τα μεσαία με σκληρά, 
στοχεύοντας να ολοκληρώσουν τον αγώνα με ένα 
μόνο pit stop, υποθέτοντας ότι οι Red Bull, που άλ-

λαξαν από μαλακά σε μεσαία, δε θα μπορέσουν 
να βγάλουν τον αγώνα με δύο μόνο σετ, οπότε θα 
χρειαστούν και δεύτερο pit stop.
Όμως, λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο, που είναι 
η άνεση με την οποία διαχειρίζεται πλέον τα ελα-
στικά της η Red Bull RB18, που έχει εξελιχθεί στη 
διάρκεια της σεζόν σε ένα από τα πιο ισορροπημέ-
να αυτοκίνητα στην ιστορία της Formula 1.
Ο Max Verstappen και ο Sergio Perez συνέχισαν ως 
τον τερματισμό με τα μεσαία ελαστικά, οπότε ο 

πρώτος πήρε τη νίκη και ο δεύτερος συμπλήρωσε 
το βάθρο. Η δε Mercedes μύρισε άλλη μια φορά 
στους τελευταίους αγώνες την πρωτιά, όμως ίσως 
το 2022 αποτελέσει την 1η της σεζόν χωρίς νίκη 
στην υβριδική εποχή της Formula 1.
Η Ferrari, αξιοθρήνητη σκιά του εαυτού της, δε 
μπορούσε να κρατήσει επαφή όχι με τις Red Bull 
αλλά ούτε καν με τις Mercedes. Ο Carlos Sainz και 
ο Charles Leclerc λίγο έλλειψε να δεχτούν γύρο. 
Περιορίστηκαν στην 5η και 6η θέση του τερματι-

σμού, 60 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.
Ήταν μόλις η 3η φορά φέτος που ο Daniel Ricciardo 
τερμάτισε ψηλότερα από τον ομόσταυλό του στη 
McLaren, Lando Norris. Μολονότι σε μια αδέξια 
επίθεση έβγαλε τον Yuki Tsunoda εκτός αγώνα, 
οπότε τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων, ο 
Ricciardo κατόρθωσε να τερματίσει 7ος και να κερ-
δίσει την ψήφο των θεατών ως καλύτερος οδηγός 
της ημέρας. O Esteban Ocon τερμάτισε 8ος, κρα-
τώντας όρθια την Alpine στη μάχη για την 4η θέση 
του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, μετά την 
εγκατάλειψη του Fernando Alonso, και ο Lando 
Norris 9ος, που φέτος έχει βαθμολογηθεί σε 16 
από τους 20 αγώνες. Επίσης ο Norris παραμένει 
ο μόνος οδηγός εκτός των τριών μεγάλων ομάδων 
που ανέβηκε φέτος στο βάθρο της Formula 1.
Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσε ο 
Valtteri Bottas, που πήρε τον πρώτο του βαθμό 
από το μακρινό Grand Prix του Καναδά τον Ιούνιο. 
Η νίκη του Max Verstappen στο Μεξικό αποτέλε-
σε την 9η συνεχόμενη νίκη της Red Bull. Άραγε θα 
μπορέσει κάποιος να τους νικήσει στους δύο αγώ-
νες που απομένουν για να ολοκληρωθεί το φετινό 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1; Ή θα παν με 
την ψυχολογία του αήττητου στις χειμερινές δια-
κοπές;
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Η γωνιά των φίλων του αυτοκινήτου

Σελίδα 30
Αδεσμευτος

Το τρίτο και τελευταίο Trial Rally Sprint της 
φετινής σεζόν διοργανώθηκε το Σάββα-

το 29 Οκτωβρίου από την Λέσχη Αυτοκινήτου 
Λεμεσού. Αγώνας που τελούσε υπό την αιγί-
δα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου 
και διεξήχθη εις μνήμη του αείμνηστου Αν-
δρέα Πικκή. 
Η διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 
Φράγμα Κούρρη συνολικού μήκους 39.54 
αγωνιστικών χιλιομέτρων και ήταν η μοναδι-
κή φετινή αμιγώς ασφάλτινη. Η εκκίνηση έγι-
νε έξω από το Pikkis Wheel Alignment με τις 
απονομές στους νικητές να γίνονται στο Σω-
ματείο ΑΕΜ Μόρφου. 
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι Πολυκάρ-
που και Σιάλος με το Comline Peugeot 208 
πήραν την πρώτη θέση γράφοντας τον ταχύ-
τερο χρόνο και στα τρία τους περάσματα.
Στην δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Αντωνί-
ου και Πιερή με το Psaltis Autoparts / ENEOS 
Mitsubishi Lancer Evo Χ, οι οποίοι σημεί-
ωσαν τον δεύτερο χρόνο και στα τρία πε-
ράσματα. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Αγα-
θοκλέους και Ζάκου με Peugeot 208 στην 
πρώτη τους παρουσία με το συγκεκριμένο 
αυτοκίνητο.2οι Αντωνίου - Πιερή antwniou 
pieri trialyrallysprint by psaltis autoparts and 
eneos motor oil
Την τέταρτη θέση γενικής και πρώτοι κατη-
γορία 2WDS ήταν οι Παναγιώτης και Ανδρέ-
ας Ξενοφώντος με Peugeot 206 ενώ πέμπτοι 
και πρώτοι στην κατηγορία RCS1 τερμάτισαν 
οι Ελλαδίτες Αργυρίου και Λάσκος με Toyota 
Yaris, μπροστά από τους Σκεύο και Μαίρη 
Γερολέμου που κέρδισαν και την κατηγορία 
RC5 με ένα Suzuki Swift.
Στην 7η θέση τερμάτισαν οι Γεωργίου και 

Μανώλη με Subaru Impreza, οι οποίοι ήταν 
πρώτοι στην κατηγορία RCS2 ενώ τους ακο-
λούθησαν οι Χουρίδης και Ευαγγέλου με 
Renault Clio 3 RS οι οποίοι κέρδισαν την κα-
τηγορία RC4.
Στην 9η θέση γενικής και δεύτεροι στην κα-
τηγορία RC4 οι Νικολάου/Ζάκος με Peugeot 
208, στην 10η θέση και πρώτο μεικτό πλήρω-
μα οι Αχιλλέως/ Στεφάνου με Suzuki Swift και 
στην 11η θέση και δεύτερο μεικτό πλήρωμα 
οι οι Δημητρίου/Κοντιάντος με VW Golf. 
Τον αγώνα δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
τα πληρώματα Ζάκος/Μιχαήλ, Ρεππάς/Νέ-
στωρος και Νίκος και Στέφανος Φράγκου.
Αρκετοί θεατές παρευρέθηκαν στον αγώνα 
και είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κο-
ντά και ιστορικά αυτοκίνητα τα οποία έγρα-
ψαν την δική τους ιστορία στους αγώνες ράλι 
της Κύπρου.

Πολυκάρπου και Σιάλος κέρδισαν 
το τελευταίο Trial Rally Sprint



Σε ένα παιχνίδι που τα είχε 
όλα, η πρωτοπόρος Πά-
φος fc πέρασε δια πυ-

ρός και σιδήρου από την καυτή 
έδρα της Νέας Σαλαμίνας νικώ-
ντας την με 2-0.
Το αποτέλεσμα του αγώνα πέ-
ρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω 
των επεισοδίων που προκάλε-
σαν ανεγκέφαλοι μέσα και έξω 
από το στάδιο «Αμμόχωστος». 
Η Αστυνομία στη Λάρνακα είχε 
ενώπιον της τρεις καταγγελίες, 
που αφορούσαν επίθεση και 
ζημιές σε οχήματα οπαδών της 
ομάδας της Πάφου, τόσο εντός 
όσο και εκτός του γηπέδου «Αμ-
μόχωστος – Επιστροφή».
Η πρώτη καταγγελία αφορούσε 
επίθεση που φέρεται να δέχθη-
κε ο προπονητής της Νέας Σα-
λαμίνας Σάββας Πουρσαϊτίδης 
από τον Τεχνικό Διευθυντή της 
Πάφου και άλλες δύο καταγγε-
λίες που έγιναν από οπαδούς 
της Πάφου για ζημιές στα οχή-
ματα τους. Η Αστυνομία εξετά-
ζει τα κλειστά κυκλώματα πα-

ρακολούθησης του γηπέδου 
και λαμβάνονται καταθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στην Αστυνο-
μία λήφθηκαν πληροφορίες για 
ζημιά στο λεωφορείο της απο-
στολής της ομάδας της Πάφου, 
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γί-
νει οποιαδήποτε καταγγελία. 
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι 
έρευνες της Αστυνομίας και η 
λήψη καταθέσεων για εντοπι-
σμό των δραστών που φαίνε-
ται να εμπλέκονται στις καταγ-
γελίες για ζημιές σε αυτοκίνητα 
οπαδών της Πάφου.
Τη Δευτέρα, η Πάφος fc εξέδω-

σε ανακοίνωση που παρέθεσε 
τη δική της θέση. Η ανακοίνω-
ση, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 
«Έπειτα από την εξέταση φωτο-
γραφικού και βιντεογραφημέ-
νου υλικού του οποίου μεγάλο 
μέρος προέρχεται από την κερ-
κίδα των γηπεδούχων, καταδι-
κάζουμε τα όσα έχουν συμβεί 
μπροστά και μέσα στον πάγκο 
της ομάδας μας. Πρωτοφανή 
επεισόδια τα οποία διαφαίνο-
νταν από την έναρξη του αγώ-
να ότι θα συμβούν, με πρω-
τεργάτη τον προπονητή της 
ομάδας της Νέας Σαλαμίνας κ.  

Σάββα Πουρσαϊτίδη. Η όλη συ-
μπεριφορά του με την έναρ-
ξη του αγώνα κατά τη διάρκεια 
και στο τέλος ήταν αρκετή να 
πυροδοτήσει την ατμόσφαιρα 
και να δώσει αφορμή σε αυτά 
τα λιγοστά άρρωστα μυαλά να 
προκαλούν από την κερκίδα με 
καλυμμένα πρόσωπα και κου-
κούλες (βλ. Κάρτα Οπαδού ως 
μέτρο ταυτοποίησης) και άλ-
λους πάνω από το σκέπαστρο 
της ομάδας μας, να προκαλούν 
από την πρώτη στιγμή με ποτή-
ρια νερού, τσιγάρα, βωμολοχί-
ες και όχι μόνο, με απίστευτο 
φανατισμό».
Το όλο θέμα πάντως, δεν φαίνε-
ται να τελειώνει εδώ, καθώς δεν 
αποκλείεται οι Χένινγκ Μπεργκ 
και Μαντιέρα να προχωρήσουν 
σε καταγγελίες στην αστυνομία 
για δυσφήμιση. 
Ο τελευταίος πάντως, κλήθηκε 
στο ΤΑΕ Πάφου για κατάθεση, 
ύστερα από την καταγγελία του 
προπονητή της Νέας Σαλαμίνας 
Σάββα Πουρσαϊτίδη. 

Κινδύνευσαν οι οπαδοί της Πάφος fc στο «Αμμόχωστος-Επιστροφή» 
από την άνανδρη επίθεση χούλιγκανς...
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της Εφημερίδας “Αδέσμευτος”

Αδέσμευτος” 05 Νοεμβρίου 2022Α Sports
Αθλητικός “Αδέσμευτος”

Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy

Την αθλητική επικαιρότητα φέρνει κοντά σας 

με την ευγενική χορηγία του 

ο όμιλος εταιρειών Constantinou Bros.

Το σχόλιο της εβδομάδας

Ο πετροπόλεμος στο «Αμμόχωστος»
Οι φίλοι της Πάφος fc έχουν ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα γήπεδα της Κύπρου 
και πουθενά δεν είχαν τέτοια αντιμετώπιση που είχαν στο «Αμμόχωστος – 
Επιστροφή». 
Για χάριν συζήτησης ας πούμε ότι προκλήθηκαν από τον πάγκο της Πάφος fc. 
Τι φταίνε οι φίλαθλοι της Πάφου που ήταν στην κερκίδα με τα παιδιά τους; Τι 
φταίνε τα οχήματα τους; 
Στην πιο πάνω περίπτωση, ταιριάζει γάντι μια γνωστή κυπριακή παροιμία.  

Η ξέφρενη πορεία της Πάφος fc δεν έχει στα-
ματημό. Το «τρένο» του Χένινγκ Μπεργκ «ισο-

πέδωσε» και το «Αμμόχωστος», και τώρα παίρνει 
σειρά το Τσίρειο στάδιο Λεμεσού.  

Η ομάδα δείχνει ότι είναι πολύ σκληρή για 
να πεθάνει, αφού στο «Αμμόχωστος» πήγε 

χωρίς τον Ζάιρο, ωστόσο ο Χένινγκ Μπεργκ είχε 
άσο στο μανίκι. Κατέβασε στην ενδεκάδα τον 
Ναμ, αντί του Βαλακάρι και τον Μπεσάρτ στην κο-
ρυφή. Ο Σενεγαλέζος με την πρώτη παρουσία του 
στην ομάδα σκόραρε και έδειξε ότι μπορεί να βοη-
θήσει αρκετά. Στην επανάληψη σκόραρε και ο Βα-
λακάρι στέλνοντας το μήνυμα και αυτός ότι μπο-
ρούν να καλύψουν επάξια το κενό του Ζάιρο στην 
επίθεση.

Παρεμπιπτόντως, να μην ξεχνάμε ότι η ομά-
δα της Πάφου είχε και δύο αναγκαστικές αλ-

λαγές, με τους Μπεσάρτ και Ντραγκομίρ, οι οποί-
οι τραυματίστηκαν από τα σκληρά μαρκαρίσματα 
των αντιπάλων. 

Όπως και να έχει, ο Χένινγκ Μπεργκ με σχε-
δόν δύο ισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε 

θέση ξέρει και θα βρει τον τρόπο να αντιμετωπί-
σει και τις απουσίες. 

Δίπλα στην ομάδα στη Λεμεσό ασφαλώς και 
ο κόσμος της που και σε αυτό τον αγώνα θα 
δώσει δυναμικό παρών. Δεν αποκλείεται στο 

Τσίρειο στάδιο της Λεμεσού να έχει κοντά στους 
χίλιους υποστηρικτές της, όπως τόσους είχε και 
απέναντι στον Απόλλωνα πριν ένα μήνα.   

Σπόντες. . .
Πόσο μάγκας είσαι κ. Μπεργκ  

Ο αγώνας με την ΑΕΛ είναι εξαιρετικά δύσκολος, 
και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Όπως δύσκο-

λος ήταν και ο αγώνας απέναντι στη Δόξα, απέναντι 
στη Νέα Σαλαμίνα κλπ. 
Απέναντι στην ΑΕΛ τώρα, και γνωρίζοντας τις δυ-
νατότητες της Πάφος fc, μπορείς να προβλέψεις το 
αποτέλεσμα, εφόσον η ομάδα του Χένινκγ Μπεργκ 
παρουσιαστεί όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. 
Βέβαια, σε αυτό το ματς υπάρχουν κάποιες απουσί-
ες, όπως των Κβίντα και Ζάιρο, ποδοσφαιριστές που 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ενδεκάδας. 
Εδώ θα φανεί και η μαγκιά του κ. Μπεργκ. Χωρίς τον 
Ζάιρο τα πήγε περίφημα. Αν τα καταφέρει και χωρίς 
τον αμυντικό ογκόλιθο, τότε αυτή η ομάδα δεν έχει 
να φοβηθεί κανένα.  

Για το Τσίρειο στάδιο ετοιμάζονται οι φίλοι της Πάφος fc. O 
αγώνας απέναντι στην ΑΕΛ είναι εξαιρετικά δύσκολος και η 

παρουσία του 12ου παίκτη είναι αναγκαία. 

Όπως έχουν ανα-
κοινώσει οι αρ-

μόδιοι, το παιχνίδι 
Άρης – Πάφος θα είναι 
το πρώτο που θα διε-
ξαχθεί στο καινούργιο 
στάδιο της Λεμεσού. 
Έτσι, οι φίλοι των δύο ομάδων θα την ευκαιρία να 
«εγκαινιάσουν» το νέο γήπεδο και μάλιστα με ματσά-
ρα, μεταξύ των δύο πρωτοπόρων ομάδων. 

Η Πάφος το πρώτο παιχνίδι…

Φιλαράκο, έχεις υποχρέωση 
να σκοράρεις και απέναντι 

στην ΑΕΛ...

Βροχή οι πέτρες έξω 
από το γήπεδο...

Από την επίθεση με πέτρες που δέχθη-
καν οι φίλοι της Πάφος fc στο Αμμόχω-

στος Επιστροφή σημειώθηκαν και τραυμα-
τισμοί. Η ιστοσελίδα cosmosnews.com.cy 
δημοσιεύει φωτογραφία – ντοκουμέντο με 
τραυματισμό στο πόδι φίλου της Πάφος fc. 
Ο τραυματισμός, όπως φαίνεται στη φωτο-
γραφία, προήλθε από μεγάλη μυτερή πέ-
τρα, εξού και το μεγάλο σημάδι.



Χ ωρίς τρεις σημαντικότατους ποδοσφαι-
ριστές, αλλά με αρκετή αισιοδοξία, η 
Πάφος fc μεταβαίνει αύριο στη Λεμε-

σό για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Η παφια-
κή ομάδα δεν συζητά άλλο αποτέλεσμα εκτός 
από αυτό της νίκης, καθώς θέλει να παραμεί-
νει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και 
να εκμεταλλευτεί πιθανό στραβοπάτημα των 
άλλων ομάδων που την ακολουθούν.
Ο αγώνας με την ΑΕΛ είναι εξαιρετικά δύσκο-
λος, όπως όλα τα ματς άλλωστε, αλλά μια τέ-
τοια ομάδα που κερδίζει τρίποντα εντός και 
εκτός έδρας και μάλιστα σε καυτές έδρες και 
χωρίς να δεχθεί τέρμα, τότε δεν προτίθεται να 
κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για διακοπές. 
Αντιθέτως, όταν η ομάδα του Χένινκγ Μπεργκ 
πάρει μπρος, τότε καμιά ομάδα δεν είναι ικανή 
να τη σταματήσει, κάτι που το είδαμε στα προ-
ηγούμενα παιχνίδια.
Έτσι, λοιπόν, η πρωτοπόρος Πάφος αν και έχει 
τρεις ενδεκαδάτους εκτός αποστολής, τους Ζάι-
ρο και Ντραγκομίρ λόγω τραυματισμού και τον 
Κβίντα, λόγω κιτρίνων καρτών, πάει στο Τσί-
ρειο στάδιο Λεμεσού ως το φαβορί της αναμέ-
τρησης κάτι που κανείς δεν το αμφισβητεί.
Το θέμα που πιθανόν να προκύψει είναι οι 
αντικαταστάτες των πιο πάνω ποδοσφαιρι-
στών, αλλά και άλλων πιθανών αλλαγών που 

θα κάνει ο κορυφαίος προπονητής του πρωτα-
θλήματος Χενινγκ Μπεργκ.
Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η φανέλα βα-
σικού στον Ναμ, που στο ματς με την Σαλαμί-
να σκόραρε και είχε ηγετική παρουσία, αλλά 
και του Μπεσάρτ στην κορυφή της επίθεσης 
στη θέση Ζάιρο.  Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής 
στάθηκε άτυχος στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμί-
να, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε από 
το παιχνίδι, αλλά είναι πλέον πανέτοιμος. Τη 
θέση του Τσέχου κεντρικού αμυντικού Τζόζεφ 
Κβίντα αναμένεται να πάρει ο Κολομβιανός 
Τζέισον Παλάσιος, ή ο Αλέξανδρος Μιχαήλ, και 
του Ντραγκομίρ ο Ντάνι Χόσκο. 
Μ ‘αυτά και μ’ αυτά λοιπόν, η Πάφος έχοντας 
δίπλα τον κόσμο της, θα προσπαθήσει για 
άλλο ένα νικηφόρο αποτέλεσμα και να ξεπε-
ράσει ακόμα ένα δύσκολο εμπόδιο για την κα-
τάκτηση του τίτλο.
Πάντως, τόσο ο Χένινγκ Μπεργκ όσο και παρά-
γοντες της ομάδας δεν τοποθετούνται επίση-
μα όσο αφορά την υπόθεση «τίτλος» και καλά 
κάνουν, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να κρύβε-
ται πίσω από το δάκτυλό του. Αυτή η ομάδα 
είναι αρκετά καλή, ίσως η καλύτερη του πρω-
ταθλήματος και  δικαιολογημένα θεωρείται το 
πρώτο φαβορί για τον τίτλο.
Να πούμε και δυο λόγια για την ομάδα της 

ΑΕΛ, η οποία με προπονητή τον Τσέντομιρ Για-
νέφσκι παρουσιάζεται αρκετά αλλαγμένη και 
με συνεχείς βαθμούς ανέβηκε στην 6η θέση 
και με νίκη «αγγίζει» την 4η θέση. Αγωνιστικά, 
η ομάδα της Λεμεσού παρουσιάζεται κομπλέ 
και πανέτοιμη για την πολύ σπουδαία αναμέ-
τρηση με την αήττητη ομάδα της Πάφος fc.

Με φόρα στο Τσίρειο για τη νίκη.. .
Ακόμα ένα δύσκολο εμπόδιο για την Πάφος fc
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Τιμήθηκε ο Τάκης Χαραλάμπους
Με πρωτοβουλία των Παλαίμαχων Ποδοσφαι-

ριστών του ιστορικού σωματείου «Ευαγό-
ρας Παλληκαρίδης Πάφου» πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη το βράδυ μια πολύ όμορφη και συ-
γκινητική βραδιά στην οποία βραβεύτηκε ο κ. Τά-
κης Χαραλάμπους σε ένδειξη εκτίμησης ως ποδο-
σφαιριστή, αλλά πρώτιστος ως προπονητή, για 
όλα όσα πρόσφερε διαχρονικά στην ιστορική ομά-
δα του Ευαγόρα.
Ο κύριος Τάκης, ένας ζωντανός θρύλος του σωμα-
τείου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», αλλά και του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, τιμήθηκε από πρώην συ-
νεργάτες του, ποδοσφαιριστές, την Πάφος fc και 
από απλούς φίλους. Ο Τάκης Χαραλάμπους θεω-
ρείται από πολλούς καθηγητής ποδοσφαίρου και 
ποδοσφαιρικός πατέρας μιας ολόκληρης γενιάς.
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